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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-03-26 2 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks § Dnr KS2019/0136 

Stöd till Ung Företagsamhet 2019-2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta medfinansiera 
Ung Företagsamhet 2019-2021 med 44640 kr per år. Finansiering sker inom ramen 
för näringslivsenhetens budget 2019-2021. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ung Företagsamhet, UF, är en ideell och politiskt obunden organisation med ett enda 
mål — att skapa förutsättningar för unga människor att bli företagsamma för att på 
bästa sätt vara rustade för vuxenlivet. UF Dalarna är en egen förening med eget an-
svar för finansiering och utförande. Ambitionen är att vara Sveriges bästa region för 
unga företagsamma människor 2021 och för det krävs långsiktigare förutsättningar. 
Tillsammans står Dalarnas 15 kommuner för ca 25% av behövlig finansiering. Under 
2019, 2020 och 2021 går Region Dalarna in med 2 kr per invånare till oss men det är 
under förutsättning att kommunerna medfinansierar med 4 kr/invånare. 

Antal elever folkbokförda i Säter som driver UF-företag under innevarande läsår är 
20 elever. Då Säter inte har egen gymnasieskola erbjuds fria läromedel inom entre-
prenörskap till grundskolan samt utbildning av lärarna på dessa. 

Ung Företagsamhet Dalarna anhåller om finansiering med 4 kr/invånare under 2019, 
2020 och 2021. Baserat på SCB:s befolkningsstatistikkvartal 4 2017, 11 160 invånare, 
ansöker vi från Säters Kommun om en investering på 44 640 kr per år under 2019, 
2020 och 2021 för vår fortsatta satsning på tillväxt i Dalarna. 

Finansiering 2019-2022 kan prioriteras inom ram för näringslivsenhetens budget. 
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Tjänsteskrivelse 

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress
Säters Kommun Salutorget 0225-55 000 (vxl) naring@sater.se
Box 300 Säter Internetadress
783 27 Säter www.sater.se

Datum Diarienummer 
2019-03-08 Dnr KS2019/0136 
 

Stöd till Ung Företagsamhet 2019-2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta medfinansiera Ung Företagsamhet 
2019-2021 med 44640 kr per år. Finansiering sker inom ramen för näringslivsenhetens budget 2019-2021. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ung Företagsamhet, UF 
Ung Företagsamhet, UF, är en ideell och politiskt obunden organisation med ett enda mål — att skapa 
förutsättningar för unga människor att bli företagsamma för att på bästa sätt vara rustade för vuxenlivet. 
UF Dalarna är en egen förening med eget ansvar för finansiering och utförande. Ambitionen är att vara 
Sveriges bästa region för unga företagsamma människor 2021 och för det krävs långsiktigare 
förutsättningar. Tillsammans står Dalarnas 15 kommuner för ca 25% av behövlig finansiering. Under 
2019, 2020 och 2021 går Region Dalarna in med 2 kr per invånare till oss men det är under förutsättning 
att kommunerna medfinansierar med 4 kr/invånare. 

Säter 
Antal elever folkbokförda i Säter som driver UF-företag under innevarande läsår är 20 elever. Då Säter 
inte har egen gymnasieskola erbjuds fria läromedel inom entreprenörskap till grundskolan samt utbildning 
av lärarna på dessa. 

Ansökan 
Ung Företagsamhet Dalarna anhåller om finansiering med 4 kr/invånare under 2019, 2020 och 2021. 
Baserat på SCB:s befolkningsstatistikkvartal 4 2017, 11160 invånare, ansöker vi från Säters Kommun om 
en investering på 44640 kr per år under 2019, 2020 och 2021 för vår fortsatta satsning på tillväxt i 
Dalarna. 

Finansiering 
Finansiering 2019-2021 kan prioriteras inom ram för näringslivsenhetens budget. 

Helena Åkerberg Hammarström 
Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten 

Bilagor: 
Ansökan från UF 
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 Falun 2019-01-09 
 
Till Pär Jerfström, Kommundirektör 
Till: Helena Åkerberg Hammarström, Näringslivschef 
 
Ansökan om stöd till Ung Företagsamhet 2019, 2020 och 
2021 
 

Bakgrund 
Ung Företagsamhet är en ideell och politiskt obunden organisation med ett enda mål 
– att skapa förutsättningar för unga människor att bli företagsamma för att på bästa 
sätt vara rustade för vuxenlivet. 
 

Under de senaste 26 åren har vi bedrivit verksamhet i Dalarna och vi ser en stadig 
tillväxt av unga företagsamma människor som går vår utbildning. 

 

Nuläge i Dalarna 
Vi kommer för andra året på rad att slå rekord i antal UF-elever. När registreringen 
stänger i december kommer antalet att vara över 1000 st. Det gör att vi under senaste 
två åren vuxit med 37%. Detta hade varit omöjligt utan den ökade investeringen från 
Dalarnas kommuner. 
 
 

Nytt från och med november 2019 är att vi har en elevinspiratör anställd på 100% mot 
tidigare 50%. Detta för att vi på ett ännu bättre sätt ska kunna vara ute i skolorna och 
stötta elever och lärare. 

 

Målsättning 

Läsåret 2020/2021 ska Dalarna vara landets bästa region för unga företagsamma 
människor där 50% av länets gymnasieelever genomgår vår utbildning. 
Idag är den siffran ca 32% (högst någonsin) vilket innebär att vi tänker växa med 50% 
fram till 2021. 
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Genomförande 

En satsning på yrkesprogram där vi ser att många bristyrken finns. 

Vi satsar på våra nya invånare genom mer arbete på IM-språk där nu sex av Dalarnas 
kommuner valt att satsa på Ung Företagsamhet för nyanlända. 

Utbildning av fler UF-lärare samt vidareutbildning av befintliga. 

För att skapa ett mervärde för före detta UF-elever ska vi satsa hårdare på nätverket 
för alumner. Vi vill bidra till att fler stannar kvar i regionen alternativt kommer 
tillbaka efter studier. 

Säter 
Även om Säter inte har någon gymnasieskola så drar man givetvis nytta av att Säters 
unga får utbildningen på annan ort samt att fler företag skapas och ungdomarna blir 
mer företagsamma. 

20 elever från Säter driver UF-företag i skolor på annan ort detta läsår. 

Till kommuner utan gymnasieskola erbjuder vi även fria läromedel inom 
entreprenörskap till grundskolan samt utbildning av lärarna på dessa. 
Vi har tre läromedel: ”Se möjligheterna”, ”Min framtid och Ekonomi” 
samt ”Vårt samhälle”. 

 

 

Finansiering 

Vi står nu på egna ben efter ett avslutat eu-projekt vilket också gjorde att närmare 
halva vår finansiering försvann. Säter tog innevarande år beslutet att höja 
finansieringen till vårt arbete med att skapa tillväxt i länet vilket vi är glada över och 
hoppas att ni vill fortsätta på inslagen väg nästa år. 

Tillsammans står Dalarnas 15 kommuner för ca 25% av behövlig finansiering. 

Under 2019, 2020 och 2021 går Region Dalarna in med 2 kr per invånare till oss men 
det är under förutsättning att kommunerna ligger kvar på 4 kr/invånare i sin 
investering i Ung Företagsamhet. 

 

Ung Företagsamhet Dalarna anhåller om finansiering med 4:-/invånare   
under 2019, 2020 och 2021. 
För att fortsätta satsningen mot att vara Sveriges bästa region för unga företagsamma 
människor 2021 ber vi om en lite mer långsiktig satsning från er där vi under 
kommande år vet vad vi har att röra oss med för att kunna bygga upp verksamheten. 
På samma gång slipper ni behandla vår ansökan varje år. 

Baserat på SCB:s befolkningsstatistik kvartal 4 2017, 11160 invånare, ansöker vi 
från Säters Kommun om en investering på 44640  kr per år under 2019, 
2020 och 2021 för vår fortsatta satsning på tillväxt i Dalarna. 
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Jag står givetvis till förfogande för frågor och kommer gärna ut till er och berättar mer 
om vår verksamhet om så önskas. 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Thomas Agneteg 

Regionchef, Ung Företagsamhet Dalarna 

0722-00 55 41 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-03-26 3  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2018/0409 
 
LSO - Handlingsprogram enligt lag och skydd mot olyckor 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta anta LSO – handlingsprogram enligt lag och skydd mot olyckor för Sä-
ters kommun för mandatperioden 2019-2022. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Varje kommun i Sverige skall för varje mandatperiod ha ett handlingsprogram enligt 
Lag om Skydd mot Olyckor, LSO. 
 
Arbetet med att ta fram ett handlingsprogram för mandatperioden 2019-2022 påbör-
jades våren 2018 för att vara klart för beslut i Kommunfullmäktige 2019 och uppfölj-
ning sker genom en årlig skriftlig rapport till kommunstyrelse samt fortlöpande upp-
följning och utvärdering inom varje delområde. 
 
Handlingsprogrammet är till sin struktur gemensamt för de kommuner som ingår i 
Räddningstjänsten Dala Mitt (Borlänge, Falun, Ludvika, Säter och Gagnef). 
 
Handlingsprogrammet syftar till att kommunen ska vara trygg och säker att bo, vistas 
och driva verksamhet i. Politikerna i dessa kommuner har av det skälet beslutat om 
att ett gemensamt handlingsprogram ska tas fram. Inte minst är programmet viktigt 
eftersom positiva resultat är beroende av samhällets samlade insatser och ansvarsta-
gande. Då ansvaret dessutom ofta ligger på den enskilde det vill säga individer, fastig-
hetsägare, verksamhetsutövare och organisationer, ser vi att denna plan fyller en 
mycket viktig funktion.  
 
I handlingsprogrammet har vi gemensamt lyft fram kända framgångsfaktorer och de 
målsättningar som finns i verksamheten. Vidare beskrivs strategiskt viktiga arbets-
uppgifter för kommunen samt särskilda satsningar för perioden 2019-2022.  
Handlingsprogrammet innehåller en gemensam del som är lika för alla kommuner 
därutöver finns det delprogram som till rubriken är lika i alla kommuner med där in-
nehållet i varje del är kommunanpassat. 
 
Till detta handlingsprogram finns tillhörande delprogram för områdena brottsföre-
byggande arbete, trafiksäkerhet, riskhänsyn i fysisk planering, förebyggande brand-
skydd, fallprevention, suicidprevention, is- och vattensäkerhet, klimatanpassning, 
krisberedskap och civilt försvar och höjd beredskap.  Varje delprogram kan spänna 
över flera verksamhetsgränser. 
 
Räddningstjänsten DalaMitt´s två delprogram, Brandförebyggande och Operativa in-
satser Räddningstjänst, blir lika i samtliga kommuner. Denna är inte färdigställd.  
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Tjänsteskrivelse 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

Datum Diarienummer 
2019-02-27 Dnr KS2018-0409 
 

LSO - Handlingsprogram enligt lag och skydd mot olyckor 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
LSO för Säters kommun för mandatperioden 2019-2022. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
 
Varje kommun i Sverige skall för varje mandatperiod ha ett handlingsprogram enligt Lag om Skydd mot 
Olyckor, LSO. 
Arbetet med att ta fram ett handlingsprogram för mandatperioden 2019-2022 påbörjades våren 2018 för 
att vara klart för beslut i Kommunfullmäktige 2019 och uppföljning sker genom en årlig skriftlig rapport 
till kommunstyrelse samt fortlöpande uppföljning och utvärdering inom varje delområde. 
 
Handlingsprogrammet är till sin struktur gemensamt för de kommuner som ingår i Räddningstjänsten 
Dala Mitt (Borlänge, Falun, Ludvika, Säter och Gagnef). 
Handlingsprogrammet syftar till att kommunen ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva 
verksamhet i. Politikerna i dessa kommuner har av det skälet beslutat om att ett gemensamt 
handlingsprogram ska tas fram. Inte minst är programmet viktigt eftersom positiva resultat är beroende av 
samhällets samlade insatser och ansvarstagande. Då ansvaret dessutom ofta ligger på den enskilde det vill 
säga individer, fastighetsägare, verksamhetsutövare och organisationer, ser vi att denna plan fyller en 
mycket viktig funktion.  
I handlingsprogrammet har vi gemensamt lyft fram kända framgångsfaktorer och de målsättningar som 
finns i verksamheten. Vidare beskrivs strategiskt viktiga arbetsuppgifter för kommunen samt särskilda 
satsningar för perioden 2019-2022.  
Handlingsprogrammet innehåller en gemensam del som är lika för alla kommuner därutöver finns det 
delprogram som till rubriken är lika i alla kommuner med där innehållet i varje del är kommunanpassat. 
Till detta handlingsprogram finns tillhörande delprogram för områdena brottsförebyggande arbete, 
trafiksäkerhet, riskhänsyn i fysisk planering, förebyggande brandskydd, fallprevention, suicidprevention, is- 
och vattensäkerhet, klimatanpassning, krisberedskap och civilt försvar och höjd beredskap.  Varje 
delprogram kan spänna över flera verksamhetsgränser. 
Räddningstjänsten DalaMitt´s två delprogram, Brandförebyggande och Operativa insatser  
Räddningstjänst, blir lika i samtliga kommuner. Denna är inte färdigställd.  
 
Bilaga: Handlingsprogram 

 

Kristina Mellberg  Malin Karhu-Birgersson 
Säkerhetssamordnare  Förvaltningschef 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-03-26 4  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § Dnr KS2019/0132 
 
Internkontrollplan för kommunledningsförvaltningen -rapport 2018 
och internkontrollplan 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna rap-
port om utförd internkontroll för 2018 samt förslag till internkontrollsplan 2019 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
För 2018 har inga avvikelser av värde förekommit. 
 
Inför 2019 har en revidering gjorts av internkontrollplanen utifrån den riskbild som 
finns i dag 
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Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

Datum Diarienummer 
2019-03-07 Dnr KS2019/0132 

Internkontrollplan för kommunledningsförvaltningen -rapport 2018 och 
internkontrollplan 2019 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna rapport om utförd internkontroll för 2018 samt förslag till 
internkontrollsplan 2019 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
För 2018 har inga avvikelser av värde förekommit 
 
Inför 2019 har en revidering gjorts av internkontrollplanen utifrån den riskbild som finns i dag 
 
 
 
 
Malin Karhu-Birgersson 
Förvaltningschef  kommunstyrelseförvaltningen 
 

50



 KS INTERNKONTROLLPLAN 2019 

2019-03-12 SIDA 1 AV 1 

 

 
 

Rutin/system  Kontrollmoment  Kontrollansvar  Ansvarig  Frekvens  Metod  Rapportering 
till  

Sannolikhet/ko
nsekvens 

Upphandling/inköp Uppföljning av 
köptrohet mot 
avtal 

Ekonom Beställare 1 gång/år Stickprov på 5 
st aktuella avtal 

KS  
3/5 

Anställningsavtal Kontroll att avtal 
inkommer till 
personalenheten 
för aktivering 

HR Närmaste chef Stickprov  
1 gång/ månad 

Stickprov FC  
5/5 

Anställningsform Kontroll av att 
beslut om 
heltidsanställning 
följs 
 

HR Närmaste chef Lista ur personalsystem 
1 gång/månad 

Kontroll av lista 
på 
nyanställningar 

FC  
3/5 

Inköp av varor och 
tjänster  

Att upphandling 
gjorts för varor och 
tjänster det fall det 
krävs 

Ekonom Närmaste chef Stickprov varje kvartal Stickprov på 5 
st leverantörs-
fakturor 

KS  
4/4 

Informationssäkerhet Att information 
hanteras på ett 
säkert sätt 

Arbetsgruppen för 
informationshantering 

FC 4 ggr/år Stickprov FC  
5/3 

GDPR Att 
förvaltningsplanen 
följ 

GDPR handläggare FC Vid 
verksamhetsgenomgång 

Vid genomgång 
i verksamheten 

FC  
5/3 

Delegationsordning Att 
återrapportering 
görs 

Nämndsekreterare Delegat Kontinuerligt 
 
 

Kontrollfrågor till 
delegaterna 

KS 
 

 
5/3 
 

Tillgång till Rådhuset Kontroll av att rätt 
personer har 
behörighet 

Nämndsekreterare Nämndsekreterare 2 ggr per år Kontroll av 
behörighetslistor 

FC  
3/3 

E-arkivs redovisning 
till kommunerna 

Kontroll att 
redovisningen 
stämmer 

E-arkivarie E-arkivarie Varje kvartal Beräkning och 
analys 

KS  
5/3 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-03-26 5  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § Dnr KS2019/0139 
 
Huvudavtal ERUF-sträckor i Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen uppdra till kommundi-
rektören teckna driftsavtal med Dala Energi AB . 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Förslag till huvudavtal om ERUF-sträckor i Säters kommun har upprättats mellan 
Säters kommun och Dala Energi Fibernät AB. 
 
Upplåtelsen avser ERUF-sträckorna E1, E5 och E6. Om kommunen upplåter ytterli-
gare någon/några av nedan beskrivna sträckor (sträckorna E2,E3, E4 eller E7) till 
Dala Energi, ska en eller flera  kompletterande särskilda överenskommelser tecknas 
om detta. Dock behandlas redan i detta Huvudavtal sträckorna E2, E3, E4 och E7 
nedan i vissa delar. 
 
Kommunens äganderätt förändras inte genom detta avtal. 
 
1.2 ERUF sträckor i Säters kommun 
E1 Bisbergshyttan-Landa 2558 m 
E2 Karlsgårdarna-Bispberg 1137 m (grävd sträcka) + 669 m från Karlsgår-
darnas fiberförening) 
E3 Landa-Uppbo 4847 m 
E4  Uppbo-Dyviken 4139 m 
E5 Gussarvshyttan-Stocksbro 3890 m 
E6 Landa-Pingbo 6900 m 
E7 Säter-Norbo  21900 m 
 
Avtalet gäller i 5 år från och med 2019-01-01. Sägs inte Huvudavtalet upp skriftligen 
av endera parten senast 3 månader före avtalstidens utgång förlängs Huvudavtalet 
med tre månader i taget med samma uppsägningstid. Om Huvudavtalet sägs upp 
upphör även Underavtalen samtidigt. 
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Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) nämnd@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Datum Diarienummer 
2019-03-14 Dnr KS2019/0139 

 

Huvudavtal med underavtal om ERUF-sträckor i Säters kommun 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen uppdra till 
kommundirektören teckna driftsavtal med Dala Energi AB . 
 
Ärendebeskrivning: 
Förslag till huvudavtal om ERUF-sträckor i Säters kommun har upprättats 
mellan Säters kommun och Dala Energi Fibernät AB. 
 
Upplåtelsen avser ERUF-sträckorna E1, E5 och E6. Om kommunen upplåter 
ytterligare någon/några av nedan beskrivna sträckor (sträckorna E2,E3, E4 
eller E7) till Dala Energi, ska en eller flera  kompletterande särskilda 
överenskommelser tecknas om detta. Dock behandlas redan i detta Huvudavtal 
sträckorna E2, E3, E4 och E7 nedan i vissa delar. 
 
Kommunens äganderätt förändras inte genom detta avtal. 
 
1.2 ERUF sträckor i Säters kommun 
E1 Bisbergshyttan-Landa 2558 m 
E2 Karlsgårdarna-Bispberg 1137 m (grävd sträcka) + 669 m från 

Karlsgårdarnas fiberförening) 
E3 Landa-Uppbo 4847 m 
E4  Uppbo-Dyviken 4139 m 
E5 Gussarvshyttan-Stocksbro 3890 m 
E6 Landa-Pingbo 6900 m 
E7 Säter-Norbo  21900 m 
 
Avtalet gäller i 5 år från och med 2019-01-01. Sägs inte Huvudavtalet upp 
skriftligen av endera parten senast 3 månader före avtalstidens utgång förlängs 
Huvudavtalet med tre månader i taget med samma uppsägningstid. Om 
Huvudavtalet sägs upp upphör även Underavtalen samtidigt. 
 
 
 

Pär Jerfström   
Kommundirektör   
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2019-03-13 

Huvudavtal om ERUF-sträckor i Säters kommun 
 
1. Parter 
 
Säters Kommun 
Åsgränd 2 
783 27 Säter 
Nedan Kommunen 
 
och 
 
Dala Energi Fibernät AB 
Övermovägen 15 
793 26 Leksand 
Nedan Dala Energi 
 
1.1 Upplåtelsen 
Detta avtal avser ERUF-sträckorna E1, E5 och E6, nedan beskrivna i P 1.2.  Dessa 
sträckor är närmare beskrivna i Underavtalen 1-3, se bilagorna 1-3. Dessa Underavtal ingås 
samtidigt med detta Huvudavtal. Om kommunen upplåter ytterligare någon/några av 
nedan beskrivna sträckor i P 1.2 (sträckorna E2,E3, E4 eller E7) till Dala Energi, ska en 
eller flera  kompletterande särskilda överenskommelser tecknas om detta. Dock 
behandlas redan i detta Huvudavtal sträckorna E2, E3, E4 och E7 nedan i vissa 
delar. 
 
Kommunens äganderätt förändras inte genom detta avtal. 
 
1.2 ERUF sträckor i Säters kommun 
E1 Bisbergshyttan-Landa 2558 m 
E2 Karlsgårdarna-Bispberg 1137 m (grävd sträcka) + 669 m från 

Karlsgårdarnas fiberförening) 
E3 Landa-Uppbo 4847 m 
E4  Uppbo-Dyviken 4139 m 
E5 Gussarvshyttan-Stocksbro 3890 m 
E6 Landa-Pingbo 6900 m 
E7 Säter-Norbo  21900 m  
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2. Parternas åtaganden 
 
2.1 Parternas inledande åtaganden  
Parterna är överens om att det krävs ett initialt arbete med att föra över Säters kommuns 
dokumentation, för gällande sträckor, enligt P 1.2, till Dala Energis avsedda systemstöd. 
Detta arbete kommer att faktureras Kommunen löpande mot redovisad nedlagd tid, 
fast timpris a´650 kr. Tidsåtgången får inte överstiga 40 timmar för detta arbete.  

2.2 Kommunens åtaganden 
Kommunen upplåter all ERUF-byggd fiber (underavtal bilagor 1-3) med tillhörande skåp, 
brunnar och kanalisation till Dala Energis nyttjande.  

Kommunen ansvarar för att överlämna all dokumentation som krävs för att Dala Energi 
skall kunna utföra sitt åtagande enligt detta Huvudavtal. 

2.3 Dala Energis åtaganden 
Dala Energi ansvarar för att sköta all drift och service på sträckorna enligt P 1.2  
Samt ansvarar för löpande kostnader för brott och sabotage i svartfiber, skåp och brunnar, 
som kan uppstå på fibersträckorna i P 1.2 
Drift och service definieras i följande punkter.  
Dala Energi skall 

• hantera Ledningskollen och alla dess moment.  
• hantera mottagning av felanmälan 
• hantera ärenderegistrering och klassificering 
• hantera och säkerställa att resurser finns vid felavhjälpning. 
• underhålla all dokumentation löpande. 
• hantera andra operatörers förfrågningar över ERUF-sträckorna. 
• hantera avtal och faktureringsunderlag mot andra operatörer som önskar nyttja 

fiber i dessa ERUF-sträckor. Redovisning och avstämning av dessa görs 1 ggr/år 
tillsammans med Kommunen. 

• garantera att andra aktörer ska beviljas bredast möjliga passiva tillträde i 
grossistledet till bredbandsanläggningen på rättvisa och icke-diskriminerande 
villkor.  

• ett sådant tillträde i grossistledet ska beviljas och får inte tidsbegränsas, men 
skriftligt samråd ska ske med kommunen. 

• Garantera felavhjälpning inom branschens och/eller andra leverantörsavtals SLA:er. 
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3. Dala Energis ekonomiska ersättning till kommunen 
 

Dala Energi erlägger ersättning till Kommunen enligt underavtalen (bilagor 1-3), dvs 
ingen ersättning utgår. I de fall då andra operatörer tecknar avtal gällande hyra av fiber i 
någon av sträckorna under P 1.2, får Kommunen 70% av detta totala avtalsvärdet som 
ytterligare ersättning av Dala Energi. Prissättningen mot andra operatörer skall vara 
marknadsmässig och kommer utvärderas och sammanfattas enligt P 5.   

4. Kommunens ekonomiska ersättning till Dala Energi  
 

Som ersättning till Dala Energis och deras åtagande i P 2.3 upplåter Kommunen nyttjandet 
för fiberkablarna i sträckorna under P 1.2. 

5. Utvärdering 
 

Utvärdering av detta avtal inklusive genomgång av ytterligare tillkomna underavtal skall 
göras minst 1 ggr/år. Vid utvärderingstillfället skall prissättning mot andra operatörer alltid 
utvärderas då detta ligger som grund för ersättningen i P 3. Parterna skall även utvärdera 
och ha samsyn gällande vad som är marknadsmässig prissättning. Kommunen har dock 
alltid beslutanderätten över prissättningen.  
 
Dala Energi har ansvar för kallelse till utvärdering. Dala Energi ska skriftligen dokumentera 
och för Kommunen redovisa ovanstående arbeten enl. P.2.3. Utvärderingen skall hållas 
under januari månad. Därefter ställer Kommunen ut en faktura enligt P 3 som ska betalas 
senast sista februari varje år. 

6. Kontaktpersoner 
 
Parterna ska fortlöpande anmäla kontaktpersoner till den andre parten. Detta görs i 
samband med utvärderingen varje år. 
För Kommunen är kontaktpersonerna kommunchef  och/eller ekonomichef. 
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7. Kontraktsbrott 
 

Om parterna inte fullföljer sitt ansvar och sina åtaganden enligt ovan ska part kunna 
skriftligen anmoda den andre parten att vidta rättelse. Om sådan rättelse inte sker inom 30 
dagar ska part ha möjlighet att skriftligen säga upp såväl detta Huvudavtal som 
underavtalen i bilagorna 1-3 med 6 månaders uppsägningstid. 

8. Tvist 
 

Tvist mellan parterna ska i första hand avgöras i förhandlingar. Om detta inte lyckas ska 
tvisten avgöras av allmän domstol. 

9. Avtalstid 
 

Detta avtal gäller i 5 år från och med 2019-01-01. Sägs inte Huvudavtalet upp skriftligen av 
endera parten senast 3 månader före avtalstidens utgång förlängs Huvudavtalet med tre 
månader i taget med samma uppsägningstid. Om Huvudavtalet sägs upp upphör även 
Underavtalen samtidigt.  

 

 

 

 

 

Undertecknande   Undertecknande 
Säters kommun   Dala Energi Fibernät AB 

--------------------------------   ---------------------------------- 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 

--------------------------------   -------------------------------- 
Datum    Datum 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-03-26 6  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0011 
 
Insatser för ensamkommande unga i asylprocess – Rädda barnen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 150 000 kr 
lämnas som bidrag till Rädda Barnen att användas till arbete med asylsökande ensam-
kommande ungdomar över 18 år under perioden 2019-01-01 - 2019-09-15 enligt 
upprättat avtal. 
 
__________ 
 
Bakgrund och beskrivning av ärendet 
Migrationsverket har tidigare i sin handläggning prioriterat ungdomar under 18 år, 
eftersom 18-årsdagen kraftigt påverkar individen och även kommunernas möjligheter 
att få ekonomisk täckning för sina kostnader. På grund av den stora arbetsmängden 
sedan 2015 har Migrationsverket inte kunnat leva upp till tidigare prioriteringar gäl-
lande ensamkommande barn, utan många har fyllt 18 år utan att ha fått något svar på 
sin asylprocess.  
 
Regeringen hade i 2017-års höstbudget samt 2018-års vårbudget anslagit medel till 
tillfälliga bidrag för kommuner för att underlätta för att låta ensamkommande unga i 
asylprocess bo kvar i den kommun de vistas i. För Säters kommun innebar detta ett 
ekonomiskt tillskott 2017 på 700 515 kr, samt två tillskott under 2018 på 350 257 kr 
och 209 454 kr. Av dessa medel kvarstår idag 650 000 kr. Syftet med det lagliga stö-
det är att möjliggöra fortsatt vistelse för berörd individ inom en kommun i väntan på 
beslut i asylprocess.  
 
Tidigare avtal med Rädda barnen har gällt för arbete till och med 2018-06-30 med 
250 000 kr i bidrag samt arbete till och med 2018-12-31 med 209 754 kr i bidrag. 
 
Rädda barnen ska 

• Organisera boende för ungdomar som tidigare stått under socialnämndens 
tillsyn och som antingen fyllt 18 år eller under avtalstiden fyller 18 år eller un-
der avtalstiden får sin ålder uppskriven. 

• I övrigt bistå med åtgärder som underlättar ungdomars integration. 
• Verka för att arbetet i första hand sker på volontärsbasis. 
• I sin tur samarbeta med Svenska kyrkan och Elimkyrkan. 
• Om anvisade medel inte förbrukas återbetala dessa till Kommunen efter av-

talsperiodens slut 2019-09-15. 
 
Avtal upprättas med Rädda barnen. 
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Tjänsteskrivelse 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) socialnamnden@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

 

Datum 
2019-03-06 

KS2019/0011 

 

Insatser för ensamkommande unga i asylprocess – Rädda barnen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att 150 000 kr lämnas som 
bidrag till Rädda Barnen att användas till arbete med asylsökande ensamkommande ungdomar 
över 18 år under perioden 2019-01-01 - 2019-09-15 enligt upprättat avtal. 
 

Bakgrund och beskrivning av ärendet 
Migrationsverket har tidigare i sin handläggning prioriterat ungdomar under 18 år, eftersom 18-
årsdagen kraftigt påverkar individen och även kommunernas möjligheter att få ekonomisk 
täckning för sina kostnader. På grund av den stora arbetsmängden sedan 2015 har 
Migrationsverket inte kunnat leva upp till tidigare prioriteringar gällande ensamkommande barn, 
utan många har fyllt 18 år utan att ha fått något svar på sin asylprocess.  
 
Regeringen hade i 2017-års höstbudget samt 2018-års vårbudget anslagit medel till tillfälliga 
bidrag för kommuner för att underlätta för att låta ensamkommande unga i asylprocess bo kvar i 
den kommun de vistas i. För Säters kommun innebar detta ett ekonomiskt tillskott 2017 på 
700 515 kr, samt två tillskott under 2018 på 350 257 kr och 209 454 kr. Av dessa medel kvarstår 
idag 650 000 kr. Syftet med det lagliga stödet är att möjliggöra fortsatt vistelse för berörd individ 
inom en kommun i väntan på beslut i asylprocess.  
 
Tidigare avtal med Rädda barnen har gällt för arbete till och med 2018-06-30 med 250 000 kr i 
bidrag samt arbete till och med 2018-12-31 med 209 754 kr i bidrag. 
 
Rädda barnen ska 

• Organisera boende för ungdomar som tidigare stått under socialnämndens tillsyn och 
som antingen fyllt 18 år eller under avtalstiden fyller 18 år eller under avtalstiden får sin 
ålder uppskriven. 

• I övrigt bistå med åtgärder som underlättar ungdomars integration. 
• Verka för att arbetet i första hand sker på volontärsbasis. 
• I sin tur samarbeta med Svenska kyrkan och Elimkyrkan. 
• Om anvisade medel inte förbrukas återbetala dessa till Kommunen efter avtalsperiodens 

slut 2019-09-15. 
 

Avtal upprättas med Rädda barnen. 
 
 
Torbjörn Matsson 
Ekonomichef 
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AVTAL OM INSATSER FÖR ENSAMKOMMANDE UNGA I ASYLPROCESS 

Parter: 

Säters kommun, nedan Kommunen 

Org.nr 212000-2247 

Kommunstyrelsen 

783 27 Säter 

och 

Rädda Barnens lokalavdelning Borlänge, Gagnef och Säter, nedan Rädda Barnen 

Org.nr 882600-8172 

Adress: 

Rädda Barnen 

c/o Sten Pettersson 

Mets Eriks Väg 20 

784 56  Borlänge 

 

Bakgrund 

Regeringen har i höstbudgeten beviljat medel till kommunerna för ett tillfälligt 
kommunbidrag för att underlätta för kommuner att låta ensamkommande unga i 
asylprocess bo kvar i den kommun de vistas i. Kommunstyrelsen i Säter 2019-03-26, § X, har 
beslutat att disponera det tillfälliga stödet på 150 000 kr och lämna det som bidrag till Rädda 
barnen för att organisera boende för ensamkommande ungdomar över 18 år fram till 15 
september 2019, eller till dess att berörda individers asylprocess har vunnit laga kraft. 
Kommunstyrelsen har även beslutat att den egna organisationen samt civilsamhällets 
organisationer bereds möjlighet att tillfälligt stärka upp respektive organisation för att möta 
ökade behov till följd av beslutet. Mot bakgrund härav har detta Avtal träffats mellan 
Kommunen och Rädda Barnen. 
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Parternas åtaganden 

Kommunen ska 

• betala ut 150.000 kr till av Rädda Barnen angivet konto så snart detta Avtal har 
undertecknats av behöriga företrädare för båda parter. 

 

Rädda Barnen ska 

• Organisera boende för ungdomar som tidigare stått under socialnämndens tillsyn och 
som antingen fyllt 18 år eller under avtalstiden fyller 18 år eller under avtalstiden får 
sin ålder uppskriven 

• I övrigt bistå med åtgärder som underlättar ungdomarnas integration 
• Verka för att arbetet i första hand sker på volontärbasis 
• I sin tur samarbeta med Svenska Kyrkan och Elimkyrkan 
• Om anvisade medel inte förbrukas återbetala dessa till Kommunen efter 

avtalsperiodens slut. 

 

Månatlig redovisning 

Rädda Barnen ska månadsvis, senast 14 dagar efter utgången månad, ge en skriftlig 
redovisning till Kommunen adresserad till Kommunstyrelsens ordförande. I denna 
redovisning ska beskrivas arbetsläget, åtgärder som utförts och planerade aktiviteter mm. 
Rädda Barnen ska även ge en översiktlig beskrivning av användningen av tillförda medel. 

Ändrade förhållanden 

Som nämnts ovan är avsikten att Rädda Barnens arbete ska ske på volontärbasis. Om detta 
emellertid inte är möjligt eller om Avtalets förutsättningar på annat sätt har förändrats ska 
Rädda Barnen ha möjlighet att återkomma till Kommunen med begäran om en 
omförhandling av Avtalet.  

Avtalstid 

Detta Avtal gäller från undertecknandet till 2019-09-15. Avtalet upphör utan särskild 
uppsägning. 

Parterna ska senast en månad innan avtalets upphörande träffas för att dels utvärdera 
Avtalet och dels bedöma om Avtalet är i behov av förlängning på grund av att vissa individers 
asylprocess inte vunnit laga kraft.  
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Kontaktpersoner 

För Kommunen: 

Helena Axelsson Fisk 

Telefon: 0225-55678 

E-post: helena.axelsson-fisk@sater.se 

För Rädda Barnen: 

Unni Öhman 

Telefon: 070-207 05 49 

E-post: unni.ohman@hotmail.com 

 

Tvist 

Eventuell tvist ska lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om detta inte lyckas ska 
tvisten lösas i allmän domstol. 

 

Giltighet 

Detta Avtal är för sin giltighet beroende av att det undertecknas av behörig/a person/er för 
respektive part. 

Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

Säter den    Borlänge den 

För Säters Kommun   För Rädda Barnen 

 

Mats Nilsson    Unni Öhman 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-03-26 7  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0131 
 
Årsredovisning 2018 för Säters kommuns sociala stiftelse 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa upprät-
tat förslag till årsredovisning med förvaltningsberättelse, sammanfattning av tillgångar 
och skulder. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Säters kommuns sociala stiftelse. 
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Tjänsteskrivelse 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) socialnamnden@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

 

Datum 
2019-03-26 

KS2019/0131 

 

Årsredovisning 2018 för Säters kommuns sociala stiftelse 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa upprättat förslag till 
årsredovisning med förvaltningsberättelse, sammanfattning av tillgångar och skulder. 
 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Säters kommuns sociala stiftelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torbjörn Matsson 
Ekonomichef 
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SÄTERS KOMMUNS SOCIALA STIFTELSE 
Org.nr 882601-8742 

ÅRSREDOVISNING 
 2018 
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SÄTERS KOMMUNS SOCIALA STIFTELSE 
Org.nr. 882601-8742 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Stiftelsen förvaltas som anknuten förvaltning av kommunstyrelsen i Säters kommun och har 
således sitt säte i Säter. 

Ändamål och främjande av detta 
Säters kommuns sociala stiftelse bildades under 1998 genom en sammanslagning av 26 
mindre stiftelser med socialt ändamål.  

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Av avkastningen skall 
därefter utbetalas kostnaden för skötsel av Arhusianders familjegrav, enligt denna stiftelses 
tidigare bestämmelser. Säterbygdens församling har uppmanats inkomma med 
kostnadsförslag på renovering av gravvården, men detta har ej inkommit under året. 
Kostnaden tas ut när den är känd. 

