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1 Inledning

1.1 Hur har samrådet bedrivits?
Samrådet för detaljplanen har pågått mellan 2020-06-22 – 2020-08-31. Inga allmänna
möten inom ramen för detaljplanesamrådet har hållits på grund av Covid-19. Där till
har kommunen bedömt att så pass många dialogmöten hållits med boende,
näringsidkare och fastighetsägare i tidiga skeden av planprocessen att ytterligare
samrådsmöten i detta skede inte är nödvändigt. Kommunen har däremot bjudit in till
direktkontakt med ansvarig planarkitekt under samrådstiden. Dessutom har
detaljplanehandlingarna funnits tillgängliga på kommuners hemsida, på Rådhuset samt
på Säters och Gustafs bibliotek. Totalt inkom 18 skriftliga yttranden under
samrådstiden.

1.2 Syfte och innehåll
Detaljplanen syftar till att möjliggöra genomförandet av Trafikverkets projekt
”Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder på Dalabanan”, vilket innebär att
plankorsningen kommer att stängas för fordonstrafik vid passagen över järnvägen och
ersättas av en gång- och cykeltunnel under järnvägen i ungefär samma läge som
dagens plankorsning. Ett flertal bostadsfastigheter och enstaka industrifastigheter
kommer att påverkas vad gäller utfarter, vissa restriktioner gällande markanvänd-
ningen inom tomtmarken samt i enstaka fall ianspråktagande av tomtmark för allmänt
ändamål såsom gata eller parkmark.

Upphävandet av del av detaljplan (byggnadsplan) för del av Mora by syftar till att
hindra att ny bostadsbebyggelse kan förläggas i direkt anslutning till södra sidan av
mötesspåret och att utbyggnad av planerad ny lokalväg, som är olämplig med hänsyn
till befintlig bebyggelsestruktur, inte ska ske.

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 dataskydds-förordningen (GDPR). Text som enbart
rör frågor kring skrivelsens ankomst till kommunen, generella upplysningar eller består
av en sammanfattning av detaljplanen är inte inkluderade. De skriftliga yttrandena,
inklusive bilagor, är diarieförda i sin helhet och finns tillgängliga hos
Samhällsbyggnadssektorn.
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2 Sammanfattning av inkomna
synpunkter

Följande yttranden har inkommit under samrådstiden:

Yttranden Ankomst-
datum

Ingen
erinran

Synpunkt
er

Kommunala yttranden
Brottsförebyggande rådet 2020-06-24 X
Kulturnämnden 2020-08-18 X
Miljö- och byggnämnden 2020-08-19 X
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-20 X
Statliga och regionala yttranden
Länsstyrelsen* 2020-09-13,

rev.
2020-10-23

X

Lantmäteriet 2020-07-09 X
Trafikverket 2020-07-17 X
Polismyndigheten 2020-07-16 X
Räddningstjänsten Dala Mitt 2020-07-22 X
Företag, föreningar och organisationer
Hyresgästförening 2020-08-13 X
Skanova 2020-08-05 X
DalaEnergi 2020-06-29 X
Privatpersoner
Privatperson 1 2020-08-06 X
Privatperson 2 2020-08-09 X
Privatperson 3 2020-08-20 X
Privatperson 4 2019-08-28 X
Privatperson 5 2020-08-31 X

*Länsstyrelsen fick 2 veckors förlängd svarstid.

2.1 Sammanfattning av och kommentarer till inkomna
synpunkter

2.1.1 Kommunala yttranden

2.1.1.1 Brottsförebyggande rådet
BRÅ vill framföra att man särskilt beaktar trygghetsfrågorna generellt i detaljplanen
och specifikt möjligheten att förflytta sig tryggt och säkert. Särskilt uppmärksamt för
BRÅ är att den planerade gång- och cykeltunnel under järnvägen.
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BRÅ tänker förutom på en bra belysning även att väggarna och taket i tunnlarna
utformas så att det inte inbjuder till klotter. För en klottrad tunnel upplevs som otrygg.
Skulle klotter förekomma i tunnlarna förutsätter BRÅ att materialvalet i tunnelväggar
och tak medger en enkel och kostnadseffektiv klottersanering så att inte ansvariga
dröjer med att sanera klottret.

En annan viktig aspekt är att gång- och cykeltunneln har tydliga anvisningar eller tydlig
utformning så att risken för att som gående bli påkörd av cyklist är minimal.

Utformningen av miljön före och efter gång- och cykeltunneln är också viktig för att
tunneln ska kännas öppen och säker. Att miljön utanför tunneln ger små möjligheter
till överraskningsmoment och att det är bra sikt när trafikanter går eller cyklar ut ur
tunneln kan bidra till att öka tryggheten.

Kommentar:
Synpunkten noteras inför kommande byggskede. Planbeskrivningen kompletteras kortfattat
om utformningssynpunkterna.

2.1.1.2 Kulturnämnden
Kulturnämnden beslutar att godkänna detaljplan för mötesspår i Mora By.

Kommentar:
Synpunkten noteras

2.1.1.3 Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnämnden har inget att invända mot att en del av byggnadsplan för del
av Mora By (fastställd 13 januari 1951) upphävs.

