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1 Inledning
Hur har samrådet bedrivits?

Granskningen av detaljplanen har pågått mellan 2021-11-25 och 2021-12-23. Det har hållits ett
granskningsmöte i Gustafs Församlingsgård 2021-11-30. Här deltog även Trafikverket och
representanter från kommunpolitiken. Därutöver har information om granskningen samt
detaljplanehandlingarna funnits tillgängliga på kommunens hemsida, på Rådhuset och på
Säters och Gustafs bibliotek.

Totalt inkom 14 skriftliga yttranden under granskningstiden.

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 markanvändningen 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 bebyggelse-
struktur, inte ska ske.

Granskningsutlåtandet syftar till att ge kommunens beslutande organ, samrådskretsen samt

övriga en redovisning av de synpunkter som lämnats in under granskningen, 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, 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 yttranden
Yttranden Ankomst-

datum
Ingen erinran Synpunkter

Kommunala yttranden
Socialnämnden 2021-11-25 X

Statliga och regionala yttranden
Länsstyrelsen 2022-01-171 X
Trafikverket 2021-12-02 X
Region Dalarna 2021-12-02 X
Polismyndigheten 2021-12-08 X
Lantmäteriet 2021-12-16 X
Företag, föreningar och organisationer
Skanova 2021-12-06 X
Ellevio 2021-12-20 X

Privatpersoner
Privatperson 1 2021-11-25 X
Privatperson 2 2021-11-30 X
Privatperson 3 2021-12-09 X
Privatperson 4 2021-12-11 X
Privatpersoner 5 2021-12-22 X
Privatperson 6 2021-12-20 X
1 Länsstyrelsen hade begärt förlängd remisstid

Inga yttranden inkom som berör upphävande av del av detaljplan (byggnadsplan) för del av
Mora by.

2.1 Sammanfattning av och kommentarer till inkomna
yttranden

2.1.1 Kommunala yttranden

2.1.1.1 Socialnämnden
Socialnämnden kommer inte att yttra sig över denna detaljplan.
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2.1.2 Statliga och regionala yttranden

2.1.2.1 Länsstyrelsen

Överprövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsens granskning har identifierat följande fråga som överprövningsgrundande enligt
11 kap. 10 § plan- och bygglagen.

Hälsa och säkerhet

Den riskanalys som tagits fram för detaljplanen visar att individrisken för påkörning vid
urspårning ligger klart över acceptabel nivå vid 15 meter till närmaste verksamhet.
Riskanalysen rekommenderar därför att en fysisk barriär uppförs som skydd mot urspårningar.
I detaljplanen anges att ett skyddsplank till skydd för enklare föremål ska uppföras framför
verksamheterna. Ett vanligt skyddsplank skyddar dock inte mot risken för påkörning vid
urspårning. För att motsvara rekommendationerna i riskanalysen behövs ett kraftigare skydd,
exempelvis i form av en vall.

Kommentar:

Efter granskningen har Trafikverket kompletterat sitt PM angående skyddsåtgärder i Mora by med vilka
skyddsåtgärder som kommer att genomföras för att uppnå en acceptabel individrisk inom fastigheten Mora
8:16. Effekten av dessa åtgärder vad gäller riskreducering har sedan kommenterats av Sweco i PM som
tillägg till tidigare upprättad riskanalys. Planbeskrivningen kompletteras vad gäller vidtagna åtgärder för
riskreducering samt analys av dess effekt.

Planbestämmelsen om ”skyddsplank” förtydligas så att det framgår att denna åtgärd endast avser skydd
för att stoppa tappad last från passerande godståg.

2.1.2.2 Trafikverket
Trafikverket har inget emot detaljplanen.

2.1.2.3 Region Dalarna
Region Dalarna avser inte att besvara denna granskning av detaljplan för Mora By.

2.1.2.4 Polismyndigheten
Polismyndigheten har ingen erinran, utan ser fördelar med att järnvägsövergången kommer att
ersättas med tunnel. Dock finns några synpunkter som behöver beaktas.

Det är angeläget att de boende i området involveras. Polisen har fått del av synpunkter på
aktuell vägsträcka ur ett trafiksäkerhetsperspektiv kopplat till de skolbarn som ska förflytta sig
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till Enbacka Skola. Hur kan vägsträckan bli så säker som möjligt vid tunneln under järnvägen
och kringliggande område? God belysning är en viktig del. Alla trafikanter ska kunna se
varandra oavsett tid på dygnet.