Stiftelsen saknar regler för redovisning av realisationsvinster/förluster. Dessa har när de 
förekommit förts mot fritt eget kapital. 

Disponibel avkastning skall utdelas till behövande, som är bosatta i Säters kommun. 
Avkastningen får ej användas för att täcka behov som enligt lag skall täckas av utdebiterade 
medel. Vid beslut om utdelning ur stiftelsen skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i de 
äldre stiftelser, som bildat den nya stiftelsen. 

40 000 kr har utdelats enligt beslut i Socialnämnden § 91/18 till behövande personer bosatta i 
Säters kommun. Utdelning har skett efter annonsering i Säterbladet. Utdelning har skett till 
följande: 

o 5 privatpersoner med varierande ändamål och belopp, 1 000 – 10 000 kr
o RSMH Hoppet till social verksamhet för medlemmar, 19 000 kr

Utdelade medel utgör 263,4 % av årets nettoavkastning. Snittet för utdelning under de senaste 
åtta åren är 76,6 %. Skatteverkets krav för att få skattebefrielse är uppfyllt. 

Förmögenhetens utveckling
Stiftelsen uppvisar för verksamhetsåret 2018 ett positivt resultat på 15 186 kr. 
Stiftelsens bundna kapital (fondkapital) uppgick 2018-12-31 till 557 229,05 kr. Stiftelsens 
fria kapital uppgick vid samma tidpunkt till 37 871,98 kr. 

Bundet eget kapital (grundkapital) 
Belopp vid årets ingång 555 627,95 
10 % av årets avkastning kapitaliserat 1 601,10 
Belopp vid årets utgång 557 229,05 

Fritt eget kapital (disponibla medel) 
Belopp vid årets ingång 64 287,08 
Redovisat årsresultat 15 186,00 
10 % av årets avkastning kapitaliserat -1 601,10
Utdelat till ändamålet -40 000,00
Belopp vid årets utgång 37 871,98 
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Av stiftelsens bokförda kapital utgör 42 605 kr aktier. Kursutvecklingen för stiftelsens aktier 
har varit negativ under året och marknadsvärdet har minskat med 281 513,70 kr sedan 
föregående år. 500 000 kr av stiftelsens kapital är placerade i Robur Stiftelsefond Utd. 
Marknadsvärdet 2018-12-31 var 486 198,64 kr. Robur 
Stiftelsens likvida medel är placerade på specialkonto i Swedbank med en räntesats som vid 
årsskiftet låg på 0 %.  

Bilagor: Sammanställning över intäkter och kostnader 
Sammanställning över tillgångar och skulder 
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer      

              Utdelningsprocent 

Kommunstyrelsen i Säters kommun beslutar att som förvaltare av Säters kommuns sociala 
stiftelse avge ovanstående årsredovisning för 2017 års räkenskaper 

Säter 2019-03-26 

Mats Nilsson Hans Johansson Caroline Willfox 
Ordf (S) v ordf (C) 2:e v ordf (M) 

Annika Karlsson (S) Hassan Jafari (S) Karin Frejd (C) 

Niclas Bodin (C) Roger Siljeholm (M) Daniel Ericgörs (KD) 

Marie Jakobsson (SD) Emma Sjöberg (V) 
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Resultaträkning 2018 

Säters kommuns sociala stiftelse 
Org.nr. 882601-8742 

Resultaträkning 

Not 2018 2017 

1 -38 899,53  25 098,17
2 0,00 1 533,00 
3 54 910,53 43 843,32 

16 011,00 70 474,49 

4 -825,00 -825,00

5 0,00 0,00 
-825,00 -825,00

Stiftelsens intäkter 
Räntor/värdeutveckling Robur 
Utdelning Aktieindexobligation 
Utdelning på aktier 
Summa intäkter 

Stiftelsens kostnader 
Förvaltningsutgifter 
Gravvård Arhusianders 
familjegrav 
Summa kostnader 

Redovisat årsresultat 15 186,00 69 649,49 
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Balansräkning 2018 

Säters kommuns sociala stiftelse 
Org.nr. 882601-8742 

Tillgångar Not 2018 2017 

Anläggningstillgångar 0,00 0,00 

Omsättningstillgångar 
Räntebärande värdepapper 7 486 198,64 525 098,17 
Aktier och andelar 8 42 605,00 42 605,00 
Swedbank 9 67 097,39 53 011,86 
Kortfristiga fordringar 10 0,00 0,00 

Summa omsättningstillgångar 595 901,03 620 715,03 

Summa tillgångar 595 901,03 620 715,03 

Eget kapital och skulder 2018 2016 

Eget kapital 
Bundet eget kapital  557 229,05 555 627,95 
Fritt eget kapital 37 871,98 64 287,08 
Summa eget kapital 595 101,03 590 265,54 

Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 11 800,00 800,00 
Summa kortfristiga skulder 800,00 800,00 

Summa eget kapital och skulder 595 901,03 591 065,54 
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Noter 2018 
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
Org.nr. 882601-8742 

Belopp är i kronor om ej annat anges 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. 

Värderingsprinciper 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 
Löpande avkastning 
I årets avkastning inräknas inte realisationsvinster/förluster. 

Resultaträkning 2018 2017 

-38 899,53 25 098,17

0,00 1 533,00 

Räntor 
Not 1 Utdelning/värdeutveckling Robur Stiftelsefond 

Not 2 XELO PLC AIO BSKT Upplupen och utbetald 

Not 3 Utdelning på aktier 
Stora Enso AK A 11 261,66 9 535,16 
Stora Enso AK R 28 933,87 24 498,16 
Handelsbanken AK A 13 432,50 8 955,00 
Handelsbanken AK B  1 282,50 855,00 

54 910,53 43 843,32 

Not 4 Förvaltningsutgifter 
Avgift stiftelseregistret 825,00 825,00 
Revisionsarvode  0,00 0,00 

825,00 825,00 

Not 5 Gravvård Arhusianders grav 0,00 0,00 

Balansräkning 2018 2017 

Not 7 Räntebärande värdepapper Marknadsvärde 18 Marknadsvärde 17 
XELO PLC AIO BSKT saknas 0,00 0,00 saknas 
Robur  486 198,64 486 198,64 525 098,17 497 294,81 

486 198,64 525 098,17 

Not 8 Aktier Antal Marknadsvärde 18 Marknadsvärde 17 
Stora Enso AK A 3 141 364 356,00 30 900,00 30 900,00 408 330,00 
Stora Enso AK R 8 070 834 438,00 7 725,00 7 725,00 1 045 065,00 
Handelsbanken AK A 1791 176 055,30 3 640,00 3 640,00 200 950,20 
Handelsbanken AK B  171 17 305,20 340,00 340,00 19 323,00 

1 392 154,50 42 605,00 42 605,00 1 673 668,20 

Not 9 Bankmedel 
Swedbank, 8166-1-993.892.198-9 67 097,39 53 011,86 

Not 10 Kortfristig fordran ränta aktieindexobligation 0,00 6 667,00 

Not 11 Kortfristiga skulder 
Gravvård 800,00 800,00 

800,00 800,00 
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Utdelningsprocent  

 

År Utdelning Avkastning Förvaltningskostnader Nettoavkastning Utdelningsprocent 
2010 35 000 36 861 2 910 33 951 103,1% 
2011 30 000 39 835 3 450 36 385 82,5% 
2012 35 000 43 773 6 167 37 606 93,1% 
2013 30 000 42 632 4 367 38 265 78,4% 
2014 33 900 47 101 4 367 42 734 79,3% 
2015 40 000 47 918 4 367 43 551 91,8% 
2016 40 000 50 853 4 992 45 861 87,2% 
2017 40 000 70 474 825 69 649 57,4% 
2018 40 000 16 011 825 15 186 263,4% 

Snitt 5 år 36 780 51 796 3 783 48 012 76,6% 
Snitt 8 år 35 488 47 431 3 930 43 500 81,6% 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-03-26 8  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0130 
 
Årsredovisning 2018 för Säters kommuns mindre stiftelser 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa upprät-
tat förslag till årsredovisning med förvaltningsberättelse, sammanfattning av tillgångar 
och skulder. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Säters kommuns små stiftelser. 
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Tjänsteskrivelse 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) socialnamnden@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

 

Datum 
2019-03-26 

Dnr  
KS2019/0130 

 

Årsredovisning 2018 för Säters kommuns mindre stiftelser 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa upprättat förslag till 
årsredovisning med förvaltningsberättelse, sammanfattning av tillgångar och skulder. 
 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Säters kommuns små stiftelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torbjörn Matsson 
Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen i Säters kommun beslutar som förvaltare av nedanstående stiftelser att avge 

i bilaga bifogade sammanställning av 2018 års räkenskaper:  

Skol- och stipendiestiftelser 

Samförvaltning Säters skolstiftelser, Samförvaltning Stora Skedvi skolstiftelser, Sven Juvas 

stiftelse, Hedda Och Albert Lindgrens stiftelse, Lisa Jansdotters stiftelse, Mamsell Andrés 

stiftelse samt Anders Erikssons testamentstiftelse. 

Kommunens skol-och stipendiestiftelser exklusive Hedda och Albert Lindgrens stiftelse och 

Sven Juvas stiftelse har sitt kapital samplacerat på transaktionskonto i Swedbank.  

Hedda och Albert Lindgrens stiftelse har sitt kapital placerat i aktier i Billerud AB samt på 

bankkonton i Södra Dalarnas Sparbank. 

Sven Juvas stiftelse har sitt kapital placerat i aktier i Ericsson samt på bankkonto på 

Swedbank. 

Övriga mindre stiftelser 

Melker Karlssons stiftelse har sitt kapital placerat på konto i Swedbank.  

Noréus-Wästfeltska stiftelsens kapital är placerat på konto i Swedbank. 

Stiftelsen makarna Ann-Margret och John Tallbos minnesfond som bildades 2010. Stiftelsens 

kapital är placerade på konto i Swedbank.  

Stiftelsen Stig och Åke Erikssons minnesfond är en nyare stiftelse som bildades 2015. 

Stiftelsens kapital är placerade i aktiefond samt på konto i Swedbank.  

Säter 

2019-   

 

 

Mats Nilsson Hans Johansson Caroline Willfox 

Ordf (S) v ordf (C) 2:e v ordf (M) 

 

 

 

 

Annika Karlsson (S) Hassan Jafari (S) Karin Frejd (C)

  

 

 

 

Niclas Bodin (C) Roger Siljeholm (M) Daniel Ericgörs (KD) 

 

 

 

 

Marie Jakobsson (SD)  Emma Sjöberg (V)  
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Årsbokslut 2018

Anders Erikssons testamentsstiftelse

Org.nr. 882600-0039

Stipendier för fortsatt utbildning av ungdom från Gustafs församling efter 

genomgång av obligatorisk skola.

1/10 av avkastningen skall läggas till kapitalet.

Utdelning 2018: Ingen utdelning 

Sammanställning av inkomster och utgifter

Inkomster 2018 2017

Ränta transaktionskonto, Swedbank 0,00 0,00

Summa inkomster 0,00 0,00

Utgifter

Utdelning till ändamålet 0,00 0,00

Summa utgifter 0,00 0,00

Överskott/underskott före skatt 0,00 0,00

Skatt 0,00 0,00

Stiftelsens överskott/underskott 0,00 0,00

Sammanställning av tillgångar och skulder

Tillgångar 2018 2017

Omsättningstillgångar

Transaktionskonto Swedbank 63 478,54 63 478,54

Summa omsättningstillgångar 63 478,54 63 478,54

Summa tillgångar 63 478,54 63 478,54

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder 0,00 0,00

Eget kapital

Bundet eget kapital 61 459,60 61 459,60

Fritt eget kapital 2 018,94 2 018,94

Summa eget kapital 63 478,54 63 478,54

Summa skulder och eget kapital 63 478,54 63 478,54
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Årsbokslut 2018

Hedda och Albert Lindgrens stiftelse

Org.nr. 882601-0111

Stipendier till jordbrukarungdom för jordbruksutbildning, bidrag till 

semestervila åt husmödrar i jordbrukarhem.

Utdelning 2018: Ingen utdelning

Sammanställning av inkomster och utgifter

Inkomster 2018 2017

Räntor, Gustafs Kassaförening 0,00 147,34

Räntor Södra Dalarnas Sparbank 124,06 106,69

Avkastning aktier BillerudKorsnäs 4 515,00 4 515,00

Summa inkomster 4 639,06 4 769,03

Utgifter

Utdelning till ändamålet 0,00 0,00

Summa utgifter 0,00 0,00

Överskott/underskott före skatt 4 639,06 4 769,03

Skatt

Stiftelsens överskott/underskott 4 639,06 4 769,03

Sammanställning av tillgångar och skulder

Tillgångar 2018 2017

Omsättningstillgångar

Likvida medel, Gustafs Kassaförening 0,00 0,00

Likvida medel, Södra Dalarnas Sparbank 248 217,36 248 093,30

Depåkonto Södra Dalarnas Sparbank 21 262,50 16 747,50

Aktier och andelar BillerudKosrsnäs  1 050 st 1)                                        39 637,50 39 637,50

Summa omsättningstillgångar 309 117,36 304 478,30

Kortfristiga fordringar 0,00 0,00

Summa tillgångar 309 117,36 304 478,30

Skulder och eget kapital

Eget kapital

Bundet eget kapital 2) 268 364,10 267 900,19

Fritt eget kapital 40 753,26 36 578,11

Summa eget kapital 309 117,36 304 478,30

Summa skulder och eget kapital 309 117,36 304 478,30

1) Deklarationsvärde Antal Kurs

BillerudKorsnäs AK 1 050 105,50 110 775,00 147 525,00

2) Bundet eget kapital

Bundet eget kapital ingående värde 267 900,19 267 423,28

10 % av avkastningen 463,91 476,90

Bundet eget kapital utgående värde 268 364,10 267 900,19
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Årsbokslut 2018

Lisa Jansdotters stiftelse

Org.nr. 882601-8973

Stipendier för elever i grundskolans avgångsklasser.

1/5 av avkastningen skall läggas till kapitalet.

Utdelning 2018: Ingen utdelning

Sammanställning av inkomster och utgifter

Inkomster 2018 2017

Ränta transaktionskonto, Swedbank 0,00 0,00

Summa inkomster 0,00 0,00

Utgifter

Utdelning till ändamålet 0,00 0,00

Summa utgifter 0,00 0,00

Överskott/underskott före skatt 0,00 0,00

Skatt 0,00 0,00

Stiftelsens överskott/underskott 0,00 0,00

Sammanställning av tillgångar och skulder

Tillgångar 2018 2017

Omsättningstillgångar

Transaktionskonto Swedbank 66 357,36 66 357,36

Summa omsättningstillgångar 66 357,36 66 357,36

Summa tillgångar 66 357,36 66 357,36

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder 0,00 0,00

Eget kapital

Bundet eget kapital 67 520,20 67 520,20

Fritt eget kapital -1 162,84 -1 162,84

Summa eget kapital 66 357,36 66 357,36

Summa skulder och eget kapital 66 357,36 66 357,36
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Årsbokslut 2018

Mamsell Andrés stiftelse

Org nr: 882601-8981

Studiestipendier till kvinnlig ungdom inom Stora Skedvi kommun.

1/5 av avkastningen skall läggas till kapitalet.

Utdelning 2018: Ingen utdelning

Sammanställning av inkomster och utgifter

Inkomster 2018 2017

Ränta transaktionskonto, Swedbank 0,00 0,00

Summa inkomster 0,00 0,00

Utgifter

Utdelning till ändamålet 0,00 0,00

Summa utgifter 0,00 0,00

Överskott/underskott före skatt 0,00 0,00

Skatt 0,00 0,00

Stiftelsens överskott/underskott 0,00 0,00

Sammanställning av tillgångar och skulder

Tillgångar 2018 2017

Omsättningstillgångar

Transaktionskonto Swedbank 18 010,35 18 010,35

Summa omsättningstillgångar 18 010,35 18 010,35

Anläggningstillgångar 0,00 0,00

Summa tillgångar 18 010,35 18 010,35

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 17 577,68 17 577,68

Fritt eget kapital 432,67 432,67

Summa eget kapital 18 010,35 18 010,35

Summa skulder och eget kapital 18 010,35 18 010,35

,
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Årsbokslut 2018

Melker Karlssons stiftelse

Org.nr. 882601-9013

Skall användas till de på Enbackagården boende pensionärernas trevnad.

Utdelning 2018: Ingen utdelning

Sammanställning av inkomster och utgifter

Inkomster 2018 2017

Räntor, Gustafs kassaförening 0,00 64,41

Summa inkomster 0,00 64,41

Utgifter

Utdelning 0,00 0,00

Summa utgifter 0,00 0,00

Överskott/underskott före skatt 0,00 64,41

Skatt 0,00 0,00

Stiftelsens överskott/underskott 0,00 64,41

Sammanställning av tillgångar och skulder

Tillgångar 2018 2017

Omsättningstillgångar

Likvida medel Gustafs kassaförening 0,00 0,00

Likvida medel Swedbank 17 902,73 17 902,73

Summa omsättningstillgångar 17 902,73 17 902,73

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder 0,00 0,00

Eget kapital

Bundet eget kapital 17 361,63 17 361,63

Fritt eget kapital 541,10 541,10

Summa eget kapital 17 902,73 17 902,73

Summa skulder och eget kapital 17 902,73 17 902,73
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Årsbokslut 2018

Noréus-Wästfeltska stiftelsen

Org.nr. 882600-9253

Avlöning åt sjuksköterska för staden, till hjälp och vård åt 

fattiga sjuka personer inom samhället.

Utdelning 2018: Ingen utdelning

Sammanställning av inkomster och utgifter

Inkomster 2018 2017

Ränta Swedbank 0,00 0,00

Summa inkomster 0,00 0,00

Utgifter

Utdelning 0,00 0,00

Summa utgifter 0,00 0,00

Överskott/underskott före skatt 0,00 0,00

Skatt

Stiftelsens överskott/underskott 0,00 0,00

Sammanställning av tillgångar och skulder

Tillgångar 2018 2017

Omsättningstillgångar

Likvida medel, Swedbank 62 222,90 62 222,90

Summa omsättningstillgångar 62 222,90 62 222,90

Kortfristiga fordringar 0,00 0,00

Summa tillgångar 62 222,90 62 222,90

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder 0,00 0,00

Eget kapital

Bundet eget kapital 50 000,00 50 000,00

Fritt eget kapital 12 222,90 12 222,90

Summa eget kapital 62 222,90 62 222,90

Summa skulder och eget kapital 62 222,90 62 222,90
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Årsbokslut 2018

Samförvaltning Stora Skedvi skolstiftelser

Till stipendier för fortsatt utbildning av ungdom från kommunen efter genomgången 

obligatorisk skola

1/10 av avkastningen skall läggas till kapitalet.

Utdelning 2018: Ingen utdelning 

Sammanställning av inkomster och utgifter

Inkomster 2018 2017

Ränta transaktionskonto, Swedbank 0,00 0

Summa inkomster 0,00 0,00

Utgifter

Utdelning till ändamålet 0,00 0,00

Summa utgifter 0,00 0,00

Överskott/underskott före skatt 0,00 0,00

Skatt 0,00 0,00

Stiftelsens överskott/underskott 0,00 0,00

Sammanställning av tillgångar och skulder

Tillgångar 2018 2017

Omsättningstillgångar

Transaktionskonto Swedbank 51 149,18 51 149,18

Summa omsättningstillgångar 51 149,18 51 149,18

Summa tillgångar 51 149,18 51 149,18

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder 0,00 0,00

Eget kapital

Bundet eget kapital 49 568,02 49 568,02

Fritt eget kapital 1 581,16 1 581,16

Summa eget kapital 51 149,18 51 149,18

Summa skulder och eget kapital 51 149,18 51 149,18
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Årsbokslut 2018

Samförvaltning Säters skolstiftelser

Permuterade 1978-12-04. Av den årliga avkastningen skall 1/10 läggas till kapitalet.

Disponibel avkastning skall användas till förmån för eleverna vid skolväsendet

i Säters kommun i form av belöningar,stipendium, studieresor, studiebesök, samt

förvärv av materiel.

Utdelning 2018: Ingen utdelning

Sammanställning av inkomster och utgifter

Inkomster 2018 2017

Ränta transaktionskonto, Swedbank 0,00 0,00

Summa inkomster 0,00 0,00

Utgifter

Utdelning till ändamålet 0,00 0,00

Summa utgifter 0,00 0,00

Överskott/underskott före skatt 0,00 0,00

Skatt 0,00 0,00

Stiftelsens överskott/underskott 0,00 0,00

Sammanställning av tillgångar och skulder

Tillgångar 2018 2017

Omsättningstillgångar

Transaktionskonto Swedbank 32 958,60 32 958,60

Kortfristig fordran 0,00 0,00

Summa omsättningstillgångar 32 958,60 32 958,60

Summa tillgångar 32 958,60 32 958,60

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder 0,00 0,00

Eget kapital

Bundet eget kapital 32 589,02 32 589,02

Fritt eget kapital 369,58 369,58

Summa eget kapital 32 958,60 32 958,60

Summa skulder och eget kapital 32 958,60 32 958,60
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Årsbokslut 2018

Sven Juvas stipendiestiftelse

Org.nr. 882600-6507

Permuterad 1978-12-04. Av den årliga avkastningen skall 1/10 läggas till kapitalet.

Disponibel avkastning skall användas till förmån för eleverna vid skolväsendet

i Säters kommun i form av belöningar,stipendium, studieresor, studiebesök, samt

förvärv av materiel. 1/10 av avkastningen skall läggas till kapitalet.

Utdelning 2018: Ingen utdelning

Sammanställning av inkomster och utgifter

Inkomster 2018 2017

Ränta, Swedbank 0,00 0,00

Avkastning på aktier, Eriksson 496,00 496,00

Summa inkomster 496,00 496,00

Utgifter

Utdelning till ändamålet 0,00 0,00

Summa utgifter 0,00 0,00

Överskott/underskott före skatt 496,00 496,00

Skatt

Stiftelsens överskott/underskott 496,00 496,00

Sammanställning av tillgångar och skulder

Tillgångar 2018 2017

Omsättningstillgångar

Likvida medel, Swedbank 5 558,89 5 062,89

Aktier bokfört värde 1 500,00 1 500,00

Summa omsättningstillgångar 7 058,89 6 562,89

Summa tillgångar 7 058,89 6 562,89

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder 0,00 0,00

Eget kapital

Bundet eget kapital 3 784,11 3 734,51

Fritt eget kapital 3 274,78 2 828,38

Summa eget kapital 7 058,89 6 562,89

Summa skulder och eget kapital 7 058,89 6 562,89

1) Marknadsvärde antal á-pris 2018 2017

Eriksson AK A 192 77,40 14 860,80 10 224,00

Eriksson AK B 304 77,92 23 687,68 16 370,40

Summa: 38 548,48 26 594,40
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Årsbokslut 2018

Stiftelsen Stig och Åke Erikssons minnesfond

Org.nr. 802478-2719

Minnesfondens ändamål skall vara att varje år genom bidrag stödja handikappade

inom Säters kommun, som är i behov av ekonomiska bidrag för att möjliggöra 

rekreationsresor. Bidraget skall motsvara upplupen avkastning på stiftelsekapitalet.

Bröderna Stig och Åker Erikkson hade i ömsesidigt testamente förordnat hur

kvarlåtesnkapen skulle förvaltas. Säters kommun tog genom beslut i KF 2014-10-27

på sig förvaltningsuppdraget. Testamentet överklagades av brödernas systrar.

Efter en förlikning i tingsrätten mellan systrarna och stiftelsen och reglering av 

fordringar på dödsboet kunde stiftelsen med återstående kapital konstituera 

sig med ett grundkapital på 254 425,22 kr

Under 2016 uppdagades att det vid bouppteckningen efter Åke Erikkson inte

beaktats eventuelle skatteskulder. Dödsboet har belastats med kvarstående skatt

som betalats från stiftelsen. Skatten, 4 745 kr har dragits från stiftelsens bundna kapital.

Stiftelsens andelar i Allemansfond komplett har under året minskat i värde.

Ingen utdelning 2018

Sammanställning av inkomster och utgifter

Inkomster 2018 2017

Värdeförändring Allemansfond -12 423,03 35 240,83

Summa inkomster -12 423,03 35 240,83

Utgifter

Värdeförändring Allemansfond 0,00 0,00

Summa utgifter 0,00 0,00

Överskott/underskott före skatt -12 423,03 35 240,83

Skatt 0,00 0,00

Stiftelsens överskott/underskott -12 423,03 35 240,83

Sammanställning av tillgångar och skulder

Tillgångar 2018 2017

Omsättningstillgångar

Likvidkonto, Swedbank 19 075,55 19 075,55

Allemansfond komplett 252 987,85 265 410,88

Summa omsättningstillgångar 272 063,40 284 486,43

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder 0,00 0,00

Eget kapital

Bundet eget kapital 249 680,22 249 680,22

Fritt eget kapital 22 383,18 34 806,21

Summa eget kapital 272 063,40 284 486,43

Summa skulder och eget kapital 272 063,40 284 486,43
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Årsbokslut 2018

Stiftelsen Ann-Margret och John Tallbos minnesfond

Org.nr. 802426-0351

Fonderade medel skall förvaltas av Säters kommun och den avkastning som

uppstår varje år skall utdelas till reumatikersjuka i Säters kommun. Förslag till

mottagare skall upprättas av socialnämnden i Säter, som själv beslutar om stor-

leken på utdelat belopp, antal mottagare liksom när utbetalning skall ske.

Stiftelsen bildades 2010 när testamentsexekutor utbetalade kvarlåtenskapen

ur makarna Tallbos kvarlåtenskapen, s:a 228 535 kronor. 

Utdelning under 2018: Ingen utdelning

Sammanställning av inkomster och utgifter

Inkomster 2018 2017

Räntor fasträntekonto utbetalt 0,00 0,00

Summa inkomster 0,00 0,00

Utgifter

Utdelning 0,00 0,00

Summa utgifter 0,00 0,00

Överskott/underskott före skatt 0,00 0,00

Skatt 0,00 0,00

Stiftelsens överskott/underskott 0,00 0,00

Sammanställning av tillgångar och skulder

Tillgångar 2018 2017

Omsättningstillgångar

Likvidkonto, Swedbank 228 858,71 228 858,71

Summa omsättningstillgångar 228 858,71 228 858,71

Skulder och eget kapital 228 858,71 228 858,71

Kortfristiga skulder 0,00 0,00

Eget kapital

Bundet eget kapital 228 535,00 228 535,00

Fritt eget kapital 323,71 323,71

Summa eget kapital 228 858,71 228 858,71

Summa skulder och eget kapital 228 858,71 228 858,71
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-03-26 9  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0066 
 
Finansiering av investeringar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta ändringar i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning i stycket finansie-
ring av investeringar enligt beskrivning nedan. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning: 
I riktlinjer för god ekonomisk hushållning antagna av kommunfullmäktige 2016-06-
13 anges följande: 
Säters kommun skall finansiera reinvesteringar med egna medel. För nyinvesteringar 
kan nya lån behöva upptas. Detta sker i första hand genom att utnyttja den kredit 
som är kopplad till kommunens koncernkonto i Swedbank. När denna är förbrukad 
måste nya lån tas upp. 
 
Självfinansieringsgraden av de löpande investeringarna skall beräknas över en rul-
lande fyraårsperiod. Beräkningsårets utrymme räknas fram utifrån budget/plan för 
beräkningsåret samt för de tre föregående årens verkliga utfall alternativt budget om 
åren ligger framåt i tiden. Självfinansieringsgraden ska uppgå till 60%. Med självfinan-
siering menas det utrymme som skapas av justerat resultat efter balanskravsavstäm-
ning och pensionsförvaltning samt avskrivningar aktuellt år. Under budgetprocessen 
beräknas de tre kommande åren, som ger det totala utrymmet för investeringar under 
perioden. 
 
Utöver dessa löpande investeringar fattar kommunfullmäktige beslut i varje enskilt 
fall. 
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Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) nämnd@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Datum Diarienummer 
2019-02-26 Dnr KS2019/0066 

 

Finansiering av investeringar 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige att besluta ändringar i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning 
i stycket finansiering av investeringar enligt beskrivning nedan. 
 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning: 
I riktlinjer för god ekonomisk hushållning antagna av kommunfullmäktige 2016-06-13 
anges följande: 
Säters kommun skall finansiera reinvesteringar med egna medel. För nyinvesteringar 
kan nya lån behöva upptas. Detta sker i första hand genom att utnyttja den kredit som 
är kopplad till kommunens koncernkonto i Swedbank. När denna är förbrukad måste 
nya lån tas upp. 
 
Självfinansieringsgraden av de löpande investeringarna skall beräknas över en rullande 
fyraårsperiod. Beräkningsårets utrymme räknas fram utifrån budget/plan för 
beräkningsåret samt för de tre föregående årens verkliga utfall alternativt budget om 
åren ligger framåt i tiden. Självfinansieringsgraden ska uppgå till 60%. Med 
självfinansiering menas det utrymme som skapas av justerat resultat efter 
balanskravsavstämning och pensionsförvaltning samt avskrivningar aktuellt år. Under 
budgetprocessen beräknas de tre kommande åren, som ger det totala utrymmet för 
investeringar under perioden. 
Utöver dessa löpande investeringar fattar kommunfullmäktige beslut i varje enskilt 
fall. 

  
 
 
 
 
 

Torbjörn Matsson  Pär Jerfström 
Ekonomichef  Kommundirektör 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-03-26 10  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks §  Dnr KS2018/0288 
 
Beslut om godkännande av samrådsredogörelse samt Planprogram 
för sambandet mellan Säters järnvägsstation och centrum 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta med vissa redakt-
ionella förändringar 

1. Godkänna samrådsredogörelsen för Planprogram för sambandet mellan Sä-
ters järnvägsstation och centrum. 

2. Godkänna Planprogram för sambandet mellan Säters järnvägsstation och 
centrum. 

 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Trafikverkets pågående arbete med kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen Dalaba-
nan genom Säters centrum innebär fler spår och nya växlar liksom ny plattform på 
järnvägsstationen. 
 
Genom att upprätta ett planprogram samordnas kommunens och Trafikverkets olika 
planer och projekt. Planprogrammet redovisar kommunens ställningstaganden i frå-
gor kopplade till sambandet mellan järnvägsstationen och Säters centrum liksom 
konsekvenserna av ställningstagandena. Det ger förutsättningar för att skapa en at-
traktiv och funktionell stadsmiljö i Säter. 
 
2018-04-10  Kommunstyrelsen prioriterade, inom ramen för prioritets-

ordningen för detaljplaner 2018-2019, ett framtagande av de-
taljplaner som rör dubbelspår och genomfart Säter 

2018-09-04  Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till samhällsbyggnads-
förvaltningen att upprätta planprogram för sambandet mellan 
järnvägsstation och centrum i Säter. 

2018-12-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände planprogrammet 
för samråd. 

2018-12-27-2019-02-07 Samrådstid, inklusive två offentliga samrådsmöten. Totalt in-
kom 31 skriftliga yttranden. 

 
Samrådsyttrandena bidrog till mindre justeringar i planprogrammet, dock inga sådana 
att ett granskningsskede är nödvändigt. Samrådsredogörelsen har arbetats fram under 
februari och mars och är nu redo att godkännas. 
 
Programförslaget har tagits fram av konsulter på Sweco på uppdrag av Säters kom-
mun. 
 
Bilagor 
1. Samrådsredogörelse, mars 2019 
2. Planprogram, mars 2019 
Delge beslutet till: Samhällsbyggnadsnämnden  
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Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 0225-55 000 (vxl) sbn@sater.se  
 Box 300 Västra Långgatan 12 Fax Internetadress  
 783 27 Säter Säter 0225-516 65 www.sater.se  

 

 

 

 

Beslut om godkännande av samrådsredogörelse samt Planprogram för sambandet 
mellan Säters järnvägsstation och centrum 

 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att 

• godkänna samrådsredogörelsen för Planprogram för sambandet mellan Säters järnvägsstation och 
centrum. 

 
• godkänna Planprogram för sambandet mellan Säters järnvägsstation och centrum. 

 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Trafikverkets pågående arbete med kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen Dalabanan genom Säters 
centrum innebär fler spår och nya växlar liksom ny plattform på järnvägsstationen.  
 
Genom att upprätta ett planprogram samordnas kommunens och Trafikverkets olika planer och projekt. 
Planprogrammet redovisar kommunens ställningstaganden i frågor kopplade till sambandet mellan 
järnvägsstationen och Säters centrum liksom konsekvenserna av ställningstagandena. Det ger förutsättningar 
för att skapa en attraktiv och funktionell stadsmiljö i Säter.  
 
2018-04-10 Kommunstyrelsen prioriterade, inom ramen för prioritetsordningen för detaljplaner 2018-

2019, ett framtagande av detaljplaner som rör dubbelspår och genomfart Säter 
2018-09-04  Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta 

planprogram för sambandet mellan järnvägsstation och centrum i Säter. 
2018-12-18      Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände planprogrammet för samråd. 
 
2018-12-27- Samrådstid, inklusive två offentliga samrådsmöten. Totalt inkom 31 skriftliga yttranden.  
2019-02-07 
 
Samrådsyttrandena bidrog till mindre justeringar i planprogrammet, dock inga sådana att ett granskningsskede 
är nödvändigt. Samrådsredogörelsen har arbetats fram under februari och mars och är nu redo att godkännas.  
 
Programförslaget har tagits fram av konsulter på Sweco på uppdrag av Säters kommun. 
 
 
 
 
 
 

Datum Diarienummer 
2019-03-12 SBN 2018/0770  

KS 2018/0288 
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Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 0225-55 000 (vxl) sbn@sater.se  
 Box 300 Västra Långgatan 12 Fax Internetadress  
 783 27 Säter Säter 0225-516 65 www.sater.se  

 

Bilagor 
1. Samrådsredogörelse, mars 2019 
2. Planprogram, mars 2019 

 
 
Delge beslutet till: Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
 
 
Katarina Kobosko Andréas Mossberg 
Planarkitekt Samhällsbyggnadschef 
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Planprogram - sambandet mellan Säters järnvägsstation och centrum, Godkännandehandling

INLEDNING
Planförfarande och planprocess
Ett planprogram är första delen i en detaljplaneprocess, vilken regleras i plan- 
och bygglagen (PBL). En planprocess sker i flera steg med politiska ställnings-
taganden mellan varje skede. Planprogrammet godkänns i detta fall av kom-
munstyrelsen.

Syftet med ett program är att bredda kommunens beslutsunderlag och för-
bättra kunnandet på en övergripande nivå. Samråd sker med sakägare, boende, 
myndigheter och övriga som bedöms ha ett väsentligt intresse av programmet. 
I efterföljande detaljplan(er) ges ytterligare tillfälle för synpunkter för de som 
då berörs av respektive detaljplan.

Planprogrammet skickades ut på samråd under perioden 27 december 2018 – 
7 februari 2019 och beräknas kunna godkännas under mars 2019.

målbild för utvecklingen av sambandet mellan järnvägsstationen och centrala 
Säter. På så vis skapas möjligheter att direkt eller etappvis utveckla området i 
en önskvärd riktning.

Planprogrammets mål är att bidra till att den nuvarande transportkorridoren, 
som väg 70 och järnvägen utgör, omgestaltas till ett attraktivt stadsrum med 
en tydlig infart till centrum, utan barriärer för gång- och cykeltrafikanter och 
en kollektivtrafiknod med hållplats- och stationslägen i nära anslutning till 
stadskärnan. Detta bedöms öka möjligheterna och viljan hos invånare och 
besökare i Säter att åka tåg och buss till/från staden samt i större utsträckning 
besöka centrum och Säterdalen för lek, rekreation, upplevelse och umgänge. 
Målet bedöms även kunna bidra till att öka möjligheten till ett hälsosamt och 
hållbart liv i Säter genom att tillgängliggöra och tydliggöra kopplingen mellan 
stadens olika områden.

Planprogrammets huvuddrag
Utgångspunkten för planprogrammet är Trafikverkets pågående arbete med 
kapacitetshöjande åtgärder på Dalabanan. (Se sidan 10) 

En gångtunnel planeras av Trafikverket mellan stationsperrongen och norra 
sidan av järnvägen. Där gångtunneln ansluter till kommunens mark på norra 
sidan av järnvägen vill kommunen att den allmänna platsen ska hålla en hög 
kvalitet med avseende av tillgänglighet och gestaltning som en del i ett större 
stadsbyggnadsprojekt för stråket mellan järnvägsstationen och centrum. Ytor 
omdisponeras för att förbättra situationen för cykelparkering, bilparkering, 
hämta-lämna och bussangöring. Hela stationsområdet föreslås gestaltas för att 
öka attraktiviteten och tydliggöra länken med gång- och cykelstråket mellan 
järnvägsstationen - Myntgatan och centrum. För att uppnå detta är det avgö-
rande att både kommunen och Trafikverket är delaktiga i detta arbete.