När det gäller förslaget till ny detaljplan ställer sig nämnden generellt bakom de
beskrivningar, tanke-gångar och planer som finns i planhandlingarna. Några områden
kan dock vara värda att kommentera:

• Mora 8:49 ska enligt förslaget planläggas hantverks- och småindustriändamål (sid
21), samtidigt som det (sid 23) sägs att ”den pågående markanvändningen bostads-
ändamål kan fortgå”. Det är motsägelsefullt och skrivningen skulle behöva förtydligas
med vad som menas.

• Texterna om naturmiljö och friytor kan behöva några justeringar. Det kan bland
annat vara lämpligt att de äldre tallar och lindar som nämns på sid 24 är samma träd
som kan komma att omfattas av trädsäkringsåtgärder enligt sid 25. Istället för att på
sid 28 skriva om faunadepå och insektshotell bör det sägas att slänterna kring tunneln
med rätt utformning kan fungera som livsmiljö för vildbin och andra steklar.
Faunadepåer är bra, men ska rimligen inte ligga i själva slänterna. Det är också rimligt
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att konstatera att skogen i Färdvägens förlängning (som enligt förslaget ska tas i
anspråk som väg) är översiktligt naturvärdesinventerad och inte bedömts ha några mer
specifika naturvärden.

• Dagvattnet (sid 33-34) beskrivs i huvudsak som en kvittblivningsfråga. Något borde
sägas om att kommunen har en antagen dagvattenstrategi och hur situationen i
planområdet relaterar till denna. Frågan om rimliga säkerhetsåtgärder för att uppnå en
vettig skyddsnivå för risker kopplade till olyckor med farligt gods m.m. hör förvisso
huvudsakligen till Trafikverkets järnvägsplan. Likväl borde fråga bedömas och
beskrivas ytterligare i granskningsskedet och detta borde i någon mån beskrivas.

• Texten om farligt gods (sid 43) fokuserar enbart på skyddsavstånd för olika typer av
bebyggelse. Detta är i sig viktigt, men borde inte ytterligare aspekter
bedömas/beskrivas?

• På sid 34 konstateras att inga fjärrvärmeledningar finns i Mora by. Detta stämmer,
men det skulle vara intressant att veta om det i sig finns värme från industrierna som
skulle vara intressant/¬möjlig att nyttja för uppvärmning. Påverkar den aktuella
planen möjligheter till framtida utbyggnadsmöjligheter?

• Vid bedömning av översvämningsrisk kring tunneln har angivits att dagvattenut-
redningen bör utgå från 20-årsregn. Är detta tillräckligt?

• För att få en säker skolväg för barn bör trafik med mopeder regleras längs gång och
cykelvägen.

• Utreda parkeringslösning för både parkering för lämning av barn samt
pendelparkering och stationsyta.

• u-område saknas är ledningsdragning löst på annat sätt?

Kommentar:
Planbeskrivningen förtydligas vad gäller på fastigheten Mora 8:49 och att pågående
markanvändning kan tillsvidare fortgå, men bygglov kan inte medges till förändringar inom
fastigheten så länge som den nyttjas för bostadsändamål, vilket är planstridigt eftersom
fastigheten planläggs för verksamheter (Z) i likhet med gällande detaljplan.

Detaljplanen förtydligas om lämplig utformning av slänter på t.ex. vallar och i anslutning till
tunneln för att utveckla lämpliga miljöer för vildbin och andra steklar utvecklas. Det viktiga
är att skapa öppna sandiga ytor med goda förutsättningar att hållas varma och med tillgång
till både lämplig flora och död ved. Även texten om värdefulla träd förtydligas.
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Planbeskrivningen kompletteras angående dagvattenhanteringen. Plankartan kompletteras
med u-områden samt område för underjordisk pumpstation.

Frågan om möjligheter att utveckla fjärrvärme inom Mora by är intressant men får hanteras i
annan ordning. Den aktuella detaljplanen innebär i sig ingen utökning av befintliga
byggrätter. Upphävande av del av detaljplan (byggnadsplan) innebär i stället minskade
möjligheter till utbyggnad i området.

Vid beräkning av översvämningsrisk för den typen av anläggningar som gång- och
cykeltunnel är det brukligt att nyttja parametern 20-årsregn, dvs översvämning kan
accepteras vid enstaka händelser, vilket är en avvägning mellan samhällsekonomisk kostnad
för anläggningen kontra samhällsekonomiska kostnader för tillfällig enstaka översvämning.?

Trafikverket bygger en så kallad GCM-väg, vilket innebär att vägen är projekterad för att
tillåta mopedtrafik. Vad som specifikt kommer att gälla beträffande reglering av mopedtrafik
är en fråga för kommunen att hantera genom lokala trafikföreskrifter.

Utredning om parkeringsmöjligheter vid en eventuell framtida hållplats i Mora by ligger
utanför aktuell detaljplan och får hanteras i annan utredning.

Detaljplanen kompletteras med u-områden för allmänna vatten- och avloppsledningar som
ligger inom kvartersmark.

2.1.1.4 Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiska konsekvenser
En betydande del av de kommunala VA- och dagvattenledningarna inom planområdet
kommer behöva läggas om. Vägarbete för förlängning av Postvägen behöver också
ske, inlösen av delar av vissa fastigheter. Därtill kommer driftskostnader att öka på
grund av tunnel och stödmurar m.m.

Planförfarande
Planarbetet sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap 6 - 7 § och
kommer efter samråd och granskning att antas av kommunfullmäktige.

