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INLEDNING
PLANERINGSARBETETS FORUTSATTNINGAR

Baeka - Gradoomradet ligger strax soder om Hedemora stad utefter riksvag 70.
Omradet har historiskt haft ett synnerligen strategiskt yarde ur kommunikationssyn-
punkt.

Kommunfullmaktige har den 25 april 1991 antagit en kommunUiekande oversiktsplan
for Hedemora kommun. I den anges att en fordjupad oversiktsplan ska upprattas for
Baeka - Grado (omrade T9) oeh att den ska samordnas med oversiktsplanen for
Hedemora stad. Ett samradsforslag till oversiktsplan for Hedemora stad har uppdittats
i augusti 1993.

Projektledare for planeringsarbetet har varit stadsarkitekt Lennart Andersson. VBB
arkitekter i Falun har medverkat som konsult i oversiktsplanearbetet genom arkitekt
Yvonne Seger oeh plantekniker Lisbeth Nilsson. Teekningarna ar utforda av Sven
Aberg.

Medarbetare vid flera av kommunens forvaltningar har lamnat underIag oeh vardefuIla
synpunkter pa det fortlopande arbetet. Statistiskt underIag har tagits fram av
kommunens planeringsavdelning.

UTGANGSPUNKTFORPLANARBETET

Den fordjupade oversiktsplanen for Baeka - Grado ska oversiktligt klargora de
forutsattningar som finns for omradets framtida utveekling, i forsta hand for de
narmsta 10 aren.

Planen ska ange var marken f[(ln aIlman synpunkt ar lamplig for utbyggnad av
bostader, arbetsplatser m m. Utveeklingen inom planomradet maste ske samordnat
med utveeklingen i Hedemora stad oeh med hansyn till natur- oeh kulturvardena i
omradet.

Odlingslandskapet kring Dalalven, Gradoviken oeh Svebosjon bar MIlas oppet oeh
havdat. Vid planeringen ska aven hansyn tas till de ras- oeh oversvamningsrisker som
finns inom delar av alvstraekan.

Oversiktpslanen ska ge ett bra underIag for beslut om bygglov oeh for tiIlstand enligt
andra lagar. Den utgor aven ett program for planlaggning oeh andra genomforande-
atgarder inom kommunen.

PLANENS UPPLAGGNING OCH INNEHALL

Oversiktsplanen anger riktlinjer for byggandet. Den visar oeksa hur olika aIlmanna
intressen som t ex natur- oeh kulturvard, friluftsliv, jordbruk, skogsbruk, kommunika-
tioner oeh vattenkvalitet kan tiIlgodoses.
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Under rubriken OVERSIKTSPLANEN - en sammanfattning redovisas i korthet
planens huvudideer oeh vilka problem och mojligheter som finns iBaeka - Grado.

BACKA - GRADo fO" och nu ger en kort beskrivning av ortens historik och dess
kulturmiljoer oeh en kort orientering om orten idag.

I OMRADESVISA BESKRIVNINGAR finns beskrivningar till oversiktsplanens
delomraden. Mark- oeh vattenanvandningen beskrivs oeh dessutom ges riktlinjer for
byggande oeh hur olika intressen ska tas tillvara i de olika delomdidena.

I avsnittet PLANERINGSFORUTSATININGAR ges bakgrundfakta om olika
planforutsattningar oeh intressen oeh vissa framtidsbedomningar.

sAMRAD

bversiktsplanen har varit ute pa samradsremiss under varen 1994. Da anordnades
aven ett samradsmote for aIImanheten. Inkomna synpunkter har stallts samman oeh
bemots i en SAMAADSREDOGORELSE (1994-06-13). Efter samradet har
planforslaget bearbetats.

UTSTALLNING

Planforslaget, som and rats efter samradet, har varit utstaIIt under tiden 18 juli till 3
oktober 1994. Synpunkterna som kom in under utstaIIningen har sammanstaIIts i ett
UTLATANDE (1994-10-21).

ANTAGANDE

Kommunfullmaktige har antagit oversiktsplanen for Baeka - Grado 1994-12-15.Planen
vann laga kraft 1995-01-12.
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OVERSIKTSPLANEN
- en sammanfattning
Baeka - Gradoomradet Iigger strax soder om Hedemora stad oeh har hoga kvaliteter
for bade boende oeh friluftsliv. Badelundaasen, DaHHven oeh dess strander samt
omgivande skogsmarker ar vardefulla tillgangar i omradet. Dessa tillgangar samt
narheten till Hedemora stad utgor grunden for utveeklingen av omradet.

Passagen dar Dalalven bryter igenom Badelundaasen har historiskt varit strategiskt ur
kommunikationssynpunkt. Kring Gradoforsen skedde bosattningar redan under aldre
stenaldern. Den gamla landsvagen upp genom Dalarna passerade Grado oeh giek forbi
Bjorkhagen, Baeka upp mot Hedemora. Vid Grado kring farjan, som ar 1635 ersattes
av en flottbro, vaxte bebyggelse upp.

Efter 1950-talet har omradet fatt nya forutsattningar i oeh med etableringen av Grado
mejeri, utbyggnaden av den numera nerlagda Baeka yrkesskola oeh flyttningen av
riksvag 70 till nuvarande lage vid Grado skans.

Grado mejeri ar den storsta arbetsplatsen med drygt 150 anstallda. Hit pendlar manga
anstallda fran andra delar av kommunen. Forutom skolan oeh forskolan i Baeka finns
ett 20-tal sm3foretag i omradet.

Oversiktsplanen ska stodja en positiv utveekling av Baeka - Grado.

De viktigaste fn'igorna i planen ar:

* Nya bostader byggs i forsta hand i anslutning till befintliga byar/bebyggelsegrupper.
Utover enstaka kompletteringar foresHls utbyggnad vid:

- Brunna nya villaomrade
- Baeka
- Grado
- Vargbo

* Gdldo mejeri ska kunna fortsatta sin verksamhet. Mindre, ieke storande
verksamheter kan laggas i anslutning till de glesare bebyggelsegrupperna.

* Kulturvardena i omradet ska bevaras oeh vardas, sa att omradets historia kan
upplevas aven i framtiden.

* Naturvardena i anslutning till alven ska bevaras oeh vardas, vilket bl a innebar att
vissa partier inte far planteras igen.

* Jordbruket, som ar en viktig del av naringslivet oeh for ett oppet landskap, ska inte
forsvaras genom nyetableringar av bostader.

* Omradet kring Dalalven ska utveeklas for friluftsliv oeh rekreation.

Vid utveekling av omradet maste hansyn sarskilt tas till oversvamningsrisker, buller
fdin skjutbanan, radon oeh VA-situation.
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BACKA - GRADO forr och nu

Baeka - Grado ligger cirka 5 km soder om Hedemora centrum. Inom planomdidet bor
cirka 400 personer. Andelen iildre iir nagot liigre iin for kommunen i helhet, medan
andelen barn oeh medelalders iir nagot hogre.

Den storsta arbetsplatsen iir Grado mejeri med drygt 150 anstiillda. I Baeka arbetar
ett 20-tal personer pa skolan oeh forskolan. Dessutom finns i omradet ett 20-tal
smMoretag varav knappt hiilften iir jordbruksforetag.

Bebyggelsen i omradet bestar huvudsakligen av smahus, endast ett fatal flerbostadshus
finns. De gamla elevbostiiderna vid Baeka f d siirskoleinternat, som tills nyligen har
anviints fOr flyktingbostiider, planeras pa sikt att anviindas till vanliga bostadsliigen-
heter. Inom planomradet finns ett flertal iildre jordbruksbyar.

I Grado finns en livsmedelsaffiir oeh bilverkstad. Ovrig service finns i forsta hand i
Hedemora tiitort.

I Baeka finns fOrskola, lag- oeh mellanstadium samt fritidshem. Familjedaghem
kompletterar den kommunala fOrskolan.

Inom omrade finns stora natur- oeh rekreationsomraden med dels Daliilven oeh dess
strandomraden oeh dels skogsomradena pa Badelundaasen oeh bergshojderna i sydost.
Omradet utmed Daliilven iir av riksintresse fOr bade natur- oeh kulturvihden.

Omradets historik

Omradet har tidigare haft ett synnerligen strategiskt viirde ur kommunikationssyn-
punkt. Badelundaasen anviinds som fiirdviig fran Miilaromradet upp mot norra
Dalarna. Vid Gradoforsen fanns vadstiillen over Daliilven. Vadstiillena over alven har
skiftat beroende pa vattenflodet iilven, vilket gett ett helt system av h1llvagar
(ridviigar) soder om Grado.

Gradoforsen torde ha varit myeket fiskrik oeh gay upphov till bosiittningar redan
under iildre stenaldern. Gradoforsen var relativt grund fram tills dess att den griivdes
ur for att underliitta fOr flottningen.

Pa medeltiden fanns har tva befiista gardar, dels pa ashuvudet vid Gradoholm oeh dels
pa holmen Borgaholm norr om gamla flottbron.

Vid Grado fanns forst en farja som sedan ersattes ar 1635 av en flottbro, som giek
fdin Granbaeka. ken 1923-24 byggdes en faekverksbro pa den nuvarande platsen i
Grado. Faekverksbron ersattes for nagra ar sedan av en ny bro.