Myntvägen med passage över järnvägen stängs för trafik. Istället anläggs en 
ny tunnelförbindelse under järnvägen och väg 70 för gång- och cykeltrafik. 

Planprocessen

START

Så här långt har detaljplanen kommit i planprocessen.

SAMRÅD AV
DETALJPLAN

GRANSKNING AV
DETALJPLAN

ANTAGANDE
AV DETALJPLAN

LAGA
KRAFT

SAMRÅD AV
PLANPROGRAM

GODKÄNNANDE AV
PLANPROGRAM

Syfte och mål
Planprogrammet syftar till att skapa en helhetsbild av flera processer som 
pågår parallellt kring järnvägen Dalabanan, utveckling av den centrala delen av 
Säters stad samt utveckling av Säterdalen som turistmål och området runt sta-
tionshuset. Genom att upprätta ett planprogram samordnas kommunens och 
Trafikverkets olika planer och projekt. Planprogrammet ger en riktning och 

4

97



Planprogram - sambandet mellan Säters järnvägsstation och centrum, Godkännandehandling

Kommunens målsättning är att denna tunnel förläggs i ungefär samma stråk 
som den nuvarande sträckningen för Myntvägen med en tydlig siktlinje mellan 
Salutorget och Säterdalens entré. Detta skapar en trygg och tillgänglig länk 
för gång- och cykeltrafik under väg 70 och järnvägen. Gång- och cykeltunneln 
blir tillgänglig med ramper och skapar ett starkt samband mellan stationen 
och centrum samt mellan Säterdalen och centrum genom att den ansluter till 
Salutorget mot Järnvägsgatan.

Planprogrammet föreslår att Östra Långgatans anslutning mot väg 70 kan 
stängas och ersättas med anslutning mot Gränsgatan, som då blir det nya hu-
vudstråket i Säters stadskärna. Stängningen möjliggör en passage under väg 70 
och järnvägen för bland annat rullstol och cykel.

Järnvägsgatan vid Salutorget föreslås anpassas till gående och cyklande för 
ökad attraktivitet. Hållplatslägen för regional busstrafik flyttas till vardera sidan 
av väg 70. Gånganslutningar till dessa hållplatslägen sker dels via södra sidan 
av väg 70, dels via den nya gång- och cykeltunneln under väg 70 och järnvä-
gen. Planförslaget möjliggör anläggande av parkeringsplatser och pendlarpar-
kering på flera platser. Salutorget och dess kringliggande gator kan utvecklas 
för att i större utsträckning prioritera gång- och cykeltrafik och mänskliga 
möten.

Flera åtgärder i planförslaget förutsätter mer utredning innan slutligt val av 
lösningar och utformning kan bestämmas. Detta gäller särskilt genomförandet 
av åtgärder kopplade till väg 70 liksom anslutningen av gång- och cykeltunneln 
till Järnvägsgatan/Salutorget (planförslagets etapp 2). Mer utredning krävs 
även för att identifiera eventuellt behov av åtgärder på de kommunala gator 
som påverkas av planförslagets trafikföring, t.ex. i centrum och längs Kungs-
vägen-Dalstigen. Säters kommun kommer därför att genomföra en trafikut-
redning och en parkeringsutredning. För genomförandet av etapp 2 behöver 
Trafikverket ta fram en vägplan.

Väg 70

Väg 70

Väg 70

Järnvägen Dalabana
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Planprogram - sambandet mellan Säters järnvägsstation och centrum, Godkännandehandling

Avgränsning
Planprogrammets planområde omfattar området där Östra Långgatan-Mynt-
vägen korsar järnvägen och väg 70 (i planprogrammet benämnt ”Fokusområ-
de - korsningen med väg 70 och järnvägen vid centrum”), området vid järn-
vägsstationen (i planprogrammet benämnt ”Fokusområde - Järnvägsstationen) 
samt gång- och cykelstråket längs med järnvägens norra sida mellan de två 
ovan nämnda områdena. Planområdet innefattar även den del av järnvägen 
där åtgärder planeras genom Trafikverkets järnvägsprojekt och som samtidigt 
berör kommunens planering enligt plan- och bygglagen. 

Korsningen med väg 70 och järnvägen vid centrum inkluderar delar av ga-
torna Myntvägen, Östra Långgatan, Torggatan, Järnvägsgatan, Dalstigen och 
Kungsvägen samt delar av väg 70. Även områdena på vardera sida av Östra 
Långgatan och Myntvägen ingår både på norra och södra sidan av järnvägen. 
Detta inkluderar marken för den f.d. bensinstationen på östra sidan av Mynt-
vägen och den större grusytan på västra sidan av Myntvägen liksom grönytor 
mellan Torggatan-Järnvägsgatan och väg 70. Även anslutningar till norra sidan 
av Kungsvägen och södra sidan av Järnvägsgatan ingår. 

Vid järnvägsstationen innefattar planområdet stationsperrongerna, entréytan 
vid järnvägsstationen på norra sidan av järnvägen, delar av Sätersbostäders 
parkeringar som ligger på kommunal mark samt Stationsgatan mellan stations-
huset och Kungsvägen. Stationshuset ingår inte i detta planprogram.

Till följd av de ställningstaganden som görs i detta planprogram kommer även 
infrastruktur (t.ex. gator, vägar, gång- och cykelvägar, järnväg, korsningar) 
utanför det definierade planområdet att påverkas. I avsnittet ”Konsekvenser” 
beskrivs översiktligt vilken infrastruktur detta är och vilka konsekvenserna 
bedöms bli för denna infrastruktur vid ett genomförande av planförslaget. 
Säters kommun kommer även att genomföra en trafikutredning för att djupare 
studera de förändrade trafikflödena och vilket behov av åtgärder detta medför 
på de kommunala gatorna.

Begrepp och termer
I planprogrammet används bland annat följande tekniska begrepp och termer:

plankorsning/korsning i plan 
korsning där väg och järnväg korsar varandra på sam-
ma marknivå/i samma plan. Se motsatsen ”planskild 
korsning”

planskild korsning/passage 
korsning där väg och järnväg korsar varandra på olika 
marknivåer/i skilda plan, t.ex. genom en vägtunnel 
under järnvägen.

helbomsanläggning  
vägskydd i en plankorsning i form av en eller flera 
bommar på varje sidan spåret som täcker hela väg-
banan/vägbanorna som ska förhindra vägtrafikanter 
från att korsa järnvägen när ett tåg närmar sig

oskyddade trafikanter  
trafikanter som jämfört med bilens skyddande hölje, 
är betydligt mer oskyddade, t.ex. gående, cyklister och 
mopedister. 

6
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Planprogram - sambandet mellan Säters järnvägsstation och centrum, Godkännandehandling

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Globala målen
Agenda 2030 och globala målen innehåller 17 mål som till år 2030 ska ha 
räddat världen från fattigdom, orättvisor, ojämlikheter och klimatkris. Plan-
programmets olika delar berör flera av de 17 målen. De tre följande målen har 
tydlig koppling till detta projekt:

Mål 9: ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” som bland annat 
inkluderar målet bygga ut och upp en tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig 
infrastruktur av hög kvalitet, en infrastruktur som främjar regional och ekono-
misk utveckling och människors välbefinnande som alla har lika tillgång till. 

Mål 10: ” Minska ojämlikhet inom och mellan länder.” Målet är att nå ett 
jämlikt samhälle som bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende 
på vem du är. Oavsett kön, etnicitet och funktionsnedsättning ska samhället 
ha en rättvis fördelning av resurser och alla ha såväl ekonomiskt som politiskt 
inflytande i samhället.

Mål 11: ”Hållbara städer och samhällen.”  Delmål 11.2 handlar om att tillhan-
dahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara 
transportsystem för alla. Trafiksäkerheten samt kollektivtrafiken ska förbättras, 
med särskild uppmärksamhet på behoven hos kvinnor, barn, personer med 
funktionsnedsättning samt äldre personer.

Riksintressen
Planområdet berörs av Dalabanan och riksväg 70 som båda är av riksintresse 
för kommunikationer. Säters stadskärna är riksintresse för kulturmiljövård. Ut-
anför planområdet i Säterdalen finns riksintresse för naturvård och friluftsliv. 

Nationella mål och planer
Nationella transportpolitiska mål
Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällseko-
nomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet. Därutöver har riksdagen beslutat om ett funk-
tionsmål – tillgänglighet samt ett hänsynsmål – säkerhet, miljö och hälsa.
I dessa mål ingår ett förbättrat järnvägssystem. Den nu pågående planerings-
processen hos Trafikverket för ökad kapacitet på Dalabanan är en del i att 
uppnå detta mål. Ett annat av de transportpolitiska målen är ökad trygghet 
och säkerhet vid stationer.

Nationell plan för transportinfrastruktur
I ”Nationell plan för transportsystemet 2018-2029”, beslutad av regeringen 31 
maj 2018, ingår bl.a. följande namngivna objekt:

• ”Uppsala-Borlänge, hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet 
etapp 1” (219 mkr samt ytterligare 100 mkr för tillkommande finansie-
ringar utöver den nationella planens finansiering), pågående projekt

• ”Dalabanan, åtgärder för utökad turtäthet och kortare restid” (131 
mkr), med planerad byggstart år 2021-2023
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Regionala mål och program
Dalastrategin - Dalarna 2020
Dalastrategin innehåller vision och mål för Dalarnas utveckling. Målen som 
berör programmet är:

• ”Dalarna lever i ett aktivt utbyte med omvärlden – ett utbyte som 
underlättas av ständigt förbättrade kommunikationer.”

• ”Dalarna kännetecknas av ett tydligt regionalt ledarskap och av en 
förmåga att samla alla krafter för en positiv utveckling av regionen”

Åtgärdsvalsstudie - Tillgänglighet Bytespunkt Säter
Trafikverket tog tillsammans med Säter kommun och Region Dalarna fram en 
åtgärdsvalsstudie för bytespunkt Säter (2016-04-06). Följande punkter (från 
Åtgärdsvalsstudien kap. 7) är några av de förutsättningar som planprogram-
met följer: 

• ”Inriktningen bör vara att en ny gång- och cykeltunnel byggs i sam-
band med ombyggnad av Dalabanan.” 

• ”En ny anslutning från Gränsgatan till väg 70 ger betydligt bättre möj-
ligheter till att förbättra miljön vid Salutorget och kan därför betraktas 
som en stadsutvecklingsåtgärd.”

• ”En planeringsprocess för utveckling av Salutorget, utformningen av 
bytespunkten och av en ny anslutning från Gränsgatan till väg 70 bör 
 initieras.”

Översiktsplan
Förslaget i planprogrammet följer tydligt behoven och målen i gällande över-
siktsplan för Säter från 2013. En vision lyder: ”Visionen för Säter är att nuvarande 
transportkorridor omgestaltas till ett attraktivt stadsrum med en tydlig infart till centrum, 
utan barriärer för gång- och cykeltrafikanter och ett resecentrum med hållplats- och stations-
lägen i nära anslutning till stadskärnan.” (sid 27 ÖP)

Nationella mål för den statliga politiken för arkitektur, 
 formgivning och design
Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre 
segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda 
förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. 
Detta mål ska uppnås genom att:

• hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska 
 överväganden

• kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och spridas
• det offentliga agerar förebildligt
• estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och 

 utvecklas
• miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och samarbete och 

 samverkan utvecklas, inom landet och internationellt
 

Nationella mål för jämställdhetspolitiken
Ett av delmålen för nationella jämställdhetspolitiken är:

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och 
 pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Detta delmål innebär att samhällsplaneringen bland annat ska bidra till att ska-
pa trygga utomhusmiljöer så att kvinnor och flickor likt män och pojkar kan 
röra sig fritt i samhället under både dag- och kvällstid utan att känna otrygg-
het.
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Utdrag ur karta för fördjupad översiktsplan för Säter med markering av järnvägsstationen och 
korsning för oskyddade trafikanter med väg 70 och järnvägen

 I översiktsplanen framgår behovet av kvalitetshöjande åtgärder av genom-
farten och entrén till centrum för att besökare ska få en positiv bild av staden 
och förbättra möjligheten och viljan att stanna till.

Riksvägen och järnvägssträckningen skapar en barriär i staden som översikts-
planen beskriver ger negativa effekter på såväl stadsmiljön och trafikmiljön. 
Att transporterna fungerar effektivt är viktigt i ett regionalt perspektiv och 
avgörande för Dalabanans framtid. Kollektivtrafiken påverkar fortsatt tillväxt 
och ökad sysselsättning. Översiktsplanen beskriver att Säter ska skapa hållbara 
transportmöjligheter som är kopplade till trygga och säkra gång- och cykelför-
bindelser för att främja miljö och människa. 

I översiktsplanen finns ett delområde T1 – Säter som omfattar Säter stad.  
I riktlinjerna för Säters stad står:

• Vid utformning av allmänna platser, gator och trafikmiljöer ska i 
första hand hänsyn tas till gällande lagstiftning samt till miljö-, trafik-
säkerhets- och estetiska aspekter på den aktuella platsen.

Gällande fördjupad översiktsplan för Säter, dvs Säter stad från 1990, finns 
medtagen i den kommuntäckande översiktsplanen (karta C). Kommunen har 
påbörjat ett arbete med att se över den gällande fördjupade översiktsplanen 
för Säters stad.   

Gällande detaljplaner
Inom planprogramsområdet finns ett flertal gällande detaljplaner. 

För korsningen med järnväg och riksväg 70 till centrala delarna av Säters stad 
gäller:

• Detaljplan för genomfart Säter med riksväg 70, järnvägen och angränsande områ-
den, laga kraft 2003-02-10 (plannr 1621S). Genomförandetiden har gått 
ut. Mosaik över gällande detaljplaner i anslutning till väg 70 och järnvägen, med kommunens beteck-

ning av detaljplanerna

järnvägsstation

centrum
väg 70
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PÅGÅENDE PLANERING AV MÖTESSPÅR 
PÅ DALABANAN
Dalabanan är en viktig transportsträcka mellan Dalarna och Stockholm. Tra-
fikverket planerar därför att, inom ramen för projektet ”Kapacitet- och hastig-
hetshöjande åtgärder på Dalabanan”, förlänga befintliga mötesspår samt bygga 
nya mötesspår på sträckan. Genom att bygga mötesspår kan tågen mötas utan 
att behöva stanna, och fler tåg kan trafikera Dalabanan. Detta medför att kapa-
citeten ökar på Dalabanan och restiderna kortas.

År 2021 planerar Trafikverket att bygga ut befintlig järnväg med dubbelspår 
genom centrala Säter genom att förlänga befintliga spår för att möjliggöra så 
kallad samtidig infart mellan två tåg. I järnvägsprojektet ingår även en tillgänglig-
hetsanpassning av järnvägsstationens perronger och anslutningen till perronger-
na i form av en gångtunnel under spåren för att nå perrongen på ett trafiksäkert 
och tillgängligt sätt. Perrongen förlängs, breddas och anpassas höjdmässigt till 
de tåg som trafikerar järnvägen. Åtgärderna gångtunnel till stationsperrong och 
breddad perrong föreslås bl.a. i ”Dalabanan - effektivisering genom smärre 
åtgärder”.

En vägkorsning med en järnväg med dubbelspår, med den hastighet som möj-
liggörs genom de kapacitetshöjande åtgärderna, får enligt VGU (”Vägar och 
gators utformning”, Trafikverket) inte utformas som en korsning i plan mellan 
väg och järnväg. Därför stängs plankorsningen Myntvägen/järnvägen. Istället 
anläggs en ny planskild korsning under järnvägen för gång- och cykeltrafik. 

Just nu pågår dialog mellan Trafikverket och Säters kommun. Arbete sker med 
att undersöka möjligheterna för olika typer av utformning av förlängd plattform 
och passager för gång- och cykeltrafik.

Järnvägsprojektet är avgränsat till att hantera åtgärder inom den befintliga 
järnvägsanläggningen. Åtgärder utanför järnvägsfastigheten, t.ex. åtgärder som 
berör väg 70, ingår inte. 

För området kring järnvägsstationen:
• Detaljplan för genomfart Säter med riksväg 70, järnvägen och angränsande områ-

den, laga kraft 2003-02-10 (plannr 1621S). Genomförandetiden har gått 
ut. 

• Ändring av stadsplan för kvarteret Fasaden i Säter, laga kraft 1968-11-27 
(plannr 1233L). Genomförandetiden har gått ut. 

I anslutning till Salutorget gäller 
• Områdesbestämmelser för Säters innerstad, laga kraft 1995-05-24 (plannr 

1584S). 

I anslutning till stationsområdet gäller:
• Detaljplan för industrihuset, del av Fabriken 6, laga karft 2014-01-10 (plannr 

1652L). Genomförandetiden gäller fram till 2024-01-10. 

På följande platser överensstämmer inte den pågående markanvändningen 
med gällande detaljplaner:

• Myntvägens plankorsning med järnvägen är öppen för trafik. Enligt 
gällande detaljplan är plankorsningen stängd och Myntvägen mellan 
väg 70 och Kungsvägen är planlagd som park (allmän plats).

• Gångtunnelns läge under väg 70 med anslutning i söder mot turist-
byrån. Enligt gällande detaljplan finns en tunnel för både gång- och 
cykeltrafik under både väg 70 och järnvägen och ligger i ett östligare 
läge med anslutning i söder mot Gränsgatan.

• På tomten för den gamla bensinstationen står byggnad kvar men 
marken används inte som bensinstation. Enligt gällande detaljplan är 
marken planlagd delvis som park (allmän plats), delvis som parkering 
(kvartersmark).

• Stationsgatan är öppen för trafik. Enligt gällande detaljplan är Sta-
tionsgatan planlagd som SKYDD (allmän plats) - område som skyd-
dar mot störning.
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ÖVRIGA PLANERINGS-
FÖRUTSÄTTNINGAR

Stadsmiljö, kulturmiljö och gestaltning
Dagens situation vid entré till Säters stadskärna utgörs till stor del av en tung 
trafikled, väg 70, och en trafikljuskorsning i flera filer. Det är en miljö anpas-
sad för snabb biltrafik på genomresande och inte som en välkomnande entré 
till stadens centrum. Väg 70 och järnvägen skär idag genom Säter stad och 
skapar en barriär mellan stadens viktiga målpunkter. På ena sidan staden finns 
bostadsområden, skolor, service, museum och mötesplatser kring natur, fri-
luftsliv och kultur. På den andra sidan ligger Säterdalen med lekplats, friluftsliv, 
folkpark, evenemang med mycket mer. På den här sidan ligger också Säters 
tågstation med goda kopplingar till omvärlden där Stockholm, Arlanda, Mälar-
regionen och Falun Borlänge-regionen nås inom två timmar. 

Gräsbeklädd mark skiljer järnvägen från väg 70 och andra gator. Gång- och 
cykeltrafikanters möjlighet till rörelse inom området är begränsad, svårorien-
terad samt otrygg och osäker. Gångtunneln under riksvägen upplevs mörk, 
trång och motbjudande att stiga ner i med otydlighet från ena sidan var 
tunneln leder på andra sidan trafikleden. Den här delen av staden är plane-
rad utifrån bilens framkomlighet istället för människans rörelser, gående och 
cyklande.

Inom planområdet finns den nedlagda bensinstationen och stationshuset. I 
direkt anslutning till bebyggelsen, på och runt torget, inom centrum och längs 
med väg 70 och järnvägen består bebyggelsen av en blandning från olika tider. 
På Salutorget står stadens gamla badhus från 1930 där turistbyrån idag huse-
rar. En byggnad med gatukök finns också på torget. 

Bild från Järnvägsgatan 
mot gångtunneln (google maps) 

Järnvägsstation Gångtunnel under väg 70

CentrumNämnsbo

Väg 70

Foto: SB Media

Stationshuset från järnvägsperrongen Stationshuset 

Nedlagda bensinstationen

Turistbyrån

Bild från Östra Långgatan mot riksvägen 

11

104



Planprogram - sambandet mellan Säters järnvägsstation och centrum, Godkännandehandling

Den unika kulturmiljön i Säter centrum angränsar till planområdet men är, på 
grund av utformningen av gaturummet och dess sidoområden, inte synlig från 
trafikleden. Vissa framträdande byggnader syns längs leden med bland annat 
turistbyrån inom planområdet och biografmuséet söder om området. 
Den småskaliga rutnätsstrukturen på centrumsidan skiljer sig från strukturen 
på norra sidan där bebyggelsen med industrier och bostäder följer vägarnas 
och järnvägens sydöstliga-nordvästliga riktning.       

Trafik och gator
Inom planområdet har väg 70 idag dubbla filer i båda riktningar. Vid kors-
ningen väg 70/Myntvägen-Östra Långgatan är det ytterligare filer för av- och 
påfart. Hastigheten är reglerad till 60 km/h men där upplevelsen är att många 
bilister kör för fort. 

Parallellt med väg 70 går Järnvägsgatan - Torggatan, med skyltad hastighets-
gräns 40 km/h, som gränsar till bebyggelsen i centrum och Nämnsbo. Upp-
levelsen är att denna gata väljs av många bilister för förflyttningar mellan sta-
dens olika delar. Längs sträckan finns flera busslägen med samlad bussnod vid 
Salutorget. Turisttåget TURis trafikerar denna sträcka med flera av sina turer. 

Gränsgatan skiljer centrum från Nämnsboområdet och är trafikerad i dubbla 
riktningar med kantstensparkering och trottoar. Östra Långgatan från väg 
70 leder både till bilparkering på Salutorget och längre in i centrala Säter, till 
Säters kyrka. Gatan är mycket smal och saknar trottoar och förgårdsmark.

Myntvägen från väg 70 till Dalstigen - Kungsvägen är en av två avfarter från 
väg 70 som direkt når området med Säterdalen, Gruvplan, idrottsverksamhe-
ter, järnvägsstation, verksamheter och bostäder. 

Av de gator med kommunal väghållare som i första hand berörs av plan-
programmet har Kungsvägen-Industrigatan, Torggatan-Järnvägsgatan, 
Strandvägen-Norrtullsvägen och Smedjebacksvägen skyltad hastighetsgräns 
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på 40 km/h. De flesta övriga gator med kommunal väghållare har skyltad 
hastighetsgräns 30 km/h. Ett fåtal gator i centrala Säter är utformade som 
gångfartsgator, däribland Vasagatan längs Salutorgets södra sida.

Inom planområdet eller i angränsande stadsmiljö finns få anlagda cykelbanor. 
Det finns en gång- och cykelväg mellan järnvägsstationen och Myntvägen. För 
att sedan ta sig med cykel över till centrum hänvisas cyklister till gångtunneln 
under väg 70, vilket innebär att cykeln måste dras i trapporna.

För gående finns trottoarer längs de flesta gator i området men på flera ställen 
bryts gångbanan och den oskyddade trafikanten hänvisar till bilvägens kant. 

Trafiksäkerhet
I Myntgatans passage över järnvägen finns en järnvägsbom på båda sidor järn-
vägen, en så kallad helbomsanläggning. Att korsa järnvägen innebär viss risk 
för oskyddade trafikanter som rör sig till fot eller cykel. Eftersom gångtunneln 
under väg 70 inte är tillgänglig samt upplevs otrygg är det många oskyddade 
trafikanter som passerar över vägen, vilket är riskfyllt ur trafiksäkerhetshänse-
ende. Övergångsstället över Järnvägsgatan mellan Salutorget och gångtunneln 
under väg 70 ligger nära busshållplatser där flera bussar passerar. Viss risk 
finns för oskyddade trafikanter då sikten för att passera vägen kan vara delvis 
skymd med bussar som står still.

Vid stationshuset saknas infrastruktur för gående och cyklister. Vid lämning 
och hämtning vid stationen kan det förekomma att bilar blockera vägen till 
spårområdet. 

Bild från Myntvägen mot väg 70 
och gångtunneln (google maps) Bild Myntvägen mot gångtunneln 

Bild av väg 70, söder ifrån (google maps) 

Bild av trafikmiljön vid väg 70, Östra Långgatan, Järnvägsgatan och busshållplatser

Gångtunnel 

Järnvägsgatan

Bild Myntvägen mot gångtunneln 

Bild av väg 70, söder ifrån (google maps) 

Bild från Myntvägen mot väg 70 
och gångtunneln (google maps)

Järnvägsgatan

Bild av trafikmiljön vid väg 70, Östra Långgatan, Järnvägsgatan och busshållplatser
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attraktiviteten i området under och över väg 70 och järnvägen. Genom bredd 
och rymd, belysning, material, mjuka former, konst och ljus- och ljudinstalla-
tioner kan en tryggare miljö skapas under marken. 

Längs med gång- och cykelstråket mellan Myntvägen och järnvägsstationen 
finns ett visst behov av ökad attraktivitet för ökad trygghet. Stråket är långt 
och smalt med sly och stängsel längs med ena sidan. En känsla av instängdhet 
och utsatthet kan upplevas här. 

Tillgänglighet 
Idag är oskyddade trafikanter på väg mot centrum från järnvägsstationen eller 
Säterdalen i första hand hänvisade till passage av järnvägen i plan och därefter 
via trappor genom en gångtunnel under väg 70. Gångtunneln är inte tillgäng-
lighetsanpassad. Personer med funktionsnedsättning, t.ex. personer med rull-
stol eller rullator eller personer med barnvagn, är tvingade att passera väg 70 i 
plan eller ta en längre omväg österut via Kungsvägen-plankorsningen Industri-
vägen/järnvägen, korsa väg 70 och sedan gå längs med Järnvägsgatan på södra 
sidan av väg 70. Detta innebär en väg som är cirka 1400 meter lång, istället för 
den gena vägen som är cirka 350 meter. En annan möjlig omväg går västerut 
längs med Kungsvägen via Norrtullvägen-Strandvägen planskilt under järn-
vägen och väg 70 samt vidare österut på Torggatan på södra sidan av väg 70. 
Detta innebär en väg som är cirka 800 meter, 450 meter längre än den gena 
vägen. För att med cykel ta sig säkert från den ena sidan till den andra måste 
cyklisten hoppa av cykeln och leda den ned för trapporna i gångtunneln. Cykel 
med cykelkärra med barn leds dock via någon av tidigare beskrivna omvägar. 

Hälsa, säkerhet och risker
På platsen där det tidigare har funnits en bensinstation kan verksamheten ha 
efterlämnat föroreningar i marken. Området är betecknat med ”mindre käns-
lig markanvändning” enligt Länsstyrelsens planeringsunderlag. Planområdet 
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Omvägar mellan centrum och järnvägsstationen för personer med funktionsnedsättning

Trygghet och Attraktivitet
Planområdet ligger i Säters mest centrala del med flera olika målpunkter i när-
heten så som butiker, arbetsplatser, järnvägsstation och besöksmål. Området 
har flera korsningspunkter för människor som rör sig mellan målpunkterna, 
men få platser är utformade som sociala mötesplatser. Området är skapat mer 
för trafiken än för människan där skalan på infrastrukturen, de råa materi-
alen och tempot bidrar till att stadsmiljön upplevs otrygg. Eftersom miljön 
är utformad för trafiken är det många som väljer att åka bil istället för att gå 
och cykla, vilket bidrar till att det är färre människor på gatorna som i sin tur 
skapar en mer otrygg känsla än vad en miljö med många människor till fots 
skapar.  

Tunneln under väg 70 upplevs mycket otrygg av många invånare. Hårda ma-
terial, mörker och en instängd känsla i tunneln samt avsaknaden av överblick-
barhet och siktlinje när man närmar sig tunneln bidrar till otryggheten. Att 
flera väljer att röra sig över vägen och utsätta sig för hög påkörningsrisk istället 
för att gå ner i tunneln beskriver det stora behovet av att öka tryggheten och 
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är utsatt för risker kopplat till olyckor på järnvägen liksom risker kopplat till 
transporter med farligt gods på både väg 70 och järnvägen. Området är utsatt 
för buller från trafiken på riksväg 70 och järnväg. 

Markägoförhållanden
Trafikverket står som ägare till järnvägen medan kommunen är markägare till 
väg 70, torget och de flesta övriga ytor inom planområdet. I övrigt berörs även 
Säterbostäder och vissa privata markägare. Trafikverket har vägrätt för väg 70.

Pågående kommunala projekt
Säterdalen
Säterdalen är ett viktigt besöksmål i Säters kommun och besöks av cirka    
100 000 – 150 000 personer per år. Besökarna vistas främst i området under 
vår-sommar-höst, med det högsta besöksantalet under sommarmånaderna.

Säters kommun har tagit fram dokumentet ”Strategi för utveckling av Säterda-
len” som ska utgöra grunden för det fortsatta utvecklingsarbetet av besöksmå-
let Säterdalen. Ambitionen är att behålla och stärka Säterdalens position som 
ett tydligt besöksmål. Genom att öka områdets attraktivitet som besöksmål 
förväntar sig kommunen att antalet besökare på sikt kommer att öka från 
dagens nivåer till cirka 300 000 besökare per år. I takt med ett ökat antal besö-
kare till Säterdalen ser kommunen ett behov av att se över nuvarande trafik-
strömmar och vilka åtgärder som kan vara aktuella. Under våren 2018 togs en 
trafikutredning fram för att studera dessa aspekter. 

Fördjupad översiktsplan för Säter stad
Arbete har påbörjats med en fördjupning av Säters översiktsplan för delen 
Säters stad. Fördjupningen beräknas kunna gå ut på samråd under 2019. Plan-
programmet kommer att utgöra ett underlag till fördjupningen av översikts-
planen vad gäller stråket centrum-järnvägsstationen.

Mellankommunala intressen
Säters kommun samarbetar i mellankommunala frågor i ett flertal sammanslut-
ningar, däribland Region Dalarna, Falun-Borlänge-regionen AB, Dalbanans 
intressenter och Intresseföreningen Bergslaget (initiativtagare till Tåg i Berg-
slagen).

Säters geografiska läge möjliggör arbetspendling till och från t.ex. Falun, Bor-
länge och Hedemora liksom Stockholm- och Mälardalsregionen. 2016 pend-
lade ungefär 1 200 personer från Säters tätort över kommungränsen dagligen 
och ungefär 1 300 personer pendlade mellan tätorterna inom kommunen. För 
att möjliggöra denna pendling är både väg 70 och järnvägen Dalabanan av 
mellankommunalt intresse, inkl. järnvägsstationen och busshållplatser liksom 
gång- och cykelförbindelser till järnvägsstationen och busshållplatserna. 

Av Säters kommunövergripande översiktsplan framgår att Säters kommun 
prioriterar en utbyggnad av sammanhängande stråk för gång- och cykeltrafi-
ken, även över kommungränserna, och avser att föra fram denna fråga som ett 
mellankommunalt intresse.
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Etappindelning
Kommunen ser planförslaget som ett (1) sammanhållet projekt där det är 
önskvärt att utföra båda etapperna samtidigt, eller så nära i tid som möjligt för 
att uppnå en god stadsmiljö, trygghet och tillgänglighet samt helhetskänslan 
av att binda ihop stadsdelarna. På grund av att Trafikverkets järnvägsprojekt 
inte är samordnat med en framtida ombyggnad av väg 70 kan kommunen 
dock bli tvungen att dela upp genomförandet av planförslaget i två etapper (se 
mer under avsnitt ”Fokusområde - Korsningen med väg 70 och järnvägen vid 
centrum”):

Etapp 1:  alla åtgärder i planförslaget förutom de åtgärder som är 
  beroende av en vägplan för väg 70

Etapp 2: åtgärder i planförslaget som är beroende av en vägplan 
  för väg 70

Stråk och kopplingar
För att öka sambandet mellan centrum och Säterdalen föreslår planen ett tyd-
ligt och tillgängligt gång- och cykelstråk genom en rak axel mellan Salutorgets 
öppna yta och Säterdalens entrétorg. Genom en rak axel skapas en siktlinje 
mellan torgen som välkomnar och bjuder in besökare till platserna. Gång- och 
cykelstråket förläggs planskilt under väg 70 och järnvägen i tunnlar.

Sambandet mellan centrum och järnvägsstationen för gång- och cykeltrafi-
kanter nyttjar samma gång- och cykeltunnel under väg 70 och järnvägen som 
förbindelsen centrum-Säterdalen. Det befintliga gång- och cykelstråket Mynt-
vägen-järnvägsstationen längs med norra sidan av järnvägen ansluts till det nya 
stråket centrum-Säterdalen. 

Credits not available.
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PLANFÖRSLAG
Översikt
För att skapa en attraktiv och funktionell stadsmiljö i Säter finns behov av att 
utveckla sambandet mellan Säters centrum och Säters järnvägsstation. Även 
kopplingen mellan Säters centrum och Säterdalen förstärks i planförslaget. De 
båda stråken, från järnvägsstationen och från Säterdalen, möts där Myntvägen 
korsar järnvägen Dalabanan och väg 70. Målet är att skapa tydligare, säkrare, 
tryggare och mer tillgängliga stråk för gående och cyklister samt att anpassa 
väg 70 till stadens skala och utforma den som en entré till staden. 

Planförslaget utgår från att järnvägens kapacitet ökar genom fler spår och nya 
växlar samt mer tillgängliga plattformar på järnvägsstationen, i enlighet med 
vad Trafikverket planerar i ett parallellt projekt (se avsnitt ”Pågående planering 
av mötesspår på Dalabanan”). De olika infrastrukturprojekten påverkar varan-
dra och skapar behovet av ett övergripande planprogram där infrastrukturpla-
nering och stadsplanering går hand i hand.
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Alla nya gång- och cykelvägar tillgänglighetsanpassas till personer med funk-
tionsnedsättning, vilket innebär anpassad lutning av vägarna. I utformningen 
av området kan det innebära att justeringar behöver göras där mer mark tas i 
anspråk för att klara lutningen. 
 

Trafik och infrastruktur
Järnvägens breddning med flera spår påverkar trafiken på och i anslutning 
till Myntvägen. Korsningen över järnvägen måste stängas och får till följd att 
Myntvägens korsningar vid väg 70 och Dalstigen-Kungsvägen också tas bort 
för biltrafik.

Väg 70, som fungerar som genomfart genom Säter samt entré till stadskärnan, 
har många filer och snabbgående trafik. Planförslagets mål är att skapa en 
god stads- och trafikmiljö samt öka stadens attraktivitet. Genom att anpassa 
vägens utformning till stadsmiljön kan hastigheterna på trafiken anpassas till 
skyltad hastighet och den upplevda barriären som väg 70 utgör i staden kan 
minska. En ny utformning av genomfarten bibehåller framkomligheten för 
trafiken men förbättrar situationen för staden och infarten.   

Markanvändning
Planprogrammet föreslår i stora drag samma markanvändning som i gällande 
detaljplaner och i enlighet med dagens användning, men med behov av vissa 
tillägg och ändringar. 

Norr om järnvägen finns kommunalägd mark på båda sidor om Myntvägen 
i form av grusytan väster om Myntvägen och den nedlagda bensinstationen 
öster om Myntvägen. Dessa ytor är inte helt iordninggjorda. Här förestår 
planprogrammet ett bredare spektrum av användningar som ger möjligheter 
till mer aktivitet på norra sidan av väg 70 och järnvägen (Säterdalssidan) med 
bland annat byggrätter för kontor, handel eller verksamheter med begränsat 
antal besökare samt allmän plats för torg och park samt viss yta närmast järn-

vägen för pendlarparkering. Behovet och utformningen av markanvändningen 
behöver studeras vidare i det efterföljande detaljplanearbetet. 

Den befintliga tillfartsvägen till järnvägsstationen, Stationsgatan, har i gällande 
detaljplan beteckningen ”SKYDD” och medger ingen gata där Stationsgatan 
idag går. Enligt gällande planer ska tillfart till järnvägsstationen ske direkt öster 
ifrån från Kungsvägen längre österut mot Industrigatan, längs med järnvägen. 
Planprogrammet föreslår att ändra markanvändningen på Stationsgatan till 
gata (allmän plats) för att bibehålla den befintliga gatan och utveckla den med 
nödvändiga kringfunktioner till järnvägsstationen, t.ex. bilparkeringar och 
busshållplatser.

Genom ett färdigställande av planförslaget får väg 70 en förändrad utform-
ning. Ytorna för vägens körbana minskas till förmån för nya busshållplatser, 
särskilda busskörfält till busshållplatserna, gång- och cykelförbindelser under 
väg 70 och järnvägen, gång- och cykelförbindelser till de nya busshållplatserna, 
en bättre anpassad grönstruktur till stadsmiljön samt en välkomnande entréyta 
mot centrum vid gång- och cykeltunnelns södra utgång.