Inkomna yttranden från förvaltningen
Ett yttrande från Gatuenheten har kommit in.
Av gatuenhetens yttrande framkommer att de har inget att erinra.

Kommentar:
Synpunkten noteras
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2.1.2 Statliga och regionala yttranden

2.1.2.1 Länsstyrelsen
Överprövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen har identifierat några överprövningsgrundande frågor enligt 11 kap. 10 §
plan- och bygglagen.

Hälsa och säkerhet
Länsstyrelsens vägledning för planläggning intill transportleder för farligt gods anger
att om bostäder och verksamheter ska etableras inom 70 m respektive 30 meter från
led för farligt så ska en riskhanteringsprocess genomföras.

Planbeskrivningen anger att inga nya bostadstomter tillskapas inom 70 meter från
spårmitt på järnvägen. Planen möjliggör dock att nya bostäder och verksamheter
etableras inom mindre än 70 meter respektive 30 m från järnvägen. Om planen endast
ska möjliggöra att befintliga bostäder kan bibehållas behöver byggrätterna inom
rekommenderade riskahanteringsavstånd regleras med planbestämmelse som
begränsar möjligheten till nybyggnad på byggrätterna.

För att undersöka om det kan vara lämpligt med nya byggnader på planområdet
behöver en kvantitativ riskanalys genomföras. Riskanalysen ska undersöka om
risknivån kan anses acceptabel och om eventuella åtgärder behöver vidtas.

Övrigt

Kulturmiljö
Inom planområdet finns Lundgrens f d ramlistfabrik som är ett välbevarat
industriminne över den för Gustafs viktiga ramtillverkning kan kommunen med fördel
införa ett rivningsförbud på byggnaden samt övriga skyddsbestämmelser för
byggnadens bevarande.

Naturmiljö
Järnvägsmiljön har höga naturvärden (klass 3, påtagligt naturvärde) med både botanisk
artrikedom och rödlistade insektsarter. Här finns humlor och vildbin som är beroende
av den sandiga öppna miljön vid stationen och längs järnvägsspåret. Dessa arter är
viktiga pollinatörer som bidrar med betydelsefulla ekosystemtjänster.

Utifrån de naturvärden som finns inom planområdet borde planbestämmelsen Natur
förtydligas med vilken typ av naturmark som avses. För att gynna de arter som finns i
området längs järnvägen anser Länsstyrelsen att målet för naturmarken bör vara
öppen mark (utan träd-och sly) med gles, ej anlagd eller insådd, markvegetation.
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Biotopskydd
Inom planområdet eller i direkt anslutning till detta känner Länsstyrelsen till två
enkelsidiga alléer av lövträd som bedöms vara biotopskyddade enligt 7 kap 11§
miljöbalken. Det kan finnas fler biotop-skyddade alléer inom planområdet.

Utmed Morbyvägens sydöstra sida, utmed fastigheterna Mora 18:9 och Mora 38:8
finns en rad av lövträd av olika arter och storlek. Den fortsätter ett tiotal meter in på
Stationsvägen. Inom det område som järnvägsplanen omfattar ska de biotopskyddade
miljöer hanteras i järnvägsplanen. Fällning av biotopskyddade träd villkoras vanligen
med återplantering i allé på samma plats eller på annan plats i närområdet.
Återplanterade träd omfattas därefter av biotopskydd även om de är unga. I
plankartan saknas bestämmelser om återplantering av biotopskyddade alléer.

Undersökningssamråd om betydande miljöpåverkan
Kommunen har bedömt att miljöpåverkan inte kan antas bli så betydande att en
strategisk miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken behöver göras. Länsstyrelsen delar
kommunens bedömning att detaljplaneförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan.

Kommentar:
En riskanalys för transporter för farligt gods tas fram angående planförslagets konsekvenser i
förhållande till pågående markanvändning.

Kommunen instämmer med Länsstyrelsen i att Lundgrens f d ramlistfabrik är ett välbevarat
industriminne över den för Gustafs viktiga ramtillverkning. Kommunen har dock gjort den
bedömningen att införd varsamhetsbestämmelse och ökat krav på förändringar i fasad som
kräver bygglov är lämpliga och väl avvägda åtgärder för att bygganden ska hållas i vårdat
skick och underhållas så att byggnadens kulturmiljövärden enlighet med 8 kap. 14§ plan-
och bygglagen bevaras. Införande av rivningsförbud och skyddsbestämmelser skulle kunna
innebära ersättningskrav på kommunen, vilket kommunen vill undvika.

Planbeskrivning och planbestämmelsen för Natur förtydligas så att det framgår att den
naturtyp som eftersträvas inom vissa områden är öppen mark (utan träd-och sly) med gles, ej
anlagd eller insådd, markvegetation för de delar av den allmänna platsmarken som bedöms
lämplig för att gynna de arter (bland annat vildbin) som finns i området längs järnvägen.

Planbeskrivningen kompletteras med uppgift om befintliga träd med biotopskydd och hur
dessa ska hanteras.

2.1.2.2 Lantmäteriet
Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade juni 2020) har följande
noterats:

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
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Markinlösen
Planförslaget ger Säters kommun såväl rätt som skyldighet att lösa in viss mark och
byggnader för allmän plats, gata och natur. Detta bör beskrivas tydligare i
planbeskrivningen. Det ska även tydligt framgå att sådan inlösen kan ske utan
överenskommelse med berörd fastighetsägare. De kan även förtydligas att det är
Säters kommun som ges denna rätt och inte Trafikverket.