I Grado finns den gamla giistgivargarden kvar. Byggnaden har dock foriindrats myeket
i samband med ombyggnad till flerbostadshus. Utviirdshusen Solbaeken norr om iilven
byggdes om 1912 oeh blev ett populiirt utflyktsmal.
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Den gamla brostugan vid flottbron finns ocksa kvar. Strax norr om brostugan ligger
Malmgarden, som tidigare har anvants som kontor for flottningsverksamheten. Vid
Malmgarden har omlastning av maIm fran Norberg skett. For att underHitta
flottningen gravdes den grunda Gradoforsen ur.

Utmed Snilsvagen ligger den gamla jordbruksbyn i Gnldo, Gamla Byn.

Den aldsta skolan i Gdido lag strax nordost om Gradoviken. Ar 1907 flyttades skolan
till de befintliga byggnaderna sydost om Gdido - Svedjan. Gradoskolan lades ner nar
Backa skola etablerades.

IBjorkhagen finns flera bostadshus fran sekelskiftet, bi a Kerstin Thorborgs vackra
nationalromantiska villa.

Backa sarskoleinternat for utvecklingsstorda ungdomar byggdes under 50- och 60-talet.

Ar 1953 byggdes Grado mejeri, som tog over mejeriverksamheten fran flera mindre
mejerier. Mejeriet byggde ocksa arbetar- och tjanstemannabostader for sina anstallda
under 1950-talet. Mejeriverksamheten har under de senaste artiondena praglat Grado.

Brunna nya villaomrade tillkom under 1960-talet och ar tillsammans med Backa f d
sarskoleinternat och villagruppen soder om Vargbo utmed Sandsaterbrovagen de enda
nyare bebyggeiseomdidena inom planomradet.
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OMRADESVISA BESKRIVNINGAR

1. BRUNNA NYA VILLAOMRAOE

Omradet omfattar jordbruksmarken mellan riksvag 70 oeh jarnvagen oeh Brunna nya
villaomrelde. Villaomdidet, som ar detaljplanelagt, byggdes ut under 60-talet. Fran
omradet har man en vidunderlig utsikt over Hovran oeh jordbrukslandskapet kring
Hedemora.

Tillfart till omradet sker idag dels via Baeka genom tunnel under riksvag 70, dels via
Norbergsvagen (vag 270) oeh en plankorsning med jarnvagen. Soderut finns ytterligare
en plankorsning med jarnvagen. For att kunna hoja hastighe tern a pa jarnvagen kan
utfarten (plankorsningen) mot Norbergsvagen behova stangas. All tillfart till omradet
kommer da aU ga via Baeka.

En gang- oeh eykelforbindelse bar iordningstallas in mot Hedemora centrum.

Pa sikt kan delar av jordbruksmarken i nordvast anvandas for friliggande bostadshus.
En eventuell utbyggnad bar foregas av detaljplanelaggning.

Rekommendationer:

* Ny bebyggelse, utanfor befintliga tomter, bar fOregas av detaljplaneHiggning.
Vid planlaggning ska hansyn tas till eventuellt buller oeh vibrationer fran
jamvagen samt buller freinvag oeh pistolskyttebana.

* Gang- oeh cykelvag bar anlaggas mot centrum.
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2. BACKA - BJORKHAGEN - SOLBACKA

Omdldet omfattar bade bebyggelsen i de aldre och nyare delar av Backa, Bjorkhagen
och Solbacka samt pistolskytteklubbens skjutbana och en storre avslutad grustakt.

Langst i norr finns en blandad bebyggelse av nagra jordbruksgardar samt smahus och
ens taka fritidshus av varierad alder. I norra delen av Backa fanns redan 1640 tva
stycken skattelagda hemman. Pa den nordvastra av de tva bytomtern a finns en aldre
jordbruksgard med stora ekonomibyggnader.

Bebyggelsen i Bjorkhagen har uppstatt kring den gamla landsvagen fran Malardalen
upp mot norra Dalarna. En stor del av bebyggelsen ar fran sekelskiftet, bl a Kerstin
Thorborgs vackra nationalromantiska villa. En av gardarna i Bjorkhagen har hastar,
som hjalper till att Mila landskapet kring alven oppet. I sodra delen av omradet ligger
f d utvardshuset Solbacka. Vardshuset byggdes om 1912 och var da ett populart
utflyktsmal.

Vaster om asen byggdes under 50- och 60-talet Backa sarskoleinternat for ut-
vecklingsstorda ungdomar. Omradet bestod av bostader for ungdomarna och personal
samt skollokaler. Det f d internatet har tills nyligen anvants for f1yktingbostader.
Nyligen har tva gruppbostader for yngre och medelalders svart handikappade
iordningstallts.

Backa skola med lag- och mellanstadium etablerades 1986 och har tre stycken klasser
med tva arskurser vardera. Pa skolan finns aven fritidshem. Forskolan Kristallen, som
byggdes 1991, har plats for cirka 50 barn.

De befintliga idrottsplanerna i Backa ar en vardefull tillgang i omradet. Skotseln ar
dock eftersatt, eftersom ansvarsfragan ar oklar. Det ar viktigt att denna resurs tas
tillvara och att nagon form av samarbete kring skotseln kan ordnas mellan skola,
fritidsforvaltning och fastighetsagare.

Bebyggelsen i Backa har enskild gemensam vattentakt, medan huvuddelen av ovrig
bebyggelse har kommunalt vatten fran vattenverket i Petersburg inne i Hedemora.
Nastan all bebyggelse i omradet ar anslutet till det kommunala avloppsledningsnatet.

Hedemora pistolskytteklubb ager skjutbanan oster om nya Backa. Skjutbanan, som
nyttjas april - oktober, ar nyrustad och valsk6tt, men skjutbanebullret paverkar
omgivningarna. Med hansyn till gallande normer ar det inte mojligt att bygga nya
bostader i anslutning till skjutbanan. Eventuellt kan vissa bullerdampande atgarder
vidtas alternativt kan en f1yttning av verksamheten diskuteras om onskem~H om
utbyggnad av bostader finns.

Omradet vid f d sarskoleinternatet har hoga kvaliteter med narhet till skola, natur och
badsjo, vilket gor att viss utbkning av bostadsbebyggelsen bor kunna ske pa sikt.
Omradet ar dock idag bullerstort till viss del av trafikbuller fran riksvagen i vaster,
men framfor alit fran skjutbanan, som ligger strax oster om omdldet. Innan ytterligare
bostader kan byggas maste bullerstbrningarna atgardas.

Pa asen finns en befintlig gang- och cykelvag, som bor knytas samman med Nvbacka
och vidare ner till Grado.
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Ytterligare bostadsbebyggelse i Bjorkhagen kan endast ske pa mark som inte
oversvammas vid hogvatten. Bullerstorningar fran skjutbanan maste dock forst
upphora.

Den nedlagda grustakten ar relativt kuperad i botten. I norra andan av takten har
vagverket ett forrad. En viss utokning av denna verksamhet eller liknande kan ske
efter viss omdisponering av grusmassorna i narheten. I ovrigt bor den nerlagda takten_
inte bebyggas, eventuellt skulle skjutbanan kunna flytta hit om bullernivaerna blir
aeeeptafila or kringliggande bebyggelse.

Bjorkhagen oeh den norra delen av Baeka ligger inom hogriskomrade for markradon.

Strandomradena nedanfor Bjorkhagen ar av riksintresse for naturvarden oeh ar aven
utpekade som internationellt vardefull vatmark. Den oppna marken nedanfor
bebyggelsen mot alven bor inte planteras med Salix eller lov- oeh barrskog med
hansyn till de hoga naturvardena i omradet.

Stora delar av strandomradena utmed Dalalven oeh bebyggelsen i Bjorkhagen kan
oversvammas i samband med hogvatten. For aU klara 1916 ars vattenfloden maste
bebyggelsen ligga over +85,5 m 0 h.

Den ostra delen av omradet fran asen oeh ner mot alven ar av riksintresse for
kulturmiljovarden. Omdidet ar en del av den sammanhangande kulturmiljon kring
Hovran med bl a tidiga bosattningar i anslutning till alven. Vaster om Baeka skola
finns enligt fornlamningsregistret en grop som antagligen ar en fangstgrop. I
Bjorkhagen finns en milsten fran ar 1872, som visar att det da var 1 .mil till Hedemora.
En stensattning har funnits soder om grustakten, men har troligen tagits bort vid
taktverksamheten.

I norra delen nedanfor Baeka finns en handdriven farja over till Brunnaon for
transport av djur till betesmarkerna pa on.

Rekommendationer:

* Utbyggnad av bosUider eller andra ieke storande verksamheter i nya delen
av Baeka bor foregas av detaljplaneHiggning. Bullerfragoma maste da sarskilt
beaktas. Aven radonfragan ska utredas.

* Ytterligare bostadsbebyggelse i Bjorkhagen kan endast ske pa mark som
ligger over +85,5 m 0 h pa grund av oversvamningsrisker. Ingen ny
bebyggelse kan ske forran storningama fdin skjutbanan upphort. Aven
radonfragan ska utredas.

* Ingen ytterligare grustakt tillats. I den norra delen av den nedlagda
grustakten kan eventuellt nagon mindre verksamhet etableras.