God belysning är även viktig ur ett brottsförebyggande perspektiv. Gång- och cykeltunnlar kan
skapa en känsla av otrygghet. Ur ett potentiellt gärningsmannaperspektiv är den rädslan inte
obefogad. I en tunnel finns ofta begränsad insyn och mer sporadiskt så kallade kapabla väktare
kopplat till rutinaktivitetsteorin. Finns därutöver en motiverad gärningsman och ett lämpligt
offer, finns även förutsättningarna för ett fullbordat brott.

En virtuell trygghetsvandring i hur det är tänkt att bli, skulle kunna göra att dessa risker blir
visualiserade och därmed kan minimeras. Alternativt ett stort fokus utifrån befintliga ritningar
kopplat till hur oskyddade trafikanter kan uppleva ombyggnaden både ur ett trafiksäkerhets-
och brottsförebyggande perspektiv.

I närområdet finns lantbrukare och odlingsmarker. Det är givetvis angeläget att dessa lant-
brukare bereds tillfälle komma med synpunkter. Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är det viktigt
att jordbruksredskap kan förflytta sig på säkraste sätt, inte minst med hänsyn till gående och
cyklande.

Polismyndigheten deltar gärna i kommande dialoger om så önskas.

Kommentar:

Synpunkten noteras och kommunen instämmer i vikten av brottsförebyggande samt trygghets- och
trafiksäkerhetsskapande åtgärder. Kommunen ser fram emot fortsatt samverkan med polismyndigheten.

2.1.2.5 Lantmäteriet
Lantmäteriet har inga synpunkter på planförslaget.

2.1.3 Företag, föreningar och organisationer

2.1.3.1 Skanova
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet Skanova önskar att så
långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika
olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Tvingas Skanova vidta
undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter
Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
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Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan.

Kommentar:

Synpunkten noteras. Eventuella kostnader för flytt av ledningar ska regleras enligt gällande
överenskommelser mellan ledningsägaren och berörda fastigheter och bekostas av projektet.

2.1.3.2 Ellevio
Vi har tagit del av granskningshandlingarna och vi har inga ledningar eller andra anläggningar
inom eller i anslutning planområdet, vi avstår därför från att yttra oss i ärendet.

2.1.4 Privatpersoner

2.1.4.1 Privatperson 1
Jag vill härmed ge in synpunkter på granskningshandlingar för Detaljplan för mötesspår i Mora
By.

- Gustafs skulle med föreslagen detaljplan och ankommande bygglovsansökningar få enbart
1 st uppfart med fri höjd från Enbacka till övre delen av Mora by. Detta är en kraftigt negativ
konsekvens för bygdens infrastruktur, en halvering av antalet farbara vägar mellan bygdens 2
delar. Blir den kvarvarande länsväg 790 i Mora nu bruten av någon anledning är det via Övre
Svärdsjö och Hovgården som blir närmaste alternativet om ca. 8 km. Detta ger inte minst
mycket negativa konsekvenser för miljön med extra körväg samt extremt synnerligen negativa
konsekvenser för Räddningstjänsten i Gustafs som får en utökad utryckningstid på mer än 5
min extra från Räddningsstation Gustafs till t ex. Idrottsplatsen i Mora by. Huvuddelen av
Räddningstjänstens fordon kräver fri höjd.

- Öppnandet av Postvägen skulle helt kunna undvikas om åtgärden uteblev. Det kommer bli
kraftig ökad trafikering, inte minst av tunga fordon på Postvägen, detta då det kommer ta
decennier innan alla kartor i omlopp är korrekt uppdaterade. Trafiken till Industriområdet
kring Industrivägen i Mora by är redan idag relativt starkt trafikerad. Öppnandet av Postvägen
skulle ge en stor ökning av trafik omkring brandstationen i Gustafs. Detta kan försvåra
räddningstjänstens möjlighet att mobilisera. Inte minst då samtliga brandmän i Gustafs är
deltidsbrandmän som vid larm åker i civila bilar till stationen och enbart efter mobilisering
framför utryckningsfordon som kan påkalla fri väg.