Bestämmelser om fastighetsreglering
Planförslaget innehåller bestämmelser om fastighetsindelning i form av servitut, a2-a7.
När bestämmelser om fastighetsindelning respektive rättighetsområden införs i en
detaljplan ska planprocessen också innefatta prövning av vissa grundläggande krav
som ställs i fastighetsbildningslagen (FBL), se 4 kap 18 §3 st PBL. För reglering av
indelningen i fastigheter och servitut ska villkoren i 3 kap. 1 § (allmänna
lämplighetskraven) och 5 kap. 4 § 1 st (båtnadsvillkoret) FBL prövas. Redovisningen
av prövningen av de paragrafer i FBL som framgår av 4 kap 18 § 3 st PBL bör vara i
nivå med vad som redovisas i en lantmäteriförrättning med tvångsinslag. Lantmäteriet
kan inte finna någon sådan redovisning i planhandlingarna.

Eftersom bestämmelserna skapar en låsning till den föreskrivna lösningen och de
fastigheter som berörs inte blir planenliga förrän bestämmelserna genomförts, är det
betydelsefullt att även effekterna av bestämmelserna klargörs i planbeskrivningen. Det
skulle kanske också underlätta förståelsen om beskrivning och prövning av
fastighetsindelningsbestämmelserna redovisas under särskild rubrik.

Upphävande del av detaljplan
I planbeskrivningen står under sammanfattning konsekvenser med anledning av
upphävande av del av detaljplan att bildande av nya bostadsfastigheter prövas genom
framtagande av ny detaljplan. Denna skrivning kan behöva förtydligas, utvecklas.

Ekonomiska frågor
De ekonomiska konsekvenserna av planförslaget kan behöva utvecklas och beskrivas
tydligare bland annat vad kommunen ska bekosta och vad Trafikverket ska stå för.

Markreservat
Lantmäteriet noterar att frågan om ev markreservat exempelvis för ledningar kvarstår
till granskningsskedet.

Kommentar:
Planbeskrivningen förtydligas vad gäller kommunens både rätt och skyldighet vad gäller
inlösen av allmän platsmark.
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Planbeskrivningen kompletteras vad gäller införandet av planbestämmelser om
fastighetsindelning (servitut) och deras förenlighet med fastighetsbildningslagen. Vad gäller
redovisning av fastighetsindelningsbestämmelser under särskild rubrik som nyligen har införts
i Boverkets föreskrifter för detaljplan, så behöver inte föreskrifterna tillämpas på denna
pågående detaljplaneläggning. Kommunen anser att den valda redovisningen uppfyller plan-
och bygglagens krav på tydlighet.

I planbeskrivningen har kommunen bedömt att efter upphävande av del av detaljplan
(byggnadsplan) för del av Mora by ska bildandet av nya bostadsfastigheter prövas genom
framtagande av ny detaljplan enligt detaljplanekravet i 4kap 2 § plan- och bygglagen. Texten
utvecklas så att det framgår att detta gäller ej tidigare ianspråktagen tomtmark eller om
åtgärden bedöms var så begränsad att lämpligheten kan prövas i samband med
bygglovsprövning.

Av planbeskrivningen framgår att kostnadsfördelningen mellan Trafikverket och kommunen
ska regleras i avtal.

Detaljplanen kompletteras med u-områden för allmänna vatten- och avloppsledningar som
ligger inom kvartersmark.

2.1.2.3 Trafikverket
Trafikverket Region Mitt har inget emot detaljplanen, förutsatt att dagvattenfrågan är
löst innan planen antas.

Kommentar:
Synpunkten noteras

2.1.2.4 Polismyndigheten
Yttrandet avser del av Mora by i Gustafs med anledning av att järnvägen ska byggas
om för ökad kapacitet. Spårområdet kommer att förändras, vilket även påverkar
omgivande miljö.

Ur Polismyndighetens perspektiv är två saker de mest väsentliga.

• Att den brottsförebyggande aspekten inte försämras i samband med
ombyggnaderna, utan det i stället tas de möjligheter som ges för att förbättra den. Den
är väsentlig då den handlar om de boendes upplevda trygghet och faktiska säkerhet.

• Trafiksäkerheten och då i första hand för de oskyddade trafikanterna.

Att förebygga brott handlar om att titta på vad som krävs för att ett brott ska kunna
ske. I kriminologin finns en teori som på ett enkelt sätt förklarar detta.
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Rutinaktivitetsteorin beskriver att ett brott förutsätter tre beståndsdelar;

• En motiverad gärningsman.

• Ett lämpligt objekt/offer.

• Avsaknad av kapabel väktare.

Om de tre faktorerna sammanfaller, finns förutsättningar för att ett brott ska kunna
ske. Brottsförebyggande handlar därför om att se till att minst en av de tre faktorerna
aldrig infaller. Då sker inte heller brottet.

Brottsförebyggande kan handla om att en fastighet utformas så den bedöms som
olämplig att angripa. Fastigheten kan exempelvis ha god insyn, vara väl upplyst och ha
säkra lås på dörrar och fönster. När en fastighet byggs om eller nyproduceras finns
goda möjligheter att påverka den faktorn. När förändringar sker i övrigt, finns även
goda förutsättningar att påverka den faktorn i positiv riktning.