* Skogsbruket bor bedrivas med sarskild hansyn till friluftslivet oeh den
narliggande bebyggelsen.

* Den oppna marken mellan Dalalven oeh bebyggelsen i Bjorkhagen bor inte
planteras med Salix eller lov- oeh barrskog.

8
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3. SVARTIJARNEN - ALVBACKA

Storre delen av omdidet utgors av Badelundaasen, som bildar ett hogt, smalt nas
Hingst i soder vid Dalalvens genombrott. Frisk blandbarrskog viixer pa asen oeh det
finns ett flertal stigar i omradet. Omradet ar ett vardefullt rekreationsomrade for de
boende i Baeka, Bjorkhagen oeh Grado. For att forbattra forbindelserna mellan Baeka
oeh Grado bor en gang- oeh cykelvag anlaggas mel1an Baeka - AIvbaeka oeh vidare
ner till Grado.

Vid Svarttjarnen finns en anlagd badplats (ej kommunal) med liten kiosk oeh
ordningstal1d grillplats. Eftersom Svarttjarnen ar en asgropssjo oeh saknar til1- oeh
franfloden ar den kanslig for fororeningar.

I omradet norr om tjarnen finns flera fornlamningar; nagra kolbottnar, nagra gropar
som antas vara fangstgropar samt fynd av kvartsavslag. Vaster om tjarnen finns aven
ett omrade med sot- oeh kolblandad jord. Pa den sydligaste spetsen av asen har det
funnits fynd av sotlager, dessa ar numera borterroderade av alven. Vaster om
riksvag 70, utanfor planomdldet, finns eft flertallamningar av stenaldersboplatser. Pa
alvbrinken ner til1det norra naset vid Gradoforsen finns stigar, som ar rester fran det
gamla vagsystemet med vadstalle over Gradoforsen. Detta ar delar av den forntida
fardvagen, den s k Kungsvagen.

AIvbaeka Frilandsplantskola anvands av Lantbruksuniversitetet for fOrsoksodlingar.
Har har tidigare aven legat elt barn hem som numera ar rivet.

Soder om AIvbaeka ligger vattentakterna for Grado Mejeri. Diskussioner pagar mel1an
mejeriet oeh kommunen om anslutning av det kommunala vattenledningsnatet till
denna takt. I sodra delen av omradet finns oeksa en grupp aldre fritidshus.

Storre delen av omradet ar av riksintresse for kulturvarden. Omradet utmed alven ar
av riksintresse for naturvarden. Nastan hela omradet utgor hogriskomrade fOr
markradon. Risk for erosion oeh ras foreligger utmed asstranden soder om bron.

Rekommendationer:

* Skogsbruket ska bedrivas med hansyn till friluftslivet, fomlamningar och den
intilliggande bebyggelsen. Akermarken utmed riksvag 70 bor hallas oppen.

* Den forntida fardvagen maste skyddas fran utfyllnader m m.

* Ingen ny bebyggelse bor ske i omradet utover kompletteringar av an-
Higgningen i AIvbaeka samt ens taka mindre om- eller tillbyggnad av de
befintliga fritidshusen i soder.

* Gang- oeh cykelvag bor anlaggas mellan Baeka - AIvbaeka ner till Grado.

* Inga atgarder eller verksamheter som kan innebara risk for paverkan av
befintlig vattentakt tillats.

* Inga grustakter tilHits.

9
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4. DALALVEN

Planomdidet delas av DaHilven, som har ater samlar ihop sig efter att ha passerat den
fagelrika Hovran. Hovran ar upptagen pa den internationella listan over vardefulla
vatmarker.

Pa holmen Borgaholm finns medeltida huslamningar. De kan ha tjanat som forpost
till Grado skans. Stor del av Borgaholm ar forniamning oeh skotselplan finns. En viss
igenvaxtning har doek skett de senaste iiren.

Farjeforbindelsen vid Gdido ersattes ar 1635 av en flottbro fran Granbaeka over till
Grado. I Grado finns fore detta brostugan fortfarande kvar.

Enligt aldre tradition ska en hel ryttartrupp ha spolats med i vattnet oeh drunknat vid
vadet vid Gradoforsen. Likasa berattas att under 1800-talet fraktades maim fran
Kopparberget till Avesta over isen i narheten av Borgaholmen. Isen brast oeh malmen
sjonk, men har ej hittats.

I borjan pa 1920-talet ersattes flottbron av en faekverksbro i stal pa det nuvarande
brolaget i Grado. For nagra ar sedan ersattes faekverksbron av en ny bro, som aven
den ar smai. Mote med lastbil ar ej tillatet pa bron.

Strax fore Gradoforsen vidgar sig alven med Storangsviken oeh Gradoviken.
Gradoviken ar grund oeh har rik strandvegetation.

Gradoforsen gravdes ur i samband med fiottningen pa alven.

I norr vid Baeka finns en handdriven farja over till Brunnaon for transporter av djur
till betesmarkerna pa on.

For att underIatta for bad oeh att ha bihar i alven bar bryggor byggas pa lampliga
stallen utmed alven.

Enligt utredning om stabilitetsforballanden vid alvstranden redovisas rasrisk for
stranden vid Grado. I utredningen har eQdast bebyggda strander undersokts. Geologin
vid alvpassagen genom Badelundaasen ar sadan att aven har torde stor risk for erosion
oeh ras fareligga.

Rekommendationer:

* Ingen nybyggnad bOr ske i omradet.

* Inga atgarder far vidtas som okar rasriskerna i vissa strandpartier. Arlig
kontroll bOr garas av stranden fran strax norr om bron ner till soder om
mejeriet.

* Bryggor, som underlauar bad och batliv utmed alven, bOr anlaggas pa nagon
eller nagra lampliga platser.

10
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5. GRADO

Gnldo ligger vackert pa ostra sidan av Dalalven strax efter att alven passerat Hovran.

Grado har tidigt haft en strategisk betydelse ur kommunikationssynpunkt. Vid Grado
fanns forst en fiirja som ar 1635 ersattes' av en flottbro, som gick over till Granbacka.
Ar 1640 fanns ,hta stycken skattelagda hemman i byn.

I Grado finns bade aldre bebyggelse och nyare bebyggelse, dar Grado mejeri ar
sarskilt framtradande. Nagra nyare smahus finns insprangda bland aldre gardar och
mejeribyggnader.

Vid det nuvarande brolaget, som tillkom aren 1923-24, ligger den gamla gast-
givaregarden fran 1600-talet. Garden ar dock numera kraftigt forandrad och anvands
som flerbostadhus. Langre norrut ligger den f d brostugan till flottbron. Strax norr
darom ligger Malmgarden, som har anvants som kontor for flottningsforbundet och
som numera anvands av Grado gille. I Grado finns fyra jordbruksgardar pa den gamla
bytomten. Dessa gardar ligger i Gamla byn oster om mejeriet.

Den aldre strackningen av fardvagen soder ifran upp mot flottbron finns bevarad
genom Gamla byn (med Snilskurvan) och vidare upp mot f d flottbron. Vagen bor sa
langt som mojligt hallas intakt, inga breddningar och forandringar bor ske.

Ar 1953 byggdes Grado mejeri. Under 50-talet byggde ocksa foretaget arbetar- och
tjanstemannabostader for sina anstallda. Mejeriverksamheten har under aren
expanderat och ligger idag lite inklamd. Pa sikt kan nagon av de narliggande
bostadsfastigheterna behova kopas in for att kunna mojliggora smarre utokningar/for-
battringar av verksamheten. Mojlighet finns aven att ytterligare nagra av tjanste-
bostaderna tas i ansprak for mejeriverksamheten. Nagra storre utbyggnader forvantas
dock ej ske. Mejeriet har idag drygt 150 anstallda.

Under senare ar har Svenska Pro Office etablerat sig i Grado med tillverkninglmon-
tering av kontorsstolar.

Grado handel, som ligger bredvid mejeriet, ar en viktig traffpunkt. Livsmedelsaffaren
okar mojligheterna for aldre att kunna bo kvar hemma. Darfor ar det viktigt att
affarens verksamhet inte forsvaras. I omradet finns aven en liten bilverkstad.

Uingst norrut ligger en rad med aldre, sma fritidshus alldeles vid alvstranden. Norr om
Malmgarden finns nagra batplatser och mojlighet att lagga i och dra upp bcitar. Har
ligger aven en mindre angbat. Omradet bor kunna utvecklas som batplats med nagra
bryggor.

Oversvamningsrisk finns for nastan all bebyggelse norr om Gradobron och vagen mot
Rensbo.

Enligt utredning om stabilitetsforbalhinden vid alvstrande redovisas rasrisk for
stranden fran strax norr om bron ner till soder om mejeriet.

Hela omradet ar av riksintresse for naturvarden och storre delen av omradet ar aven
av riksintresse for kulturmiljovarden.
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Kommunalt vatten finns utbyggt for hela omdidet. All bebyggelse soder om f d
brostugan inklusive Gnldo mejeri ar ansluten till det kommunala reningsverket.
Bebyggelsen i den nordligaste delen av omradet har enskilda avloppsanlaggningar.