- Enligt Svar från representanter från Trafikverket på planområdet är den nu aktuella
plankorsningen inte alls speciellt drabbad av varken olyckor eller tillbud. Denna generösa
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vägbredd ska ställas i proportion till den numera påstått "säkra" delen av Morbyvägen som
blivit en sk. bygdeväg. En fullkomligt livsfarlig lösning främst på vintern när inga
vägmarkeringar är synliga.

- Det finns en överhängande risk att lätta motorfordon som ej får framföras på på gångväg
kommer nyttja den tilltänkta gångtunneln ändå. Då tänker jag främst på EU moped klass 1,
motorcyklar och fyrhjulingar. Detta för att slippa omvägen via länsväg 790 på 3 kilometer
istället för att åka 10 m gångväg. Detta skulle om något vålla fara för gång och cykeltrafikanter
på den planerade gångvägen under järnvägen. Jag bestrider fortsatt planarbete med denna
lösning och förespråkar en planskild korsning för både gång & fordonstrafik.

Kommentar:

Avstängningen av Morbyvägen grundar sig på ett överordnat allmänt intresse, järnvägens riksintresse för
kapacitetshöjningar på Dalabanan och Trafikverkets arbete med att ta fram en järnvägsplan. 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
medför planskild korsning för gång- och cykeltrafik, vilket innebär att vissa gator behöver stängas eller
omformas. Enligt kommunens bedömning så kan Räddningstjänstens utryckningar i området även
fortsättningsvis ske under goda omständigheter.

Postvägens anslutning till Färdvägen behövs för att underlätta för servicetransporter och minska
olycksrisken, till exempel vid sophantering och plogning till fastigheter utmed den smala vägen som saknar
vändplan. Denna förändring bedöms endast marginellt förändra trafikflödet vid brandstationen och bedöms
inte påverka möjligheterna till en snabb mobilisering vid utryckning.

Morbyvägen norr om anslutningen till Postvägen är planlagd som lokalgata (GATA 1), det innebär att
den ska utformas för lokaltrafik. I planbeskrivningen anges att det kan innebär att den utformas som så
kallad bygdeväg för att skapa en säker gång- och cykelväg inom en relativt begränsad gatusektion.

När det gäller farhågorna för trafik med EU-mopeder på gång- och cykelvägen så är det en polisiär fråga
att övervaka att gällande trafikföreskrifter efterföljs.

2.1.4.2 Privatperson 2
Vi har för närvarande infarten till vår tomt från Stationsvägen. Vi skulle gärna vilja ändra
infarten så att den kommer i anslutning från Färdvägen och på så vis får vi infarten på vår
framsida av tomten i stället för baksida och slipper då runda hela vår fastighet för att ta sig till
infarten. Enligt den nya detaljplanen så blir det ett naturområde mellan oss och nya vägen, vi
skulle eventuellt vilja köpa en liten del av marken för att kunna få en utfart från vår tomt till
nya Färdvägen. På så vis kan vi bomma igen vår gamla infart mot järnvägen och sänka
bullernivån ytterligare. Vi skulle uppskatta detta då vi på så vis kan nyttja vår tomt på bästa vis,
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minska bullernivån, kunna göra utbyggnad av huset i framtiden och frigör för nuvarande låst
tomtyta. Vi är även intresserade av att köpa naturmarken runt vårt hus om det skulle finnas
möjlighet till det.

Hoppas detta går att lösa.

Kommentar:

Enligt granskningshandlingen för plankartan så finns i anslutning till norra gränsen för Mora 43:1 ett
servitut utlagt avseende rätt till tillfart för er fastighet från den förlängda Färdvägen över den planlagda
skogsmarken (Natur1). Det innebär att ni kan begära bildande av ett servitut för anläggande av en infart
till er fastighet i enlighet med detaljplanen. Däremot är det inte möjligt att köpa till naturmark från
kommunen, eftersom den är planlagd som allmän platsmark.

2.1.4.3 Privatperson 3
Den nya detaljplanen innebär att vår carport där vi förvarar vår nästan 9 meters husvagn ej går
att nyttja, svängen in på fastigheten gör att det är omöjligt att komma fram med vårt ekipage.
Vårt garage kommer inte heller kunna nyttjas då svängradien in till garaget blir alldeles för
snäv. Husvagnen körs med minibuss då vi är sju i familjen, vilket gör att ekipaget blir runt 15
meter.