Trafiksäkerheten är en viktig del i de boendes upplevda trygghet och faktiska säkerhet.
Oskyddade trafikanter är oftast de mest utsatta. Det kan handla om skolbarn som
cyklar till och från skolan eller om gående. Trafik handlar ofta om ett samspel, där
regelverket förvisso är tydligt. Reglerna måste dock så långt det är möjligt vara
understödda av den fysiska miljön.

Att gående och cyklande inte delar samma vägbana som motordrivna fordon är en
sådan faktor. En annan faktor är god sikt och god belysning på de platser där
oskyddade trafikanter rör sig.

Sammantaget finns möjligheter till förbättringar i fråga om brottsförebyggande och
trafiksäkerhet när ombyggnaden ska ske. Polismyndigheten deltar gärna i mer
detaljerade diskussioner när det blir aktuellt.

Kommentar:
Kommunen instämmer i vikten av brottsförebyggande arbete inte minst med avseende på
oskyddade trafikanter och ser framemot fortsatt samverkan med polismyndigheten.

2.1.2.5 Räddningstjänsten Dalarna
Räddningstjänsten har i tidigare remissvar till Trafikverket ställt sig positiv till planerad
åtgärd i form av planskild gång- och cykelväg i anslutning till Kapacitetshöjande
åtgärder Dalabanan i Gustafs.
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I och med aktuell förändring av detaljplan ställer sig dock Räddningstjänsten frågande
till om de riskreducerande åtgärderna som vidtas är tillräckliga i och med att
skyddsavstånd mot omkringliggande bebyggelse avviker så kraftigt från Länsstyrelsens
riktlinjer. Vid förändring av detaljplan bör riskbild för befintlig bebyggelse utredas och
i möjligaste mån hanteras. Räddningstjänsten har gärna del av den riskanalys som
ligger till grund för exempelvis de riskreducerande åtgärder (riktad utrymning och
ventilationsutformning) som återfinns i framtagen planbeskrivning.

Kommentar:
Beträffande bedömning av behov av upprättande av riskanalys, se kommentar ovan till
Länsstyrelsens yttrande samt miljö- och byggnadsnämnden.

2.1.3 Företag, föreningar och organisationer

2.1.3.1 Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen har ingen erinran mot de planerade förändringarna gällande
befintlig plankorsning. Förändringarna med en tunnel kommer att innebära ökad
säkerhet för alla som behöver passera järnvägen.

Kommentar:
Synpunkten noteras

2.1.3.2 Skanova
Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga tele-anläggningar i
sitt nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i
samband med flytt. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda
telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova generellt att den part
som initierar åtgärden även bekostar den.

Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i telenät till följd av planförslaget kommer
att framgå av planhandlingarna. Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-
format för att infogas på plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se

Kommentar:
Planbeskrivningen förtydligas med att vid eventuellt behov av flytt av ledningar ska detta
bekostas av exploatör om inte annan överenskommelse har träffats i samband med
ledningarnas tillkomst. Övriga synpunkter noteras.

2.1.3.3 DalaEnergi
Dala Energi AB har inget att erinra.
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2.1.4 Privatpersoner

2.1.4.1 Privatperson 1
Jag tycker detaljplanen ser bra ut och att den är positiv för utvecklingen av Mora By.

Något som hade varit bra för oss som bor i Folieraren är att göra en asfalterad
gångbana där det idag är en stig i naturen mellan Skyttevägen och förskolan Mora By.
Att få en belyst gångväg direkt från tunneln och in i Folieraren tror jag hade ökat
tryggheten för de barn och ungdomar som rör sig där.

Det framgår inte heller av detaljplanen av kanske naturliga skäl men på ämnet
trygghetsskapande hade det varit bra att tänka på att ha en bra belyst tunnel med bra
belysning runt om. Just för att inte bygga in ett otryggt moment på färdvägen med en
mörk tunnel eller området kring den.

Baserat på det jag kunde se hade det varit önskvärt att förlänga bullerplanket på södra
sidan mot Folieraren i riktning Solvarbo. Dels för att minska buller men också öka
tryggheten för barn i närområdet.

Med tanke på den ökande trafiken ut på Magnilbovägen i korsningen från
Morbyvallen, hade det varit bra att genomföra viss trafiksäkerhetshöjning där då sikten
är rätt risig på platsen.

Kommentar:
Synpunkten noteras om anläggandet av en gång- och cykelväg i naturområdet till Folieraren
och förskolan. En enklare förstärkning/förbättring av befintlig naturlig stig mellan
Skyttevägen och förskolan Mora by kan göras utan ändring av detaljplanen. I samband med
planläggning för ny bostadsbebyggelse i anslutning till Förgyllarvägen kommer en översyn av
gång- och vägnätet i denna del av Mora by att utredas.

Kommunen instämmer i vikten av att utforma tunneln så att det inte känns otryggt att
använda den. Detta beskrivs som en viktig fråga i planbeskrivningen och framhålls i
kommunens dialog med Trafikverket.

Trafikverkets bullerreducerande åtgärder utmed järnvägen regleras genom järnvägsplanen som
tas fram av Trafikverket parallellt med detaljplanen. I järnvägsplanen ingår ingen
förlängning av befintlig bullervall som finns utmed järnvägens södra sida, parallellt med
Skyttevägen, men en viss höjning av befintlig vall.