Stadsbild och gestaltning
Säters centrum utmärks delvis av breda stråk för trafikflöden genom staden 
där människan och Säters unika kulturmiljö underordnas trafiken. Stadsbilden 
domineras av personbilar och tung trafik, trafikleder med höga hastigheter och 
centralt en stor trafikljusreglerad korsning. 

I en attraktiv och hållbar stad är bilden av staden viktig för såväl upplevelsen 
på plats som marknadsföringen av staden utåt. För centrala Säter innebär det 
att forma en stadsmiljö där människor får mer plats och där trafikutform-
ningen anpassas till de oskyddade trafikanternas villkor. En stadsmiljö med ett 
helhetsperspektiv på gestaltning och utformning med tydliga länkar, kopp-
lingar och samband mellan målpunkterna centrum, Salutorget, Säterdalen 
och järnvägsstationen. Detta görs genom en omgestaltning av stråket cen-
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trum-järnvägsstationen och centrum-Säterdalen. De nuvarande trafikytorna 
för biltrafik föreslås nyttjas för gång- och cykeltrafikanter och kollektivtrafik 
i större utsträckning, till viss del ges en mer stadsmässig utformning som gör 
att trafikytorna upplevs vara anpassade för oskyddade trafikanter i högre grad. 
Sociala värden som tillgänglighet, närhet, stadsliv, säkerhet och trygghet skapas 
genom god gestaltning och integration av människor. Sammantaget bedöms 
dessa åtgärder bidra till en attraktiv stadsbild av Säter.

Att utforma blickfång och visuellt rama in viktiga platser underlättar för invå-
naren och besökaren att orientera sig och att uppleva stadens kvaliteter. Plane-
ringen av stadens rum och rörelsemönster bör ta sin utgångspunkt i människ-
ans perspektiv i stället för bilens. I Säter vill kommunen framhäva Säterdalen, 
Salutorget och kollektivtrafiknoderna för buss och tåg och det kan ske genom 
att visuellt framhäva dessa platser. 

Genom att gestalta de två ytorna vid Kungsvägen som vetter mot det nya 
gång- och cykelstråket mellan järnvägen och Säterdalen ramas stråket in och 
siktlinjen blir tydligt markerad mellan de två målpunkterna. 

Planprogrammets planområde och de åtgärder som planprogrammet föreslår 
berörs direkt och indirekt av riksintresset för kulturmiljövård (”Säters stads-
kärna”), enligt miljöbalken 3 kap 6§, då riksintresseavgränsningen delvis tange-
rar planområdet. Det är dock idag svårt att uppfatta stadskärnans unika miljö 
som resenär på väg 70 eller från tåget. Förändringar i den byggda miljön och 
den allmänna platsen närmast väg 70 och järnvägen bör syfta till att förbättra 
kontakten mellan trästaden och väg 70/järnvägen.

Fokusområde - Korsningen med väg 70 och   
 järnvägen vid centrum
Planprogrammet presenterar en målbild för såväl en god trafikmiljö som en 
god stadsmiljö. Förslaget som i sin helhet beskrivs under rubrik Etapp 2 ska-
par en säker situation för oskyddade trafikanter och skapar en trygg och till-
gänglig stad för alla oavsett ålder, kön och funktionsbehov. I etapp 1 beskrivs 
de delar av projektet som får direkta konsekvenser av järnvägens breddning 
och därför måste byggas om eller till i samband med järnvägsprojektet. Etapp 
1 bidrar inte till en stadsmiljö som uppfyller de mål som är satta för en trygg, 
attraktiv och tillgänglig stadsmiljö i Säter. Önskvärt är att utföra båda etapper-
na samtidigt, eller så nära som möjligt i tid, för att uppnå en god stadsmiljö, 
trygghet och tillgänglighet samt helhetskänslan av att binda ihop stadsdelarna.

Etapp 1
(Se skiss på nästa sida.)
Som konsekvens av järnvägens breddning stängs Myntvägen mellan Dalsti-
gen/Kungsvägen och väg 70. Ett nytt gång- och cykelstråk föreslås anläggas 
vid nuvarande Myntvägens läge, som del av den tidigare nämnda kopplingen 
mellan Salutorget och Säterdalen. Stråkets lutning är 3,5 grader och uppfyl-
ler full tillgänglighet. En gång- och cykeltunnel under järnvägen ersätter den 
plankorsning som stängs till följd av järnvägsprojektet. Tunneln och stråkets 
norra del placeras enligt planförslagets målbild, med rak axel från Säterdalens 
nya entrétorg mot Salutorgets centrala öppna yta.

Som en temporär lösning föreslår planprogrammet att i den första etappen 
bibehålla den befintliga gångtunneln under väg 70. Enligt kommunens förslag 
ansluter den nya tunneln under järnvägen till den befintliga gångtunneln under 
vägen via en trappa och en hiss. Eftersom den befintliga tunnel under väg 70 
ligger högre och längre mot sydost än önskat läge, måste en anslutning göras 
mellan tunnlarna som inte skapar ett gent, rakt och plant stråk under väg och 
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järnväg. Det är oklart om hiss mellan tunnlarna ingår i Trafikverkets pågående 
planering av mötesspår för Dalabanan.

Kommunen föreslår att gång- och cykeltunneln under väg 70 i etapp 1 till-
gängliggörs från Järnvägsgatan/Salutorget med en hiss. En tillfällig gångpassa-
ge från Järnvägsgatan till den tillfälliga hissen  föreslås i etapp 1. Det är oklart 
om hiss ingår i Trafikverkets pågående plan ering av mötesspår för Dalabanan.

Myntvägens stängning påverkar den befintliga korsningen mellan Myntvägen 
och gång- och cykelvägen mot järnvägsstationen. Den nya delen av detta stråk 
som kopplar på gång- och cykelstråket mellan Säterdalen och tunneln är del av 
etapp 1 för att möjliggöra rörelse till tågstationen och kringliggande bostäder 
och verksamheter.

Illustration av tänkbar utformning (Etapp 1 - ”Fokusområde Korsningen med väg 70 och järnvägen 
vid centrum”) av gång- och cykelförbindelsen mellan norra och södra sidan av järnvägen. 

Illustration av tänkbara alternativa utformningar (etapp 1) av förbindelsen mellan befintlig gång-
tunnel under väg 70 och ny tunnel under järnvägen, med olika hiss- och ramplösningar. 
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Observera att illustrationerna inte är slutliga skisser utan kan komma att förändras under den 
fortsatta planeringsprocessen. Skisserna exemplifierar kommunens principiella ställningstagande om 
hur passage av väg och järnväg bör lösas.
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Etapp 2
(Se skiss på nästa sida.)
I etapp 2 slutförs länken mellan Säterdalen och Salutorget med ett nytt tunnel-
läge för gång och cykel under väg 70 som skapar ett gent och rakt stråk utan 
höjdskillnad mellan de två tunnlarna. Stråkets form är brett och öppet för att 
skapa en ljus och attraktiv miljö för människan med robusta material som är 
tåliga över tid. En bred trappa öppnar upp sig från tunneln mot Salutorget 
och Järnvägsgatan med en gestaltning som gör att hela stråket upplevs som 
del av stadens öppna rum och inte enbart som tunnelpassage under väg/järn-
väg. Stråkets nya utformning och dragning binder samman de två sidorna av 
staden och minskar väg 70:s och järnvägens barriärseffekter.

För alla människor, rullstolsburna, cyklister, rullskidåkare, barnvagnar med fler 
som inte använder trappan skapas en gång- och cykelramp med 5 graders lut-
ning som är tillgänglig för många. För de som inte klarar denna lutning finns 
hiss. Rampen kopplas till Järnvägsgatan och Salutorget samt till nordöst där 
nya busshållplatslägen mellan väg 70 och Torggatan föreslås.

I dagens läge angör all busstrafik hållplatser längs Järnvägsgatan vid Salutorget 
där förslag finns på ny gestaltning och omdisposition. Nya hållplatslägen för 
långdistans/regionbussar får nya lägen längs med väg 70, på egna bussavfarter 
på var sin sida vägen. För norrgående bussar nås dessa genom en ramp från 
gång- och cykeltunneln mellan väg 70 och järnvägen. Södergående hållplatslä-
gen finns på södra sidan av väg 70 och kopplas till rampen mellan Torggatan 
och väg 70.

Planen föreslår att väg 70 smalnas av vid Säters mest centrala del och där den 
trafikljusreglerade korsningen mellan väg 70 och Östra Långgatan stängs och 
flyttas till Gränsgatan. Utformningen av den nya korsningen bör studeras 
vidare men planförslaget har anpassats för att en ljusreglerad trevägskorsning 
alternativt en cirkulationsplats får plats. Gränsgatan är en bredare väg än Östra 
långgatan och kopplar till stadens olika områden på ett tydligare sätt för bil-

trafikanter. Genom att flytta korsningen frigörs också plats för att möjliggöra 
den gång- och cykelramp som beskrivits tidigare som behövs för att tillgäng-
liggöra gång- och cykeltunneln under väg 70 och järnvägen på ett tryggt och 
enkelt sätt.

Genom att tillskapa en ny korsning vid väg 70 och Gränsgatan kan det skapas 
ett lugnare läge vid Salutorget och en reducerad mängd trafik på Järnvägsga-
tan-Torggatan. Skissen visat ett förslag där Järnvägsgatan sydöst ifrån stängs 
för biltrafik vid korsningen Gränsgatan och nya parkeringar tillskapas. Passage 
för gång och cykel över Gränsgatan är likt befintlig situa tion.

Behov av utredningar inför etapp 2
Eventuell förändring av trafikföringen och utformningen av gatu-
rummet kring Salutorget och längs Torggatan-Järnvägsgatan behöver 
utredas vidare innan slutlig beslut tas om hur detta ska göras i detalj. 
En trafikutredning och parkeringsutredning kommer att tas fram för 
att studera konsekvenserna av planförslaget och eventuellt behov av 
åtgärder på de kommunala gatorna. 

Flytten av anslutningen Salutorget-väg 70 från Östra Långgatan till 
Gränsgatan behöver först utredas vidare i en trafikutredning och 
vägplan. 

I skissen har korsningen väg 70/Gränsgatan illustrerats som en 
cirkulationsplats. Detta beror på att planprogrammet vill pröva om 
en sådan lösning får plats eftersom en cirkulationsplats är den mest 
ytkrävande korsningslösningen. Den illustrerade korsningslösningen 
är inte beslutad utan måste utredas vidare inom ramen för en trafik-
utredning och vägplan, vilket kan leda till att det i slutändan blir en 
annan korsningutformning.
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Illustration av tänkbar utformning (Etapp 2 - ”Fokusområde Korsningen med väg 70 och järnvägen vid centrum”) av gång- och cykelförbindelsen mellan norra och södra sidan av järnvägen.
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Observera att illustrationen inte är en slutlig skiss utan kan 
komma att förändras under den fortsatta planeringsproces-
sen. Skisserna exemplifierar kommunens principiella ställ-
ningstagande om hur passage av väg och järnväg bör lösas.
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Planprogram - sambandet mellan Säters järnvägsstation och centrum, Godkännandehandling

Fokusområde Järnvägsstationen
Alla förändringar kring järnvägsstationen ingår i planförslagets första genom-
förandesteg (etapp 1). 

(Se skiss på nästa sida.)
Utbyggnaden av järnvägen i centrala Säter ger nya förutsättningar för området 
kring Säters stationshus. De förlängda spåren ger behov av ny och förlängd 
plattform för persontåg. Efter ombyggnad kommer totalt 3 spår att finnas i 
anslutning till järnvägsstationen varav 1 genomgångsspår, 1 mötesspår samt 
1 stickspår. För att säkert ta sig till plattformen byggs en gångtunnel under 
spåren med trappa och hiss mellan nivåerna.

I planprogrammet föreslår kommunen en ny entréplats väster om stations-
huset med trappor i två olika riktningar samt hiss. Från gångtunneln leder en 
trappa mot det befintliga gång- och cykelstråket längs järnvägen mot cen-
trum och till det föreslagna stråket under riksvägen och järnvägen som leder 
till Salutorget. Den andra trappan från gångtunneln under spåren riktar sig 
mot Stations gatan där angöring finns för bil och busshållplats för linjetrafik 
och ersättnings bussar. Trapporna utformas så att de upplevs öppna för att 
nedgången till gångtunneln ska kännas bred, tillgänglig och trygg samt följa 
samma formspråk som trapporna vid Salutorget. Trapporna kompletteras med 
hissar för funktionsnedsatta och resenärer med tungt bagage eller barnvagn. 
Det är oklart om alla hissar vid stationsbyggnaden ingår i Trafikverkets pågå-
ende planering.

Förslaget visar anläggningar för cykelparkering, bilparkering och plats för 
hämtning och lämning. Med en attraktiv gestaltning ska stationsområdet skapa 
goda förutsättningar för ett hållbart resande.  

Gång- och cykelstråket från centrum, förbi järnvägsstationen, föreslås 
fortsätta mot Industrigatan för att skapa tydlighet, orienterbarhet och 
närhet till Säters södra bostadsområden. Fortsättningen ligger utanför 
detta planprogram men är en rekommendation för vidare arbete.
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Planprogram - sambandet mellan Säters järnvägsstation och centrum, Godkännandehandling

Illustration av tänkbar utformning (Etapp 1 - ”Fokusområde järnvägsstationen”) av området kring järnvägsstationen. 
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Observera att illustrationen inte är en slutlig skiss utan kan 
komma att förändras under den fortsatta planeringsproces-
sen. Skisserna exemplifierar kommunens principiella ställ-
ningstagande om hur området kring järnvägen bör förändras.
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Planprogram - sambandet mellan Säters järnvägsstation och centrum, Godkännandehandling

KONSEKVENSER
Scenarier som konsekvensbedöms 
Konsekvenserna beskrivs för följande alternativ/scenarier:

• Planförslaget, som där det är relevant beskrivs uppdelat på etapp 1 
respektive etapp 2

• Nollalternativ
• Pågående markanvändning

De delar av Trafikverkets parallella järnvägsprojekt (”Kapacitet- och hastig-
hetshöjande åtgärder på Dalabanan”) som inte är beroende av en ny detaljplan 
förutsätts genomföras oavsett scenario nedan. Detta innebär sådana åtgärder 
som kan genomföras inom de delar av Trafikverkets fastighet som är detaljpla-
nelagd för järnvägsändamål (T1) och som inte kräver åtgärder inom angränsan-
de fastigheter.

Planförslaget
Etapp 1
Infrastruktur och markanvändning när första genomförandesteget av planför-
slaget är genomfört:

• Befintligt läge för gångtunnel under korsningen vid centrum under 
väg 70 behålls. Ny gång- och cykeltunnel anläggs under järnvägen. 
Gående och cyklande kan nyttja tillgänglighetsanpassad gång- och cy-
kelväg för att ta sig upp från gång- och cykeltunneln norr om järnvä-
gen. För att ta sig upp från gångtunneln söder om väg 70 förespråkar 
kommunen att utöver en trappa som ansluter den nya tunneln under 
järnvägen till den befintliga gångtunneln under vägen, måste även en 
hiss anläggas i detta läge. Eftersom den befintliga tunneln under väg 

Översiktsbild Planförslaget

70 ligger högre och längre mot sydost än önskat läge, måste en anslut-
ning göras mellan tunnlarna som inte skapar ett gent, rakt och plant 
stråk under väg och järnväg. Kommunen förespråkar också att en ny 
hiss måste anläggas vid södra delen av befintlig gångtunnel under väg 
70 (mot Salutorget). I Trafikverkets ursprungliga planer finns ovanstå-
ende hissar ej medtagna.

• Under förutsättning att tunnel anordnas för gång- och cykeltrafik 
under järnvägen kan plankorsning där Myntvägen korsar järnvägen 
stängas i enlighet med gällande detaljplan.

• Anslutning från Säters centrum till väg 70 i befintligt läge från Östra 
Långgatan.

• Ny gångtunnel under järnvägen anläggs från järnvägsplattformen 
till den norra sidan av järnvägen vid järnvägsstationen med hiss till 
plattform och anslutning till befintlig gång- och cykelväg. Kommunen 
förutsätter att även hissanslutning anordnas mot stationsbyggnad/
Stationsgatan.

• Stationsgatan från järnvägsstationen och norrut till Kungsvägen är 
öppen för trafik.

Credits not available.
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Planprogram - sambandet mellan Säters järnvägsstation och centrum, Godkännandehandling

• Boendeparkeringar på kommunal mark i anslutning till järnvägsstatio-
nen har omvandlats till besöksparkeringar för järnvägsstationen.

Etapp 2
Infrastruktur och markanvändning när planförslaget är helt genomfört och 
innebär följande förändringar utöver åtgärder enligt etapp 1:

• Gång- och cykeltunnel i nytt läge under korsningen vid centrum under 
korsningen med både väg 70 och järnvägen. Gång- och cykeltrafik kan 
nyttja både trappor och tillgänglighetsanpassad gång- och cykelväg för 
att ta sig upp från gång- och cykeltunneln både norr om järnvägen och 
söder om väg 70. 

• Väg 70 smalnas av förbi korsningen vid centrum. Anslutning från 
Säters centrum till väg 70 i nytt läge från Gränsgatan.

• Busshållplatser för regionala bussar finns i anslutning till väg 70.

Nollalternativ 
Infrastruktur och markanvändning enligt gällande detaljplaner om detaljpla-
nerna är genomförda fullt ut:

• Plankorsning där Myntvägen korsar järnvägen är stängd.
• Gång- och cykeltunnel under korsningen vid centrum finns under 

både järnväg och väg men i ett östligare läge jämfört med pågående 
markanvändning, i linje mellan f.d. bensinstationen och Gränsgatan. 

• Stationsgatan från järnvägsstationen och norrut till Kungsvägen är 
inte öppen för trafik utan används som allmän plats för skydd mot 
störningar (SKYDD).

• Lokalgata med vändplan är anlagd väster om stationshuset på Tra-
fikverkets fastighet.

Pågående markanvändning
Infrastruktur och markanvändning enligt pågående markanvändning, som det 
ser ut idag.

• Befintligt läge för gångtunnel under korsningen vid centrum under 
väg 70. Ingen tunnel under järnvägen. Passage av järnväg sker via 
befintlig plankorsning vid Myntvägen.

• Stationsgatan från järnvägsstationen och norrut till Kungsvägen är 
öppen för trafik.

• Ingen planskild järnvägskorsning vid stationshuset.

Översiktsbild Pågående markanvändning (nuläge) Credits not available.
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Planprogram - sambandet mellan Säters järnvägsstation och centrum, Godkännandehandling

Stadsbild, kulturmiljö och områdets gestaltning
Planförslaget

• Staden knyts samman på ett bättre sätt - stadsdelen norr om väg 70/
järnvägen knyts samman med centrum söder om väg 70/järnvägen. 
En siktlinje skapas mellan Säterdalen och centrum. 

• Oskyddade trafikanter ges bättre möjligheter att orien tera sig enkelt 
och trafiksäkert mellan centrum och järnvägsstationen  respektive cen-
trum och Säterdalen

• Bättre förutsättningar skapas för att väg 70 och järnvägen kan gestal-
tas på ett sätt som visar upp Säters centrum, trästaden, på ett bättre 
sätt.

• Kontrasten mellan den småskaliga trästaden och den mycket storskali-
ga infrastrukturapparaten väg 70/järnvägen minskas. På så vis anpas-
sar sig väg 70 och järnvägen till den urbana miljön och de oskyddade 
trafikanternas perspektiv.

• Byggrätten norr om järnvägen (med nya byggnader och/eller allmän 
plats med genomtänkt utformning) kan bidra positivt till stadsmiljön 
genom att den fyller det ”tomrum” som finns norr om järnvägen (i 
form av t.ex. grusytor och den f.d. bensinstationen). Byggrätten bidrar 
till att ”göra klart” denna del av staden i större utsträckning och stär-
ker sambandet mellan centrum och Säterdalen.

• Bättre åtkomst skapas mellan riksintressena i centrum (kulturmiljö) 
och i Säterdalen (friluftsliv och naturvård) när stadsmiljön ger bättre 
förutsättningar för besökare till riksintressena att orientera sig mellan 
centrum och Säterdalen.

• En ny entréplats skapas väster och norr om stationshuset med trappor 
och angöring som binder samman gångtunneln med ovanliggande 
stationsplan. Detta bidrar till att skapa en mer stadsmässig miljö kring 
stationen. Gatumiljön ges en tydligare gestaltning och området ger 
förutsättningar för ett mer hållbart resande.
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Planprogram - sambandet mellan Säters järnvägsstation och centrum, Godkännandehandling

Nollalternativ 
• Oskyddade trafikanter har något svårare att orientera sig mellan 

centrum och järnvägsstationen respektive centrum och Säterdalen 
då stadens struktur inte ger förutsättningar för tydliga siktlinjer över 
järnvägen och väg 70.

• Ytorna kring Myntvägen norr om järnvägen används i låg grad och 
utgör ett ”tomrum” i stadsmiljön.

• Kontrasten mellan den småskaliga trästaden och den mycket storskali-
ga infrastrukturapparaten väg 70/järnvägen bibehålls.

• Något sämre åtkomst mellan riksintressena i centrum (kulturmiljö) 
och i Säterdalen (friluftsliv och naturvård) när stadsmiljön ger sämre 
förutsättningar för besökare till riksintressena att orientera sig mellan 
centrum och Säterdalen.

• Vid stationshuset stängs Stationsgatans anslutning till Kungsvägen och 
en vändplan anläggs väster om stationshuset. 

Pågående markanvändning
• Oskyddade trafikanter har något svårare att orientera sig mellan 

centrum och järnvägsstationen respektive centrum och Säterdalen 
då stadens struktur inte ger förutsättningar för tydliga siktlinjer över 
järnvägen och väg 70.

• Ytorna kring Myntvägen norr om järnvägen används i låg grad och 
utgör ett ”tomrum” i stadsmiljön.

• Kontrasten mellan den småskaliga trästaden och den mycket storskali-
ga infrastrukturapparaten väg 70/järnvägen bibehålls.

• Något sämre åtkomst mellan riksintressena i centrum (kulturmiljö) 
och i Säterdalen (friluftsliv och naturvård) när stadsmiljön ger sämre 
förutsättningar för besökare till riksintressena att orientera sig mellan 
centrum och Säterdalen.

• Kring stationshuset finns en otydlighet vad gäller trafikytor för gåen-
de, cyklade respektive biltrafik. 

Konstraster i centrala Säter - småskalig trähusbebyggelse och storskalig trafikapparat
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Planprogram - sambandet mellan Säters järnvägsstation och centrum, Godkännandehandling

Trafik och gator 
Planförslaget
När plankorsningen Myntvägen/järnvägen stängs i etapp 1 bedöms följande  
omfördelning av biltrafik ske (se illustration till vänster): 

• trafikflödet för biltrafik ökar på Kungsvägen mellan Myntvägen och 
anslutningen med väg 70 vid Industrigatan. Ett ökat trafikflöde spiller 
även över på Järnvägsgatan.

• trafikflödet för biltrafik ökar på Dalstigen mellan Myntvägen och 
korsningen Norrtullsvägen/Torggatan/Strandvägen. Ett ökat trafik-
flöde spiller även över på Torggatan, Strandvägen samt korsningarna 
Smedjebacksvägen/väg 70 och Smedjebacksvägen/Torggatan.

• trafikflödet för biltrafik minskar något på väg 70 mellan korsningen 
väg 70/Industrigatan och korsningen väg 70 Smedjebacksvägen.

När väg 70 smalnas av och anslutningen mellan centrum och väg 70 flyttas 
från Östra Långgatan till Gränsgatan i etapp 2 bedöms följande omfördelning 
av biltrafik ske (se illustration till vänster):

• trafikflödet för biltrafik ökar på Gränsgatan och minskar på Östra 
Långgatan i de kvarter som ligger närmast väg 70 och Salutorget. 
Detta beror på den ändrade anslutningen från väg 70 som medför att 
Gränsgatan naturligt blir ett nytt huvudstråk som fler bilar kommer 
att passera. Det är dock mer osäkert hur trafikflödena fördelar sig på 
Gränsgatan längre ifrån Salutorget.

• trafikflödet för biltrafik på Järnvägsgatan vid Salutorget beror bland 
annat på hur fordonsströmmarna till Östra Långgatan längs Salutor-
gets västra sida kommer att ledas. Fördjupade trafikstudier erfordras 
för att bedöma lämplig framtida trafikföring i den centrala delen av 
Säters innerstad.
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Planprogram - sambandet mellan Säters järnvägsstation och centrum, Godkännandehandling

• trafikflödet för biltrafik minskar på Järnvägsgatan på sträckan mellan 
Gränsgatan och Badstugatan. Detta beror på att Järnvägsgatans an-
slutning mot Gränsgatan stängs för genomgående trafik - endast trafik 
till kvarterets fastigheter tillåts. Den genomgående trafiken fördelas 
istället mellan att färdas via väg 70 eller på gator söder om Järnvägsga-
tan.

Punkter för biltrafik där framkomlighet och trafiksäkerhet kan behövas stude-
ras närmare i både etapp 1 och 2:

• korsningen Strandvägen/Torggatan/Norrtullsvägen. Trafiken bedöms 
öka vad gäller vänstersvängande fordon på Torggatan in på Norrtulls-
vägen. 

• korsningen Dalstigen/Norrtullsvägen. Viss ökning av trafiken på Dal-
stigen till och från Säterdalen samt med boende i närområdet. 

• korsningen Smedjebacksvägen/väg 70 och korsningen Smedjebacks-
vägen/Torggatan. Korsningarna är redan idag problematiska trafik-
säkerhetsmässigt vilket blir märkbart i än högre utsträckning vid ett 
genomförande av planförslaget. Behov finns av översyn av korsning-
arnas utformning.

• korsningen mellan ny cykelväg centrum-Säterdalen (fd Myntvägen) 
och Kungsvägen. Cykelpassagen över Kungsvägen behöver utformas 
på ett trafiksäkert sätt. Samtidigt behöver även Kungsvägen i anslut-
ning till passagen utformas för att biltrafikens hastighet ska anpassas 
till den nya cykelpassagen.

• korsningen Industrivägen/väg 70. Troligtvis uppstår inga problem 
för biltrafiken kopplat till varken framkomlighet eller trafiksäkerhet 
då cirkulationsplatsen har en relativt god kapacitet för att klara ett 
ökat trafikflöde. Cirkulationsplatser är i sig också en mer trafiksäker 
korsningslösning, vilket troligtvis gör att inga trafiksäkerhetsmässiga 
problem uppstår.

Punkter för biltrafik där framkomlighet och trafiksäkerhet kan behövas stude-
ras närmare som gäller endast etapp 2:

• Gränsgatan, som får en ökad trafikbelastning, kan behöva ses över för 
att förbättra gatan utifrån dess nya funktion som huvudstråk i cen-
trum. Kapaciteten och utformningen behöver studeras vidare. 

• Järnvägsgatan förbi Salutorget kan få en ökad trafikbelastning, lite 
beroende på hur gatan i framtiden utformas. Det är viktigt att utform-
ningen möjliggör för en tillgänglig och trafiksäker passage för oskyd-
dade trafikanter mellan gång- och cykeltunneln och Salutorget.

Ett genomförande av planförslaget bidrar till:

• att öka gång- och cykeltrafiken på sträckorna centrum-järnvägsstatio-
nen och centrum-Säterdalen till följd av förbättringar vad gäller t.ex. 
tillgänglighet, trafiksäkerhet och trygghet. Om hissar anläggs i etapp 
1, i enlighet med kommunens förslag, bedöms en liten förbättring ske 
främst för personer med barnvagn och personer med funktionsned-
sättning och till del för cyklister. Om inte hissar anläggs blir det en 
påtaglig försämring för dessa grupper.

• att underlätta resande med kollektivtrafik inom regionen och mellan 
regioner, genom nya busshållplatser för regional busstrafik vid väg 70 
(endast i etapp 2) och förbättrad åtkomst till järnvägsstationen och 
dess perronger.

• att underlätta byten mellan olika färdmedel genom att bättre kopp-
lingar skapas mellan järnvägsstationen, busshållplatser för regional

• busstrafik, busshållplatser för lokal busstrafik samt (potentiellt) pend-
larparkeringar (etapp 2). Det positiva bidraget är litet i planförslagets 
etapp 1, som inte kan samordnas med nya busshållplatser för regional 
busstrafik.

• något försämrad tillgänglighet för biltrafiken på sträckorna cen-
trum-järnvägsstationen och centrum-Säterdalen. Biltrafiken är dock 
inte lika känslig för mindre omvägar som oskyddade trafikanter.
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Planprogram - sambandet mellan Säters järnvägsstation och centrum, Godkännandehandling

Nollalternativ 
I nollalternativet stängs, i likhet med planförslagets etapp 1, plankorsningen 
Myntvägen/järnvägen. Omfördelning av biltrafiken bedöms därför bli liknan-
de som i planförslagets etapp 1 (se illustration Trafikflöde prognos etapp 1). 
Även konsekvenserna i form av kritiska punkter bedöms i stort sett bli desam-
ma som för planförslagets etapp 1.

Nollalternativet (dvs. ett genomförande av gällande detaljplaner) bidrar till:
• att öka gång- och cykeltrafiken på sträckorna centrum-järnvägsstatio-

nen och centrum-Säterdalen till följd av förbättringar vad gäller t.ex. 
tillgänglighet, trafiksäkerhet och trygghet. Det positiva bidraget är 
större för sträckan centrum-järvägsstationen än sträckan centrum-Sä-
terdalen.

• att resande med kollektivtrafik inom regionen och mellan regioner 
hämmas, eftersom nya busshållplatser för regional busstrafik vid väg 
70 inte kan byggas, att åtkomsten till järnvägsstationens perronger inte 
förbättras samt att kapaciteten på Dalabanan inte kan höjas genom 
Säters tätort.

• att byten mellan olika färdmedel i centrala Säter är bristfälliga och in-
effektiva då kopplingarna mellan järnvägstationen, busshållplatser för 
regional busstrafik, busshållplatser för lokal busstrafik och pendlarpar-
keringar inte är fullt utvecklade.

• något försämrad tillgänglighet för biltrafiken på sträckorna cen-
trum-järnvägsstationen och centrum-Säterdalen. Biltrafiken är dock 
inte lika känslig för mindre omvägar som oskyddade trafikanter.

Pågående markanvändning
Scenario ”Pågående markanvändning” innebär att infrastruktur och markan-
vändning är oförändrat mot idag. Därför sker ingen omfördelning av biltrafik 
mellan olika gator. 

Punkter där viss problematik föreligger vad gäller framkomlighet och trafiksä-
kerhet för biltrafik: 

• korsningen Strandvägen/Torggata/Norrtullsvägen där korsningsytan 
är relativt stor och likaså radierna mot anslutande gator. Hastigheterna 
i korsningen är därför periodvis höga vilket leder till att det kan vara 
svårt att bedöma när utfart säkert kan ske. Punkterna där GC-vägen 
korsar Torggatan och Strandvägen har bristfällig utformning vilket 
bidrar till osäkerhet och de höga hastigheterna. 

• korsningen Dalstigen/Norrtullsvägen har vissa brister i siktförhållan-
dena, framförallt mot GC-vägen som korsar Dalstigen. En bättre ut-
formning av GC-passagen skulle förbättra trafiksituationen. Dalstigen 
lutar kraftigt mot korsningen med Norrtullsvägen vilket framförallt 
vintertid innebär ökad risk för olyckor.

• korsningen Smedjebacksvägen/väg 70 och korsningen Smedjebacks-
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vägen/Torggatan. Korsningarna är redan idag problematiska trafiksä-
kerhetsmässigt vilket blir märkbart i än högre utsträckning år 2040 då 
trafikflödet ökat något jämfört idag. Det upplevs vid vissa tider vara 
svårt att komma ut på väg 70 i nordlig riktning från Smedjebacksvä-
gen. Behov finns av översyn av korsningarnas utformning.

• korsningen mellan Myntvägen/järnvägen och Myntvägen/väg 70. 
Närheten mellan korsningarna skapar problematik vid bomfällning 
på järnvägen för biltrafik som svänger av från väg 70 och norrut in 
på Myntvägen mot järnvägen då köbildning kan växa ut på väg 70. 
Biltrafik på väg söderut på Myntvägen mot väg 70 kan vid köbildning 
riskera att fastna på spåren mellan trafiksignalen för järnvägen och 
trafiksignalen för väg 70.

”Pågående markanvändning” innebär att:
• gångtunneln i korsningen Östra Långgatan-Myntvägen är otillgänglig 

och upplevs otrygg. Som följd tar fotgängare och cyklister olämpliga 
genvägar över väg 70 istället för att använda gångtunneln, med risk 
för allvarliga olyckor. Korsningen saknar övergångsställen eller annan 
ordnad passage i plan. Tunneln går endast att nå via trappor i varde-
ra änden, vilket medför att den är helt otillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning.

• kopplingen till Salutorget kommer att vara fortsatt svag och blir 
därmed en begränsning för kommunen att utvecklas och en begräns-
ning för utvecklat resande med kollektivtrafiken. Resande med kol-
lektivtrafik inom regionen och mellan regioner hämmas, eftersom nya 
busshållplatser för regional busstrafik vid väg 70 inte kan byggas, att 
åtkomsten till järnvägsstationen och dess perronger inte förbättras 
samt att kapaciteten på Dalabanan inte kan höjas genom Säters tätort.

• byten mellan olika färdmedel i centrala Säter är bristfälliga och inef-
fektiva då kopplingarna mellan järnvägstationen, busshållplatser för 
regional busstrafik, busshållplatser för lokal busstrafik och pendlarpar-
keringar inte är fullt utvecklade.

• Järnvägstrafiken bedöms enligt prognosen (Källa: AKJ, Anläggnings-
specifika krav järnväg avseende Säter Samtidig infart) öka med cirka 
65 procent fram till år 2030. Detta skulle innebära ett ökat antal bom-
fällningar som i sin tur ger fler stopp för biltrafik vid plankorsningen 
väg 70/Myntvägen-Östra Långgatan och en oförutsägbar förbindelse 
för oskyddade trafikanter mellan centrum och järnvägsstationen då 
förbindelsen periodvis är stängd vid passerande tåg. På så vis försäm-
ras tillgängligheten något för biltrafiken på sträckorna centrum-järn-
vägsstationen och centrum-Säterdalen. Biltrafiken är dock inte lika 
känslig för mindre omvägar som de oskyddade trafikanter som ska 
passera järnvägen.

• Järnvägsstationens plattform är för smal och för låg och miljön upp-
fattas som ”avvisande”. Gångpassage till plattformen sker i plan med 
järnvägen.

Trafiksäkerhet
Planförslaget

• Gång- och cykeltrafik färdas planskilt under väg och järnväg från cen-
trum på väg mot järnvägsstationen och Säterdalen, vilket innebär en 
trafiksäkrare lösning än ”Pågående markanvändning”. 

• Vid stationshuset sker passagen av järnvägen planskilt, vilket innebär 
väsentlig ökning av trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Samti-
digt skapas en tydlighet vad gäller gång- och cykelstråk, möjlighet till 
lämplig busshållplats och bilangöring.  

• Utanför planområdet men som en direkt konsekvens av planförslaget 
blir korsningen Smedjebacksvägen/väg 70 mer problematisk för trafi-
kanter som ska svänga ut på väg 70, särskilt vid vänstersväng i riktning 
norrut. Korsningens stora trafikrum uppmuntrar till höga hastigheter 
för trafiken som färdas på väg 70, vilket försvårar för anslutande trafik 
att åka ut på väg 70 på ett trafiksäkert sätt.
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Nollalternativ 
• Gång- och cykeltrafik färdas planskilt under väg och järnväg från cen-

trum på väg mot järnvägsstationen och Säterdalen, vilket innebär en 
trafiksäkrare lösning än ”Pågående markanvändning”. 

• Korsningen Smedjebacksvägen/väg 70, samma som i ”Planförslaget”.
• Vid stationshuset stängs Stationsgatan för genomfart till Kungsvägen 

och en vändplan anläggs väster om stationshuset. Inga större föränd-
ring vad gäller trafiksäkerhet.

Pågående markanvändning
• Fotgängare färdas planskilt under väg 70, men passerar järnvägen i 

plan via bomanläggningen.
• Korsningen Smedjebacksvägen/väg 70 är problematisk, svårighet att 

komma ut på väg 70 i nordlig riktning från Smedjebacksvägen.
• Kring stationshuset finns en otydlighet vad gäller trafikytor för gåen-

de, cyklade respektive biltrafik vilket bidrar till ökad risk för olycksin-
cidenter. 