Det ar viktigt att det finns mojlighet att bygga nya bostader i Grado. bversvamnings-
riskerna i norr, natur- oeh kulturintressen oeh jordbrukets intressen ger doek vissa
begransningar. Ett mindre omnlde i sydost bedoms som Iampligt for ny bostads-
bebyggelse. Det ar viktigt att ny bebyggelse plaeeras oeh utformas sa att byns karaktar
bibehalls oeh forsHirks. Nya byggnader ska anpassas till det traditionella byggnads-
skieket i skala oeh utformning. Mindre del av omradet beror en aldre bytomt, vilket
innebar att nybyggnation kan behova foregas av arkeologisk fOrundersokning.

Rekommendationer:

* De aldre gardama i Gamla byn bor bevaras oeh vardas. Om- oeh tillbyggnad
bar utformas med hansyn till byggnadens ursprungliga utforande.

* Nya bostadhus i den sydostra delen av omdidet bor foregas av detaljplane-
laggning. Utformning oeh placering av nya bostadshus ska ske med hansyn
till den aldre bybebyggelsen. Omradet bor inte bebyggas med grupphus.

I ovrigt kan nagon ens taka komplettering ske, men risken for oversvamning
maste utredas.

* Den aldre vagstrackningen genom byn bor beh311asin nuvarande straekning
och ej ratas, breddas, belaggas eller pa annat satt forandras.

* Grado mejeri kan utokas i begransad omfattning. For storre utvidning kravs
detaljplanelaggning.

* Fritidshusen i norra delen av omradet bor inte byggas ut med hansyn till
oversvamningsriskerna.

* Omradet norr om Malmgarden kan utveeklas som batplats.

* Inga atgarder far vidtas som okar rasriskerna i strandpartiet. Arlig kontroll
bar goras av stranden fran straX norr om bron ner till soder om mejeriet.

12
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6. GRADO AKRAR

Omradet utgors av jordbruksmarken som omger Grado. I omradet finns nagra
jordbruksgardar, varav en har honseri. Hela omradet ar av betydelse for jordbruket.

En stor del av omradet ingar i naturvardens riksintresse oeh ar upptaget pa den
internationella listan over vardefulla vatmarker. Akermarken norr om omradet
narmast Dalalven ar aven av riksintresse for kulturmiljovarden.

Det ar viktigt ur landskapsbildssynpunkt oeh med hansyn till omradets stora betydelse
som rast- oeh betesplats for flyttfaglar att jordbruksmarken utmed alven havdas oeh
inte planteras med Salix eller skog. For markerna norr om vagen mot Rensbo kan
landskapsvardsersattning utga.

I narheten av alvbrinken i soder finns fornlamningar av en stenaldersboplats.
Ytterligare en lamning av boplats finns ute pa akrarna i oster. Dessutom har ett fynd
av kvarts gjorts.

Genom omradet gar ett flertal kraftledningar.

Rekommendationer:

* lordbruksmarken bar havdas. Det galler sarskilt omradena utmed Dalalven.

* Enstaka nya byggnader kan uppforas i anslutning till befintlig bebyggelse. Ny
bebyggelse ska lokaliseras sa aU jordbruksdriften kan fortga.

* Nya ekonomibyggnader for jordbrukets behov placeras i direkt anslutning till
befintliga brukningscentra. Byggnadernas utformning bar anpassas till
landskapsbilden.

13
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7. GRADO SKANS - SVEDBOSJON

Grado skans har sannolikt fungerat som fogdefaste och uppbordsstalle for Dalarna
fran omkring 1350-talet fram till 1400-talet. Borgen ar uppford i etapper och korn att
omfatta tre olika plataer atskilda av vallgravar. Efter utbyggnad av riksvag 70 och den
nya bron aterstar endast tva plataer.

Oster om riksvag 70 ligger Naturrastp!ats Grado nere vid alven. Fran rastplatsen gilr
en stig med trappor upp till Grado skans. Nedfarten till rastplatsen ar rnycket tvar och
brant. Bilister som kommer norr ifdin far inte svanga ner pa rastplatsen. En ny tillfart
med battre skyltning behovs. Om en ny nedfart byggs maste den befintliga tr;inings-
slingan for travhastar ersattas.

LST:s granskn
yttr 94.08.30
Riksintresse -
halsa 0 sakerhet

Rastplatsen, som ligger mycket vackcrt bar kunna utvceklas ytterligare med bl ;\
information om Hedemora - Sater-omdidet och dess natur- oeh kulturv;irdcl1.
Omradet ar av riksintresse for natur- och kulturvarden.

Svedbosjon, som ligger strax soder om rastplatsen, har en litcn kornmunal b;l(jpiats.
Gangforbindelserna fran rastplatsen till sjon bor forbattras.

Rekommendationcr:

* Naturrastplats Grado bar utveckJas. Ny tillfart bor anordnas.

* Inga grustakter lillats.

Naturrastplats Griido

14
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8. GRADONAS - SVEDBO

Tva storre, aldre jordbruksgardar ligger vackert i det kuperade jordbrukslandskapet
ner mot Grildoviken. Den sodra garden har travhastar och har iordningstallt ridvagar
i omgivningen.

lordbruksmarken avgransas i vaster av ett barrskogsparti mot riksvag 70. Omradet
narmast riksvagen berors av trafikbuller.

Grado sag ligger i sodra delen av omradet. Strax vaster och soder om sagen ligger tva
sma bebyggelsegrupper. Den vastra gruppen bestar av relativt nya villor medan
bebyggelsen i soder bestar av sma, aldre bostadshus.

Strandomradena ar av riksintresse for naturvarden och ar upptagna pa den
internationella listan over vardefulla vatmarker. Med hansyn till omradets hoga
naturvarden bor jordbruksmarken kring Grado nas - Svedbosjon inte planteras med
Salix eller lov- och barrskog. Omradet ar aven av riksintresse for kulturmiljovarden.

For att fa en battre tillfart till Naturrastplats Grado kan en ny tillfartsvag behova
byggas fran Grildovagen parallellt med riksvag 70. Foreslagen tillfartsvag sammanfaller
delvis med befintlig traningsslinga for travhastar. Om ny tillfartsvag ska byggas maste
traningsslingan ersattas.

Rekommendationer:

* De aldre jordbruksgardama bor bevaras och vardas. Ingen ny bebyggelse bor
tillkomma i anslutning till dessa gardar. Enstaka kompletteringsbyggnad kan
dock uppforas.

* lordbruksmarken bor havdas, det galler sarskilt omradena ner mot Grildo-
viken.

* Enstaka bostadshus kan byggas i anslutning till bebyggelsegruppema vaster
och sOder om sagen.

* Nya ekonomibyggnader for jordbrukets behov placeras i direkt anslutning till
befintliga brukningscentra. Byggnademas utformning bor anpassas till
landskapsbilden.

15
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9. RISBERGET

Risberget ligger sydost om akermarkerna kring Grado. Risberget ar en del av de stora
skogsomradena mot Garpenberg oeh Avesta.

I skogskanten i nordvast ligger ett flertal bostadshus av varierad alder. Ianslutning till
en av villorna i norr bedrivs aven en mindre akerirorelse. Till borjan av 1900-talet lag
Grados forsta skola har. Skolan flyttades darefter langre soderut (till omrade 10.
Vargbo).

I anslutning till bebyggelsegruppen i nordvast kan nagot enstaka bostadshus uppforas.
Omradet ar lampligt for boende, som viII bedriva nagon mindre verksamhet i
anslutning till bostaden.

I skogen uppe pa berget ligger nagra mindre fritidshus.

Rekommendationer:

* Nagot enstaka bostadshus kan uppforas i anslutning till den befintliga
bebyggelsegruppen. Omdidet ar lampligt for boende i kombination med
mindre verksamheter.

* Nya fritidshus far inte uppforas om de hindrar skogsbruket eller friluftslivet.

16



~VX\_
. . _\'c'"

\\

, "

.I: !

• \

jordbruksmark ~,
ny bebyggelse
ska ta hansyn
tilliordbrUket, _

\
l(~~

10. VARGBO



lST:s granskn
yttr 94.08.30
Haisa 0 sakerhet

10. VARGBO

Omnidet utgors av ett kuperat jordbrukslandskap med nagra spridda gardar samt
bebyggelsen i Vargbo by. Grado skola, som lades ner ar 1986 nar skolan £1yttades till
Backa, anvands numera som bostad.

Bebyggelsen i Vargbo bestih dels av nagra aldre jordbruksgardar oeh dels av nagra
nyare viIIor. Direkt oster om byn finns rester av en htHvag samt fangstgropar. Dessa
lamningar ar registrerade fornminnen.

Omradet avgransas i vaster av Sandsaterbrovagen, gamla riksvagen. Sandsaterbrovagen
har i denna del numera overgatt i privat ago oeh ar avstangd.

Bebyggelsen ar ansluten till kommunalt vatten, men har enskilda avloppsanliiggningar.

Nybebyggelse bor kunna ske i omradet dels genom kompletteringar i Vargbo by oeh
genom nybebyggelse i bjorkbacken strax soder om vagkorsningen mellan Vargbovagen
oeh Sandsaterbrovagen. Eftersom ko~tnaderna ar hoga for att bygga ut det kommunala
avloppsnatet inom omradet far i fbrsta hand alternativa losningar sokas i samband med
nybyggnation.