Behov av eventuella trafikreglerande åtgärder utanför planområdet hanteras av
Samhällsbyggnadssektorn.
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2.1.4.2 Privatperson 2
Vi bifogar en bild på hur vi ungefär tänker oss att bygga det nya garaget då vi får infart
från andra hållet på tomten. Vi är inte helt nöjda med hur infarten till vår tomt
redovisas i detaljplanen. Vi vill uppföra garaget så långt upp mot Morbyvägen som det
är möjligt för att upplägget på tomten inte ska bli helt fel då vi i nuläget har entré ut
mot Morbyvägen. Vart vänder vi oss för att få hjälp med att få exakta mått med hur vi
kan uppföra den nya infarten och garaget? Ombyggnationen kommer medföra att en
del av den nya infarten kommer att gå genom befintligt garage så det kommer att
behöva rivas för att uppföra nya infarten vilket vi räknar med att ni står för, vi räknar
även med att andra hinder löses av er för uppförandet av den nya infarten såsom träd
eller dylikt då detta sker endast på grund av ombyggnationen och inte är något vi hade
gjort annars. Vi väntar fortfarande på värdering av garaget vilket vi enligt
värderingsmannen skulle få svar på i början av juli. Oklart även hur vi kontaktas för
detta. Garaget planeras att byggas så långt upp mot Morbyvägen som möjlig och även
så nära Morbyvägen 51 som är möjligt. Vi räknar på att garaget blir 7x9 meter.

Vi avvaktar en tydligare detaljplan innan vi lämnar in ansökan för bygglov av det nya
garaget då för mycket känns osäkert i nuläget och det är svårt att få svar på vart
garaget kan stå för att ej vara i vägen för denna ombyggnation. Den nya infarten
förväntas vara 6 meter bred som den är i nuläget och enligt tidigare information så ska
den nya infarten helt lösas av er. I nuläget har vi gräsmatta på sidan av infarten som
man kan använda för att ställa släpvagn/husvagn, vi vill även ha denna möjlighet i
framtiden så att man anlägger gräsmatta runt infarten i samband med att man bygger
den nya infarten då de nu är fullt i stubbar, ogräs och träd. En stor del av den nya
infarten kommer ligga på kommunens mark och vi förväntar oss att den sköts med
snöröjning osv. fram till vår tomtgräns. Vi fick även erbjudande om att ta över/få en
del av den kommunmarken som infarten kommer att vara på. Om vi skulle ta emot
denna mark måste vi då sköta om snöröjning hela vägen till garaget från Skyttevägen?
Om så är fallet så är vi inte intresserade av att ta över marken då detta medför
kostnader för skötsel och arbete för oss. Vi vill gärna få något ungefärligt datum på
när denna ombyggnation av infart skulle kunna påbörjas då detta måste lösas innan
det stora projektet startar.

Enligt detaljplanen kommer vi få branta stup ut mot den nya cykelbanan som ska gå in
under järnvägen från både Morbyvägen och Skyttevägen. I nuläget har vi ett staket
som gränsar av tomten och skyddar mot att barn eller djur springer ut på vägen, det är
av yttersta vikt att vi får något högt och bra skydd i framtiden då det annars uppstår
stor fara och risk om ni enbart lämnar ett stup från vår tomt. Så vi förväntar oss skälig
ersättning för staketet samt att ni uppför ett nytt och bra skydd för säkerhet och som
även ser bra ut som vi vill vara delaktiga i att utse. Vi tar förgivet att ni står för den
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fulla kostanden som detta kommer medföra då även detta är något vi inte behövt om
ombyggnationen inte gjorts.

Vi har fått information om att skyddsåtgärder för buller ska införas på vår fastighet i
form av fönster och dörrbyte, vi väntar på besked om när detta ska utföras. Vi har
heller inte fått exakt information om exakt vilka fönster som ska bytas.

Vi har ej fått några prisuppgifter för marken som tas i anspråk av Trafikverket och inte
heller hur stor yta det gäller för ombyggnationen och väntar även på detta.

Kommentar:
Morbyvägens och Skyttevägens anslutning till gång- och cykeltunneln har projekterats om,
vilket innebär att fastigheten kan nyttja befintlig infart. Detaljplanen har ändrats i denna
del. Enligt planbestämmelserna ska byggnad placeras minst 4 meter från gräns till
granntomt. Högsta tillåtna byggnadsarea på tomten är 200m2.vilket innebär att om garaget
omfattar cirka 50 m2så återstår 150 m2 för övrig bebyggelse.

Vad gäller de bullerskyddsåtgärder som ska vidtas på fastigheten så ombesörjs dessa av
Trafikverket och ingår i deras arbete med järnvägsplanen för nytt mötesspår.

Någon mark avses inte tas i anspråk från fastigheten.

2.1.4.3 Privatperson 3
Vid besök av kommunen och Trafikverket i höstas diskuterades en lösning att placera
vändplanen utanför Stationsvägen 6 för att vi skulle få någon möjlighet att fortfarande
ha parkeringsplatser. Vi blir av med minst 4 parkeringar, 1 garage och 3 platser i
carport när Morbyvägen stängs av. En värderingsman var och tittade på fastigheten
och höll med att det blir svårt att hitta en lösning på parkeringarna med ert förslag på
detaljplan. Vi har även brukat vår långsida vid fasaden som parkering och kommer
vändplanen placeras enligt förslaget försvinner även våra 3 parkeringar där.