Trygghet och attraktivitet
Planförslaget

• Förslaget innebär förbättring trygghetsmässigt av gång- och cykelvä-
gen längs med norra sidan av järnvägen mellan järnvägsstationen och 
korsningen Myntvägen/järnvägen genom genomtänkt utformning 
och ny bebyggelse i anslutning till gång- och cykeltunnelns norra entré 
mot Säterdalen.

• Planförslagets gång- och cykeltunnlar under järnvägen och väg 70 
vid korsningen vid centrum bidrar till en tryggare och mer attraktiv 
stadsmiljö och passage av väg 70 och järnvägen. Planförslagets tun-
nel under väg 70 är, i och med avsmalningen av väg 70, kortare än i 

”Nollalternativ” och planförslagets etapp 1. Föreslagen tunnelstruktur 
är bredare, öppnare och kilas och släntras ner, vilket bidrar till mer ljus 
och bättre överblickbarhet. Den ytterligare utgången/rampen mellan 
vägen och järnvägen till hållplatslägen vid väg 70 ökar också säkerhe-
ten i form av flera flyktvägar.  

• Etapp 1 innebär förutom den längre befintliga trånga gångtunneln 
under väg 70 även en riktningsförändring mellan tunnlarna som ska-
par en sämre överblickbarhet. Även den södra entrén av tunneln som 
vetter mot centrum innebär en riktningsförändring uppför trapporna.

• Etapp 1 innebär även att personer med funktionsnedsättning, barn-
vagn och cykel hänvisas till hiss för att ta sig upp från gångtunneln i 
den södra entrén, vilket kan skapa en otrygghet hos många personer 
som gör att dessa kan komma att välja en annan väg för att ta sig 
mellan norra och södra sidan av väg 70 och järnvägen, vilket innebär 
en betydande omväg via Industrigatan-Järnvägsgatan eller Norrtulls-
vägen-Torggatan. Det är även möjligt att personerna väljer ett annat 
färdmedel för att undvika de otrygga miljöerna. Höga krav behöver 
ställas på hissarnas utformning liksom utformningen av närmaste 
omgivningen för att motverka en upplevd otrygghet. Om hissar inte 
byggs vid passagen under väg 70 kan inte funktionsnedsatta, personer 
med barnvagn med fler använda passagen. Det gäller även hissarna 
vid järnvägsstation så att alla kan åka tåg. Hissar i offentlig miljö ställer 
också höga krav på underhåll, renhållning och ständig beredskap vid 
tekniska fel.

• Planförslaget innebär möjlighet att skapa en generös och öppen plats 
vid stationshuset som ansluter till tunneln under järnvägen mot platt-
formen. Det är viktigt att utformningen av denna plats är öppen och 
ljus för att öka den upplevda tryggheten. 

Nollalternativ 
• Gångtunnlarna/gång- och cykeltunnlarna under järnvägen och väg 

70 strax öster om korsningen vid centrum kan potentiellt bidra till en 
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tryggare och mer attraktiv stadsmiljö och passage av väg 70 och järn-
vägen om dessa utformas väl ur trygghetshänseende.

• Gång- och cykelvägen mellan stationen och Myntvägen längs med 
järnvägens norra sida upplevs lång och händelsefattig, en otrygg miljö 
under den mörka delen av dygnet.

Pågående markanvändning
• Förutom den befintliga trånga gångtunneln under väg 70 innebär den 

pågående markanvändningen även riktningsförändringar vid tunnelns 
båda entréer, vilket skapar en dålig överblickbarhet. Detta kan skapa 
otrygghet hos vissa personer som gör att dessa väljer en annan väg för 
att ta sig mellan norra och södra sidan av väg 70 och järnvägen. Detta 
innebär troligtvis att de passerar väg 70 i plan med biltrafiken, vilket i 
sig skapar en risk trafiksäkerhetsmässigt. Det är även möjligt att perso-

nerna väljer ett annat färdmedel för att undvika de otrygga miljöerna.
• Gång- och cykelvägen mellan stationen och Myntvägen längs med 

järnvägens norra sida upplevs lång och händelsefattig, en otrygg miljö 
under den mörka delen av dygnet.

• Inga förändringar vid stationshuset.

Tillgänglighet
Planförslaget

• I planförslagets etapp 1 ligger den nya gång- och cykeltunneln un-
der järnvägen djupare än den befintliga gångtunneln under väg 70 på 
grund av modernare utformningsstandard för gång- och cykeltunnlar 
och för att en cykeltunnel kräver högre fri höjd än en gångtunnel. 
Behov finns av åtgärder för att överbrygga denna höjdskillnad som 

A

A
B

B

Sektionshänvisning

Sektion A-A

Sektioner etapp 1
Sektion B-B
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uppstår mellan gång- och körbanan i de båda tunnlarna. Lutningen 
bedöms överstiga den rekommenderade för tillgänglighetsanpassning 
och viloplan. Enligt kommunens förslag ska hiss installeras. Det finns 
då behov (både i samband med detaljplan och framtida byggprojekt) 
att titta närmare på de skilda marknivåer som hissen behöver anslutas 
till i etapp 1 jämfört med etapp 2. Detta kan resultera i olika tekniska 
lösningar kring hissen. Om inte dessa hissar installeras blir den nya 
gång- och cykeltunneln under järnvägen inte tillgänglig för cyklister, 
trafikanter med barnvagn, rullator och annan funktionsnedsättning

• Under förutsättning att hiss installeras i tillräcklig omfattning inne-
bär etapp 1 att vissa trafikantgrupper (t.ex. cyklister, trafikanter med 
barnvagn, rullator och annan funktionsnedsättning) visserligen kan 
använda den nya tunneln, men att det innebär en längre restid för dem 
på väg mellan centrum och järnvägsstationen jämfört med etapp 2 
och nollalternativet samt uppskattningsvis en liknande restid som för 
”Pågående markanvändning”.

• Etapp 2 innebär att en gen, planskild gång- och cykelförbindelse 
med god tillgänglighet skapas under väg 70 mot järnvägsstation och 
 Säterdalen. Planförslaget skapar bättre tillgänglighet för invånare och 
besökare till Säter, även för människor med funktionsnedsättning mm.

• Den nya gångtunneln vid stationshuset, under järnvägen anläggs från 
den norra sidan av järnvägen till järnvägsplattformen. Tunneln ansluts 
via trappor till befintlig gång- och cykelväg. God tillgänglighet uppnås 
under förutsättning att hissanslutning anordnas förutom till perrong 
också mot stationsbyggnad/Stationsgatan. 

• Stationsområdet utformas också så att god tillgänglighet kan nås för 
gående, cyklister, bilresenärer och med möjlighet för angöring av kol-
lektivtrafik. 

Nollalternativ 
• Tillgänglighetsanpassad passage av väg 70 mot järnvägsstationen och 

Säterdalen finns, men hur denna anslutning i söder mot Järnvägsgatan 
kan utformas är något oklar.

• En vändplan anläggs för Stationsgatan väster om stationshuset, vilket 
innebär att det inte finns utrymme för en tillgänglig anslutning för att 
nå ny gångtunnel under järnvägen till perrong.

Pågående markanvändning
• Trafiksäker, tillgänglighetsanpassad passage av väg 70 mot järnvägssta-

tionen och Säterdalen saknas.
• Vid stationsområdet passerar oskyddade trafikanter järnvägen i plan 

för att nå perrongen. 

Hälsa, säkerhet och risker
Planförslaget

• Ny bebyggelse för verksamheter norr om nuvarande korsning Mynt-
vägen/järnvägen behöver ta hänsyn till trafikbuller och risker kopp-
lade till olyckor på järnvägen och transporter av farligt gods på både 
järnvägen och väg 70.

• I samband med järnvägsprojektet behöver Trafikverket ta fram ris-
kutredning och bullerutredning till följd av de åtgärder som plane-
ras, särskilt för boende längs Dalstigen och Kungsvägen. I samband 
med kommande vägplan för förändringar som berör väg 70 kommer 
Trafikverket att ta fram riskutredning och bullerutredning. I komman-
de detaljplan(er) kommer dessa frågor hanteras utifrån Trafikverkets 
utredningar.

• Det planlagda skyddområdet ”SKYDD” mellan Säterbostäders 
bostadshus och det planlagda industriområdet i kv Fabriken utgår 
och Stationsgatan bibehålls. Nuvarande verksamhet på fastigheten 
Fabriken 6 är inte störande för omgivningen. För att säkerställa att 
framtida verksamhet inte medför störningar för omgivningen behöver 
detaljplanen för kv Fabriken ändras så att markanvändningen enbart 
omfattar verksamheter som inte får vara störande för omgivningen.
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Nollalternativ 
• Skyddsområde anläggs mellan Säterbostäders boastadhus och indu-

strikvarteret (kv Fabriken).

Pågående markanvändning
• Ingen förändring gentemot dagens situation.

Riksintressen
Planförslaget

• Planförslaget möjliggör ett genomförande av Trafikverkets kapacitets-
höjande åtgärder på riksintresset för järnväg (Dalabanan) för en för-
bättrad funktion hos järnvägen. Planförslaget skapar bättre förutsätt-
ningar för att nå järnvägsstationen för resande med tåg på riksintresset 
för järnväg. Sammantaget innebär planförslaget positiva förändringar 
för riksintresset Dalabanan.

• Planförslaget innebär förändring av utformningen av väg 70 (riksin-
tresse) genom stängning av nuvarande korsning vid Östra Långatan/
Myntvägen, som ersätts med ny trevägskorsning alternativt cirkula-
tionsplats lite längre söderut samtidigt som vägen smalas av till en 
körfil i vardera riktningen vid korsningen. Lämplig utformningen av 
väg 70 ska studeras närmare i samarbete med Trafikverket. Nyttjandet 
av väg 70 (riksintresse) bedöms dock inte påtagligt försvåras av före-
slagna åtgärder.

• Planförslaget förbättrar åtkomsten och tillgängligheten till riksintres-
sena för naturvård och friluftsliv i Säterdalen och ökar möjligheterna 
för oskyddade trafikanter att ta del av och nyttja riksintressena via det 
nya gång- och cykelstråk och stadsrum som skapas mellan centrum, 
Säterdalen och järnvägsstationen.

• Riksintresset för kulturmiljövård bedöms inte påverkas negativt. 

Planförslaget minskar kontrasterna mellan den småskaliga trästaden 
(riksintresset för kulturmiljövård) och det storskaliga infrastruktur-
stråket som väg 70 och järnvägen tillsammans utgör genom att väg 70 
smalnas av och möjliggör en bättre kontakt mellan trafikanter på väg 
70 och Säters trästad. Infrastrukturen anpassar sig på så vis till den 
urbana miljön och den humana skalan.  Då förändringar i den byggda 
miljön och den allmänna platsen närmast väg 70 och järnvägen syftar 
till att förbättra gestaltningen av trästaden mot väg 70 och järnvägen 
bedöms planförslaget inverka positivt på riksintresset för kulturmiljö-
vård.

Nollalternativ 
• Nollalternativet innebär att Myntvägen kan stängas vid järnvägen, 

men detaljplanelagd gång- och cykeltunnel under järnvägen ligger på 
fel ställe för passage av järnvägsanläggningen.  Varken uppgång från 
tunnelpassagen till plattformen vid stationen eller från tunnelpassagen 
vid Myntvägen kan anläggas utan detaljplaneändring, vilket innebär att 
Trafikverkets kapacitetshöjande åtgärder på riksintresset för järnväg 
(Dalabanan) inte kan genomföras, vilket får negativa konsekvenser för 
järnvägens funktion.

• Nollalternativet innebär inga förändringar för övriga riksintressen.

Pågående markanvändning
• Pågående markanvändning innebär att Trafikverkets kapacitetshöjande 

åtgärder på riksintresset för järnväg (Dalabanan) inte kan genomföras, 
vilket får negativa konsekvenser för järnvägens funktion.

• Pågående markanvändning innebär inga förändringar för övriga riksin-
tressen.
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Övrigt 
Planförslaget

• Planförslaget innebär att Säterbostäders parkeringsplatser på kom-
munal mark helt eller delvis tas i anspråk för annan markanvändning. 
Detta hanteras separat. 

Mellankommunala frågor
Planförslaget

• Planprogrammet möjliggör ett genomförande av Trafikverkets ka-
pacitetshöjande åtgärder på riksintresset för järnväg (Dalabanan) för 
en förbättrad funktion hos järnvägen samt förbättrar förutsättningar 
för att nå järnvägsstationen. Förslaget möjliggör även anläggande av 
busshållplats för regionala bussar i anslutning till väg 70. Detta stärker 
möjligheterna till arbetspendling över kommungränsen. 

• Stationsområdets gestaltning och utformning av ytor för gående och 
cyklande samt förbättrad situation för hämtning och lämning med bil 
och möjlighet till busshållplats bidrar till främjande av pendling och 
övrigt tågresande.

Nollalternativ
• Nollalternativet innebär att gång- och cykeltunnel anläggs under väg 

och järnväg i ett östligare läge, vilket innebär att den inte kan ansluta 
till eventuell busshållplats på väg 70 och att det är svår att tillskapa en 
tillgänglighetsanpassad anslutning för gående och cyklande mot järn-
vägsstationen. Alternativet innebär ingen förbättring av möjligheter till 
arbetspendling.

Pågående markanvändning
• Ingen förbättring av möjligheter till arbetspendling.

Pågående kommunala projekt
Planförslaget

• Planförslaget skapar goda förutsättningar för att genomföra utvecklings-
projekt i Säterdalen genom att knyta Säterdalen närmare centrum genom 
ett stärkt stråk för oskyddade trafikanter mellan Säterdalen och cen-
trum liksom Säterdalen och järnvägsstationen. Gång- och cykeltrafik 
mellan centrum och Säterdalen kan nyttja gång- och cykeltunnlarna 
under väg 70 och järnvägen. I etapp 1 kan cykeltrafik nyttja hiss från 
gångtunnelns södra entré upp till Järnvägsgatan.

Nollalternativ 
• Gång- och cykeltunnlarna under järnvägen och väg 70 strax öster om 

korsningen vid centrum kan potentiellt bidra till bättre förutsättningar 
för att genomföra projekt i Säterdalen men medför inte att Säterdalen 
och centrum sammanbinds genom ett tydligt stråk och siktlinje på det 
sätt som sker i planförslaget.

Pågående markanvändning
• Ingen påverkan på pågående projekt.
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BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING ENLIGT 
MILJÖBALKEN
Om en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan så ska kom-
munen enligt 4 kap 34 §) plan- och bygglagen och 6 kap 9–19 §§ miljöbalken 
göra en miljöbedömning. För varje detaljplan är det nödvändigt att avgöra 
om miljöbedömning behövs, d.v.s. om detaljplanens genomförande kan antas 
innebära betydande miljöpåverkan. Bedömning om sådant behov föreligger 
görs genom en så kallad undersökning enligt 6 kap 5–6 §§ miljöbalken.

Detaljplan(er) för etapp 1
Ett genomförande av en eller flera detaljplaner för etapp 1 av planförslaget 
antas inte medföra betydande miljöpåverkan. Således föreligger inget behov av 
miljöbedömning enligt 6 kap 9–19 miljöbalken. Förändringarna berör huvud-
sakligen enbart allmän platsmark och utformningen av den. Berörda riksin-
tressen bedöms inte påverkas påtagligt negativt. 

Trafikverkets åtgärder inom sin fastighet för järnvägsändamål kan komma att 
medföra sådana förändringar av bullernivåer och risker vad gäller transporter 
av farligt gods. Detta kan komma att medför betydande miljöpåverkan. Tra-
fikverkets utredningar kommer i sådant fall att utgöra underlag till detaljpla-
nen. 

Detaljplan(er) för etapp 2
Ett genomförande av en eller flera detaljplaner för etapp 2 av planförslaget 
bedöms eventuellt kunna antas medföra betydande miljöpåverkan. Således kan 
ett behov föreligga av miljöbedömning enligt 6 kap 9–19 Miljöbalken. 

Etapp 2 innebär bl.a. att väg 70 smalnas av samtidigt som den befintliga 
anslutningen från Säters centrum till väg 70 flyttas från Östra Långgatan till 
Gränsgatan. Detta kan leda till ökad bullerpåverkan på vissa bostäder på södra 
sidan av väg 70. Miljöbedömningar för en ombyggnation av statlig infrastruk-
tur (t.ex. ny eller ändrad anslutning) görs normalt inom ramen för en vägplan 
genom upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). När detaljplan 
upprättas för nämnda förändringar på väg 70 kommer detta sannolikt ske 
genom samordnad planprocess, vilket innebär att vägplanens MKB utgör 
underlag även för detaljplanen. Om detaljplan för förändring av väg 70 föregår 
arbetet med vägplan kan upprättande av MKB krävas i detaljplanearbetet.  
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FORTSATT PLAN- OCH 
UTREDNINGSARBETE
Detaljplaner
Analysen av behov av förändringar av gällande detaljplaner redovisas uppdelat 
på två fokuspunkter:

• Korsningen med väg 70 och järnvägen vid centrum
• Järnvägsstationen

Korsningen med väg 70 och järnvägen vid centrum
För korsningen gäller:

• Detaljplan för genomfart Säter med riksväg 70, järnvägen och an-
gränsande områden, laga kraft 2003-02-10 (plannr. 1621S). Genom-
förandetiden har gått ut. Denna detaljplan omfattar även området norr 
om järnvägen med gamla bensinstationen.

Området gränsar i söder till Säters innerstad som är kulturmiljö av riksintresse.

Behov planändringar
Detaljplan för genomfart Säter med riksväg 70 kan behöva ändras vad gäller:

• Det planlagda tunnelläget är inte längre aktuellt, utan måste ersättas av 
ett läge längre väster ut. Kommunen har ambition att knyta samman 
Säters innerstad via Salutorget mot Säterdalens entré.

• Möjligheterna för gående och cyklande att på ett attraktivt, säkert och 
tillgängligt sätt nå planerad tunnel måste säkerställas på respektive 
sida av tunnelöppningen. Detta kan innebära behov av planändring av 
allmän platsmark söder och norr om blivande tunnel.

• Avgränsningen mellan parkmark (PARK) och kvartersmark för par-
kering (P) på norra sidan av järnvägen kan behöva ses över. Möjlighe-
terna att uppförande av byggnader för någon form av verksamheter i 
stället för parkering bör prövas.

• I gällande detaljplan är delar av kommunens mark planlagd för järn-
vägstrafik (T1). Denna mark bör planläggas som allmän plats för att 
eventuellt möjliggöra anläggande av busshållplats för regionala bussar 
i anslutning till riksväg 70.

Järnvägsstationen
I anslutning till järnvägsstationen gäller följande detaljplaner:

• Detaljplan för genomfart Säter med riksväg 70, järnvägen och angränsande 
områden, laga kraft 2003-02-10 (plannr 1621S). Genomförandetiden har 
gått ut. Denna detaljplan omfattar järnvägsanläggningen samt f.d. 
stationshuset, som är planlagda för järnvägstrafik (T1). I enlighet med 
befintliga förhållanden är området längsmed järnvägens norra sida 
planlagt för gång- och cykelväg och området väster om och norr om 
stationsbyggnaden är planlagd som lokalgata. I anslutning till östra 
sidan av kvarteret Fasaden är ett skyddsområde utlagt över den befint-
liga Stationsgatan. Befintliga parkeringsplatser i anslutning till sydöstra 
delen av kvarteret Fasaden är planlagd för bostadsändamål, parkering. 
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• Ändring av stadsplan för kvarteret Fasaden i Säter, laga kraft 1968-
11-27 (plannr 1233L). Genomförandetiden har gått ut. Kvarteret är 
planlagt för bostadsändamål, friliggande hus i två våningar.

I anslutning till stationsområdet gäller:
• Detaljplan för industrihuset, del av Fabriken 6, laga kraft 2014-01-10 (plannr 

1652L). Genomförandetiden gäller fram till 2024-01-10. Området är 
planlagt för industri och på marken närmast stationsområdet får bygg-
nad inte uppföras. På ett mindre område närmast befintliga Stations-
gatan ska planerade träd och buskar finnas (n1).

Behov planändringar
• Området närmast den norra mynningen av den nya gångtunneln till 

plattformen måste planändras för att ge utrymme för kommunika-
tionsmöjligheter för gående att nå omgivande marknivåer. Idag är 
området planlagt för lokalgata/vändplan.

• Angöring för biltrafik och kollektivtrafik behöver säkerställas liksom 
för parkeringsplatser.

Övriga behov av planändringar
• Kommunen och Säterbostäder ska utreda eventuellt behov av nya 

parkeringsplatser utanför Säterbostäders fastighet Fasaden 11. 
• Ändring av regleringen av markanvändningen av fastighet Fabriken 6 

till verksamheter som inte är störande för omgivningen för övervägas. 

Fördjupad översiktsplan
I det pågående arbetet med fördjupningen av den kommunövergripande 
översiktsplanen för Säters tätort behöver planprogrammets ställningstaganden 
sättas i ett större sammanhang sett till hela tätorten. Stråk och kopplingar, 
trafik och infrastruktur liksom markanvändning, stadsbild och gestaltningen 
av stadsrummet behöver kopplas samman med motsvarande frågor för an-
gränsande delar av tätorten, t.ex. med Säters centrum, där Salutorget och den 

anslutande gång- och cykeltunneln under vägen och järnvägen är en naturlig 
länk. Målpunkter och rörelsemönster, med olika färdmedel, behöver ses till 
tätorten som helhet. Planprogrammet utgör på så vis ett underlag till arbetet 
med fördjupningen av översiktsplanen.

Behov av vägplan
För de delar av etapp 2 som innebär en avsmalning av väg 70 och en flytt av 
anslutningen till väg 70 från Östra Långgatan till Gränsgatan samt anläggande 
av regionala busshållplatser behöver en vägplan tas fram. Vägplanen bör ta 
ett något större grepp på väg 70 genom Säter för att sätta avsmalningen i sitt 
sammanhang till de närmaste korsnignarna på väg 70. Sträckan fram till kors-
ningen väg 70/Smedjebacksvägen bör inkluderas med tanke på den bristfälliga 
utformning som korsningen har redan idag.

Samordnat planförfarande enligt 5 kap 7a § plan- och bygglagen kan tillämpas 
om vägplan och detaljplan för samma område tas fram parallellt. 

Trafikutredning och parkeringsutredning
För att studera konsekvenserna av planprogrammets förändringar djupare 
samt föreslå åtgärder för att komma tillrätta med eventuella problem kopplat 
till t.ex. kapacitet för biltrafik, tillgänglighet för oskyddade trafikanter och tra-
fiksäkerhet för alla trafikslag kommer en trafikutredning att tas fram.
Trafikutredningen bör bl.a. hantera trafik och förändringar på Dalstigen, 
Kungsvägen, Smedjebackskorsningen, Torggatan-Järnvägsgatan, kring Salutor-
get, Gränsgatan, övriga gator i centrum, tillgängligheten till butiker i centrum 
samt variationer i trafikflöde t.ex. vid evenemang.

För att göra en översyn av nuvarande parkeringsplatser, identifera framtida 
behov samt ge förslag på förändringar kommer en parkeringsutredning att tas 
fram. 
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Inledning 
Bakgrund 
Trafikverket planerar kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen Dalabanan genom Säters centrum.  
Åtgärderna innebär fler spår och nya växlar liksom mer tillgänglig plattform på järnvägsstationen. Genom 
ett planprogram samordnas kommunens och Trafikverkets olika planer och projekt. Planprogrammet 
redovisar kommunens ställningstaganden i frågor kopplade till sambandet mellan järnvägsstationen och 
Säters centrum, liksom konsekvenserna av ställningstagandena. Det ger förutsättningar för att skapa en 
attraktiv och funktionell stadsmiljö i Säter.   

Hur har samrådet bedrivits? 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-12-18 att godkänna planprogrammet för samråd. 
Samrådstiden varade mellan 2018-12-27 och 2019-02-07. Två samrådsmöten anordnades, ett med  
företagare i Säters centrum och ett allmänt samrådsmöte på Säters bibliotek. Inbjudan till samråd 
meddelades via annonser i de större lokala tidningarna samt genom information på kommunens hemsida 
och på Säters bibliotek. Därutöver har planprogrammet sänts på remiss till Länsstyrelsen, övriga 
myndigheter och företag samt kommunala nämnder, styrelser och förvaltningar. Totalt inkom 31 skriftliga 
yttranden under samrådet.  

Syfte och innehåll 
Samrådsredogörelsen syftar till att ge kommunens beslutande organ, samrådskretsen samt övriga en 
redovisning av de synpunkter som lämnats in under samrådet, samt vilka överväganden som görs i 
samband med detta. Synpunkterna presenteras och kommenteras på följande sidor.  
 
Texterna och eventuella bilder redovisas så som de lämnats till kommunen, men utan den formatering 
som texten ursprungligen hade. Inga namn eller övriga personuppgifter redovisas enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). Text som enbart rör frågor kring skrivelsens ankomst till kommunen 
eller består av en sammanfattning av planprogrammet är inte inkluderade. De skriftliga yttrandena, 
inklusive bilagor, är diarieförda i sin helhet och finns tillgängliga hos samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Sammanfattning av inkomna synpunkter 
Inkomna yttranden 
 
Följande yttranden har inkommit under samrådstiden: 
 
Yttranden Ankomst-

datum 
Ingen 
erinran 

Synpunkter 

Kommunala yttranden    
Kulturnämnden 2019-01-17  X 
Socialnämnden 2019-01-23  X 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-01-30  X 
Tillgänglighetsrådet 2019-02-07  X 
Statliga och regionala yttranden    
Länsstyrelsen  2019-02-12  X 
Polisen 2019-01-15  X 
Trafikverket 2019-01-25  X 
Lantmäteriet 2019-01-29 X  
Region Dalarna - Kollektivtrafikförvaltningen 2019-02-07  X 
Företag, föreningar och organisationer    
Ellevio 2019-01-10 X  
Finnmarken Teknik AB 2019-01-30 

2019-02-04 
 X 

ICA Supermarket 2019-02-06  X 
Mig & Alice 2019-02-06  X 
SJ 2019-02-07  X 
Hyresgästföreningen  2019-01-31 X  
DHR 2019-02-06  X 
PRO 2019-02-07  X 
Politiska partier    
Socialdemokraterna 2019-01-24  X 
Moderaterna 2019-02-05  X 
Miljöpartiet de gröna 2019-02-06  X 
Privatpersoner    
Privatperson 1 2019-01-18  X 
Privatperson 2 2019-01-28  X 
Privatperson 3 2019-01-30  X 
Privatperson 4 2019-01-31  X 
Privatperson 5 2019-02-05  X 
Privatperson 6 2019-02-05  X 
Privatperson 7 2019-02-08  X 
Privatperson 8 2019-02-07  X 
Privatperson 9 2019-02-07  X 
Privatperson 10 2019-02-07  X 
Privatperson 11 2019-02-07  X 
Samrådsmöten    
Företagare i Säters Centrum 2019-01-19  X 
Allmänt samrådsmöte  2019-01-28  X 
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Sammanfattning av och kommentarer till inkomna yttranden 

Kommunala yttranden 
 
Kulturnämnden 
Kulturnämnden ställer sig bakom nedanstående skrivelse, skrivelsen skickas till 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
”Efter att tagit del av planprogrammet för samråd ang. Säters järnvägsstation och centrum, som enligt min 
mening på många vis är väl genomtänkt kommer här några kompletterande förslag. För att uppfylla de 
nationella målen för arkitektur, formgivning och design borde planen kunna kompletteras med åtgärder i 
form av konstnärlig gestaltning. Som förslaget antyder bör man som resenär/trafikant kunna få en positiv 
bild av staden och förbättra möjligheten och viljan att stanna till. För att göra detta kan man tänka sig en 
konstnärlig utformning av stationsområdet. Konstverket bör kunna ses från både plattform och tåg. För 
att få trafikanterna på RV 70 att särskilt lägga märke till Säters stad bör en konstnärlig gestaltning av den 
tänkta cirkulationsplatsen vid korsningen mellan RV 70 och Gränsgatan inplaneras. Ett bidrag till trygghet 
och attraktivitet i tunneln under RV 70 kan även utgöras av konstnärlig gestaltning med konst, ljus och 
ljudinstallationer, så som föreslås i planprogrammet.” 
 
Kommentar:  
En del av syftet med planprogrammet är att knyta samman staden mer och få trästaden mer synlig från väg 70. Den 
konstnärliga utformningen kan bidra till en sådan inriktning. Konst kan även bidra till platsmarknadsföring och trygghet. 
Viktiga frågor för kommunen, t.ex. kopplat till kontärlig utformning, kommer att beröras vidare under detaljplanearbetet 
och genomförandefasen. Dialog pågår med Trafikverket om eventuell tillämpning av 1-procentregeln för offentlig 
konst/utsmyckning i detta projekt. 
 
Socialnämnden 
Tjänstemannayttrandet över samrådshandlingarna gällande planprogram för sambandet mellan 
Säters järnvägsstation och centrum, antas som nämndens eget och översänds till samhälls-
byggnadsnämnden med en komplettering i yttrande om säkerhetsaspekten i att kunna befinna sig i 
området. 
 
”Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens förslag till yttrande över samråds-handlingarna 
gällande planprogram för sambandet mellan Säters järnvägsstation och centrum. 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Planprogrammet innehåller planeringsförutsättningar och konsekvenser för tillgänglighet och trygghet. För 
socialförvaltningens målgrupper är det viktigt att dessa aspekter finns beskrivna och att de under plan-
processens fortsatta handläggning utvecklas och konkretiseras, det gäller framförallt behovet av hissar i 
anslutning till gång och cykeltunnlar.” 
 
Kommentar:  
Aspekterna kommer fortsatt att hanteras i detaljplanen och efterföljande projektering samt i den pågående dialogen med 
Trafikverket. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har inget att erinra gällande planen sett ur barnperspektivet. 
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Arbetsutskottet anser att tillgängligheten till centrum och näringsidkarnas möjlighet att driva funktionell 
verksamhet försämras med den nya planen. Arbetsutskottet anser att järnvägsprojektet och vägprojektet 
bör drivas parallellt i tiden. 
 
Kommentar:  
Syftet med planprogrammet är att skapa bättre förutsättningar för bl.a. trafikanter, näringsidkare, boende och besökare. Till 
exempel framgår av planprogrammet att tillgängligheten för biltrafik bibehålls mellan väg 70 och centrum samt att 
tillgängligheten och trafiksäkerheten förbättras för oskyddade trafikanter mellan centrum och järnvägsstationen/Säterdalen.  
 
Det är önskvärt att järnvägsprojektet och vägprojektet drivs parallellt i tid, vilket även framgår av planprogrammet. 
 
Tillgänglighetsrådet 
Från Tillgänglighetsrådet tycker vi att det är viktigt att tryggheten säkras med att ramper har rätt lutning, 
att det finns viloplan på lämpliga avstånd. Säkerhet och trygghet är av yttersta vikt. Väl upplysta miljöer 
och eventuellt övervakningskameror. Tillgängligheten är viktig eftersom man i etapp 1 tar bort 
möjligheten att passera i plan mellan torget och järnvägen. 
 
Kommentar: 
Synpunkterna noteras och tas med i det fortsatta detaljplanearbetet och projekteringen. Gång- och cykelvägar m.m. kommer 
att utformas med syfte att skapa så trygga och tillgängliga miljöer som möjligt och utformas utifrån de riktlinjer om t.ex. 
vilplan som finns. 
 
Kommunen vill ha en fortsatt dialog med Tillgänglighetsrådet i dessa frågor under det kommande arbetet med detaljplan och 
projektering. 
 

Statliga och regionala yttranden 
 
Länsstyrelsen 
(Länsstyrelsen fick dispens med inlämning av yttrande till och med 11 februari 2019) 
 
Riksintressen 
Riksväg 70 och Järnvägen Dalabanan är riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ Miljöbalken och 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomst eller utnyttjande av anläggningarna. Därför 
behöver åtgärder och ombyggnationer av Väg 70 planeras i samverkan med Trafikverket. 
Natur 
I de kommande detaljplanerna ska hänsyn tas till de alléer som finns inom planprogramsområdet. Om 
något alléträd berörs av exempelvis avverkning krävs biotopskyddsdispens. Särskilda skäl krävs för att 
Länsstyrelsen ska kunna medge dispens. Det är därför viktigt att utreda alla lämpliga alternativ i 
detaljplanen för att undvika skador på träden. 
Kulturmiljö 
I planprogrammet anges att nya byggrätter kan tillkomma norr om järnvägen. Dessa byggrätter behöver 
anpassas till den intilliggande, småskaliga trähusbebyggelsen i Säters stad. Anpassningen ska ske med 
avseende på skala och utformning. Säters stad utgör riksintresse för kulturmiljövården 
 
Kommentar: 
Planprogrammet är en del av den pågående dialogen mellan kommunen och länsstyrelsen/Trafikverket om vad som är 
lämpligt med hänsyn till bl.a. riksintressena. Kommunen bedömer att tillgängligheten till riksintresset för järnväg liksom 
planläggning utifrån 2 kap 3 § punkt 2 PBL är särskilt kritiska frågor i detta projekt. Kommunen förväntar sig att 
länsstyrelsen i samband med samrådet av detaljplanen, eller i vart fall före granskningen, ger råd till kommunen om 
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tillämpningen av 2 kap 3 § punkt 2 PBL (planläggning ska främja en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig 
och användbar för alla samhällsgrupper) i enlighet med 5 kap 14 § sista stycket.  
 
Kommunen är väl medveten om att inför en framtida planläggning av etapp 2 krävs ytterligare utredningar (t.ex. utredning 
kring trafikföringen i centrala Säter och trafiken på väg 70) och ett nära samarbete med Trafikverket.. Kommunen kommer 
att arbeta för att en dialogprocess inleds med Trafikverket inom en snar framtid för att en översyn av väg 70 genom Säter 
ska kunna genomföras gemensamt med Trafikverket. 
 
Efterföljande arbete med detaljplan kommer att ta hänsyn till eventuella befintliga alléträd inom planområdet. 
 
Som framgår av planprogrammet har kommunen gjort bedömningen att bebyggelsen norr om järnvägen (närmast Säterdalen) 
idag har en så väsensskild struktur, karaktär och orientering av bebyggelsen jämfört med träbebyggelsen i riksintresset söder 
om järnvägen (Säters centrum) att det finns svaga skäl att anpassa ny bebyggelse på norra sidan av järnvägen till den på 
södra sidan. Den norra sidan närmast Säterdalen har historiskt sett utgjorts av industribyggnader med varierande 
verksamheter och öppnare ytor medan bebyggelsen i centrum söder om järnvägen utgörs av tät träbebyggelse. I det kommande 
arbetet med detaljplan kommer fortsatta överväganden att göras av eventuella nya byggrätters förhållande till riksintresset för 
kulturmiljövården. 
 
Polisen 
Polismyndigheten väljer att belysa två faktorer, nämligen det brottsförebyggande perspektivet och 
trafiksäkerheten. I det sistnämnda ligger även största möjliga tillgänglighet för de som har en 
funktionsvariation. 
 
Det brottsförebyggande perspektivet har sin grund i vad ett brott per definition kräver för att kunna 
fullbordas. I rutinaktivitetsteorin1 beskrivs att det krävs tre faktorer för att ett brott ska kunna ske. Om 
någon eller flera av dess faktorer påverkas, ska brottet inte ske.  
 

• Lämpligt objekt 
• Motiverad gärningsman 
• Avsaknad av kapabel väktare  

 
Det kan antas att det alltid kommer att finnas mer eller mindre motiverade gärningsmän i varierande antal. 
Kapabla väktare kan förekomma vissa tider och i olika frekvens, men är inte något som kommer att vara 
ständigt närvarande. Då återstår att försöka påverka objektet på så sätt att det inte anses lämpligt för en 
gärningsman.  
 
Det beskrivs en upplevd otrygghet med nuvarande gångtunnel och att gå den vägen. Det är därför positivt 
att den kommer att förändras. Här handlar det om att göra varje del av de olika nya tunneldelarna så 
oattraktiv som möjligt för en gärningsman. Det handlar inte bara om god belysning. Det handlar också om 
insyn, där så få delar som möjligt ska vara dolda. En gärningsman ska inte kunna gå ner i en tunnel och 
känna sig trygg. De enda som ska kunna vara trygga där är de som av legitima orsaker besöker tunneln för 
att åka tåg eller göra annat i Säter.  
 