Ny bebyggelse ska lokaliseras med hansYI1 till jordbruksdriften i omradet. Eventuellt
kan ytterIigare fornlamningar finnas i omradet vilket innebar att nybyggnation kan
behova foregas av arkeologisk utredning ..

Rekommendationer:

* Ny bebyggeise ska lokaliseras sa att jordbruksdriften ej stors.

* Ny bostadsbebyggeise bar i forsta hand ske i anslutning till bebyggeisen i
Vargbo by. Dessutom kan bostadsbebyggeise ske i bjorkbacken soder om
Vargboviigen - Sandsiiterbroviigen. Avloppsfragan maste dock siirskilt
beaktas.

17
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11.KARTHEDEN

Kartheden sluttar Hittmot norr oeh ar ett skogsomdlde med blandbarrskog oeh i soder
huvudsakligen tallskog. Oster om Sandsaterbrovagen finns aven viss jordbruksmark.

Omradet har historiskt utgjort tillfartsvagar upp mot norra Dalarna. I nordvastra delen
av Kartheden upp mot Fagerfallet fanns de aldsta vagarna som ar eU flertal halvagar
(ridvagar). Dessa h3lvagar ar fornlamningar. Sandsaterbrovagen ar den gamla
riksvagen. Den nya riksvag 70, som byggdes omkring 1970, avgransar omradet i vaster.

Vastra delen av omradet berors av vagtrafikbuller fran riksvag 70.

Rekommendationer:

* Omradet anvands for skogs- oeh jordbruk.

* Enstaka ny byggnad ska lokaliseras sa att skogs- oeh jordbruket inte hindras.

12.SANDSATERBRO

I soder ligger den gamla byn Sandsaterbro med tre aldre gardar samt en nybyggd villa
langst i soder.

Den sydligaste aldre mangardsbyggnaden i Sandsaterbro, Snickars, ar uppford pa 1850-
talet. Norr om Sniekars ligger en stor mangardsbyggnad med sekelskiftesfasad. Till
gardarna hor aven aldre ekonomibyggnader. Gardarna omges av stora lovtrad. Den
nordligaste garden ar mindre men aven till den hor stora ekonomibyggnader.

Byn omges av jordbruksmark, som delvis anvands for potatisodling.

I norra delen av omradet ligger en rad med nyare villor, som huvudsakligen tillkommit
under 1970-talet.

Vastra delen av omradet berors av vagtrafikbuller fran riksvag 70.

Rekommendationer:

* De aldre gardama i Sandsaterbro bor bevaras och vardas. Om- och
tillbyggnader bOr utformas med hansyn till byggnadens ursprungliga
utforande.

Enstaka ny byggnad kan ske pa befintliga tomter. Nya byggnader bOr
anpassas i storlek, utformning och placering till den befintliga bebyggelsen.

* I anslutning till bebyggelsen i norra delen av omradet kan ens taka ny gard
uppforas.
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.. ..
PLANERINGSFORUTSATTNINGAR

BEFOLKNING

Den indelning av statistikomraden, s k NYKO-omraden, som finns for kommunen gor
det svart att ta fram befolkningsstatistik for planomradet. Planomradet ligger inom tva
NYKO-omraden, 1285 oeh 1286. Statistikomradenas omfattning framgar av figur A
Upptagningsomradet for skolan omfattar forutom dessa omraden aven en del av Nas.

Inom Baeka - Grado - Rensbo m m (NYKO-omradena 1285 oeh 1286) bor
sammanlagt 533 personer. Av dessa uppskattas att omkring 400 personer bor inom
planomradet.

IamfOrt med befolkningsfordelningen i hela kommunen ar andelen barn 0 - 10 ar oeh
andelen 30 - 50 aringar storre inom Baeka - Grado - Rensbo-omradet. Andelen
kvinnor over 55 ar ar lagre an for ovriga kommunen.

1 kommunens befolkningsprognos for den narmaste lO-ars period en beraknas
befolkningeni hela omradet oka med eirka 20 personer. Utveeklingenpaverkas dock i
stor utstraekning av tillgangen tilliamplig mark for bostader.

Kommunen avser aU utarbeta en fordjupning av NYKO-systemet, vilket gor det
enklare att framover ta fram statistikunderlag anpassat till olika geografiska
planeringsomraden.

BosrAoER

Precis som for befolkningen finns endast statistik for hela omradet Baeka - Grado -
Rensbo (NYKO-omradena 1285 oeh 1286). loom dessa omraden finns totalt 205
bostader. Av dessa finns 175 i smahus oeh ovriga 30 lagenheter finns i flerbostadshus
(10 Higenheter i Baeka oeh 20 i Grado - Rensbo).

1 Baeka (dvs omradet norr oeh vaster om Dalalven) ar huvuddelen av bostaderna
(44 %) fran 1950 - 1970. En stor andel av bostaderna har ar oeksa byggda fore 1930
(37 %). Under perioden 1970 - 1990 har endast sex smahus byggts i Baeka-omradet.

1 omradet Grado - Rensbo ar huvuddelen av bostaderna (45 %) byggda fore 1930.
Fran 1950 har 11 - 16 smahus byggts under varje tioarsperiod.

Under den narmaste 10-arsperioden bar det finnas mojlighet aU minst bygga 20-
30 smahus/lagenheterinom planomradet.

NARINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD

loom planomradet ar Grado mejeri den i sarsklass storsta arbetsplatsen med omkring
150 anstallda. 1 Baeka finns ett 20-tal anstallda pa skolan oeh forskolan.
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loom planomradet finns ett 20-tal smMoretag, varav 3/4 inte har nagra anstallda. Bland
foretagen finns Svenska Pro Office som tillverkar kontorsm6bler, Grado sag, akerier,
byggforetag, bilverkstad, travstall och jordbruksforetag.

loom Backa m m (statistikomrade 1285) finns 100 forvarvsarbetande med bostad i
omradet. Av dessa pendlar 82 stycken till arbetsplatser i andra delar av kommunen
oeh i viss man aven till andra kommuner. IBaeka-omradet finns 44 arbetsplatser. Pa
dessa arbetar 18 "backabor" och 26 personer pendlar in fran andra omdiden.

loom Grado - Rensbo (statstikomrade 1286) finns 195 forvarvsarbetande med bostad
inom omradet. Av dessa pendlar 128 personer ut fran omradet och 169 personer
pendlar in till omradet. I omradet finns totalt 236 arbetsplatser.

Drygt halften av alIa forvarvsarbetande anvander bil som fardmedel till arbetet. Drygt
10 % gar eller cyklar till arbetet oeh eirka 10 % har arbetsplatsen i anslutning till
bostaden. Endast nagra fa personer aker kollektivt till arbetet.

Befintliga verksamheterska kunna utveeklas oeh vissa mojlighetertill etableringav nya
mindre foretagska finnas i omradet.

Med dagens datateknik, som standigt utvecklas, kan man i framtiden rakna med att fler
kan sitta hemma och arbeta i storre eller mindre omfattning. Vid val av bostadsort ar
man da mindre beroendeav arbetsplatsensbelagenhet.Mojligheternaatt aka kollektivt
oeh att eykla till arbetet bor doek forbattras.

KOMMERSIELL SERVICE

IGrado finns en livsmedelsaffar oeh en "bilverkstad. Ovrig service finns i forsta hand
i Hedemora tatort.

Livsmedelsaffaren i Grado ar viktig for servicen i bygden.

SOCIAL SERVICE

1Baeka finns tva gruppbostader med vardera 4-5 lagenheter for yngre oeh medelalders
svart handikappade.

Sarskilt boende for aldre finns inom Hedemora tatort. For hela kommunen pagar en
undersokning bland alla 6O-aringar oeh aldre om hur man vill ha sitt boende
framtiden. Andelen aldre inom planomradet ar lagre an for ovriga kommunen.

Hemtjansten for boende inom planomradet skots av Sodra distriktet, som har sin lokal
pa Norden oeh Vinstra inne i Hedemora stad.

Hemtjanstens syfte ar att underlatta mojligheterna for aldre att bo kvar sa lange de
onskar oeh kan. AWireni Grado ar viktig for att underlatta kvarboende.

Nagra ytterligarrutbyggnadsbehovav servieehus/gruppbostadefinns inte for narvarande.
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Flyktingmottagning

Baeka f d sarskoleinternat anvands som flyktingmottagning men verksamheten MIler
pa att avveeklas. I Nas har skolverksamhet bedrivits for flyktingbarnen.

SKOLA OCH BARNOMSORG

I Baeka Iigger forskolan KristaIlen med plats for cirka 50 barn. Forskolan arbetar
utifran den s k Regio Emilia-modellen, vilket gor att aven familjer fran andra delar
av Hedemora koar till forskolan. loom planomradet finns aven nagra famiIjdaghem.

I Baeka skola finns arskurserna 1 - 6. Pa skolan finns tre styeken klasser, som vardera
omfattar tva arskurser. Upptagningsomradet omfattar forutom planomradet hela
omradet oster om Dalalven fran Jonvik ner till kommungransen samt delar av Nas oeh
Brunna. Eftersom det med hansyn till kIassrumsstorIekarna ar olampligt att oka
elevantalet i kIasserna varierar upptagningsomradet. IngvaIIsbennings skola har
kapaeitet att klara dessa variationer.