Vi diskuterade en lösning med Marcus om att Trafikverket och kommunen kan tänka
sig släppa mark till oss för att vi ska kunna ersätta de parkeringsplatser vi blir av med.
Enligt detaljplans förslaget kommer vi då enbart få 2 parkeringar av 13 kvar (och på
dessa två lär vi placera vårt nya garage), vi kanske inte har nytta av alla 13 men 9
stycken är hugget i sten att brukas av familjen av bilar och släpvagnar och sen
eventuella gäster på det. Det som avgjorde att vi köpte vår fastighet låg mycket i att vi
alla skulle få plats i huset och just möjligheterna med parkeringar.

Så vårt förslag är:

1. Att vändplanen förflyttas till utanför Stationsvägen 6 och vi får marken som är
benämnd natur och vändplanen avslutas i tomtgräns till vår fastighet, då vår fastighet
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är placerad så mycket närmre vägen än Stationsvägen 6 känns det inte tryggt när stora
ekipage kör fel och ska vända så nära vår fastighet. Vår möjlighet att uppföra garage
och carport i den storlek vi blir av med är väldigt begränsade om vi inte får extra mark
till vår fastighet.

2. Gång och cykelvägen placeras så långt mot järnvägen som möjligt på vänster sida
(sett söderifrån). Om inte marken ges vår fastighet så är enda alternativet för oss att
bygga vårt dubbelgarage och carport på gaveln av vårt hus vilket gör att vi kommer att
backa ut runt ett hörn utan sikt rakt över gång/cykelbanan vilket känns som en stor
risk för olyckor med så mycket barn i byn.

Kommentar:
Efter att en riskanalys har gjorts för transporter av farligt gods på järnvägen kan konstateras
att ingen utökning av kvartersmarken mot söder kan göras för fastigheten Mora 18:9.
Avståndet mellan järnvägsspår och bostadsfastighet ska vara minst 30 meter. Det innebär
att den tidigare förslagna utökningen av fastigheten i sydväst vid Stationsvägen, som fanns
med i samrådshandlingen, utgår och att vändplanen ligger kvar i samma läge som vid
samrådet.

För att möjliggöra fortsatt infart även från Morbyvägen utökas fastigheten i norr mot
angränsande parkområde. Samtidigt tas en mindre del av fastigheten i anspråk för breddning
av Morbyvägen med tillhörande stödmur i nordväst.

Generellt gäller att parkering ska ske inom respektive fastighet. De tre parkeringar som har
funnits utmed ”långsida vid fasaden” ligger idag utanför fastigheten på allmän platsmark.
Utifrån genomförd riskanalys så kan fastigheten inte utökas mot Stationsvägen.

2.1.4.4 Privatperson 4
Av detaljplaneförslaget framgår att den planerade ändringen av Morbyvägen på en del
av sträckan vid järnvägskorsningen i Mora by endast tillåter gång- och cykeltrafik och
därmed omöjliggörs framkomlighet för lant- och skogsbrukets transporter. I den
avsiktsförklaring, daterad 2017-05-11, mellan Säters kommun och Stora Tuna
Utombrodel som äger fastigheten S:4 (Morbyvägen) förbinder sig kommunen att inte
anlägga gång- och cykelväg så att trafikproblem uppstår för lantbrukstransporter. Vi
kan inte acceptera den föreslagna lösningen i detaljplanen utan anser att kommunen
även fortsättningsvis måste tillgodose framkomligheten för jordbrukets transporter
längs Morbyvägen, Att stängs överfarten av järnvägen kommer avsevärt att försämra,
fördyra och skapa trafikproblem för jordbrukstransporter.
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I nämnda avsiktsförklaring uttrycks tydligt att berörda jordägare och jordbrukare ska
ges möjlighet att samråd om detaljutförandet för Morbyvägen samt att före
förändringar godkänna förslaget. Vi kan i dokumentationen inte finna att så skett eller
planeras genomföra.

Vi anser också att det allmänna syftet med Morbyvägen är att vara förbindelselänk
mellan Gustafs och centralorten där alla boenden, näringsidkare och trafikanter kan
röra sig inom samhället till affär, bageri, pizzeria, boende, arbetsplatser, skola förskola,
idrottsplats och rekreationsområden utan att ta sig ut på länsväg 790, som idag är hårt
trafikerad. Tung trafik till Bohmans plats, bilister till idrottsplats, genomfartstrafik,
gång- och cykeltrafikanter som vill ta sig mot vandringsstigar i skogen söder om Mora
by måste enligt förslaget ut i korsningar och järnvägsbro med dålig sikt. Risken för
trafikincidenter är därmed stor när trafikflödet fördubblas.

Vi vill uppmärksamma att en ökad trafik blir en ökad risk för gång- och
cykeltrafikanter på länsväg 790 eftersom oskyddade trafikanter från Storhaga, Enbacka
och IP Gustafs som använder den gc-väg som finns utmed länsvägen saknar
förbindelse mellan Soldatvägen och Morbyvägens södra utfart till länsväg 790. Dessa
trafikanter har redan idag en otrygg trafikmiljö och en fördubbling av trafiken kommer
att fördubbla risken för olyckor. Dessa gång- och cykeltrafikanter kan inte förväntas
använda Morbyvägen eftersom det är en lång omväg.