Vid järnvägsstationen planeras för cykelparkering. Erfarenhetsmässigt är cyklar ett stöldbegärligt gods. Det 
senaste året (2018-01-14–2019-01-14) anmäldes 22 cykelstölder i Säters kommun. De allra flesta skedde i 

                                                 
1 Felson och Cohen 1979 
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centrala Säter. Här kan ett mörkertal anas, i synnerhet om man äger en cykel med ringa värde just med 
tanke på risken för att den ska bli stulen. Det finns bland annat vid resecentrum i Borlänge låsbara skåp 
för cyklar på norra sidan inte långt från Transportstyrelsens lokaler. En sådan möjlighet vore givetvis 
positiv ur ett brottsförebyggande perspektiv och för de cykelägare som vill pendla med tåg. Ett annat 
alternativ är anordning som gör det möjligt att förankra sin cykel så den inte anses värd att försöka stjäla. 
Det ska som alltid vara så svårt det bara går att begå brott.   
 
Här deltar gärna Polismyndigheten i en dialog om hur detta kan gå till. Det ligger dessutom i linje med de 
trygghetsvandringar som görs i samverkan med Säters kommuns brottsförebyggande råd. Om 
gångtunnlarna kunde skapas virtuellt i en animation innan de byggts, skulle det kunna vara ett sätt att 
tänka brottsförebyggande.   
 
En väsentlig del är givetvis tillgängligheten för personer med funktionsvariation. Där föreslås en dialog, i 
den mån det inte redan skett, med föreningar som arbetar för funktionsvarierades möjligheter att få 
tillgång till samhället på lika villkor som icke funktionsvarierade.  
 
Dialogen om det brottsförebyggande perspektivet och tillgängligheten för funktionsvarierade kan med 
fördel samordnas.  
 
Då möten mellan oskyddade trafikanter och fordon enligt vad planen visar kommer att minimeras genom 
hur området byggs upp, är den frågan en redan integrerad del i planeringen. Här vill Polismyndigheten 
ändå betona vikten av att det är så god synlighet och belysning som möjligt där oskyddade trafikanter och 
fordon kan mötas. Övriga åtgärder kan handla om hastighetsreducerande konstruktioner och sänkta 
hastighetsgränser.  
 
Genom den tänkta cirkulationsplatsen ut på RV 70 från Gränsgatan, kommer de idag stundtals 
komplicerade trafiksituationerna i korsningen Östra Långgatan, Järnvägsgatan och RV 70 försvinna. Det 
är positivt. När trafiksignalerna tas bort kan trafikflödet antas blir mer smidigt till och från RV 70. Det har 
utöver framkomligheten en god inverkan på miljön genom färre starter och stopp av motordrivna fordon.  
 
Kommentar:  
Kommunen noterar polisens förslag till brottsförebyggande åtgärder, som framför allt berör kommande bygglov och byggskeden 
när platsernas utformning bestäms i detalj. Kommunen delar Polisens synpunkter och förordar raka, gena och ljusa lösningar 
för att på så sätt minimera risker utifrån perspektivet brott och säkerhet. Därav är en snar utbyggnad av Etapp 2 
önskvärd. Tills dess är dessa aspekter mycket viktiga att införliva även i Etapp 1 och kommunen kommer tillsammans med 
Trafikverket att arbeta vidare med lämpliga lösningar. 
 
Kommunen noterar synpunkterna angående utformning av trafikmiljön för oskyddande trafikanter samt utformning av väg 
70 inför senare planering i enlighet med planprogrammets etapp 2 men vill samtidigt understryka att en cirkulationsplats 
enbart är en av flera tänkbara lösningar för infart mot Säters stad. Kommunen önskar ha en fortsatt dialog med Polisen om 
ovanstående frågor i kommande planeringsskeden. 
 
Trafikverket 
Trafikverket Region Mitt har följande synpunkter på "Planprogram sambandet mellan Säters 
järnvägsstation och centrum"  

• För att järnvägsprojektet Samtidig infart Säter ska kunna genomföras behöver befintlig detaljplan, 
"Genomfart Säter" akt 2082-P99:l"upphävas eller ändras. 
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Järnvägens och väg 70: s funktion  
Både järnvägen och väg 70 är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § Miljöbalken och ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomst eller utnyttjandet av anläggningarna. 
Trafikverket har tillsammans med länsplaneupprättarna tagit fram ett planeringsunderlag för funktionellt 
prioriterat vägnät (FPV). Tillgänglighet längs vägarna i FPV ska värnas. Väg 70 har högsta prioritet och är 
även utpekat stråk för farligt gods. 
 
Åtgärder på väg 70  
Trafikverket anser att det är olämpligt att planprogrammet omfattar, de av kommunen föreslagna 
ombyggnationer gällande väg 70, som anges som etapp 2 och redovisas som skiss på sidan 21. Det 
omfattar även de åtgärder som är kopplade och beroende av en ombyggnad, såsom gc-ramper, ny infart 
mm. Eventuella förändringar av väg 70 vid Säter bör övergripande ses över utifrån vilka framtida 
funktioner som behövs och vilka behov som föreligger. Det är olämpligt att låsa fast åtgärder som inte är 
tillräckligt väl utredda och som heller inte har någon finansiering i dagsläget. Det krävs ytterligare 
utredningar för att veta vilka typer av åtgärder som är lämpliga och möjliga på väg 70 ur ett kapacitets- och 
framkomlighetsmässigt perspektiv. Det är viktigt att funktionaliteten på väg 70 bibehålls, detta med 
hänsyn till att väg 70 ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet. De åtgärder som föreslås 
överensstämmer inte heller med den åtgärds-valsstudie, Tillgänglighet bytespunkt Säter, som togs fram 
gemensamt 2017- 2018. Trafikverket har som ambition att starta en kapacitetsutredning för att kunna 
bemöta kommunens förslag på förändring. 
 
Justeringar som behöver göras  
På sidan 19 i planprogrammet redovisas alternativa utformningar för den tillfälliga anslutningen mellan 
järnvägsporten och den befintliga vägporten. I alla tre exempel redovisas en bredare trapp från Salutorget 
och ner mot portöppningen av vägporten. Trafikverket anser att dessa ritningar bör ändras då någon trapp 
inte finns överenskommen mellan Trafikverket och Kommunen, den tas heller inte upp skriftligen i vad 
som ingår i etapp 1, där anges bara en tillfällig gångpassage till en eventuell hiss. Gångpassagen redovisas 
också i skisserna. Den tänkta trapplösningen redovisas däremot både skriftligen och via skiss för etapp 2 
och antas därför ingå i den etappen. Detta borde tydliggöras för att inte missuppfattas. Trafikverket anser 
att det är olämpligt att redovisa den detaljutformning som kommunen på sida 23 föreslagit vid 
stationsområdet gällande ny mittplattform, gångport samt angörande trappor och hiss. Utformningen och 
placeringen gällande port mot plattform samt plattformsförbindelser är inte överenskommen eller 
fastställd och utreds fortfarande, vilket innebär att förslaget i planprogrammet kan ge en felaktig bild av 
hur det färdigställda stationsområdet kan komma att se ut. 
 
Slutsatser 

• Upphäv, ändra eller ta fram nya detaljplaner där det behövs för att järnvägsprojektet ska kunna 
genomföras. 

• Planprogrammet bör enbart röra området nordöst om väg 70 (etapp 1) och inte innefatta delarna 
som rör väg 70 och sydväst därom, (etapp 2). 

• Stationsområdet bör inte redovisas så detaljerat 
• Ritningar av trappa och gångpassage bör justeras. 
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Följande inringade områden i detaljplan bör ändras. Överstruket område bör tas bort. 

         
 
Kommentar: 
Kommunen eftersträvar en god dialog och en nära samverkan med Trafikverket i detta projekt. Däremot är det en 
kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten i enlighet med 1 kap 2 § plan- och bygglagen 
(PBL). Enligt PBL ska planläggning syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov (2 kap 2 § PBL). Vid denna prövning ska 
bl.a. en ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationer 
främjas liksom en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper tillskapas (2 
kap 3 § PBL).  
 
Valet av planavgränsning har gjorts utifrån kravet på en samlad bedömning av en långsiktigt lämplig markanvändning. 
Trafikverkets synpunkter på innehållet i planförslaget är däremot viktig information i det fortsatta planarbetet. Kommuens 
avsikt med planprogrammet har varit att belysa lämplig markanvändning på lång sikt, så att inte nu aktuella kringåtgärder 
i samband med kapacitetshöjning på Dalabanan hindrar framtida behövliga åtgärder på väg 70. Kommunen har därför 
försökt anlägga ett pedagogiskt angreppssätt vid upplägget av planprogrammet genom att redovisa en etappvis utbyggnad där 
framtida åtgärder som berör väg 70 utgör etapp 2. I den nu aktuella detaljplaneläggningen kopplat till järnvägsprojektet 
hanteras beskrivna åtgärder enligt etapp 1. Kommunen är väl medveten om att inför en framtida planläggning av etapp 2 
krävs ytterligare utredningar och ett nära samarbete med Trafikverket. Kommunen ser positivt på att Trafikverket avser att 
starta en kapacitetsutredning utifrån kommunens redovisade tankar om en framtida utformning av väg 70.  
 
Kommunen anser att föreslagna åtgärder i planprogrammets båda etapper har starkt stöd i kapitel 7 i den åtgärdsvalsstudie, 
”Tillgänglighet bytespunkt Säter”, som togs fram gemensamt 2015-2016 mellan Trafikverket, kommunen och Region 
Dalarna. 
 
I etapp 1 är det viktigt att säkerställa att det i vart fall på sikt kan tillkomma en attraktiv länk, gång- och cykeltunnel, 
mellan centrum/Salutorget och Säterdalen. Det innebär att detaljplanen måste möjliggöra detta, vilket säkerställs genom 
införande av egenskapsbestämmelse ”t” (gång- och cykeltunnel för allmännyttig trafik) på berörd del av vägmarken för väg 
70. Samtidigt ska nu gällande planbestämmelse ”x” (marken ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik i tunnel) 
utgå i enlighet med redovisning i planprogrammet. 
 
När det gäller de skisser som redovisas i planprogrammet vad gäller utformning av korsningen med väg 70 och järnvägen vid 
centrum respektive utformning av bland annat trapplösning vid järnvägsstationen så är detta enbart en tänkbar utformning, 
vilket framgår av bildtexten till skisserna. Inför själva detalplanearbetet sker ett kontinuerligt utbyte mellan kommunen och 
Trafikverket kring möjliga utformningar av dessa platser. I detaljplanen kan endast i begränsad omfattning krav på 
utformning m.m. regleras. Prövning av detaljutformning sker i samband med bygglovprövningen utifrån gällande detaljplan 
samt plan- och bygglagens generella krav på bland annat utformning och tillgänglighet. 
 
Kommunen delar Trafikverkets bedömning att detaljeringsgraden av skisserna i planprogrammet kan upplevas vara för hög. 
Det har dock varit viktigt för dialogen med Trafikverket samt att i arbetet med planprogrammet kunna påvisa möjliga 
lösningar, både ytmässigt och funktionellt, som säkerställer såväl trygghet, tillgänglighet som stadsmässighet. Det har 
dessutom tydligt framgått i bildtexterna att detta enbart är tänkbara lösningar. Detta förtydligas ytterligare i 
planprogrammet. 
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Kommunen anser att planarbetet troligen hade underlättats om Trafikverket inte hade valt att hantera förändringarna i 
centrala Säter som ett ”Typfall 1”-utredning., dvs att den planerade åtgärden på järnvägen är ”en liten och okomplicerad 
åtgärd på befintlig anläggning som endast medför marginell ytterligare påverkan på omgivningen”. Det har inneburit att 
strategiska frågor rörande omgivningspåverkan inte har identifierats och hanterats i ett tidigt skede och därmed har inte heller 
underlag tagits fram som hade underlättat planläggningsprocessen. Kommunen delar således inte Trafikverkets bedömning om 
att förändringarna ska hanteras som ”Typfall 1” utan ställer sig frågande till på vilka grunder Trafikverket gjorde den 
bedömningen. Kommunen anser att Typfall 2, ”förfarande med genomförande av järnvägsplan” istället hade varit mer 
passande att tillämpa, inte minst med hänsyn till Trafikverkets egna riktlinjer enligt TDOK 2013:0291 ”Små och 
okomplicerade åtgärder – undantag från kravet om formell fysisk planering”. I åtgärdsvalsstudien ”Tillgänglighet bytespunkt 
Säter” hänvisas både till en pågående och en kommande järnvägsplan för att utreda åtgärderna i detalj, varför det framstår 
som att det redan då hade tagits beslut om att processen skulle bedrivas genom en järnvägsplan. 
 
 
Lantmäteriet 
Planprogrammet berör endast indirekt Lantmäteriets kommande arbete. Många av de förändringar som 
beskrivs i planen kommer i och för sig att innebära att fastighetsindelningen kommer att behöva förändras 
eller att fastighetsanknutna rättigheter (servitut, ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar etc.) kommer 
att behöva bildas. Omfattningen av dessa behov kommer dock att konkretiseras i senare skeden, t.ex. då 
områden detaljplaneläggs. Lantmäteriet har därför inga synpunkter i detta skede. 
 
Kommentar: 
Kommunen kommar i detaljplanearbetet beskriva nödvändiga fastighetsrättsliga åtgärder och vid behov införa administrativa 
bestämmelser i detaljplanen. 
 
Region Dalarna – Kollektivtrafikförvaltningen 
Förvaltningen ser mycket positivt till ett planförslaget för fortsatt utveckling om aktuellt område. Ett så 
kallat ”nollalternativ” anses som uteslutet då detta skulle drabba kollektivtrafiken och dess resenärer 
mycket negativt.  Kollektivtrafikförvaltningen ser fram emot fortsatt arbete och gärna separat dialog för 
utformning av vägar där kollektivtrafiken trafikerar samt dess hållplatser.  
Förvaltningen vill redan nu påtala vikten om  

- att vägar och hållplats är dimensionerade så dess storlek bibehålls även under vinterhalvåret.  
- att hållplatserna upplevs trygga för resenärerna med hjälp av till exempel av belysning samt  
- har väl fungerande gång- och cykelvägar till och från hållplatsen.  

 
Kommentar: 
Kommunen instämmer i att nollalternativet inte är önskvärt, men nollalternativet beskrivs som underlag för att bedöma 
konsekvenserna av detaljplaneförslaget i förhållande till gällande detaljplaner. Enligt plan- och bygglagen ska alltid 
konsekvenserna av ett planförslag beskrivas.  
 
Kommunen kommer att fortsatt ha en dialog kring kollektivtrafikfrågorna under detaljplanearbetet och efterföljande 
genomförandeskede/byggskede, särskilt under planeringen av planprogrammets etapp 2. Kommunen instämmer i vikten av 
utformning av vägar och hållplatser utifrån vinterförhållanden samt trygghets- och säkerhetsaspekter. 
 
 
 
 
 

Företag, föreningar och organisationer 
 
Ellevio 
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Ellevio har ingen anläggning i direkt närhet till det tänkta planområdet så vi har inget att erinra. 
 
Kommentar: 
Synpunkten noteras. 
 
Finnmarken Teknik AB  
(yttrandet inkom både 2019-01-30 och 2019-02-04) 
Det har med tydlighet framställts att järnvägsstationen inte berörs av planerna på nya järnvägs- 
området vilket är i sin ordning och förmodligen baserat på det nya resecentrum med tillhörande ny väntsal 
som enligt tidigare löften från Säters kommun skulle stå klart år 2011. Det är dock oroande att detta nya 
resecentrum inte syns på de skisser som nu presenterats. Man kan väl tolka detta som att ett löfte från 
Säters kommun är av ringa och intet värde. Så faktum kvarstår att Järnvägsstationen kommer förmodligen 
att vara en central punkt även framledes för de resenärer som nyttjar spårtrafiken som färdmedel. 
 
Som ägare av ovan nämnda station finner man det märkligt att förutom ett kort informationsmöte i 
anslutning till att planerna blev offentliga inte blivit tillfrågad över huvud taget om de planer som nu ligger 
på bordet. Detta trots flertalet försök att få insyn genom såväl Säters kommun som Trafikverket. Även 
detta är väl ett tecken på hur Säters kommun agerar när det gäller företagande och lyhördhet med sina 
medborgare. Denna mentalitet avspeglar sig även tydligt i undersökningar om företagsklimatet där Säters 
kommun dyker i statistiken. Så med facit på hand och baserat på tidigare erfarenheter ställer man sig 
negativt inställd till de planer som presenterats. Hade man däremot bemödat sig att samordna planerna 
kunde det kanske blivit nånting bra. Nu har man istället omöjliggjort tillträde till truckgarage samt lastning 
och lossning i markplan. Hur man tänk där är en gåta. 
 
Kommentar: 
Det har funnits tidigare planer på ett resecentrum närmare Säters centrum. Av olika skäl har inte dessa planer kunnat 
realiseras. Trafikverkets projekt avseende kapacitetshöjande åtgärder längs Dalabanan har dock å nyo aktualiserat frågan 
om järnvägsstationsområdet.   
 
Planprogrammet syftar till att belysa kopplingen mellan järnvägsstationen och Säters Centrum samt de aspekter som är 
nödvändiga för att passage mellan stationsområdet och centrum ska kunna säkras. Det tar inte upp några andra frågor, så 
som trafiksituationen, parkeringsytor eller utveckling av såväl Salutorget, Säterdalen som stationshuset i detalj. Dessa 
detaljfrågor kommer att hanteras separat, vilket planprogrammet också understryker.  
 
Stationshuset ägs inte av kommunen och därför har kommunen inte heller rådighet över fastigheten. Däremot ser kommunen 
att stationshuset blir en allt mer central och viktig funktion för det hållbara resandet och för Säter i och med Trafikverkets 
beslut om att förlägga nya dubbelspår och perronger i området. Att arbeta fram en god lösning för stationshuset och dess 
närområde är en process som kräver vidare utredningar, samverkan och dialog och en annan tidshorisont än den något 
pressande som hör till Trafikverkets projekt med kapacitetshöjande åtgärder.  
 
Med anledning av ovanstående inledde därför kommunen innan planprogrammets samrådsskede en dialog med 
fastighetsägaren till stationshuset. Av yttrandet framgår dock att detta inte har upplevts positivt. Kommunen beklagar detta 
och har i samband med yttrandet återupptagit dialogen och samverkan med fastightesägaren. 
 
 
ICA Supermarket 
Trafikverket avser vidta åtgärder för Dalabanan genom Säters centrum för att öka kapaciteten på berörd 
sträcka. Detta för med sig i många fall en välbehövlig modernisering och översyn av hur bilden av Säter 
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kommer uppfattas av både boende och tillresande. Säter har som handelsstad inte varit framgångsrik åren 
efter IKEA's etablering i Borlänge. Trenden var illavarslande innan men tilltog med etableringarna på 
Södra Backa, detta vittnar det ständiga tappet i handelsindex på. Vi har som kommun svårt att locka till 
oss handel och företag då man av naturliga skäl väljer etablera sig Falun/Borlängeområdet i första hand. 
Detta gör att kommunen måste arbeta med och se till att de företag som fortfarande är verksamma i 
kommunen och i detta fall de centrala delarna får stöd och hjälp att utvecklas för att butiksdöden inte skall 
bli total. Den senaste tiden vittnar att vi är på väg åt detta håll. Cafe Bollie, Tims Store och Lasses Spel & 
Tobak är bara några exempel i centrum som fått ge upp sina verksamheter. 
 
Med bakgrund av detta är det av stor vikt att detta tas i beaktning när trafiklösningarna skall ses över i den 
nya stadsplanen. ICA Supermarket i Säter lockar idag ca 1000 kunder/dag till livsmedelsbutiken, utöver 
detta tillkommer ca 350 kunder/dag som gör sina postärenden och lämnar in spel i vår nyinvesterade och 
tillbyggda förbutik. Verksamheterna har idag parkering i direkt anslutning, detta är bra då både livsmedel 
och postärenden oftast är tunga att genomföra. Det finns såklart även parkeringar för personer med 
handikapp nära ingångarna. Dessa är en avgörande förutsättning för vår verksamhet.  ICA Supermarket i 
Säter vill när den nya trafik-planen är klar att: 

- Tillgängligheten och synbarheten inte försämras för kunder till verksamheten genom att stänga av 
någon riktning för trafik på Torggatan samt att parkeringarna i anslutning till butikerna längs 
gatan prioriteras.  

- Transporter till verksamheterna tas med i beräkningarna, ICA har idag 6-8 st större transporter till 
sin verksamhet på vardagar. 

 
När den senaste handelsutredningen gjordes 2007 konstaterades att livsmedelsbutikerna i centrum (COOP 
och ICA) stod för 50% av de totala kundbesöken i Säters centrum, den siffran har med all sannolikhet inte 
minskat med åren. Våra kundbesök genererar förutsättningar och är motorn för all handel i centrum. Alla 
förändringar som görs i etapp 1 samt framtagandet av etapp 2 förväntar jag mig sker i dialog med 
förankring och anpassning. 
 
Kommentar: 
Synpunkterna noteras och beaktas i det framtida arbetet med detaljplan(er) samt kommande trafikutredning och 
parkeringsutredning, särskilt inför genomförandet av planprogrammets etapp 2. Då möjliggörs fortsatt dialog, förankring och 
eventuell anpassning av förslagen. Genomförandet av planprogrammets etapp 1 bedöms inte påverka tillgängligheten för 
kunder eller varutransporter till ICA. 
 
Vidare utredning av trafiken i centrum kommer att behöva göras framöver för att få mer detaljerade kunskaper om 
eventuella konsekvenser på bl.a. tillgängligheten för besökare och varutransporter till butiker i centrum. Detta utreds inte mer 
inom ramen för planprogrammet utan genom en separat trafikutredning och kommande detaljplan(er). När ICA hänvisar 
till en ”trafikplan” tolkar kommunen att ICA syftar på antingen det aktuella planprogrammet, efterföljande detaljplan eller 
den kommande trafikutredningen. 
 
Komunen vill genom planprogrammet och efterföljande detaljplanearbete, utredningar och projektering förbättra 
förutsättningarna för bl.a. Säters näringsidkare. Kommunen tycker att det är viktigt med dialog med stadens näringsidkare 
och vill även fortsättnignsvis ha en sådan dialog under det efterföljande arbetet med detaljplan(er), trafikutredning, 
projektering och fördjupad översiktsplan. 
 
Mig & Alice 
Attraktivitet och småskalighet  
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I en snabbt föränderlig detaljhandel där stora köpcentrum växer upp som svampar i backen har vi i Säter 
satsat på personliga butiker med service utöver det vanliga. Just det senaste året har både butiker och 
caféer i staden ändå varit tvungen att stänga p.g.a. av för dålig lönsamhet. Jag tror och hoppas ändå att vi 
kan vända denna trend genom att bibehålla och utveckla tillgänglighet, gratis och nära parkerings-
möjligheter samt ett personligt utbud med bra service. Att det nu pratas om att Säters kommun ska skära 
av vägen i den tilltänkta rondellen för biltrafik in mot Järnvägsgatan/Torggatan, skulle vara den sista 
spiken i kistan för oss som driver våra butiker i stan. Det räcker att bara blicka mot grannliggande 
kommuner för att se vad såna beslut har fått för konsekvenser för centrum och butiker. Ta Smedjebacken 
som exempel, där man valde att låta trafiken gå runt centrum istället för igenom. Konsekvensen blev att 
de flesta företag fick slå igen och centrum gapar nu tomt. Är detta verkligen det ni något ni vill ska hända i 
Säter, eller förstår ni inte konsekvensen av ert handlande?  
 
Oavsett hur mycket man vill genomföra en bilfri stad så ser verkligheten helt annorlunda ut. Titta också 
mot Hedemora kommun där man genomfört en handelsutredning som visar att hela 83 % av de som 
handlar i centrum är bilburna, dvs av de som bor i Hedemora kommun. Av de som arbetar i Hedemora 
kommun men bor på annan ort var siffran 87%. (se bild från HUI Resarch, Handelsutredning, Hedemora 
kommun.)  

 
 
75% av mina kunder kommer ifrån närliggande kommuner. Många är det också som säger att de såg 
butiken ifrån riksvägen och blev nyfikna och svängde in. Det krävs inte ett geni att förstå hur mycket av 
min försäljning skulle minska om ni sätter er plan i verket.   
 
Dessutom sitter vi fast i mångåriga hyreskontrakt… Det som är planer för ER får stora och 
livsomvälvande konsekvenser för OSS. Innan min butik flyttade in i Postens gamla lokaler stod lokalen 
tom i ca 6-7 år vilket gjorde att förbipasserande på riksvägen verkligen kände att Säter var en spökstad. 
Företagare ska få fokusera på att driva och utveckla sina verksamheter på ett sådant bra sätt som möjligt 
för att göra staden levande. Med era planer sätter ni käppar i hjulet för oss och en massiv butiksdöd med 
gapande tomma lokaler kommer att bli följden av era planer.  Ni vill att företagare ska satsa, ni vill att 
Säter ska växa och få flera invånare med mera skattepengar i kassan – då måste ni faktiskt lyssna på oss 
som bedriver dessa företag!  
 
Nu frågar jag, Vem tror ni vill flytta till en Spökstad där det varken finns butiker eller caféer?  
Nej, tänk om nu innan det är försent. Att istället införa ett gångfartsområde på den berörda sträckan är ett 
alternativ som vi ställer oss positiva till. Då tar man hänsyn till både gång- samt cykeltrafikanter utan att 
förstöra tillgängligheten för de butiker och verksamheter som bedrivs i staden.  
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Kommentar: 
Synpunkterna noteras och beaktas i det framtida arbetet med detaljplan(er) samt kommande trafikutredning och 
parkeringsutredning, särskilt inför genomförandet av planprogrammets etapp 2. Då möjliggörs fortsatt dialog, förankring och 
eventuell anpassning av förslagen. Genomförandet av planprogrammets etapp 1 bedöms inte påverka tillgängligheten för 
kunder eller varutransporter till Mig & Alice. 
 
Planprogrammet tar inte ställning till om Torggatan-Järnvägsgatan nordväst om Gränsgatan ska stängas. En eventuell 
framtida stängning måste i så fall först utredas ytterligare för att alla konsekvenser ska kunna överblickas mer i detalj. En 
trafikutredning och parkeringsutredning kommer att genomföras för att klargöra gällande förhållanden i centrum och ge 
förslag på framtida lösningar. För Torggatan-Järnvägsgatan på sträckan förbi Salutorget pekar planprogrammet på en 
möjlig ny utformning av gatumiljön. Hur den nya utformningen kommer att bli är dock inte bestämt än utan måste utredas 
mer bl.a. genom den trafikutredning och parkeringsutredning som kommunen kommer att genomföra. En skiss i 
planprogrammet visar att stängning eventuellt kan bli aktuellt av Järnvägsgatans anslutning till Gränsgatan söderifrån om 
den korsningen på väg 70 utformas som en cirkulationsplats. Det är dock inte säkert att det blir en sådan korsningslösning 
som kräver en stängning av Järnvägsgatan söderifrån. Det är endast en av flera möjliga utformningar av korsningen på väg 
70. Av planprogrammet framgår också att utformningen av korsningen väg 70/Gränsgatan måste utredas vidare. 
Utformningen är även beroende av dialogen med Trafikverket i rollen som statlig väghållare för väg 70, vilket kommer att 
ske inom ramen för en framtida vägplan för väg 70. 
 
Av planprogrammet framgår att biltrafiken fortfarande kommer att kunna nå centrum från väg 70 på ett enkelt sätt – lika 
enkelt som idag. Planprogrammet föreslår endast att anslutningen mellan centrum och väg 70 flyttas från Östra långgatan 
till Gränsgatan, dvs. till ett annat hörn av Salutorget. En annan utformning av korsningen med väg 70 kan även bli 
aktuell. 
 
Kommunen vill inte försämra förutsättningarna för näringsidkare i Säters tätort. Bilen är ett viktigt transportmedel i Säter, 
men kommunen vill samtidigt göra centrum mer tillgängligt även för gång- och cykeltrafikanter, i planprogrammet med 
särskilt fokus på tillgängligheten mellan centrum och Säterdalen/järnvägsstationen. Kommunen bedömer att planprogrammet 
inte försämrar skyltläget för butikerna utan snarare att skyltläget förbättras när väg 70 upplevs få en utformning och skala 
som mer överensstämmer med den småskaliga trästaden i centrala Säter, vilket kan inverka positivt på upplevelsen av de 
butiker som ligger i centrala Säter närmast väg 70. 
 
SJ 
Det är med stor tillfredsställelse som SJ tar del av planprogrammet; de föreslagna lösningarna 
ger i allt väsentligt en välbehövlig upprustning av stationsområdet och förflyttningsmöjligheterna 
mellan centrum och stationen. Dalabanan är ett prioriterat stråk för SJ och tillsammans med Tåg i 
Bergslagen förs diskussioner om hur tågtrafiken skall kunna utökas och utvecklas. För att säkerställa att 
detta blir möjligt är det viktigt att järnvägens kapacitet kan anpassas efterhand som trafiken ökar. 
 
Sträckan Borlänge-Avesta Krylbo, där Säter ligger, är ett viktigt stråk för såväl godstrafik 
som persontrafik och i högtrafik utnyttjas linjen fullt ut. Det finns utpekat och projekterat ett 
antal åtgärder som skall öka kapaciteten och korta restiderna. Dessa åtgärder kommer sannolikt 
att utföras under de närmaste åren och möjliggör viss utökning av trafiken. I ett längre perspektiv kommer 
ytterligare utbyggnad av Dalabanan vara ofrånkomlig för att möta den ökade efterfrågan på 
godstransporter och tågförbindelser såväl regionalt som interregionalt. Det är SJs bedömning att järnvägen 
i Säter har en stor utvecklingspotential genom den nära kopplingen mellan centrum och järnvägsstationen. 
Vi vill i detta sammanhang trycka på vikten av att detaljplanerna längs järnvägen och den föreslagna 
anläggningsutformningen inte omöjliggör, försvårar eller kraftigt fördyrar en utbyggnad av järnvägen till 
dubbelspår genom Säters tätort. Ritningarna i dokumentet är inte så detaljerade, men man kan få intrycket 
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att den nya tunneln för Myntgatan under järnvägen utformats på ett sådant sätt att ett andra spår 
(=dubbelspår) inte kan anläggas utan stora ingrepp i det som nu avses byggas. 
 
Kommentar: 
Kommunen instämmer i att det är viktigt att Dalabanan fortsatt kan utvecklas för att främja ett kollektivt resande, såväl 
regionalt som nationellt. Järnvägen är strategisk för persontransporter då det går att ta sig enkelt till många delar av Sverige. 
 
Det finns dock en svårighet i att planera för andra förutsättningar på järnvägen än de åtgärder som ligger som objekt i den 
aktuella nationella infrastrukturplanen (just nu gäller ”Nationell plan för transportsystemet 2018-2029”). Att ta höjd för 
en längre tunnel för att inte omöjliggöra en dubbelspårsutbyggnad är en fördyrande kostnad som troligtvis varken 
Trafikverket eller kommunen är beredda att ta i detta läge då det inte finns någon planerad åtgärd för ytterligare 
spårutbyggnad än det nu aktuella mötesspåret på den aktuella sträckan genom Säter. Varken Trafikverket eller 
länsstyrelsen har heller ställt detta som krav i sitt samrådsyttrande på planprogrammet. Trafikverket har inte heller lyft detta 
i den pågående dialogen med kommunen. Det är också svårt, utan detaljerade studier, att förutse vilket markanspråk ett 
eventuellt framtida dubbelspår skulle ha, med tanke på den kurva på järnvägen som finns direkt nordväst om den aktuella 
gång- och cykeltunneln. Det gör att en detaljplan som tas fram nu endast kan ta höjd för det som Trafikverket planerar för 
idag och har projekterat i tillräckligt stor utsträckning. En framtida avsmalning av väg 70 kan dock ge större 
handlingsutrymme för ett extra spår när mark som idag tillhör väg 70 skulle kunna frigöras för både allmän plats och för en 
förstärkning av järnvägens kapacitet. 
 
Hyresgästföreningen  
Hyresgästföreningen Borlänge, Gagnef och Sätter har inget att erinra angående Planprogrammet gällande 
sambandet mellan Säters järnvägsstation och centrum. 
 
Kommentar: 
Synpunkten noteras. 
 
 
DHR 
Vad bra att man äntligen har kommit så här långt ang. lösningen med problemen att ta sig över riksväg 70 
och järnvägen.  Det finns vissa saker man måste tänka på vad gäller tunneln, 

- Ordentlig belysning. 
- Ev. kameraövervakning. Idag har vi ju som samhället i stort ser ut fler faror än tidigare på 

undanskymda ställen och på kvällstid. 
- Hissens storlek, så stor att man utan problem kan köra in med permobil eller elmoped. Hissen på 

turistbyrån är i minsta laget. Kontrollera med t.ex. Dalarnas Hjälpmedelscenter storlek på dessa 
hjälpmedel. 

- Det bör finnas även en gångväg då det kan bli fel på hissen el. strömavbrott. 
- Vilplan bör finnas om man t.ex. går med rullator eller kryckor och behöver vila. Läs gärna 

"Utvärdering av tillgänglighet i kollektivtrafiken", initierad av Region Dalarna, så att man ej gör 
samma misstag som gjorts i Falun och Hedemora. 

 
Vad gäller nya perrongen vid stationen, bör den byggas så att det blir lättare att komma av och på tågen 
även med hjälpmedel och barnvagnar. Det bör även gå att beställa ledsagning från Säter. Det går ju tyvärr 
inte idag.  Läs gärna om Universell Utformning. Ett gott råd från DHR är att göra rätt från början. Det 
blir billigare än att behöva göra om. Vad gäller trafiken i stadskärnan är det bra om den begränsas. Det 
finns många trånga gathörn och gator. Parkeringar finns i anslutning till de affärer där man handlar 
mycket. Man kan ju även köra sina varor i kundvagnen till bilen och sedan gå tillbaka med den. Personer 
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med funktionshinder är ju oftast beviljade färdtjänst och då är det inga problem. Denna kategori personer 
kan ju även bli beviljade elmoped, som man får låna från Dalarnas hjälpmedelscentral.  Det kanske är så 
att vi idag har blivit lite för bekväma trots att vi dagligen uppmanas att röra på oss mer. 
 
Kommentar: 
Perrongen och passagen till perrongen kommer att byggas om av Trafikverket i enlighet med dagens krav på 
tillgänglighetsanpassning. Det är därför en fråga som Trafikverket bevakar, dessa synpunkter sänds således vidare till dem. 
 
Kommunen ser tillgänglighet och trygghet som en mycket viktig aspekt och välkomnar en fortsatt dialog med DHR i de 
kommande planeringsskedena där utformningen av miljöerna bestäms mer i detalj. Via Dalatrafik kan man ansöka om 
riksfärdtjänst, vilket inkluderar ledsagning.  
 
PRO 
Ur vår synpunkt handlar planen om två olika delar där del 1. består av järnvägens förändring genom Säter 
och där del 2. behandlar riksväg 70 genom Säter och avfart till stadens centrum.  
 
Del 1. Innebär att överfart mot Säterdalen via Myntgatan stängs och att gångtunnel under riksvägen och 
järnvägen rustas upp och kompletteras. Viktigt att gångtunneln hanteras i ett enda ingrepp och görs 
totalfärdig. De anslutningar som kan komma att bli aktuella i samband med förändringar på riksvägen 
borde enkelt kunna göras.  
 
Del 2. Innebär förändringar av infart från riksvägen till Säters centrum, den infart som behandlas i 
förslaget ger en hel del övrigt att önska. Syftet med ändringen borde vara att få flera att stanna till i Säter 
och äta och handla innan de åker vidare. Den nya infarten gör det svårare att nå butiker som ICA och 
Lidens möbler, som har en stor kundkrets utanför kommunen. Att stoppa trafik på Järnvägsgatan mellan 
Gränsgatan och Badstugatan ger vissa funderingar om hur lastfordon till Konsum och verksamheterna på 
Gränsgatan enkelt ska komma fram, även boende i Nämsbo kommer att få det betydligt bökigare att 
komma fram till centrum.  
 
Det alternativ som inte berörs är att behålla nuvarande infart från riksvägen till salutorget. Detta innebär 
att bussanslutningarna placeras söder om infarten till staden. Cykel och gångvägar planeras och förbereds i 
samband med bygget av nya gångtunneln. Torggatan och Järnvägsgatan kan då behålla trafik i båda 
riktningarna och trafikmängden inne i trästaden för att kunna nå salutorget kan hållas nere. 
 
Stationsområdet  
Viktigt att stationshuset har en fungerande vänthall, och att de parkeringsplatser som planeras för 
tågresenärer på ett klart sätt kan skiljas från de parkeringsplatser som finns för närliggande hyreshus. 
 