I Baeka skola finns en fritidshemsgrupp for 20 barn. Forutom fran Baeka skola
kommer barn till detta fritidshem aven fran Nas oeh IngvaIIsbenning.

Nagon utbyggnad av forskolan planeras inte. Skolan har eft stabilt bamunderlag, vilket
innebar aft om stOlTe tillskott av bostader sker inom upptagningsomradet kan behov av
ytterligare nagot klassmm uppsta.

NATUR, FRILUFTSLIV OCH SPORT

loom planomradet finns vardefuIIa strandomraden utmed Dalalven, Badelundaasen
med taII- oeh blandskogar, asgropssjon Svarttjarnen samt Svedbosjon. Dessutom finns
i soder stora sammanhangande skogsomraden.

Dalalven med Hovranomradet har myeket stora naturvarden. Landskapet kring alven
ar starkt paverkat av alven oeh dess varierande vattenstand oeh innebaIIer livsmiljoer
for hotade viixter oeh djur. Omradet ar av internationell betydelse som livsmiljo for
vatmarksfaglar oeh ar upptaget pa den internationeIIa listan over vardefuIIa vatmarker
(CW-listan).

Strandomradena utmed Dalalven ar av riksintresse for naturvarden (NI05 Hovran -
Flinesjon) fran Amungen i norr ner till kommungransen mot Avesta i soder (se
figur B).

En utredning om mojIigheterna att pa sikt beballa de unika naturvardena i Hovran har
gjorts gemensamt av kommunen oeh lansstyrelsen.

Med hansyn till omrlldets stora betydelse som rast- och betesplats for flyttfaglar ar det
viktigt att marker i nara anslutning till vattnet halls oppna. [ Hovran-utredningen har
utpekats omraden dar oppen mark ur naturvllrdssynpunkt inte bar planteras med Salix
samt lov- och balTskog. [nom planomrlldet finns idag ej nllgra betade strandangar, men
sadana har tidigare funnits utmed Gradoviken. Ett atempptagande av strandbetet utmed
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Gradoviken vore onskviirl.

Det naturskona landskapet kring alven erbjuder goda forutsattningar for turism och
friluftsliv. Utredningar om mojligheterna att utveckla natur-turismen i alvlandskapet
Hedemora - Sater redovisar forslag till atgarder vid Grado skans, bade for norra och
sodra sidan. Enligt forslagen bar natur-rastplatsen soder om Grado skans utvecklas.
Delar av den gamla skansen skulle kunna byggasupp for aft tydliggoraplatsens tidigare
betydelse och biittre annonsera rastplalsen.

Inom och i anslutning till planomradet finns flera fina skogsomraden, som anvands for
bar- och svampplockning och rekreation.

Badplatser finns vid Svartjarnen och Svedbosjon. Nagon anlagd badplats finns inte
utmed Dalalven - Hovran. Nagra batplatser finns strax norr om Malmgarden
Dalalven. God tillgiinglighet till strandomraden och iilven ska efterstriivas.

Vid Backa finns idrottsplats med bollplaner. Skotseln ar dock eftersatt eftersom
ansvarsfragan ar oklar.

Strax nordost om Backa gamla sarskoleinternat ligger en skjutbana, som anvands av
Hedemora pistolskytteklubb.

KUL TUR OCH NOJEN

Hembygdsforeningen Grado Gille haIler till Malmgarden norra Grado. Har
anordnas sommarfester, yxkastning m m.

KUL TURMILJO

Omradet har tidigare haft ett synnerligen strategiskt yarde ur kommunikationssyn-
punkt. Har mottes de gamla transportlederna for land- och sjotransporten pa
Badelundaasen respektive Dalalven. Vid Grado fanns vadstallen. Vadstallena over
alven har skiftat beroende pa vattenflodet och det har gett ett flertal halvagar
(ridvagar) soder om Grado. Vid Grado fanns forst en farja som sedan ersattes aven
flottbro ar 1635 och under 1900-talet med bro pa den nuvarande platsen i Grado.

Gradoforsen torde ha varit mycket fiskrik och gay upphov till bosattningar redan
under aldre stenaldern. Pa medeltiden fanns har tva befasta gardar, dels pa ashuvudet
vid Gradoholm och dels pa holmen Borgaholm norr om gamla flottbron. Grado skans
i soder har delvis tagits bort och undersokts arkeologiskt i samband med att den nya
bron for riksvag 70 anlades over aiven. Utover dessa lamningar finns ett flertal
fornminnen iomradet bI a aidre jarnframstallningsplatser och boplatser, fangstgropar
och Mlvagar.

Kulturmiljon langs med aiven ingar i riksintresset K34 Grado - Hamre (se figur C).

I Grado fanns tidigt ett gastgiveri. .Ar 1640 fanns 8 skattelagda hemman i Grado.
Utmed Snilsvagen ligger den gamla jordbruksbyn i Grado, Gamla Byn. Flera aldre
gardar finns kvar ibyn, liksom bi a den gamia brostugan vid flottbron. Malmgarden
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har tidigare anvants som kontor for flottningsverksamheten. Vid Malmgarden har
omlastning av maIm fran Norberg skett.

Aven i Backa fanns ar 1640 tva stycken skattelagda hemman.

I Bjorkbacken finns flera bostadshus fran sekelskiftet, bl a Kerstin Thorborgs
nationalromantiska vackra villa.

Fornlamningarna ar skyddade enligt kulturminneslagens bestammelser.

Omradets unika karaktiir och dess olika historiska utvecklingsskeden ska va,-das och
ytterligare tydliggors.

KOMMUNIKA TIONER

Riksvag 70 fran Mora till Enkoping gar i vastra delen av planomradet. Genom
planomnldet gar vag 739 (Brunna - Grado - Nybyn) och vag 734 fran Grado mot
Rensbo - Jonvik.

Vissa av bussarna mellan Hedemora och Avesta passerar Backa och gar sen vidare
over Nas och Snickarbo. Pa vardagarna gar det tva bussar fdin Hedemora till Backa
och fyra bussar fran Backa in till Hedemora. Dessutom finns skolskjutstransporter till
och fnin Backa skola.

Vissa av bussarna mellan Borlange och Krylbo passerar Grado. Pa vardagarna gar det
cirka tio turer i vardera riktningen mellan Hedemora och Grado. Tva av turerna pa
eftermiddagarna fran Hedemora till Grado angor aven Backa. Pa lordagar finns en tur
i vardera riktningen.

Separata gang- och cykelvagar finns ej iomradet forutom vid Backa.

I nordvast tangeras planomradet av jarnvagen mellan Stockholm - Mora.

Bade riksvag 70 och jarnvagen ar av riksintresse.

Samordning av arbets-, service-, fritids- och skolresor iir viktig for god kollektivtrafikfor-
sorjning. Separata gang- och cykelstrak bOr byggas ut for forbiittrade forbindelser mellan
Backa och Hedemora stad samt mellan Backa och Grado.

TEKNISK FORSORJNING

Vattenforsorjning

StOrre delen av planomradet ingar i kommunens verksamhetsomrade for vatten.

loom planomradet finns fyra storre enskilda vattentakter i Badelundaasen norr om
alven. Dels finns tva i norra Backa och dels har Grado mejeri tva takter strax vaster
om brofastet. Brunna nya villaomrade och storre delen av bebyggelsen i Backa har
enskilt vatten liksom Grado mejeri. Befintliga vattentakter redovisas i figur D.
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Den kommunala vattentiikten i Gradoholm, som idag forsorjer sodra delen av
planomradet, ska avvecklas. Antingen ska kommunens nat anslutas till Grlldo mejeris
vattentiikt eller sa ska den kommunala vattentiikten Petersburg inne i Hedemora nyttjas
iiven for den sodra delen av planomradet.

Avlopp

loom planomnldet ar storre delen av bebyggelsen norr om alven ansluten till
kommunala ledningar. Aven bebyggelsen i Grado ar ansluten till kommunala ledningar
som gar till Brunna reningsverk. 1 ovrigt ar endast delar av bebyggelsen ansluten. All
bebyggelse soder om Grado har enskilda avlopp.

Storre delen av planomradet ingar i kommunens verksamhetsomn'lde for avlopp.

Avloppsreningsverket i Brunna har en kapaeitet pa cirka 10 000 pe. Idag utnyttjas
eirka 8 000 pe, varav Grado mejeri svarar for 1 000 pe. Atgarder har vidtagits vid
reningsverket for att klara den extra belastning av syreforbrukande amnen som
kommer fran Grado mejeri.

Eftersom kostnadema iir hoga for att bygga ut det kommunala niitet inom sodra delen
av planomradet far i forsta hand altemativa losningar sokas i samband med nybyggna-
tion. I anslutning till askiiman iir det dock inte liimpligt med enskilda avlopp.

I Renbo pagar forsok med forandrad hantering av slam fran enskilda brunnar. Slammet
ska spridas inom niiromradet. Detta forutsiitter att det [inns oppna brukade ytor i
niiromradet. Om forsoket blir lyckat kan denna hantering bli aktuell iiven for andra
jordbruksbyar.