Vår carport används till förvaring av husvagn och att den nya detaljplanen enbart är planerad
för åtkomst med vanlig bil och litet släp gör att vi ej kommer att kunna ha någon som helst
nytta av carporten samt garage. Vi vill att ni utgår från längden på 15 meter och den sväng-
radien när ny infart till vår carport planeras. I nuläget har vi gott om parkeringsplatser från våra
infarter längs Morbyvägen och även dessa kommer begränsas rejält av den nya detaljplanen
som ligger som förslag.

Vid tidigare besök av kommun och Trafikverket så diskuterades vi att lättaste lösningen för oss
är att ha en vändplan där kommunens magasin står. I det fallet rivs vårt garage och byggs nytt
vinklat mot lekparken och på så sätt uppfyller vårt behov. Antingen om kommunens mark kan
tillfalla vår fastighet eller om en vändplan i kommunens regi kan vara ett alternativ. För att
kunna manövrera dessa så krävs mer yta än den vi blivit tilldelad. Vi önskar att hela den ytan
som gränsar mot lekparken som idag upptas av magasinet, fylls ut och görs till vändområde.

Kommentar:

De körspår som tagits fram är för en fordonskombination på 14,83 m. Detta bedöms även klarar ett
ekipage på 15 meter. Kommunen bedömer att det inte är lämpligt att anlägga en vändplan norr om
fastigheten. En sådan vändplan skulle utöver ytan för befintligt magasin även ta i anspråk delar av
parkmarken. Enligt detaljplaneförslaget kommer berörd fastighet att utökas i norr med cirka 129 m2 från
kommunens fastighet Mora 34:8, som i gällande detaljplan är planlagd som parkmark. Att ta i anspråk
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ytterligare parkmark i denna del bedöms olämpligt. Intilliggande mark används för lek, bland annat som
kana vintertid.

Privatperson 4
Trädsäkringen som ska genomföras (20 m från spår) kommer i princip att gälla alla träd som
står i den gamla Stationsparken. Dvs. träd mellan Mora 18:9, 18:8, 40:4 och dubbelspåret.
Önskvärt att denna åtgärd görs i ett tidigt skede så det inte ska ske när allt annat är klart.
Tycker dock att dom lindar som står närmast Stationsvägen borde få stå kvar. Har stor
erfarenhet av stormfällning och lindar blåser inte omkull så lätt. Dessutom är de extremt
viktiga för bin och humlor hela sommarhalvåret. Önskvärt att det tas träd med lite ”finger-
toppskänsla”. Pratade även med kommunbiolog när han var med och planerade var vänd-
planen för östra delen av Stationsgatan ska vara och han menade att lindarna kunde vara kvar!

Anser även att det bör fyllas upp med en lägre jordvall (bullervall) på norra sidan spåret mellan
den gamla jordkällaren (ligger rakt ut från gräns Mora 18:8 och Mora 40:4) och den kommande
gångtunneln. Det skulle betyda mycket för bullernivån och är vettigt att göra när ändå träden
tas bort. Som det är nu bromsar de grova trädstammarna mycket av ljudet.

Hoppas att de äppelträd som står kvar på den inlösta tomten Mora 8:13 ska få vara kvar. Det
står som planerat naturområde enligt detaljplanen och redan etablerade träd som dessutom ger
mycket mat till bin och humlor är verkligen naturvård! Borde kunna lösas med stödmurar mot
gång/cykelbana.

Kommentar:

Huvuddelen av marken som berörs av trädsäkring mellan Mora 18:9, 18:8, 40:4 och dubbelspåret är
detaljplanelagt för järnvägsändamål (T1) och ägs och sköts av Trafikverket. Enligt Trafikverkets
beskrivning ”Så sköter vi järnvägar” så tar Trafikverket alltid generell miljöhänsyn. För det berörda
området har en utredning från ECOCOM om ”Hänsynsplan Gustafs – inför anläggande av skyddsväxel
2017-10-25”, tagits fram, se vidare planbeskrivningen.