Kommentar: 
Gång- och cykeltunneln i planprogrammets förslag (del 1 enligt PRO:s yttrande) innebär inte en upprustning/komplettering 
av befintlig gångtunnel utan en nybyggnation av en tunnel för både gång- och cykeltrafik. Kommunen skulle föredra att hela 
tunneln gjordes färdigt på en gång men tunneldelen som berör väg 70 behöver invänta en väg plan för övriga förändringar av 
väg 70 så att all ombyggnation som berör väg 70 genomförs samtidigt. Tunneln under väg 70 berör utformningen (t.ex. 
bredden) på vägen och är inte helt lätt att utföra frikopplat från övriga åtgärder på väg 70.  
 
Förslaget i etapp 2 (del 2 enligt PRO:s yttrande) innebär att anslutningen från väg 70 flyttas ett kvarter sydöst ut från 
Östra långgatan till Gränsgatan. Kunder och varutransporter till ICA och Lidéns möbler kan fortfarande nå sina 
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målpunkter både via Smedjebacksvägen-Torggatan och via Gränsgatan(centrum)-Järnvägsgatan. Den goda tillgängligheten 
till dessa butiker bibehålls i etapp 2. 
 
En skiss i planprogrammet visar att stängning eventuellt kan bli aktuellt av Järnvägsgatans anslutning till Gränsgatan 
söderifrån om den korsningen på väg 70 utformas som en cirkulationsplats. Det är dock inte säkert att det blir en sådan 
korsningslösning som kräver en stängning av Järnvägsgatan söderifrån. Det är endast en av flera möjliga utformningar av 
korsningen på väg 70. Av planprogrammet framgår också att utformningen av korsningen väg 70/Gränsgatan måste 
utredas vidare. Detta kommer att göras inom ramen för en trafikutredning. Utformningen är även beroende av dialogen med 
Trafikverket i rollen som statlig väghållare för väg 70, vilket kommer att ske inom ramen för en framtida vägplan för väg 
70. 
 
Utifrån kommunens nuvarande bedömning finns det tydliga fördelar med en flyttad korsning på väg 70 för att skapa en 
bättre helhetslösning för bl.a. gång- och cykeltunnelns anslutning till centrum. En flytt av korsningen är dock ännu inte 
beslutad utan måste utredas vidare inom ramen för en trafikutredning. Detta ska förtydligas i planprogrammet. Kommunen 
noterar PRO:s synpunkter och tar dessa i beaktande i den fortsatta planeringen med bl.a. trafikutredning och detaljplan. 
 
Gällande stationshuset, se kommentar till Finnmarken AB. Kommunen instämmer i att det är viktigt att säkerställa såväl 
vänthall som parkeringsplatser för pendlare. Trafikverket har för avsikt att anordna väderskydd i någon form vid 
stationen/perrongen. 

Politiska partier 
 
Socialdemokraterna 
Vi Socialdemokrater ser att det är viktigt att vår handel i Stadskärnan inte får försämrade möjligheter att 
bedriva handel. Det är viktigt att fordon kan passera smidigt från Torggatan över mot järnvägsgatan 
antingen via ett gångfartsområde mellan dessa gator eller via befintligt torg. Om detta möjliggörs tror vi att 
de här planändringarna kan vara positiva för handeln, säterbor och besökare.  
 
Behov av vägplan  
För de delar av etapp 2 som innebär en avsmalning av väg 70 och en flytt av anslutningen till väg 70 från 
Östra Långgatan till Gränsgatan samt anläggande av regionala busshållplatser behöver en vägplan tas fram. 
Vägplanen bör ta ett något större grepp på väg 70 genom Säter för att sätta avsmalningen i sitt 
sammanhang till de närmaste korsningarna på väg 70. Sträckan fram till korsningen väg70/Smedjebacks-
vägen bör inkluderas med tanke på den bristfälliga utformning som korsningen har redan idag. Social-
demokraterna tycker det är av yttersta vikt att vi påverkar Trafikverket så att planeringen för riksväg 70 
genom Säter kommer med i deras planering för trafiksäkerhet/tillgänglighet.  Det gäller korsning vid 
torget Myntgatan/R70 men framförallt korsningen R70/Smedjebacksvägen. Den vägen är idag ganska 
hårt trafikerad och trafikflödet kommer att öka när vi genomför de här förändringarna, framförallt trafiken 
till och från vårt största turistmål Säterdalen.  
 
För att vi ska få till ett väl fungerande bytescentrum för kollektivtrafiken behöver det tillskapas 
busshållplatser i anslutning till R70 och järnvägsstationen. Långtidsparkering för både handel och resande 
måste tillskapas både i anslutning till järnvägsstationen och i närhet av den tillkommande gång och 
cykeltunneln vid Myntgatan.  
 
I övrigt ställer vi oss bakom planprogrammet och tycker att det är väl genomarbetat och bra. 
 
Kommentar: 
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Eventuella framtida förändringar av trafiken på Torggatan-Järnvägsgatan kommer att utredas noggrannare, inom ramen för 
en trafikutredning, innan de genomförs. 
 
Kommunen instämmer i att förändringarna på väg 70 som föreslås i planprogrammet bör ses som en del av hela genomfarten 
genom Säter. Kommunen instämmer också i att det vore optimalt om både korsningen Smedjebacksvägen/väg 70 och 
korsningen centrum/väg 70 ingår i samma vägplan, men detta är delvis beroende av Trafikverkets planering. Alla 
förändringar kopplat till väg 70 måste utredas mer innan bestäms mer slutligt. 
 
Övriga synpunkter noteras och tas i beaktande i den fortsatta planeringen med bl.a. trafikutredning och detaljplan. 
 
Moderaterna 
För Säters del är det allra mest prioriterade att hitta sätt att ta sig över riksväg 70 och järnvägen, för att 
minska barriärerna och få stationen att bli en naturlig del av orten. Någon bredare lösning som binder 
ihop centrum och torget med stationsområdet och entrén till Säterdalen. Viktigt att flytta ”stationen” 
närmare passagen till centrum och Säterdalen. Förtäta området så att den blir mer centrerad i orten. Skapa 
mer utrymme för flerfamiljshus, service och verksamheter i det strategiska läget vid ”stationen” och in 
anslutning till Säterdalens entré. 
 
Utökning av planprogrammets område  
För att kunna utreda förutsättningarna enligt ovan (se bild 1).  
Bullerutredning järnväg och väg 70  
En bullerutredning bör genomföras och skall utgöra en del av ett planprojekt för att bygga om järnvägen 
och väg 70. 
Dagvattenhantering  
I och med exploateringen kommer fler ytor att hård göras vilket genererar mer dagvatten än idag, 
dagvattnet bör renas och fördröjas innan det leds vidare till recipient.  Beräkningar av dagvatten-flöden 
och föroreningar bör beräknas och utredning om förändringarna avrinningsområden kommer att ske.  
Luftkvalitetsutredning  
En luftkvalitetsutredning bör utföras genom spridningsberäkningar för planområdet, med syftet att visa på 
fördelningen av luftföroreningarna inom det aktuella området samt att jämföra uppmätta och beräknade 
halter mot föreskrivna miljökvalitetsnormer och det nationella miljökvalitetsmålet.  
Trafikutredning  
Trafikutredningen beskriver struktur och principer för hur trafik och resande planeras att ske efter 
stängning av Myntgatan och Järnvägsgatan. 
Översiktlig geoteknisk undersökning 
Syftet med utredningen är att översiktligt klargöra de geotekniska förhållandena som ett underlag till 
kommande detaljplaneutredningen för området. 
Planfri korsning över eller under väg 70 och järnväg 
Säkerställa placering för planfri korsningen gång-och cykelpassage. 
Gestaltning av salutorget 
Salutorget ”Säters centrum” utveckling av torget, butiker, restauranger och gatorna runt om torget samt ny 
”entré” mot Säterdalen. 
Gestaltning av området norr om järnvägen 
Området på båda sidor om Myntvägen (som stängs) samt gamla QKQ8. 
Ökad trafik runt Salutorget 
Speciell utredning bör göras för att belysa den ökade trafiken runt Salutorget och på gatorna Östra 
Långgatan, Vasagatan och speciellt Gränsgatan.  
Utveckling av Järnvägsstation  
Utredning angående pendlarparkering och busshållplats för lokalbussar.  
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Ökad trafik och gående vid större evenemang i Säter  
Speciell utredning bör göras för att belysa möjligheter för ökade trafik och gående/publik/besökare vid 
större evenemang.  
Tillgänglighet  
Vid nybyggnad och ombyggnad tillgodoses detta genom gällande lagstiftning och regler.  
Tillgängligheten provas även till viss del i detaljplaneprocessen. 
 

 
                                        Bild 1 

 
Gällande detaljplan 

  
 
 
 
 
Kommentar: 
Avvägning har gjorts av lämplig avgränsning av planområdet inom vilket planprogrammets planförslag pekas ut och 
kommunens ställningstaganden görs. Utöver planområdet beskrivs konskvenserna övergripande av planförslaget för hela det 
område som Moderaterna föreslår. Planprogrammet har fokus på kopplingen mellan centrum och stationen. Kommande 
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trafikutredning och pågående arbete med fördjupad översiktsplan kommer att föreslå ställningstaganden och åtgärder för ett 
större geografiskt område som täcker in det område som Moderaterna föreslår. 
 
Kommunen noterar Moderaternas önskemål om vilka tekniska utredningar som Modertaerna anser bör genomföras. Inom 
ramen för Trafikverkets jänvägsprojekt genomför Trafikverket nödvändiga tekniska utredningar. Kommunen genomför 
tekniska utredningar bl.a. inom ramen för kommande detaljplan(er) där så är nödvändigt för att bedöma markens 
lämplighet för en viss markanvändning och utformning. Kommunen kommer även att utföra en trafikutredning som till 
exempel kommer ta hänsyn till variationer i trafikflödet, t.ex. vid olika evenemang. I övrigt görs alltid bedömningar och 
avvägningar inom ramen för både arbetet med planprogrammet och efterföljande detaljplan(er) i enlighet med gällande 
lagstiftning, t.ex. plan- och bygglagen och miljöbalken. Avvägningarna och bedömnigarna kan t.ex. inkludera gestaltningen 
på norra sidan av järnvägen, tillgängligheten på allmän plats, trafik och parkering, luftkvalitet, dagvattenhantering, 
geotekniska förutsättningar. 
 
Området kring järnvägsstationen ingår i planprogrammet. Stationshuset ingår inte. 
 
Salutorget ingår inte i planprogrammet. Däremot kommer trafiksituationen och eventuella förändringar att studeras i en 
kommande trafikutredning. 
 
 
Miljöpartiet de gröna 
Övergripande synpunkter  
De frågor som planprogrammet behandlar är mycket viktiga och kommer att påverka Säters kommun och 
i synnerhet Säters tätort under mycket lång tid. Det är viktigt att långsiktigheten genomsyrar hela arbetet.  
Dalabanan och riksväg 70 bildar i dag en bred barriär som delar Säters tätort i två delar. Det är viktigt att 
minska barriäreffekten så mycket som möjligt så att de delar av Säter som ligger norr/öster om Dalabanan 
och riksvägen kan bli en naturlig del av staden. Dalabanan är i stort behov av upprustning och utbyggnad. 
Miljöpartiet tycker att det är positivt att Trafikverket satsar på detta även om behovet är mycket större än 
de investeringar som planeras. För att Dalabanan ska kunna bli det nav i Dalarnas kommunikationer som 
den behöver vara behövs stora investeringar i järnvägen samt moderna tåg.  
 
Etapp 1  
Miljöpartiet de gröna tycker att förslaget till etapp 1 är bra. Vi hade gärna sett att perrongläget flyttas 
närmare centrum men vi har uppfattat det som att det inte är tekniskt möjligt utan en mycket omfattande 
ombyggnad av den norra utfarten.  Vi tycker att det är bra att det finns med en busshållplats och 
cykelparkeringar vid stationen. Den planering som vi gör idag måste möjliggöra att järnvägen i framtiden 
får en större betydelse för resandet både inom och utanför regionen då måste det vara enkelt att byta till 
tåg från cykel, buss och bil. Miljöpartiet de gröna anser att det är viktigt att de åtgärder som görs inom 
etapp 1 har ett långsiktigt perspektiv. De förändringar som nu görs kommer att påverka Säter för femtio 
eller hundra år. Även om detaljerna i den framtida ombyggnaden av riksvägen inte är kända idag är det 
viktigt att ändringarna för järnvägen görs med fokus på hela trafikapparaten och inte bara ett snävt 
järnvägsperspektiv. Vi anser att det finns ett antal frågor som måste utredas närmare i det kommande 
detaljplanearbetet. Det gäller till exempel hur biltrafiken ska ledas in till området norr och öster om 
järnvägen. Den tidigare diskuterade biltunneln under järnvägen vid Yxrondellen skulle medföra flera 
fördelar både för biltrafik och järnväg och det vore bra om den kunde förverkligas. När det gäller 
synpunkter på utformning av vägar, cykelvägar, tunnel med mera kommer vi att lämna dessa i samband 
med detaljplaneprocessen.  
 
Etapp 2  
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Miljöpartiet de gröna i Säter tycker att ambitionen att minska riksvägens påverkan på Säters tätort är 
mycket bra och har inget att invända mot det förslag som nu finns. Vi tycker att den föreslagna 
utformningen av gång- och cykeltunneln under väg och järnväg är bra. Miljöpartiet de gröna anser att 
riksvägens hela genomfart genom Säter behöver ses i ett sammanhang för att det ska vara möjligt att ta 
ställning till dess olika delar. De ändringar vid Salutorget som föreslås ger effekter som påverkar ett större 
område och då tycker vi att till exempel korsningen med Smedjebacksvägen måste vägas in och trafik och 
parkering i trästaden och längs Gränsgatan.  
 
Kommentar: 
Synpunkterna noteras och beaktas i det framtida arbetet med detaljplan(er) samt kommande trafikutredning och 
parkeringsutredning, särskilt inför genomförandet av planprogrammets etapp 2. 
 
Kommunen instämmer i att förändringarna på väg 70 som föreslås i planprogrammet bör ses som en del av hela genomfarten 
genom Säter. Detta kommer trafikutredningen att göra. 
 
 

Privatpersoner 
 
Privatperson 1 
Jag reser minst 4 dagar/v. mellan Säter och Krylbo. Syftet med mina resor är primärt att köpa mat. 
Sekundärt att fika på Annas. För det tredje gå ner i Säterdalen för fika och/ eller uppleva naturen. Jag kan 
prata för de handikappade och äldre människors behov. Då vi ställer högre krav på infrastrukturen än en 
person i full vigör. Följden blir naturligtvis bekvämlighet för vanliga människor.  
 
Synpunkter på dagens situation 
Önskar i dagsläget en heldragen vit linje mellan gångvägen och stationshuset. Skulle underlätta för 
snöröjningen vid grinden till spåret samt tillgängligheten till perrongen när man kommer från 
gångvägen. Idag kan det stå bilar parkerade ända fram intill grinden vid spåret och då är det svårt att ta sig 
den sista biten från gångvägen till spåret. 
De största problemen med dagens situation är: 

- Bommarna är absolut den största problematiken idag. Jag måste hela tiden ta mig fram långsamt 
och metodiskt. Hur ska jag göra om det börjar klingar och är på väg över första rälsen? Ska jag gå 
snabbare och riskera att hamna på riksvägen eller ska jag stanna på spåret? 

- Snöröjningen på vintern. Att det är så dåligt skottat att det ibland ligger en snövall tvärs över 
gångbanan. Det finns ingen som handskottar bort dessa vallar. 

- Ojämnheten i trapporna och snöröjningen i trapporna där man inte skottar in i stegen så det blir 
som en brant länt nedför. 

- Den låga plattformen. Om den inte skottas så känner man inte kanten på plattformen med 
käppen. 

- Stationsbyggnaden. Den är under all kritik. Där man har låst väntsalen för att någon rökt där inne. 
Man har dessutom gjort en toalett vid väntsalen, men den har man stängt. Tåget kan vara försenat 
och du kan vara så pissnödig att du gör i byxorna nästan. Och vad gör du då? Går runt knuten? 
Det går inte längre för det sitter en vajer där. Dessutom är värmesystemet hemskt. Man har satt in 
en byggfläkt som låter som ett jetplan så man kan inte kommunicera där inne. På sommaren 
kedjas bänken fast i räcket mot spåret så man måste sitta med ryggen emot spåret. Flytta den så 
att man kan titta på trafiken. Det är så opsykologisk och ogent mot tågpassagerana. Dessutom har 
man snörpt av den forna väntsalen till hälften. Och titta på möbleringen i väntsalen, gamla 
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bänkar. Det är uruselt. Jag nyttjar väntsalen mycket, speciellt på vintern. Ibland är väntsalen låst 
pga. Vandalisering eller överträdelse mot rökförbudet. Men inte kan man stänga en väntsal för att 
en person har rökt när det är vinter och snöstorm och minus 10 grader. Det behövs nästan en 
polisfunktion på Trafikverket som reser runt och håller koll på stationerna. Jag är förvånad över 
att inte gatuchefen har tagit sig ton för att försvara tågresenärerna i Säter. Det handlar om 
kommunens renomé. Att han inte sagt ifrån om att det inte får vara på det här sättet. Jag förstår 
att det är ett systemfel där infrastruktur sålts till det privata. Kommunen behöver ha 
bestämmanderätt på hur set ska se ut på allmänna utrymmen. Så att inte en privatperson får sätta 
upp reglerna. 

 
Synpunkter på planförslaget 
Järnvägsstationen, perrongen, tunneln, trapporna mm 
Jag vill inte ha någon tunnel av följande anledningar: 

- Fysisk obekvämlighet 
- Tidsaspekten att ta sig till perrongen, byta perrong 

Onödigt med tunnel under spåren. Det kostar bara massa pengar. Det anser jag utgör en för stor 
kostnad i förhållande till den nytta den gör. Det finns gamla damer som drar dramaten (äldre åker 
mycket tåg) och ska de upp för trappor blir det besvärligt. Hissarna kan sluta fungera. Det blir 
fördröjning av tid att ta sig till perrongen och kö kan uppstå till hissarna om man är sent ute. Det är en 
stor förlust av bekvämlighet trots att du sätter en hiss där. Jag propagerar för att det går att ha en korsning 
över spåret i plan. Trappor är ett helsike. Det finns ingen station som är så obekväm som den i Borlänge 
om du ska byta tåg. Det sinkar också om tågen är försenade. Jag pratar gärna med någon på Trafikverket 
om detta om de kommer hit till Säter. Jag vill helst inte ha trappor som det är i tex. Borlänge och Uppsala. 
Jag vill ha som det är i Rättvik. Inga trappor utan bara en lätt sluttning från spåren till bommarna som fälls 
ner när man ska passera spåret. 
 
Om du skippar tunneln under spåren kan du skippa väderskydd på perrongen om väntsalen hade 
fungerat. För då kan du sitta kvar väldigt sent inne i väntsalen eftersom de ropar ut när tåget ska 
komma eller beräknas komma. Jag tycker inte man kan sälja ut infrastrukturen som tillhör järnvägen. Det 
är systemfel. Vad ska du till med ett tredje spår till i Säter? Det är redan planerat för 600m. Om ni ska ha 
längre tåg kan ni förlänga söderut. Flytta ut spår 2 och ta in all persontrafik och tåg som ska stanna i Säter 
på spår 1. Då har du spår 2 ledigt för godståg som kan passera. Då finns inte längre den stora risken att 
godstågen blåser förbi så man ramlar ner på spåret. 
 
”Centrumtunneln” 
Trapporna till tunneln och ledstången är i bedrövligt skick. Dessutom kan man få bommen i huvudet när 
man kommer upp för trappan och ska passera järnvägen. Jag kan bli medvetslös på spåret. Livsfarlig 
övergång för gamla som inte hinner med när bommarna går ned för de går ner för snabbt. Det är jättebra 
med förlängd tunnel från Salutorget så den även går under järnvägen och möter upp med gångvägen till 
stationen. Men varför kan man inte förlänga befintlig tunnel under riksvägen? Jag är ekonom och vill inte 
att ni eller Trafikverket slösar pengar på saker som inte kommer bli till någon avsevärd förbättring. 
Krångla inte till det med någon ny tunnel i etapp 2. Om du har hiss behöver du ingen ramp. Livsfarligt 
med slingrade ramp som slingrar sig ner i tunneln. Inga cyklar i tunnel ner till Säterdalen. De får leda 
cyklarna där man tar barnvagnarna vid sidan om. Mindre fördelar för gångtrafikanterna i förhållande till 
kostnaderna och de stora jobb som är planerade. Att gå längs Dalstigen för att ta sig till centrum är inget 
alternativet då ”gamla riksvägen” saknar trottoar så man får promenera i körbanan. Det går dessutom inte 
att bygga en trottoar eftersom det inte finns plats mellan husen. 
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Regionbusshållplatserna 
Detta tycker jag är ett mycket dåligt förslag. Bussarna ska in till torget även i fortsättningen. Jag 
kommer inte att använda buss i fortsättningen. Stiga av på fel sida, ner i tunnel sen upp. Blir för 
krångligt för sådana som inte är tillräckligt rörliga. Varför kan inte busshållplatserna vara kvar på torget? 
Riksvägen ligger så nära. Vitsen med järnvägsstationen är att den ligger mitt i centrum, utom kanske i Säter 
där den ligger 0,5km från centrum. Därför är busstorget centrum här. Därför behövs på‐ och avstigning så 
nära centrum som möjligt för att folk ska kunna och vilja utnyttja kollektivtrafiken. Jag emotsätter mig att 
de flyttar busshållplatserna för regionbusstrafiken. Det är inte svårt för bussen att göra en högersväng vid 
Smedjebackskorsningen. Detta innebär en klar försämring för Säters invånare. 
 
Byggtiden 
Tänk på att bibehålla miljön som den ser ut som idag så långt som möjligt för att inte försvåra 
framkomligheten. Var extra uppmärksam på avspärrningar till de här maskinerna man använder så att de 
inte innebär en fara för tex mig som inte ser någonting. Jag kan gå rakt in i en maskin och bli ihjälslagen. 
Jag hör maskinen men vet inte om den har en lång arm som gräver, därför är det viktigt att vara extra noga 
med avspärrningarna. Så att folk hittar så man inte behöver gå i sicksack i labyrinter för att gå förbi 
byggarbetsplatsen. 
 
Konsekvenser av planförslaget 
Om dessa förändringar blir av är det svårt att säga om jag kommer fortsätta åka till Säter med tåg 
eller buss. Som synskadad vill man inte ha för stora förändringar som gör det obekvämare att 
orientera sig och de här förslagen innebär ett försvårande av orienteringen och hur mycket svårare det blir 
är svårt att säga. Så om jag upplever att infrastrukturen blir för svår för en äldre och synskadad att ta sig 
fram kommer jag inte att fortsätta att åka till Säter. Och jag gissar att det blir samma för Säters äldre om 
man försvårar och krånglar till åtkomligheten av infrastrukturen så kommer folk att försöka flytta till en 
enklare miljö. Men det är svårt att förespå innan förändringarna är genomförda. Resultatet blir också att 
posten, ICA, Annas mister en kund. Frågan är om jag kommer åka hit då bara för att göra mina ärenden. 
Nej jag säger nej. Det är tillräckligt jobbigt som det är idag. 
 
Kommentar: 
Synpunkterna på dagens situation noteras och förs vidare till de som är ansriga för t.ex. snöröjning samt tas i beaktande vid 
framtida förändringar. 
 
Perrongen och passagen till perrongen kommer inom ramen för det pågående järnvägsprojektet att byggas om av Trafikverket 
i enlighet med dagens krav på tillgänglighetsanpassning. Även ytorna för angöring och parkering kommer att göras om i 
samband med detta och utföras utifrån dagens tillgänglighetskrav. 
 
Kommunen för dialog och samverkan med fastighetsägaren till stationshuset, se kommentar till Finnmarken ABs yttrande. 
Gällande servitut för stationshuset ställer krav på att väntsalen med tillhörande toalett ska hållas öppen. Kommunen utreder 
ansvarsfrågan för tillsynen av att servitutet efterföljs. 
 
Synpunkterna på planförslaget noteras och beaktas i det fortsatta planeringsarbetet. De frågor som berör järnvägsprojektet 
förs vidare till Trafikverket. 
 
Den befintliga tunneln under väg 70 är endast för gångtrafik medan den nya tunneln kommer att var anpassad för både 
gång- och cykeltrafik. Därför är det inte möjligt att endast förlänga den befintliga gångtunneln. Den befintliga gångtunneln 
under väg 70 ligger även på en grundare nivå än den nya gång- och cykeltunneln. Detta inneäbr att det är en större 
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ombyggnad som krävs av den befintliga gåntunneln för att den ska anpassas till den nya komplmetterande delen under 
järnvägen med modern standard för gång- och cykeltrafik. Det nya läget för tunneln syftar även till att bättre knyta ihop 
stadens olika delar som avgränsas av järnvägen samt är en förutsättning för att andra delar av planförslaget ska kunna 
genomföras, t.ex. ur tillgänglighetshänseende. 
 
Gång- och cykeltunnelns anslutande ramper bör utformas så att cyklisternas fart dämpas i anslutning till tunneln för att 
skapa en trafiksäker passage för både fotgängare och cyklister. 
 
Kommunen bedömer att de förändringar som föreslås i planprogrammet kommer att förbättra tillgängligheten mellan centrum 
och järnvägsstationen/Säterdalen liksom till den regionala busstrafiken. Kommunen jobbar för att förbättra 
förutsättningarna för både besökare, boende och företagare, vilket också planprogrammets åtgärder syftar till. 
 
Privatperson 2 
Höja plattformen på perrongen så de med rullstolar kan åka från Säter med tåg. Som det är nu är den för 
låg så de med handikapp i rullstolar kan ej åka från Säter utan måste ta sig på något sätt till Borlänge eller 
Hedemora. Nu är den för låg. 
 
Kommentar: 
Perrongen och passagen till perrongen kommer inom ramen för det pågående järnvägsprojektet att byggas om av Trafikverket 
i enlighet med dagens krav på tillgänglighetsanpassning. Även ytorna för angöring och parkering kommer att göras om i 
samband med detta och utföras utifrån dagens tillgänglighetskrav. 
 
Privatperson 3 
Ni(Säters kommun) verkar vara angelägna att locka turister till Säterdalen, men genom att stänga 
infarten vid Myntvägen blir Säterdalen avskuren från centrum för bilister. Ingen naturlig infart 
mot Säterdalen. Anledningen till att vägen ska stängas anges att det är dubbelspår och en plankorsning. 
Men eftersom ni säger att ni fått ”dispens” för den andra plankorsningen vid Industrigatan, så borde ni 
även kunna få det för plankorsningen för Myntvägen. Borde inte påverka den planerade tunneln och den 
ev. nya infarten till Säter. 
 
Ni säger att ni vill knyta ihop staden, men genom att stänga Myntvägen så blir den än mer delad. 
Har ni verkligen utrett/analyserat trafikflödena och hur trafiken kommer förändras vid en 
stängning av Myntvägen? En stängning av Myntvägen kommer innebära att antalet bilar/lastbilar 
kommer öka via Industrigatan, vilket innebär en stor risk att köerna vid bomfällningarna kommer 
bli längre än idag. Risken att rondellen vid rv70 blir blockerad, händer ibland redan idag. 
Vid evenemang i Säterdalen (tisdagsträffar, konserter, barnaktiviteter mm), finns det stor risk för 
betydande trafikstockningar. 
 
Jag har tågpendlat till Uppsala 3 dagar/veckan i 6år, men har aldrig sett att ni frågat de som åker 
tåg vad de önskar. Hur många åker tåg från Säter? 
 
 
Kommentar: 
Den nya gång- och cykeltunneln förbättrar tillgängligheten för oskyddade trafikanter (fotgängare och cyklister) mellan norra 
och södra sidan av järnvägen i centrum och binder på så vis ihop stadens delar på ett bättre sätt. Bilburna besökare till 
Säterdalen och järnvägsstationen får visserligen en omväg men kan också lättare välja annan väg än vad oskyddade 
trafikanter kan. Fotgängare och cyklister är generellt känsligare för omvägar än bilburna trafikanter. 
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Den så kallade "dispensen" för att hålla öppet plankorsningen med Industrigatan gör att kortare tåg än den generella 
ambitionsnivån hos Trafikverket kommer att kunna mötas i Säter, vilket minskar nyttan med de kapacitetshöjande 
åtgärderna som genomförs av Trafikverket. Att hålla öppet även plankorsningen vid Myntvägen för biltrafik skulle 
ytterligare minska längden på de tåg som kan mötas. För att ändå skapa bättre mötesmöjligheter på järnvägen krävs också 
att ett visst utrymme för t.ex. järnvägsväxlar och säkerhetsområde kring dessa reserveras i anslutning till Myntvägens 
plankorsning, vilket gör att korsningen måste stängas. En avvägning och kompromiss har gjorts i denna fråga genom dialog 
mellan Trafikverket och kommunen. Stängningen av plankorsningen finns också redan reglerad juridiskt i gällande 
detaljplan och är med andra ord något som skulle kunna genomföras redan idag utan den kommande nya detaljplanen som 
tas fram efter detta planprogram. En annan orsak till stängningen av Myntvägens plankorsning med järnvägen är att den 
inte är optimal trafiksäkerhetsmässigt med det korta avståndet mellan järnvägen och väg 70 som medöfr risker när längre 
fordon ska passera liksom vid köbildning i korsningen. 
 
Kommunen och Trafikverket bedömde när den gällande detaljplanen togs fram att trafiksituationen kring 
cirkulationsplatsen i korsningen Industrigatan/väg 70 kommer att bli acceptabel vid en stängning av Myntvägens 
plankorsning. I planprogrammet redovisas översiktligt bedömningar kring förändrade trafikflöden och konsekvenser där 
också framtida kritiska punkter för biltrafiken har identifierats. Kommunen kommer att göra en trafikutredning där bland 
annat konsekvenserna i cirkulationsplatsen i korsningen Industrigatan/väg 70 studeras mer i detalj och förslag till 
eventuella åtgärder kommer att redovisas. 
 
Kommunen kommer att ta fram en trafikutredning där även variationer i trafikflödena studeras, t.ex. i anslutning till 
evenemang. 
 
Kommunen välkomnade under planprogrammets samråd alla sorters synpunkter, inklusive synpunkter från tågresenärer. 
 
Kommunen hanterar inte själva statistisk över antalet tågresenärer som pendlar till och från Säter. Detta är uppgifter som 
insamlas av tågoperatörerna SJ och Tåg i Bergslagen. Av olika skäl är dock tågoperatörerna generellt försiktiga med 
utlämnandet av denna typ av statistik. 
 
Privatperson 4 
(Som yttrande lämnas urklipp från två Facebookinlägg daterade 2019-01-09 samt 2019-01-25 som privatperson 4 skrivit 
på sin Facebooksida. Yttrandet avser signalkorsningen Riksväg 70/Myntvägen som felanmäldes i januari 2019 av hen till 
Trafikverket. På grund av GDPR återges inte några av kommentarerna i följande text.)   
 
(2019-01-09) Fler än jag som tycker att trafikljusen slår om mycket snabbare nu, än för några veckor 
sedan. Har hänt några gånger att bilar, utefter riksvägen, inte hinner få stopp när det slår om till rött för 
dem. Händer att jag korsar riksvägen varje dag, men ofta vågar jag inte korsa riksvägen fastän jag har 
grönt, då jag ser att det kommer bilar i ”hög” fart och ofta inte hinner få stopp då det slår om till rött för 
dem. Ex. igår kom jag från Säterdalen, det slog om till grönt, så jag åkte över järnvägen för att sedan 
tvingas göra en tvärnit då det kom en bil söderifrån  i ”hög” fart som inte hann få stopp utan åkte mot 
rött…Misstänker att man gjort någon förändring i systemet. 
 
(2019-01-25) Idag hände det igen! Jag skall korsa riksvägen och åka mot Säterdalen. Jag står vid rött ljus 
och när jag får grönt, gör jag mig beredd att korsa riksvägen. Men eftersom jag varit med ”förr”, kollar jag 
en extra gång. Och då kommer en bil i bra fart söderifrån och kör rakt över korsningen trots att jag har 
grönt. Väntetiderna mellan vilka som skall ha företräde verkar ha förkortats till det ”farliga”. Jag borde ha 
haft rött ljus en något längre tid, kan jag tycka. – Hoppas bara att det inte händer något allvarligt…. 
 
Kommentar: 
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Synpunkterna skickas vidare till Trafikverket som ansvarar för driften av trafiksignalerna i korsningen Myntvägen/väg 
70. 
 
Till följd av de förändringar av korsningen Myntvägen/väg 70 som regleras i gällande detaljplan och som föreslås i 
planprogrammet kommer korsningen att ha en annan utformning än idag. Antingen behålls korsningen i sitt nuvarande läge 
men utan Myntvägens anslutning till korsningen eller så flyttas korsningen ett kvarter längre åt söder till korsningen med 
Gränsgatan. Det är inte bestämt ännu om korsningen fortsatt kommer att regleras med trafiksignaler eller om annan 
utformning, t.ex. cirkulationsplats, är aktuell. Oavsett vilken korsningslösning som är aktuell i framtiden så kommer 
dagens funktion hos trafiksignalerna i korsningen Myntvägen/väg 70 att förändras.  
 
Privatperson 5 
Under alla förhållanden: 
Behåll infart Östra Långgatan! 
Behåll lokaltrafikled Järnvägsgatan - Torggatan! 
Överge varje tanke på cirkulationsplats Gränsgatan 
 
Synpunkter på förslagsdokumentationen 
Innehåll sidorna 4 och 5 är styrande för resten av underlaget och har sannolikt även framtida betydelse. 
Den föreslagna ”raka” gc-sammankoppling centrum och Säterdalen är onödig och opraktisk samt låser 
handlingsutrymmet. Bägge ”storheterna” står för sig själva och kan hjälpa varandra med rätt utformning 
av ömsesidig information. Förslagets framhållna värde/fördel är visuellt samband, men sådant finns 
sannolikt endast i läge tunnelbotten. Idén torde vara huvudorsak till etapp 2 förslaget: 
- Stängning av nuvarande infart,  
- Anläggning av cirkulationsplats Gränsgatan,  
- Stängning av Järnvägsgatan,  
Alla tre åtgärderna medför allvarliga men för centralorten.  
 
Etapp 2 förslaget saknar beskrivning av dess troliga konsekvenser för näringsverksamhet,  
tillgänglighet, trafikföring, besöksnäring och framtida utvecklingsmöjligheter En Gc led (gång, cykel, 
handikappfordon etc) med tunnel under barriären är nödvändig, men bör placeras där den kan anslutas 
utan att den styr omgivande trafikmöjligheter. En annan sträckning och placering än förslagets har inte 
dess nackdelar och kan dessutom ge bättre sammanhang och kommunikationsförutsättningar norr - söder 
samt ge bibehållen handlingsfrihet. Efter att studerat dokumentation och övervägt presentationen finner 
jag det nödvändigt att presentera ett utkast till alternativ idé. 
 
Utkast till alternativ idé samt dess antagna effekter: 
Idé: Gc-led med tunnel under järnväg - rv 70 - Järnvägsgatan till del av Salutorgsområdet anläggs i 
samband med banarbeten. Leden kommer att binda samman Turistcentrum med Säterdalen. (Sträckning 
mot Gränsgatan enl gällande detaljplan?)  
Antagna effekter:  
Om idén kan genomföras innebär det:  

- Gc-problemet i sin helhet blir löst i närtid i ett sammanhang och med god tillgänglighet. (samt till 
största delen eventuell finansierat av Trafikverket)  

- Inga samordningsproblem med nuvarande tunnel 
- God koppling mellan turistinfo Salutorget och Dalen och vice versa  
- Ingen kostnad för ombyggnad av gator, omledning av trafik och anläggning av c-plats 

Gränsgatan.  
- Frihet till framtida detaljusteringar/anpassningar/moderniseringar  
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- Ingen påverkan på leden Järnvägsgatan – Torggatan utom möjlighet till bättre hållplatser på 
frigjort utrymme.  

- Allt (utom eventuellt rv-70 jobb) kan genomföras i en etapp  
- Någon etapp 2 kommer inte att behövas? Den kan omfatta hållplatsanläggningar? Borttagning av 

befintlig tunnel  
- Bra tillgänglighet till och bra funktioner inom centrumområdet behålls, bl a en fin inblick till 

`trästan`, vid infart Östra Långgatan.  
 
Fördelar enligt ovan bör vara skäl till att utreda om idén är möjlig. 
 

 
 
Avgörande frågor med förslag:  
1 Är nivåförhållandet beräknad tunnelbotten Järnvågsgatan och möjlig startplats för tillfart sådant att idén 
är möjlig om tillfarten blir svängd? (Godkänd lutning) 
2 Är möjlig area tillräcklig för svängd tillfart om sådan krävs för att lutningen ska bli OK?  
 