AvfaU

Hushallsavfall oeh annat brannbart avfall samlas in av kommunen oeh transporteras
till Avesta avfallsvarmeverk. Grovsopor oeh ej brannbara sopor tippas pa Hamre
avfallsanlaggning.

Inom planomradet [inns goda mojligheter till kompostering pa bostadstomtema.
Kiillsortering kommer att behandlas i den avfallsplan som hillier pll att uppriittas.

Energi

Av bostadslagenheterna i Baeka-omradet (NYKO-omrade 1285) uppvarms 40 % till
viss del med fastbransle huvudsakligen i kombination med olja. For Grado - Rensbo
(NYKO-omrade 1286) ar motsvarande siffra 48 %. Cirka 10 % av lagenhetsbestandet
i de hilda omnldena varms upp med enbart direktverkande el.

Genom planomdidet gar en 70 kV- oeh en 20 kV-Iedning. Dessutom finns ett flertal
mindre kraftledningar.

Nya bostiider bar utformas sa att altemativa uppviirmningssiitt kan valjas.
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Energihushallningen kan forbiittras genom at! bostiider och arbetsplatser lokaliseras sa
att kollektiva fiirdmedelliittare kan utnyttjas och genom all goda cykelforbindelser byggs
dels fran Grado till Backa och sedan vidare in mot Hedemora centrum.

MIUO

En oversiktlig beskrivning av paverkan pa miljon i form av utslapp i luft, mark oeh
vatten finns i oversiktsplanen for Hedemora kommun oeh i kommunens miljo-
inventering. Storre punktutsHipp tillluften finns inom planomradet enbart vid Grado
mejeri oeh harror fdin industrins oljeforbrukning.

Radonforekomster redovisas under geologiska forballanden.

Buller oeh vibrationer

Trafiken pa riksvag 70 beraknades ar 1990 till 7 500 fordon per arsmedeldygn. Vid
berakning av buller inom bostadsomdiden m m bar fordonsmangden raknas upp till
ea 8500 fordon. Bullernivan (ekvivalentnivan) blir da ea 74 dBA 10 meter fran
vagmitt.

Aven jarnvagstrafiken ger upphov till buller oeh dessutom vibrationer. Banverket har
i sin bullerpolicy samt i forslag till vibrationspoliey angett riktlinjer for planering.

Skjutbanan vid Baeka alstrar buller. En teoretisk berakning av bullernivaerna fran
skjutbanan har gjorts av miljokontoret. I denna berakning har endast avstands-
dampningen vagts in medan dampningen av terrangen ej medtagits. En oversiktlig
redovisning av buller redovisas i figur D.

Enligt nktlinjer for viigtrafikbuller bor vid planenng av nya storre bostadsomraden
55 dBA efterstriivas utomhus. Viigtrafikbullret kan minskas genom uppforande av
bullerplank eller vall, i forsta hand bor dock bebyggelsenplaceras pl1 sadant siitt aft inte
bullerproblem uppstar.

Vzd lokalisenng av bebyggelseska hiinsyn tas till buller och vibrationer fran jiirnviigen.

Innan eventuell nybyggnad sker inom Backaomradet maste skjutbanebullret atgiirdas.

Farligt gods

Transporter av miljofarligt gods sker pa riksvag 70 oeh pa jarnvagen.

GEOLOGISKA OCH HYDROLOGISKA FORHALLANDEN

Omradet vaster om Dalalven vid Baeka bestar huvudsakligen av asmaterial oeh ar en
del av Badelundaasen som fortsatter soderut vid Grado skans. Badelundaasen
innehaller stora mangder grundvatten.
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Svarttjarnen ar en asgropssjo som bildats i samband med den senaste istidens
isavsmaltning. Naturliga till- oeh fn'infloden saknas till sjon, vilket gor sjon kanslig for
fororeningar.

Dalalven med sina stora vattenmassor bryter har igenom Badelundaasen. Strax norr
om planomradet vidgar alven sig oeh bildar sjon Hovran, som ar en fornam fagelsjo
oeh ar upptagen pa den internationella Iistan over vardefuIIa vatmarker (CW-listan).

Oster om Dalalven bestar de lagre partierna av leTa oeh silt. Oster om Gradoviken
reser sig Risberget med moran oeh berg i dagen.

Inga atgarder eller verksamheter som kan paverka eller innebara risk far grnndvattentill-
gangama i Badelundaasen tilMts.

Radon

Markomradena pa Badelundaasen utgor hogriskomrade for radon, vilket innebar att
vid byggnation ska markradonundersokning goras. Om jordluften inneh3ller mer an
50 000 Bq/m3 ska byggnader dar manniskor vistas stadigvarande utforas radonsakert.
Hogriskomradet beror i forsta hand Bjorkbaeka oeh Solbaeken oeh vidare soderut mot
AIvbaeka - Vretbo till norra ashuvudet via Grado skans oeh Gradoholm.

Lerjordsomradena (akermarken) oster om Dalalven kring Grado oeh Gradonas ar
lagriskomraden. Ovriga omdlden ar normalriskomraden. En oversiktlig markradon-
utredning har gjorts dar marken har klassifieerats med hansyn till radonrisken (se
figur E).

Inom hogriskomrade ska markradonundersokning goras och byggnader ska utfaras
radonsakert, om jordluften innehaller mer an 50 000 Bq/m ~ Inom nOlmalriskomraden
bOr aversiktlig markradonundersakning garas i samband med pZanlaggning och
byggnadema bOrutfaras radonskyddade.

Rasrisker

Langs Dalalven ar geologin sadan att det pa flera stallen kan finnas risk for ras. I en
utredning om stabilitetsfOrhallanden vid alvstrander i Hedemora kommun redovisas
rasrisk for strand en vid Grado (fran industriomradet vid Svenska Pro Office AB i norr
ner till bebyggelsen strax soder om Grado mejeri).

Omradet fran strax norr om bron i Grado ner till sader om Grado mejeri har prioritet 3,
vilket innebar att arlig kontroll av strand och erosionsskydd bOrske.

Oversvamningsrisker

I rapporten Samhallsplanering oeh extrema hydrologiska fOrh3llanden i Dalalven
redovisas konsekvenser vid oversvamningar bade av den typ som uppstar i stort sett
varje decennium, som 1985 oeh 1986 ars oversvamningar oeh till de mer extrema
handelser som 1916 ars flod, som intraffar ungefar en gang per sekel.
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Redan vid 1985 ars floden ar fritidshusen i norra delen av Grado berorda. Vid 1916-
ars floden ar storre delen av norra Grado oeh akermarken norr om vagen mot Rensbo
oversvammade. 1916 ars vattenniva motsvarar +85,5 m 0 h (hojdsystem RHOO).
Dessutom berors ovriga strandomraden mer eller mindre (se figur E).

Ingen ny bostadsbebyggelse bor tillkomma inom 1916 ars hogvattenniva. Om byggnad
uppfors inom omrade med oversviimningslisk bor den utforas vattensiikert.

Grustaker

Delar av Badelundaasen har anvants for grusHikt. Dessa takter har avslutats oeh inga
tatktillstand finns langre.

Inga nya tiikttillstand bor ges med hiinsyn till bebyggelseoch natunniljon.

JORD- OCH SKOGSBRUK

Vaster om Gradoligger stora sammanhangande jordbruksmarker. Iordbruksmark finns
aven vid Grado nas, Vargbo oeh Sandsaterbro. Inom omradet finns mellan 5 - 10
jordbruksforetag. Trots narheten till Grado mejeri finns fa notkreatur. Pa Grado -
Svedjan finns ett travstall. Dessutom finns ett mindre honseri utanfor Grado.
Iordbruket kombineras i stor utstraekning med skogsbruk.

Vid AIvbaeka har skogshogskolan forskningsodling av olika tradsorter.

For jordbrnksmarken norr om viigen mot Rensbo kan landskapsvardsersiittning utgafor
hiivd av landskapet. For de delar som, tidigare har anviints for strandbete utmed
Gradoviken kan eventuellt NOLA-bidrag kommer att utga om strandbetet aternpptas.

Ur naturvardssynpunkt bar vissa omraden utmed iilven inte planteras med Salix samt
lov- och barrskog (se figur B).

G.A.LLANDE PLANER

Kommunens oversiktsplan

Kommunfullmaktige har den 25 april 1991 antagit en kommuntiiekande oversiktsplan
for Hedemora kommun. I den anges att en fordjupad oversiktsplan ska upprattas for
Baeka - Grado (omrade T9) oeh att den ska samordnas med oversiktsplanen for
Hedemora stad. Ett samradsforslag tilloversiktsplan for Hedemora stad har upprattats
i augusti 1993.

Den nu aktuella oversiktsplanen for Baeka - Grado ska ersatta de rekommendationer
som anges for T9 (planomradet har utvidgats nagot soderut).
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I oversiktsplanen anges inriktningen pa mark- och vattenanvandningsen enligt
foljande:

En utbyggnad av bostader och service i omriidet maste ske samordnat med utvecklingen
i Hedemora stad och med hansyn till natur- och kulturvardena i omriideL

Vid utbyggnad av permanentbebyggelse i Gr:'ido bOr avloppsfragan uppmarksammas
sarskilL

Forskolan bOr byggas uL

Odlingslandskapet kring alven, Gr:'idoviken och Svebosjon bOr MIlas oppet och havdaL

Ras- och oversvamningsrisker finns inom delar av alvstrackan.