Frågan om bullervall mellan Stationsvägen och järnvägen diskuterades i samband med framtagandet av
Trafikverkets järnvägsplan och utredningen av lämpliga bulleråtgärder. För att erhålla erforderlig
bullerreducering krävs en hög bullervall vilket innebär både behov av stora mängder av fyllnadsmassor och
kräver stort utrymme, varför detta förslag ej utreddes vidare av Trafikverket i järnvägsplanen.

Synpunkter på att befintligt äppelträd på Mora 8:13 bör bevara med hänsyn till dess biologiska värden
noteras inför kommande detaljprojektering av området. Området är planlagt som naturområde, huvudsak-
ligen ruderatmark med inslag av lövträd. Ruderatmarker är lämplig biotop för att gynna bland annat
vildbin som finns i området längs järnvägen.
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2.1.4.4 Privatperson 5
Synpunkter på detaljplan Mora by

Efter att tagit del i dialog och tidigare inlämnat synpunkter på förändringen i detaljplanen för
Mora by till tidigare synpunkter.

Säters Kommun vill ändra förutsättningarna för trafik på Morbyvägen i Gustafs med
hänvisning till tänkt ombyggnad av järnvägen. Det medför att fordonstrafik ej kommer kunna
korsa järnvägen.

Eftersom vägen och vägområdet ägs av jordägarna i bygden och sedan gammalt varit en viktig
förbindelseväg mellan norra och södra delen av järnvägen i Mora by vill vi försäkra oss att det
även blir så fortsättningsvis. Att dela Mora by i två delar är dessutom mycket olyckligt för
Gustafs samhälle som en väl fungerande och attraktiv byggd att bo och leva i. Med förslaget
kommer, som vi redan påpekat, endast en allmän väg finnas möjlig för passage mellan södra
och norra sidan spåret.

Morbyvägen är viktig inte enbart för jord och skogsbruket utan även för alla boende i Gustafs.

Eftersom vägen använts för transporter lång innan 1880, dvs. innan järnvägen byggdes vill vi
därför hänvisa till Urminneshävd för Morbyvägen. Detta framgår av historiska dokument.

Vår åsikt är att Säters Kommun inte kan anta en reviderad plan med annat än att Morbyvägen
även fortsättningsvis är tillgänglig för fordonstrafik med fri höjd.

Karta är bifogad.

Kommentar:

Kommunen har stor förståelse för att transporterna är en avgörande faktor för jordbruket och i kommunens
översiktsplan lyfts möjligheterna fram att nyttja andra delar av huvudvägnätet. Avstängningen av Morby-
vägen grundar sig på ett överordnat allmänt intresse, järnvägens riksintresse för kapacitetshöjningar på
Dalabanan och Trafikverkets arbete med att ta fram en järnvägsplan. Om tunneln under järnvägen även
ska utformas för biltrafik, så skulle ingreppen i bebyggelsen i anslutning till plankorsningen och delar av
Morbyvägen bli stora och bland annat innebära rivning av vissa byggnader.



Granskningsutlåtande     13

2.1.4.5 Privatperson 6
Ombyggnad övergång Gustafs
Synpunkter

Underlag
1.Protokoll projekteringsmöte 6 2017-05-16
2.Utformnings alt. i Gustafs 2018-08-21 Atkins
3.Utredning alt.vägar Gustafs 2017-08-31 Atkins
4.Samrådshandling Gustafs-Kapac. höjning Dalabanan, järnvägsplan 2019-06-17
5.Samrådsredogörelse Gustafs-Kapac. höjning Dalabanan. järnvägsplan 2020-03-01
6.Granskningshandling Gustafs-Kapac. höjning Dalabanan. järnvägsplan 2020-03-01

Vid granskningsmötet den 30 november 2021 i Gustafs församlingsgård medverkade Säters
kommun samt Trafikverket.
Informationen från Trv vad gällde utformningen av gångtunneln var undermålig. Hur kan
man göra en granskning när ingen information lämnades? Vid kontakter senare så har
Trv vägrat att lämna ut ritningar/underlag för gångtunneln. Höjd och bredd är omtalad.
(4,5 m bredd ,2,5 m i höjd), Har kommunen fått information hur porten kommer att
utformas?