Förslag: Frågorna ovan utreds snarast. Jag visar gärna på plats hur idén är tänkt.  
Det finns tillgång till en någorlunda genomtänkt utveckling av idén, om utredningen kommer att visa att 
utrymme finns. 
 
Kommentar: 
Kommunen har gjort bedömningen att föreslagna lösningar i planprogrammet (t.ex. de åtgärder som är tänkta att genomföras 
i etapp 2) skapar bättre förutsättningar för staden att möta väg 70/järnvägen samt koppla ihop centrum med Säterdalen 
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genom en så rak axel som möjligt för att öka gång- och cykeltrafikanters tillgänglighet och trafiksäkerhet mellan centrum och 
järnvägsstationen/Säterdalen liksom att öka orienterbarheten mellan centrum och Säterdalen. De åtgärder som rör etapp 2 
behöver utredas mer, både inom ramen för en kommande trafikutredning och en framtida vägplan för väg 70, innan slutligt 
val av åtgärder görs. 
 
En skiss i planprogrammet visar att stängning eventuellt kan bli aktuellt av Järnvägsgatans anslutning till Gränsgatan 
söderifrån om den korsningen på väg 70 utformas som en cirkulationsplats. Det är dock inte säkert att det blir en sådan 
korsningslösning som kräver en stängning av Järnvägsgatan söderifrån. Det är endast en av flera möjliga utformningar av 
korsningen på väg 70. Av planprogrammet framgår också att utformningen av korsningen väg 70/Gränsgatan måste 
utredas vidare. Detta kommer att göras inom ramen för en trafikutredning. Utformningen är även beroende av dialogen med 
Trafikverket i rollen som statlig väghållare för väg 70, vilket kommer att ske inom ramen för en framtida vägplan för väg 
70. 
 
Utifrån kommunens nuvarande bedömning finns det tydliga fördelar med en flyttad korsning på väg 70 för att skapa en 
bättre helhetslösning för bl.a. gång- och cykeltunnelns anslutning till centrum. En flytt av korsningen är dock ännu inte 
beslutad utan måste utredas vidare inom ramen för en trafikutredning och vägplan. Detta ska förtydligas i planprogrammet. 
Kommunen noterar den yttrandes synpunkter och tar dessa i beaktande i den fortsatta planeringen med bl.a. trafikutredning 
och detaljplan. 
 
Konsekvenser av åtgärderna i etapp 2 finns beskrivna i planprogrammet för trafikföring och tillgänglighet. Det pågående 
arbetet med den fördjupade översiktsplanen samt det kommande arbetet med trafikutredningen, parkeringsutredning och 
vägplanen för 70 kan hantera konsekvenser för näringsverksamhet, besöksnäring och framtida utvecklingsmöjligheter. 
Kommunen kommer att föra fortsatt dialog med näringslivet och övriga invånare. 
 
Kommunen har ambitionen att Gränsgatan ska bli stadens nya huvudstråk, därav förslaget till flytt av väg 70:s anslutning 
från Östra Långgatan till Gränsgatan. Kommunen bedömer att Gränsgatan har bättre kapacitet än Östra Långgatan att 
klara större trafikflöden. Gränsgatan kommer även få en viktigare roll i staden till följd av exploateringar, t.ex. särskilt 
boende vid Prästgärdet. 
 
Kommunen noterar den yttrandes förslag till alternativ idé och beaktar den i det fortsatta arbetet. Det alternativa förslaget ger 
dock en längre tunnel än planprogrammets förslag, vilket kan öka otrygghetskänslan och medföra att färre använder tunneln 
vilket skulle minska den upplevda tillgängligheten. Kommunen bedömer i nuläget inte att det alternativa förslaget skulle ge 
avsevärt större handlingsfrihet till framtida anpassningar än planprogrammets förslag. Det alternativa förslaget är inte 
möjligt att genomföra utan samverkan med Trafikverket eller förändringar av gällande detaljplaner där tunneln passerar 
under Järnvägsgatan till Salutorget. Det alternativa förslaget förändrar inte tillgängligheten mellan väg 70 och centrum 
jämfört med planprogrammets förslag – båda förslagen innebär god tillgänglighet från väg 70 till centrum – den största 
skillnaden är att anslutningen till väg 70 flyttas från Östra långgatan till Gränsgatan, dvs. till ett annat hörn av Salutorget, 
vilket inte försämrar tillgängligheten. Av planprogrammet framgår att övriga åtgärder i etapp 2 behöver utredas mer innan 
slutligt val av åtgärd väljs. Skisserna i planprogrammet visar endast exempel på en framtida utformning. 
 
Finansiering av t.ex. gång- och cykeltunneln är en förhandlingsfråga mellan Trafikverket och kommunen. 
 
Privatperson 6 

- -Är det tillgänglighetsskapande med det oattraktiva ståltrådsstängslet som står utmed 
- järnvägsspåret? 
- -De tänkta hissarna; kommer de alltid att vara i funktion? Om inte, hur ska de med rullator eller 
- rullstol ta sig över till andra sidan? Ska de ta sig fram via Dalstigen och Norrtullsgatan? 
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- -Hur hårt trafikerad kommer Kungsvägen/Dalstigen och korsningen med Norrtullsgatan att bli? 
Den tunga trafiken som ska till Gruvplan måste ju ta sig fram på något sätt. 

- Dalstigen och Kungsvägen är i dagsläget riskfyllda för oskyddade trafikanter. 
 
Kommentar: 
Stängselfrågan hanteras inte inom ramen för planprogrammet utan det är Trafikverket som ansvarar för stängslet. 
Kommunen instämmer i att stängslet längs med järnvägen inte är särskilt attraktivt, men håller inte med om att 
tillgängligheten försämras på grund av stängslet. Stängslet fyller en viktig funktion för att minska risken för så kallat 
spårspring och suicid på järnvägen. Trafikverket sätter upp sådana stängsel längs alla järnvägar i landet just för att öka 
säkerheten på järnvägarna. Av planprogrammet framgår att kommunen har ambitionen att öka både tillgängligheten och 
attraktiviteten med god gestaltning längs med stråket centrum-järnvägsstationen. Exakt hur denna gestaltning kommer att 
bli är en fråga för projekteringsfasen, men stängslet som funktion kommer dock av säkerhetsskäl att bli kvar. 
 
Hissarna kommer alltid vara i funktion. Som komplement till hissarna kommer även ramper att finnas med lutning och 
vilplan enligt gällande riktlinjer för tillgänglighet. 
 
Översiktlig uppskattning av trafikflödet har gjorts i planprogrammet för bl.a. Kungsvägen, Dalstigen och Norrtullvägen som 
visar att trafiken kommer att öka något på Kungsvägen och Dalstigen. En framtida trafikutredning ska titta noggrannare 
på all trafik inkl. tung trafik och ge förslag på åtgärder för att komma tillrätta med eventuella problem på t.ex. Dalstigen 
och Kungsvägen. Den tunga trafiken som ska till Gruvplan trafikerar till viss del redan Kungsvägen då korsningen med 
Myntvägen inte är optimal. Uppställningsplatsen vid Gruvplan är på sikt tänkt att flyttas till annan plats i kommunen för 
att minska den tunga trafiken till Gruvplan. 
 
 
Privatperson 7 
Det liggande förslaget innebär ingen förändring i relationen Tågstation – Centrum utan 
tågstationen kommer även i framtiden att känslomässigt ligga en bit från centrum. 
Ombyggnaden av Järnvägsstationen ger nu Säter en unik möjlighet att göra förändringar i detta och göra 
tågresandet/pendlandet mera tillgängligt genom att samla kollektivtrafiken till någon form av resecentra. 
En sådan åtgärd skull kunna vara att samla kollektivtrafiken kring den planerade tunneln under RV-
Järnväg med Salutorget på centrumsidan och tåg/buss på Säterdalssidan vid den f d OK-tomten. Detta 
kan ske på två alternativa sätt. 
 

- Första alternativet är att dra mittplattformen mot nordväst så att man kan angöra 
den från den så kallade OK-tomten ena hörn. En sådan placering bör undersökas seriöst 
med Trafikverket. Gissningsvis blir den svår att genomföra tekniskt. 

- Det andra alternativet är att i stället för mittplattform bygga två sidoplattformar. En 
på nuvarande tågstationssidan och en mot RV 70. Dessa sidoplattformar dras då så långt 
mot nordväst som möjligt för att på ett naturligt sätt ansluta till den planerade gång och 
cykeltunnel under Rv 70 /Järnvägen. Motsvarande lösning finns t ex i Hedemora. En 
förutsättning är att området runt gångtunnelns mynning vid OK-tomten är tillräckligt 
stort för att rymma pendlarparkering för bil och cykel, angöringsytor mm. I Hedemora 
stannar merparten av alla persontåg på stationssidan medan den motsatta perrongen 
används endast vid tågmöten. Samma förhållande borde bli för Säters del åtminstone 
fram till dess att tågtrafiken utvecklats så att tågmöten med pendeltåg ev sker i Säter. 

 
Kommentar: 
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Förslag på fartdämpande åtgärder 

Kommunen noterar synpunkterna och beaktar dem i dialogen med Trafikverket. Trafikverkets järnvägsprojekt är dock inne 
ett sent skede och endast små förändringar är därför möjliga av de lösningar som föreslås i yttrandet. 
 
 
Privatperson 8 
(bilagor i form av planbeskrivning och samrådsredogörelse från 2001 redovisas inte här utan finns tillgängliga i sin helhet på 
samhällsbyggnadsförvaltningen) 
 
Nordvästra delen av Kungsvägen mot Kvarnbacken 
På grund av att järnvägsövergången vid Myntvägen ska stängas så kommer trafiken att ökas kraftigt 
nordvästra delen av Kungsvägen mot Kvarnbacken, både tung trafik och personbilar. I dagsläget åker tung 
trafik (24 meters), timmerbilar, bussar och personbilar på denna väg i båda riktningar. När 
järnvägsövergången kommer att stängas kommer denna trafik att öka kraftigt. Förslag är att fartdämpning 
byggs på 2 platser, se bilaga (skiss).  
 
Trottoar finns från Norrtullsvägen fram till Kungsvägen 2, där slutar trottoaren. Gående på gatan där 
trottoar saknas medför att två bilar inte kan mötas. Vintertid är gatan så smal, 4,5 meter, att gå på gatan är 
en livsfara. Se bilaga. Fartdämpande åtgärder har begärts hos kommunen tidigare vid två tillfällen utan att 
åtgärder har vidtagits. Hastigheten i dag är 30 km och det är ett fåtal som  
håller denna hastighet.  
 
Gällande den nya planerade GC-tunneln under järnvägen och riksväg 70 så bör det vara rejält med 
belysning och kameraövervakning. Idag väljer många bort att gå i gångtunneln' kvällstid och nattetid då 
det är en rädsla, istället går man över riksväg 70. 
 

 

 
Kungsvägen från väst 

 
Kommentar: 
Översiktlig uppskattning av trafikflödet har gjorts i planprogrammet för bl.a. Kungsvägen och Dalstigen som visar att 
trafiken kommer att öka något på Kungsvägen och Dalstigen. En framtida trafikutredning ska titta noggrannare på all 
trafik, inkl. tung trafik och variationer i trafikflödet t.ex. vid evenemang, och ge förslag på åtgärder för att komma tillrätta 
med problematiken på t.ex. Dalstigen och Kungsvägen. 
 

Fartdämpande åtgärder 
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Kommunen är medveten om problematiken längs med Dalstigen- Kungsvägen och kommer, i trafikutredningen, att studera 
behov av åtgärder, bland annat på den aktuella sträckan. Till exempel kan ombyggnation av gatan bli aktuellt så att den 
erbjuder hastighetsdämpning och säkrare lösningar för gående och cyklister. Eventuellt kan även tung trafik förbjudas på 
sträckan. Det går dock inte idag att säga exakt vilka åtgärder som kommer bli aktuella utan detta behöver först utredas 
vidare. 
 
Synpunkterna på utformningen av den nya gång- och cykeltunneln noteras och beaktas i det fortsatta planeringsarbetet. 
 
Privatperson 9 
Planen på en bättre gång- och cykeltunnel mellan centrum och Säterdalen och en parkplantering, istället 
för den vanprydande, numera nedlagda bensinmacken ser mycket bra ut. Redan idag är farten hög och det 
är mycket tung trafik längs Kungsvägen. Där vi bor är det också mycket dålig sikt när man ska ta sig från 
den ena till den andra sidan Kungsvägen, vilket gör det besvärligt för bla våra tre barn i förskoleåldern att 
passera men även alla övriga oskyddade trafikanter. 
 
Vi önskar att man samtidigt med stängningen av Myntvägen; 

- Stänger av grusvägen mellan Stationshuset och Kungsvägen för biltrafik eller, åtminstone, 
obehörig biltrafik så att oskyddade trafikanter kan ta sig fram säkert mot Industrigatan. 
Sänker hastigheten på hela Kungsvägen till max 30 km/h och ev ordnar farthinder, om inte farten 
reduceras. 

- Gör ett övergångsställe från grusvägen (som går från stationshuset mot Kungsvägen) till andra 
sidan Kungsvägen. Detta för att göra det säkert för barnen i området, alla motionärer, hundägare, 
och oskyddade trafikanter som dagligen passerar och som har rätt att ta sig fram utan risk längs 
med hela Kungsvägen, när trafiken ökar då Myntgatan stängs, och innan en ordentlig gång- och 
cykelbana byggts från stationshuset mot Industrigatan.  

 
De mycket förfulande om än för säkerheten bra staketen mot järnvägen kan, om de inte byts ut, få 
planteringar av klängväxter och buskar. 
 
Kommentar: 
Kommunen kommer att genomföra en trafikutredning för att studera behov av åtgärder för att komma tillrätta med problem 
kopplat till tillgänglighet och trafilksäkerhet. Till exempel behöver trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs med Kungsvägen 
studeras. En översyn behöver även göras av möjligheterna att skapa ett sammanhängande gång- och cykelstråk från det nya 
tunnelläget mot järnvägstationen och vidare mot järnhandeln. 
 
Kommunen noterar synpunkterna om nuvarande poblematik och förslag till åtgärder och beaktar dem i det forsatta 
planeringsarbetet med trafikutredning, fördjupad översiktsplan och detaljplan(er). 
 
Stängselfrågan hanteras inte inom ramen för planprogrammet utan det är Trafikverket som ansvarar för stängslet. 
Kommunen instämmer i att stängslet längs med järnvägen inte är särskilt attraktivt. Stängslet fyller dock en viktig funktion 
för att minska olycksrisken. Av den anledningen sätter Trafikverket upp sådana stängsel längs alla järnvägar i landet. Det 
är kommunens ambition att göra stråket järnvägen-centrum mer attraktivt och gestaltningsfrågorna kommer därför bli 
aktuella i projekteringsskedet. 
 
Privatperson 10 

- Om järnvägsövergången vid Myntgatan stängs, kommer trafiken vid omdirigering att öka avsevärt 
med bilar och tung trafik på nordvästra delen av Kungsvägen o Kvarnbacken, och vid evenemang 
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i Säterdalen blir det väldigt märkbart med förmodligen stora trafikproblem. Då det i dagsläget är 
väldigt trångt och 2 personbilar kan mötas(knappt de vintertid) men absolut inte med dessutom 
en gångtrafikant, hur tänker man åtgärda de angående oskyddade trafikanter? Trafiksäkerheten är 
ju viktig, och hastighetsbegränsningen på 30 km/h överskrids av flertalet. Dessutom tror jag flera 
kommer välja att gå denna väg ist för i en lång gångtunnel som känns osäker att passera genom 
kvälls o nattetid. 

- Fartdämpning i form av avsmalnande väg vid Kungsvägen 2 och ev en smal trottoar för 
oskyddade trafikanter är ett förslag. Vilket oxå reducerar bullret från trafiken som kommer öka 
avsevärt för mig boende på Kungsvägen 2 och därmed sänker värdet på min fastighet avsevärt. 

- Beträffande att binda ihop centrum och sidan vid Säterdalen, anser jag att vi blir mer avgränsade 
från staden om plankorsningen stängs, vilket oxå kan påverka mitt företag negativt. Varför byggs 
ej mötesspår utanför centrum, då de dessutom kan göras längre o ev möta framtida behov bättre. 

 
Kommentar: 
Angående uppskattning av trafikflöden, se kommentar till yttrande från Privatperson 8. 
 
Gång- och cykeltunneln kommer att utformas särskilt med hänsyn till just tillgänglighet och trygghet, bl.a. i samråd med 
Polisen, för att människor inte ska vilja undvika tunneln kvällstid. Den föreslagna nya tunneln kommer att avsevärt bättre 
än dagens lösning med otrygg och otillgänglig tunnel under väg 70 och passage i plan över järnvägen. 
 
Att mötesspåret byggs just i Säters centrum har beslutats av Trafikverkets och beror på att Trafikverket vill skapa ett 
optimalt avstånd mellan mötesspåren längs Dalabanan (de så kallade ”samtidigheterna”) för att få ut maximal kapacitet på 
Dalabanan som helhet. Den nya gång- och cykeltunneln förbättrar tillgängligheten för oskyddade trafikanter (fotgängare och 
cyklister) mellan norra och södra sidan av järnvägen i centrum och binder på så vis ihop stadens delar på ett bättre sätt. 
Bilburna besökare till Säterdalen och järnvägsstationen får visserligen en omväg men kan också lättare välja annan väg än 
vad oskyddade trafikanter kan. Fotgängare och cyklister är generellt känsligare för omvägar än bilburna trafikanter. 
Kommunen vill inte försämra förutsättningarna för näringsidkare i Säters tätort. Bilen är ett viktigt transportmedel i Säter, 
men kommunen vill samtidigt göra centrum mer tillgängligt även för gång- och cykeltrafikanter, i planprogrammet med 
särskilt fokus på tillgängligheten mellan centrum och Säterdalen/järnvägsstationen. En trafikutredning och 
parkeringsutredning kommer att genomföras för att klargöra gällande förhållanden i tätorten och ge förslag på framtida 
lösningar. 
 
Privatperson 11 
Vill framföra mina åsikter ang. avstängning av överfart Myntvägen från centrum över Järnvägsöverfarten 
till Säterdalen och Kungsvägen. Jag anser att ni delar av centrum, och vi på Kungsvägen blir avskärmade 
ifrån centrum. Jag själv driver en frisörsalong där. Jag trodde att ni försökte att måna om att behålla så 
mycket man kan av centrala Säter i sin helhet, inte dela av. Och allra helst med tanke på att det snart inte 
finns några butiker och cafeer kvar i centrum. Och blir det svårt att komma av från rv 70 för att komma 
till centrum så åker man förbi tex. till Borlänge där utbudet är mycket större. Man måste oxå tänka på 
äldre och handikappade som måste ta bilen till affärer och dyl. de kan inte gå hur långt som helst för att 
parkera, så ett bilfritt centrum fungerar inte anser jag, för vi måste väl tänka på allas behov! 
 
Tänkte på bygget av ev en tunnel och dyl. är inte trevligt att gå i ensam på kvällar och helger, med tanke på 
rån och överfall som man läser om dagligen i tidningar. Då är det bättre och lägga alla gångvägar ovan 
jord. Tänker på Säterdalen på sommaren som tex. vid Nostalgin, och tisdags träffarna, då kommer det att 
bli kaos på Kungsvägen som redan är trång, och redan väldigt trafikerad, det kommer inte att bli optimalt. 
Ni skriver utveckling av Säterdalen som turistmål? Kommer man inte från Säter och vet riktigt hur man 
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tar sig dit när man inte kan åka över järnvägsöverfarten, så kanske man struntar i det. För idag åker i 
princip alla bil och de flesta vill åka så nära som möjligt och det ska vara lätt att ta sig fram, och med en 
avstängd överfart blir det inte det anser jag. Tror inte det blir till en fördel för Säterdalen. 
 
Sedan känns det inte vidare tryggt om ni har tänkt att lägga busshållplatserna efter rv 70, där skolbarnen 
ska stå på mornarna för att åka till skolan. Känns helt absurt att lägga busshållplatser vid en tungt 
trafikerad väg! Törs inte ens tänka på vad som kan hända då. Försöker man inte och lägga dom vid mindre 
vägar om möjligt! 
 
Nu förstår jag att allt detta handlar om att järnvägen vill bygga dubbla spår på den befintliga järnvägen vid 
stationen. Men finns inte alternativet att bygga dubbelspåret utanför Säter tex. från Yttreheden mot 
Hedemora trakten, är det ett alternativ? Vad är det som säger att det måste göras i centrala Säter? och inte 
utanför? 
 
Kommentar: 
Den nya gång- och cykeltunneln förbättrar tillgängligheten för oskyddade trafikanter (fotgängare och cyklister) mellan norra 
och södra sidan av järnvägen i centrum och binder på så vis ihop stadens delar på ett bättre sätt. Bilburna besökare till 
Säterdalen och järnvägsstationen får visserligen en omväg men kan också lättare välja annan väg än vad oskyddade 
trafikanter kan, i det här fallet kommer biltrafik fortfarande att enkelt kunna ta sig mellan centrum och 
järnvägsstationen/Säterdalen/Kungsvägen både via Industrigatan och Strandvägen. Fotgängare och cyklister är generellt 
känsligare för omvägar än bilburna trafikanter. 
 
Av planprogrammet framgår att biltrafiken fortfarande kommer att kunna nå centrum från väg 70 på ett enkelt sätt – lika 
enkelt som idag. Planprogrammet föreslår endast att anslutningen mellan centrum och väg 70 flyttas från Östra långgatan 
till Gränsgatan, dvs. till ett annat hörn av Salutorget. En annan utformning av korsningen med väg 70 kan även bli 
aktuell. 
 
Kommunen vill inte försämra förutsättningarna för näringsidkare i Säters tätort. Bilen är ett viktigt transportmedel i Säter, 
men kommunen vill samtidigt göra centrum mer tillgängligt även för gång- och cykeltrafikanter, i planprogrammet med 
särskilt fokus på tillgängligheten mellan centrum och Säterdalen/järnvägsstationen. Kommunen bedömer att planprogrammet 
inte försämrar skyltläget för butikerna utan snarare att skyltläget förbättras när väg 70 upplevs få en utformning och skala 
som mer överensstämmer med den småskaliga trästaden i centrala Säter, vilket kan inverka positivt på upplevelsen av de 
butiker som ligger i centrala Säter närmast väg 70. 
 
Kommunen kommer att ta fram en trafikutredning där även variationer i trafikflödena studeras, t.ex. i anslutning till 
evenemang. 
 
Busshållplatserna längs med riksvägen kommer utformas på ett trafiksäkert sätt med ordentliga fickor där biltrafiken inte 
framförs. På så sätt skapas säkerhetszoner så att det kommer vara säkert att vänta på bussen. Hållplatskurerna på de 
nuvarande busshållplatserna står idag väldigt nära trafiken och riskerna är större än vad de skulle bli efter ombyggnation. 
 
Att mötesspåret byggs just i Säters centrum har beslutats av Trafikverket och beror på att Trafikverket vill skapa ett 
optimalt avstånd mellan mötesspåren längs Dalabanan (de så kallade ”samtidigheterna”) för att få ut maximal kapacitet på 
Dalabanan som helhet. 

Samrådsmöten 
(Här redovisas i korthet olika frågeställningar och synpunkter som framkommit under båda samrådsmötena.) 
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- När kan den exakta järnvägsspårdragningen förväntas vara fastställd?  

 
- Det är viktigt att säkerställa att trafiklösningen på ”Säterdalensidan”, dvs längs Kungsvägen, 

Nortullsvägen osv utreds vidare. Här är det trångt och oro över tilltagande motortrafik, även med 
tunga fordon finns. 

 
- Varför byggs inte den så kallade etapp 2 ut på en gång? 

 
- Hur utvecklas stationsområdet i sin helhet för att säkerställa funktion, tillgänglighet och trygghet? 

 
- Viktigt att ta fram en parkeringsutredning och trafikutredning för att inte kommande 

trafiklösningar försvårar för handlarna och boende i kommunen. I båda utredningarna finns 
önskemål om att näringsidkare och allmänhet inkluderas. Det upplevs viktigt att centrum ska vara 
tillgängligt med bil. 
 

- Mer grönska av området Gruvplan/OKQ8/Segenbadenberg.  
 

- Att passage från Milano mot ICA inte omöjliggörs med motorfordon, likaså Järnvägsgatan mot 
Salutorget. 

 
- Vad finns det för planer med Smedjebackskorset? Det upplevs vara en trafikfarlig korsning med 

väg 70. Trafikverket och kommunen måste se över detta snarast. 
 

- Stäng inte av korsningen väg 70/Östra Långgatan/Myntvägen. Det delar staden ännu mer. 
 

- Tunnlarna måste upplevas trygga och ljusa. Tillgängligheten är viktig. 
 

- Viktigt med god tillgång till pendlarparkering för tågresenärer. 
 

- Stängslet längs järnvägen behöver rustas och hela gång- och cykelstråket till stationen måste bli 
finare. 
 

Kommentar: 
Just nu pågår dialog mellan Trafikverket och kommunen inom ramen för järnvägsprojektet. Trafikverket beräknar att en 
bygghandling kommer att tas fram under 2019 för att byggnationerna på järnvägen ska kunna inledas 2021. 
 
En trafikutredning kommer att studera trafiklösningar för t.ex. gator i centrum, Kungsvägen, Dalstigen, Norrtullvägen, 
Smedjebackskorsningen 
 
Att etapp 2 inte byggs ut på en gång beror på att Trafikverkets planering inte täcker åtgärderna på väg 70. En separat 
vägplan behöver, vid sidan om kommunens trafikutredning tas fram av Trafikverket för att utreda dessa frågor djupare. 
 
Stationsområdet kommer exempelvis att kunna utvecklas enligt skisserna i planprogrammets planförslag, vilket uppfyller de 
önskemål som finns i kommentarerna. Exakt utformning bestäms dock senare i processen. 
 
Smedjebackskorsningen hanteras i en separat process. Säters kommun är medvetna om bristerna och har inlett en dialog med 
Trafikverket.   
 
I övrigt se kommentarer till yttranden i denna samrådsredogörelse. 
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Ställningstagande  
Justering av programförslaget 
Planprogrammet justeras på följande punkter innan det blir föremål för godkännande: 
 

• Komplettering på flera ställen i planprogrammet med att trafikutredning och parkeringsutredning 
ska tas fram för att studera trafiken noggrannare och ge förslag åtgärder. 

• Förtydligande att skisserna i planprogrammet endast är exempel på en framtida utformning. Att 
de exemplifierar kommunens principiella ställningstagande t.ex .om hur passage av väg och 
järnväg bör se ut, om en cirkulationsplats som en möjlig korsningslösning, samt att de kan 
komma att förändras utifrån kommande trafikutredning och eventuell vägplan för väg 70. 

• Justering av vissa uppgifter kopplat till Trafikverkets järnvägsprojekt. 
• Justering av formuleringar kopplat till detaljutformning för ”Fokusområde Järnvägsstationen” 

angående trappornas utformning. 
 
Därutöver tillkommer redaktionella ändringar i planprogrammet. 

Beaktande av synpunkter 
Följande instanser, sakägare och allmänhet har inte, helt eller delvis, fått sina synpunkter tillgodosedda: 
 

• Länsstyrelsen 
• Trafikverket 
• Finnmarken Teknik AB 
• Mig & Alice 
• PRO  
• Moderaterna 
• Privatperson 1 
• Privatperson 3 
• Privatperson 5 
• Privatperson 6 
• Privatperson 7 
• Privatperson 8 
• Privatperson 10 
• Privatperson 11 

 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Säter 2019-03-12 
 
 
 
Andréas Mossberg 
Samhällsbyggnadschef 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-03-26 11  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § Dnr KS2018/0237 
 
Finansiering av tåg 8202 för 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Finansiera tåg 8202 enligt tidigare års överenskommelser mellan kommu-
nerna och Kollektivtrafikförvaltningen vid Region Dalarna (tidigare Dalatra-
fik), under förutsättning att övriga parter fattar beslut om att bära sina delar 
av kostnaden 

2. Kommunen föreslår att frågan om tågets vara från 2020 och framåt behand-
las av Region Dalarnas Kollektivtrafikmyndighet och utgångspunkten är att 
trafiken kommer att ingå i det ordinarie trafikutbudet för regionen. 

 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommun har tillsammans med Landstinget och övriga kommuner utmed Dala-
banan under flera års tid finansierat en specifik avgång för tåg 8202 då den ses som 
viktig för Dalarnas innevånare. Tåg 8202 trafikerar sträckan Dalarna-Stockholm tur 
och retur och den extra finansieringen avser den sena avgången på kvällen.  
 
Delge beslutet till: 
Region Dalarna, Kollektivtrafikmyndigheten.  
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Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 0225-55 000 (vxl) sbn@sater.se  
 Box 300 Västra Långgatan 12 Fax Internetadress  
 783 27 Säter Säter 0225-516 65 www.sater.se  

 

Datum Diarienummer 
2019-03-12  

 

Finansiering av tåg 8202 för 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
Kommunstyrelsen besluta: 

• Finansiera tåg 8202 enligt tidigare års överenskommelser mellan 
kommunerna och Kollektivtrafikförvaltningen vid Region Dalarna  
(tidigare Dalatrafik), under förutsättning att övriga parter fattar beslut om 
att bära sina delar av kostnaden 

• Kommunen föreslår att frågan om tågets vara från 2020 och framåt 
behandlas av Region Dalarnas Kollektivtrafikmyndighet och 
utgångspunkten är att trafiken kommer att ingå i det ordinarie 
trafikutbudet för regionen. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommun har tillsammans med Landstinget och övriga kommuner utmed 
Dalabanan under flera års tid finansierat en specifik avgång för tåg 8202 då den 
ses som viktig för Dalarnas innevånare. Tåg 8202 trafikerar sträckan Dalarna-
Stockholm tur och retur och den extra finansieringen avser den sena avgången på 
kvällen.  
 
Delge beslutet till: 
Region Dalarna, Kollektivtrafikmyndigheten.  
 
 
 

Mikael Spjut  Pär Jerfström 
Biträdande Samhällsbyggnadschef  Kommundirektör 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-03-26 12  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § Dnr KS2019/0144 
 
Genomförandeorganisation nytt särskilt boende för äldre i Säter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar, med till-
ägget att förvaltningschef vid samhällsbyggnadsförvaltningen ska ingå i styrgruppen,  
fastställa organisation för Projekt nytt särskilt boende i Säter 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
I november 2018 beslutade Kommunfullmäktige att godkänna framtagen program-
handling för nytt särskilt boende i Säter. I samband med detta så gavs uppdrag att 
arbeta fram förfrågningsunderlag samt utreda finansieringsalternativ av särskilt bo-
ende om 70 platser.  I linje med givna uppdrag samt att projektet övergår från plane-
ringsfas till genomförandefas så bör beslut om projektorganisation fattas. Tidigare 
erfarenheter visar på nyttan av en god bemanning samt att knyta rätt kompetens med 
erfarenhet av liknande projekt till projektet. 
 
Nedan syns beslut & uppdrag rörande nytt särskilt boende i Säter. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-15 KF§25: 
1. Godkänna redovisad programhandling inklusive bilaga 1 som funktionshandling 
för särskilt boende om 70 platser.  
2. Uppdra till Kommundirektören att utifrån godkänd programhandling inklusive bi-
laga 1 genomföra förprojektering fram till färdigt förfrågningsunderlag inför upp-
handling av entreprenad. Finansiering av förprojektering sker ur Samhällsbyggnads-
nämndens ordinarie investeringsram från 2019-01-01.  
3. Uppdra till Kommundirektören att till Kommunstyrelsen mars månad 2019 utreda 
och redovisa finansieringsalternativ av särskilt boende om 70 platser.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-19 KS§94 
1. Tacka för informationen sett gentemot det uppdrag som gavs på kommun-full-
mäktige KF§ 25 2018-11-15 punkt 3.  
2. Uppdra till Kommundirektören att ta fram fördjupad utredning avseende möjlig-
heten av byggnation av Särskilt boende i egen regi sett gentemot kommunens riktlin-
jer för god ekonomisk hushållning.  
3. Uppdra till Kommundirektören att ta fram en långsiktig utredning som visar hur 
Säters kommuns investeringsbehov fram till 2030 påverkar kommunens utfall gente-
mot en god ekonomisk hushållning. I utredningen skall det ingå en analys av kom-
munens fastighetsportfölj och hur planerade åtgärder påver-kar kommunens likvidi-
tet och driftskostnad över tid.  
4. Finansiering avseende del av utredning/-ar som berör projekt särskilt boende be-
lastar projekteringen enligt beslut KF § 25 2018-11-15, övriga delar finansieras inom 
årets driftsbudget.  
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Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 0225-55 000 (vxl) sbn@sater.se  
 Box 300 Västra Långgatan 12 Fax Internetadress  
 783 27 Säter Säter 0225-516 65 www.sater.se  

 

Datum Diarienummer 
2019-03-13 Dnr  

KS2019/0144 

Genomförandeorganisation nytt särskilt boende för äldre i Säter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta fastställa organisation för Projekt 
nytt särskilt boende i Säter. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
I november 2018 beslutade Kommunfullmäktige att godkänna framtagen programhandling för nytt särskilt 
boende i Säter. I samband med detta så gavs uppdrag att arbeta fram förfrågningsunderlag samt utreda 
finansieringsalternativ av särskilt boende om 70 platser.  
I linje med givna uppdrag samt att projektet övergår från planeringsfas till genomförandefas så bör beslut om 
projektorganisation fattas. Tidigare erfarenheter visar på nyttan av en god bemanning samt att knyta rätt 
kompetens med erfarenhet av liknande projekt till projektet. 
 
Nedan syns beslut & uppdrag rörande nytt särskilt boende i Säter. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-15 KF§25: 
1. Godkänna redovisad programhandling inklusive bilaga 1 som funktionshandling för särskilt boende om 70 platser.  
2. Uppdra till Kommundirektören att utifrån godkänd programhandling inklusive bilaga 1 genomföra förprojektering fram till 
färdigt förfrågningsunderlag inför upphandling av entreprenad. Finansiering av förprojektering sker ur 
Samhällsbyggnadsnämndens ordinarie investeringsram från 2019-01-01.  
3. Uppdra till Kommundirektören att till Kommunstyrelsen mars månad 2019 utreda och redovisa finansieringsalternativ av 
särskilt boende om 70 platser.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-19 KS§94 
1. Tacka för informationen sett gentemot det uppdrag som gavs på kommun-fullmäktige KF§ 25 2018-11-15 punkt 3.  
2. Uppdra till Kommundirektören att ta fram fördjupad utredning avseende möjligheten av byggnation av Särskilt boende i egen 
regi sett gentemot kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning.  
3. Uppdra till Kommundirektören att ta fram en långsiktig utredning som visar hur Säters kommuns investeringsbehov fram till 
2030 påverkar kommunens utfall gentemot en god ekonomisk hushållning. I utredningen skall det ingå en analys av 
kommunens fastighetsportfölj och hur planerade åtgärder påver-kar kommunens likviditet och driftskostnad över tid.  
4. Finansiering avseende del av utredning/-ar som berör projekt särskilt boende belastar projekteringen enligt beslut KF § 25 
2018-11-15, övriga delar finansieras inom årets driftsbudget.  
 
 
Bilaga 
Projektorganisation avseende genomförande av Särskilt boende Säters kommun 
 
 
 
 
Per-Olov Grundström        Andréas Mossberg  Pär Jerfström 
Fastighetschef              Samhällsbyggnadschef  Kommunchef 
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Genomförandeorganisation nytt särskilt boende Säter

KF

KS

Projektgrupp
Projektansvariga: SBC/Fastighetschef

Projektledare Extern + intern
Socialchef/representant Socialförvaltningen

Ekonomichef/förvaltningsekonom

Styrgrupp
KS Presidie

Kommundirektör
Ordförande Socialnämnd

Ordförande 
Samhällsbyggnadsnämnd
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SÄBO-process

April 2016
Beslut om 

nytt Särskilt 
boende i Säter

2021-2022 
Nytt särskilt 
boende klart 

för inflyttning 

Sep 2017
Beslut 

placering 
utifrån framtaget 

planprogram

Höst 2018
Beslut om 

programhandling
Antagande av 

detaljplan

Vinter/Vår 2019
Projektering & 
upphandling

2020-2021
Byggnation av 

nytt särskilt 
boende

Framtagning av programhandling Projektering & 
upphandling Byggnation

1 2 3

2016 2017 2018 2019 2020
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-03-26 13  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0058 
 
Kommunstyrelsens Nämndsplan 
 
Kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att ta fram Nämndsplan för mandatperi-
oden. 
 
Genomgång av kommunstyrelsens uppdrag: uppföljning, Interna stödprocesser, an-
ställande myndighet, operativa och strategiska frågor/ärenden. 
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