Den föreslagna detaljplanen är enligt vår uppfattning mycket olyckligt utformad då
den för all framtid delar Gustafs centralort i två delar och försvårar verksamheten för
verksamma jordbrukare i byn utan förbindelse inom Gustafs.

Kommentar:
I den fördjupade översiktsplanen för Gustafs (Enbacka och Mora by m.m.) som antogs av
kommunfullmäktige 2019-02-14 så redovisas planerade åtgärder för mötesspår på
Dalabanan och att konsekvenserna av detta med planskild korsning för gång- och
cykeltrafik, vilket innebär att vissa gator behöver stängas eller omformas. I den fördjupade
översiktsplanen lyfts även fram vikten av Gustafs som ”en jordbruksbygd idag och i
framtiden”.

Kommunen har stor förståelse för att transporterna är en avgörande faktor för jordbruket och
i översiktsplanen lyfts fram möjligheterna att nyttja andra delar av huvudvägnätet.
Kommunen ser avsiktsförklaringen som en viktig grund för arbetet med att utveckla trafiken
i Mora by. Samråd har enligt kommunens uppfattning skett först i arbetet med den
fördjupade översiktsplanen och nu i samband med detaljplanearbetet. När det gäller
avstängningen av Morbyvägen grundar sig detta på ett överordnat allmänt intresse, järnvägens
riksintresse för kapacitetshöjningar på Dalabanan och Trafikverkets arbete med att ta fram
en järnvägsplan.
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I avsiktsförklaringen har frågan om framkomligheten i och kring korsningen med Odalvägen
studeras särskilt med hänsyn till utbyggnad av en framtida gång- och cykelväg. Den nu
aktuella detaljplanen påverkar inte de ställningstagande som gjorts i avsiktsförklaringen
kring detta.

2.1.4.5 Privatperson 5
Gällande mötesspår Mora by så är vi positiv till att få en gång- och cykelväg, men
buller som kommer ifrån järnvägen är en sak värre är vibrationer ifrån järnvägen vi
upplever att vibrationer har blivit värre. Sämst är det när det kommer godståg även
buller när det kommer godståg ifrån Borlänge hållet. När allt är färdigbyggt så
kommer järnvägstrafiken att öka och med det blir mer vibrationer och buller ifrån
godstågen. Buller ifrån järnvägen kan man bygga så att det minskar men inte
vibrationerna. Hur blir det när ombyggnation är 5 till 10 år gammal växeln är sliten de
nya tågen är slitna dåligt med underhåll? Den frågan är svår att svara på. Det vet jag
men man kan hoppas på att det blir en djup utredning kring vibrationer och buller så
att vi som har fastigheter kring järnvägen blir nöjda.

Kommentar:
I Trafikverkets järnvägsplan har fördjupade utredningar gjorts vad gäller buller och
vibrationer utifrån beräknad framtida trafik. Viss bulleråtgärd (ventil) föreslås på klagandes
fastighet, medan fastigheten inte är utsatt för vibrationer över Trafikverkets riktvärden.
Enligt järnvägsplanens granskningshandling ska även en ny bullervall byggas utmed
järnvägens södra sidan, norr om klagandes fastighet.

3 Ställningstagande

3.1 Justering av detaljplaneförslaget
Detaljplanen justeras på följande punkter innan det blir föremål för godkännande
inför granskning.

- Planbeskrivningen kompletteras med uppgift om befintliga träd med biotopskydd
och hur dessa ska hanteras.

- Förtydligande av utformning av naturmark (NATUR) för slänter på t.ex. vallar och i
anslutning till gång- och cykeltunneln.

- Riskanalys angående transporter av farligt gods på järnvägen tas fram.
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- Planbeskrivningen kompletteras angående dagvattenhanteringen.

- Planbeskrivningen kompletteras vad gäller nyttjandet av fastigheten Mora 8:49.

- Fastighetsreglerande åtgärder görs för fastigheten Mora 18:9 utifrån riskanalys samt
behov av justering av utformningen av Morbyvägen för att möjliggöra fortsatt infart
till fastigheten.

- Plankartan kompletteras med u-områden för befintliga och tillkommande allmänna
vatten- och avloppsledningar på kvartersmark.

- Planbeskrivningen kompletteras kortfattad med brottsförebyggande
utformningssynpunkter.

- Planbeskrivningen förtydligas vad gäller kommunens både rätt och skyldighet vad
gäller inlösen av allmän platsmark.

- Planbeskrivningen kompletteras vad gäller införandet av planbestämmelser om
fastighetsindelning (servitut) och deras förenlighet med fastighetsbildningslagen.

- Planbeskrivningen förtydligas vad gäller de ekonomiska konsekvenserna av
detaljplanen.

-Planbeskrivningen förtydligas vad som gäller efter upphävandet av del av detaljplan
(byggnadsplan) för del av Mora by.

Därutöver tillkommer redaktionella ändringar i detaljplanen.

3.2 Beaktande av synpunkter
Följande instanser, sakägare och allmänhet har inte, helt eller delvis, fått sina
synpunkter tillgodosedda gällande frågor som hanteras i detaljplan:

· Miljö- och byggnadsnämnden
· Länsstyrelsen
· Lantmäteriet
· Räddningstjänsten
· Privatperson 1
· Privatperson 2
· Privatperson 3
· Privatperson 4
· Privatperson 5
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Samhällsbyggnadssektorn,

Säter 2021-11-12

Andréas Mossberg
Samhällsbyggnadschef