Utredningen har varit omfattande från Atkis vad gäller 2 olika lägen på porten samt olika
alternativ till nerfarter till porten. 10 förslag finns enl. Utredning alt.vägar Gustafs 2017-08-31.
Vad jag kan se så har inget alternativ till läget på mötesplatsen utretts, frånsett att inte inkräkta
på jordbruksmark, trots att tillgång till mark finns.

Enligt karta mötesstation moraby jvgplan200320.pdf så finns ny jvg mark med äganderätt långt
ner mot Säter.(49+119)
Så varför lägga mötesplatsen så att den sträcker sig 250 m norr om plankorsningen ?
Är det bara för att undvika att ta jordbruksmark i anspråk ? Står detta i jämförelse med ökad
buller och vibrationer för flertal fastigheter? Utredningar visar att det redan i dagsläget är ett
större antal byggnader som är bullerutsatta med buller som överskrider Trafikverkets
riktvärden för buller och vibrationer från väg- och järnväg. Prognostiserad trafikökning
tillsammans med planerade åtgärder på spår genererar högre bullernivåer än i dagsläget.
Finns det någon klar vibrations utredning samt hur påverkas grundvattennivån samt ev.
sättningar på närliggande fastigheter med tanke på pumpstationen som omtalades med några
ord den 30 november?

Åtgärder för buller diskuterades den 30 nov. även om verkliga åtgärder verka ligga på
entreprenören, är detta rimligt? Men ingenting om åtgärder för vibrationer.
Tydligen så finns risk för förorenande massor. Det innebär att föroreningssituation från km
50+390 till km 50+570 inte är undersökt utan behöver beaktas i senare skede, Är detta klart?
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Tydligen så är kommunen och Trv överens om att stänga för fordonstrafik vid plankors-
ningen. Detta borde kunnas göras utan tunnel även om mötesplatsen förskjuts 250 m mot
Säter, även om det bästa vore att fortsättningsvis tillåta fordonstrafik. Även med tanke på
utryckningstid för räddningstjänsten för närboende på andra sidan järnvägen.

Trv's princip är ca 10 km mellan mötesplatserna så en förskjutning på 250 m skulle inte ha
någon inverkan på trafiken.
Allt talar för att förskjuta mötesplatsen mot Säter, buller, vibrationer, grundvatten, risk för
förorenade massor samt troligen även kostnader.

Jag förutsätter att kommunen tar största möjliga hänsyn till sina innevånare och deras boende
situation och påverkar Trv att förskjuta mötesplatsen mot Säter. Även utomhus miljön för de
berörda fastigheterna kommer att försämras om inte mötesplatsen förskjuts.

Hur kan man ta del av: "Inom järnvägsplanearbetet har en buller- och vibrationsutredning
utförts utifrån den planerade driftplatsen." (sid 16 Samrådsredogörelse Gustafs-Kapac. höjning
Dalabanan. järnvägsplan 2020-03-01)?

Kommentar.

De frågeställningar som lyfts i skrivelsen är frågor som huvudsakligen omfattas av den prövning som göras i
Trafikverkets järnvägsplan för kapacitetshöjande åtgärder på Dalabanan på sträckan förbi Gustafs. När
det gäller detaljutformningen av järnvägsanläggningen så regleras detta inte i detaljplanen utan i järnvägs-
planen samt vid kommande bygglovprövning för vissa åtgärder.

3 Ställningstagande

3.1 Justering av detaljplaneförslaget för mötesspår i Mora
by

Följande justeringar/kompletteringar görs utifrån inkomna synpunkter:

· Komplettering av planbeskrivningen vad gäller riskreducerande åtgärder och effekter
på riskreduceringen utifrån dessa. Planbestämmelsen om ”skyddsplank” förtydligas att
skyddet enbart avser att stoppa tappad last från passerande godståg.
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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:

· Skanova
· Privatperson 1
· Privatperson 2
· Privatperson 3
· Privatperson 4
· Privatperson 5
· Privatperson 6

3.3 Upphävande av del av detaljplan (byggnadsplan) för
del av Mora by

Inga synpunkter har inkommit angående upphävandet av del av detaljplan (byggnadsplan) för
del av Mora by.

Samhällsbyggnadssektorn,
Säter 2022-04-01

Emma Sillanpää Andréas Mossberg

Planarkitekt Samhällsbyggnadschef