De rekommendationer, som ersatts av den nu aktuella oversiktsplanen, anges for 1'9-
omradet enligt foljande:

En fOrdjupad oversiktsplan ska uppr.1ttas fOr omradeL 6versiktsplanen ska samordnas
med den fOr Hedemora stad (1'1).

Ny enstaka bebyggelse bOr lokaliseras i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper. En
eventuell utbyggnad av smahus i Grado bOr ske genom detaljplanelaggning.

Jord- och skogsbruk bOr bedrivas med sarskild hansyn till natur- och kulturvardens
intressen.

AIvstrackan bOr undantas fr:'in regleringar eller andra storre ingrepp.

Bostadsbebyggelse Jar inte lokaliseras sa alt den kan komma aU storas av jordbrukets
paverkan eller fOrhindra en fortsalt jordbruksdrift.

Nya ekonomibyggnader fOr jordbrukets behov bOr placeras i direkt anslutning till
befintliga brukningscentra. Byggnademas utformning bOr anpassas tilllandskapsbilden.

Bevarandeplan

I den av kommunfullmaktige 1991 antagna bevarandeplanen for kommunen ges
foljande riktlinjer for omdldet Grado - Hamre - Lustan, som ar av riksintresse for
kulturminnesvarden:

Jordbrukslandskapets oppna karaktar mot alven bOrbevaras liksom bebyggelsens placering
i landskapet vid sma morankullar . . .. Ny utspridd bebyggelse eller nyetablering av
anlaggningar bOr inte tillatas. Enstaka byggnader kan ibland inpassas i landskapet i
anslutning till skogskanten. Bostadsbebyggelse tar inte lokaliseras sa aU den kan komma
aU storas av jordbrukets paverkan eller hindra en fortsalt jordbruksdrift. Nya ekonomi-
byggnader fOrjordbrukets behov bOr placeras i direkt anslutning till befintliga bruknings-
centra. Byggnademas utformning bOr anpassas till landskapsbilden.

Jordbruksmarken bOr MIlas brukad. Lokaliseringen av ytterligare energiskogsodling bOr
studeras noggranL

Nya takter bOr inte oppnas.
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- Samr.'idsskyldighet enligt 20 § naturvardslagen bOr inforas fOr husbehovstakter inom
asomradet vid Griida.

Detaljplaner

Endast en detaljplan (byggnadsplan) finns for villabebyggelsen Backa. Planen
faststalldes 1960-11-02 och ar helt utbyggd.
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UNDERLAG

Oversiktsplan for Hedemora kommun, januari 1991.

Uinsstyrelsen i Kopparbergs Ian: Regionalt underlagsmaterial (RUM 50).

Underlagsmaterial fran kommunens naringslivsenhet, planeringsenhet, soeiala enhet,
miljokontor, tekniska kontor oeh barn- oeh utbildningsenhet.

Befolkning, bostader

SCB: DEMOPAK, FASTPAK samt Folk- oeh bostadsrakning 1990.

Bevarande

Grado Skans - en fyndstudie. Catharina Folin. Stoekholms universitet, 1984.

FIottbroar. Anders Bjorklund. Dalarnas hembygdsbok 1975.

Hedemora soeken - en bygd i forvandling. Hedemora kommun, 1982.

Kulturbygden Hedemora - omlandet. Bevarandeplan for Hedemora omland. Dalarnas
Museum oeh Hedemora kommun, 1991.

Riksintressen for kulturvarden. Riksantikvarieambetets beslut 1987-11-05.

Riksintressen for kulturmiljovarden. Lansstyrelsens kulturmiljoenhet 1989.

Svenska gods oeh gardar. Del XX, Sodra Dalarna. Uddevalla 1939.

Intervju med Arne Mostrom, Grado Gille.

Social service

Barnomsorgsplan 1992-1996.

Forslag till handikapplan 1991-1996.

Naringsliv oeh handel

SCB: CFAR (FAR * PLUS) 1993.

Kartlaggning oeh foretagsstudie av tillverkande foretag samt industriservice- oeh
tjansteforetag. Hedemora kommun, Naringslivsenheten. 1991.
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Naturvard, friIuftsIiv, turism

Riksintressen for naturvarden. Naturvardsverkets beslut 1988-08-25.

Naturvardsprogram for Kopparbergs Ian. LansstyreIsen 1988.

Natur-turism i aIvIandskapet Hedemora - Sater. OIle Bengtsson 1990.

Naturturism. Visioner & verklighet. Lars Norman. Remissutgava 1993.

Utredning om CW-omradet Hovran. Del I, Huvudrapport. Hedemora kommun och
Iansstyrelsen 1992.

MiIjoinventering 1992. MiIjokontoret.

Markradonutredning fOr Hedemora kommun. SGAB, Bernt Pettersson, 1990-01-03.

StabiIitetsforhaIlanden vid alvstrander. Oversiktlig undersokning. Hedemora kommun.
Raddningsverket och VBB VIAK, 1991

SamhaIlspIanering och extrema hydroIogiska forbaIlanden i DaIaIven. VBB VIAK.
Remissutgava 1993.

Inventering av skjutbanor i Kopparbergs Ian, rapport N1982:5. Lansstyrelsen 1982.

Vegetationskartan, Avesta 12G NV och del av 12G NO.

Berggrundskarta.

Jordartskarta.

SfFIDI/WPS1J91S53ANT.OPL
yvs/uB
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Planenheten
Byradirektor Lennart Lindeberg
Direktnr 023-810 74
Telefax 023-818 88 Hedemora kommun

Stadsarkitekten
776 29 HEDEMORA

FORDJUPAD OVERSIKTSPLAN FOR BACKA-GRAoo I HEOEMORA KOMMUN

Inledning

Oversiktsplanen ar i enlighet med plan- och bygglagens (PBL)

4 kap 6 § utstalld under tiden 18 juli - 3 oktober 1994.

Lansstyrelsen har under samradsskedet avgivit samradsyttran-
de, daterat 1994-05-16. Infor utstallningen har kommunen
bearbetat och andrat planforslaget i vissa delar.

Berorda enheter inom lansstyrelsen samt berorda statliga
myndigheter har beretts mojlighet att lamna synpunkter i
arendet.

Lansstyrelsen skall enligt PBL 4 kap 9 § under utstallnings-
tiden avge ett granskningsyttrande over planforslaget. Av
yttrandet skall framga om

1. forslaget inte tillgodoser riksintressen enligt lagen
(1987:12) om hushallning med naturresurser m m,

2. sadana fragor rorande anvandningen av mark- och vatten-
omraden som angar tva eller flera kommuner inte samord-
nats pa ett lampligt satt,

3. bebyggelsen blir olamplig med hansyn till de boendes och
ovrigas halsa eller till behovet av skydd mot olycks-
handelser.

I enlighet med bestammelserna i 4 kap 2 § PBL ska lansstyrel-
sens granskningsyttrande fogas till planen. Yttrandet begran-
sas darfor till ovan namnda aspekter, d v s forhallanden som
lansstyrelsen senare kan komma att prova enligt 12 kapitlet
PBL.

Handlingar

Oversiktsplanens utstallningshandlingar, som ar daterade i
juni 1994, bestar av en textdel, en markanvandningskarta, en
rekommendationskarta, (med omradesindelningar) samt en sam-
radsredogorelse daterad 1994-06-13.

Postadress Gatuadress

Asgatan 38
Telefon (vaxei)

023-81000
Telefax (reception)

023-81386
Postgiro

351 90-8791 84 Falun
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Lansstyrelsens synpunkter pa oversiktsplanen

Riksintresse samt - halsa- och sakerhet - vagfragor

Vagverket har 1994-08-09 framfort att naturrastplatsen i
Grado inte fungerar bra ur renodlad trafiksynpunkt. Rast-
platsen syns for daligt fran riksvagen och man anser att
platsen ar olamplig att utveckla till en informationsplats
for riksvagstrafikanter. Vagverket anser vidare att fore-
slagen parallellvag ar alldeles for lang och inte loser
nagra tillfartsproblem. Om kommunen vill gara mindre farbatt-
ringar pa rastplatsen bar detta ske i samrad med Vagverket.
Lansstyrelsen delar denna uppfattning.

Halsa- och sakerhet - miljofragor

I aversiktsplanen namnes att kostnaderna for att bygga ut det
kommunala avloppsnatet inom Vargboomradet ar for hoga. I
forsta hand soker man darfor alternativa losningar i samband
med nybyggnation. Lansstyrelsen vill erinra om att omradet ar
belaget inom verksamhetsomrade for allman vatten- och av-
loppsanlaggning i enlighet med kommunfullmaktiges beslut
1971-12-16.

I den slutliga handlaggningen av detta arende har deltagit
bitr lansarkitekt Leif Wikstrom, beslutande, lansassessor
Sten Carl borg, avdelningsdirektor Lennart Sandgren, lans-
antikvarie Ulf Lofwall, kommunikationsdirektor Kenneth Wahl-
berg och byradirektor Lennart Lindeberg, foredragande.

\'

V.~kk;;4r~
Lennart Lindeb~


