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Samrådsredogörelse 
Detaljplan för mötesspår i Säters tätort samt  

parkering och service i kv. Tuskaftet med flera 
 

Efter samrådet har namnet på detaljplanens ändrats till: 
Detaljplan för mötesspår i Säters tätort samt  

parkering och service vid Tuskaftet och kv. Hyddan 8 med flera 
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Inledning 

Hur har samrådet bedrivits? 
Samrådet för detaljplanen har pågått mellan 2019-10-28 och 2019-12-08. Det har hållits två samrådsmöten 
under samrådstiden. Den ena på Säters stadshotell (2019-11-05) riktad till näringsidkare i Säters centrum 
och den andra på Folkets hus i Säter riktad till allmänheten (2019-11-25). På den senare deltog även 
Trafikverket och representanter från kommunpolitiken. Därutöver har information om samrådet samt 
detaljplanehandlingarna funnits tillgängliga på kommunens hemsida, på Rådhuset och på Säters bibliotek. 
Totalt inkom 25 skriftliga yttranden under samrådstiden.   

Syfte och innehåll 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra de åtgärder som Trafikverkets pågående järnvägsprojekt ”Kapacitet- 
och hastighetshöjande åtgärder på Dalabanan” medför. Planen syftar även till att i kvarteret Tuskaftet (f.d. 
OK-macken) möjliggöra parkering, inklusive uppförande av servicebyggnader. Kommunen har ambition 
att knyta samman Säters innerstad via Salutorget mot Säterdalens entré och järnvägsstationen. 
 
Samrådsredogörelsen syftar till att ge kommunens beslutande organ, samrådskretsen samt övriga en redo-
visning 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. 
 

Sammanfattning av inkomna synpunkter 
Inkomna yttranden 
 
Följande yttranden har inkommit under samrådstiden: 
 
Yttranden Ankomst-

datum 
Ingen 
erinran 

Synpunkter 

Kommunala yttranden    

Socialnämnden 2019-11-20  X 
Kommunstyrelsen 2019-12-03  X 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2019-12-07  X 
Miljö- och byggnämnden * 2019-12-18  X 
Statliga och regionala yttranden    

Länsstyrelsen* 2019-12-16  X 
Lantmäteriet 2019-11-13  X 
Trafikverket 2019-11-13  X 
Polismyndigheten 2019-12-05  X 
Region Dalarna 2019-12-05  X 
Räddningstjänsten Dala Mitt 2019-12-05  X 
Företag, föreningar och organisationer    

PostNord 2019-10-28  X 
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Skanova 2019-11-20  X 
DalaEnergi 2019-11-26 X  
FTAB 2019-12-08  X 
ICA Supermarket Säter 2019-12-08  X 
Mig & Alice/Linblom Design 2019-12-08  X 
Politiska partier    

Miljöpartiet de gröna 2019-12-08  X 
Moderaterna 2019-12-08  X 
Privatpersoner    

Privatperson 1 2019-12-05  X 
Privatperson 2 2019-12-06  X 
Privatperson 3 2019-12-07  X 
Privatperson 4 2019-12-08  X 
Privatperson 5 2019-12-08  X 
Privatperson 6 2019-12-08  X 
Privatperson 7 2019-12-08  X 
Samrådsmöten    

Möte med näringsidkarna i Säters centrum 2019-11-05  X 
Allmänt samrådsmöte  2019-01-28  X 

 

*Miljö- och byggnämnden bad (2019-11-21) Samhällsbyggnadsnämnden om förlängd svarstid för att 
inkomma med sitt samrådsyttrande 2019-12-18 efter bygg- och miljönämndens sammanträde. Chefen för 
Samhällsbyggnadssektorn godkände på delegation (2019-11-29) detta önskemål och angav 2019-12-18 
som sista svarsdag. 

*Länsstyrelsen fick också förlängd svarstid.   

Sammanfattning av och kommentarer till inkomna yttranden 

Kommunala yttranden 

Socialnämnden 
Tjänstemannautlåtandet antas som socialnämndens eget och översänds till Samhällsbyggnadsnämnden i 
Säters kommun. 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Detaljplanen möjliggör god tillgänglighet, säkerhet och trygghet för äldre och funktionshindrade, som 
använder kollektiva färdmedel och även i samband med förflyttning från centrum till järnvägsstationen 
och busshållplatser. 
 

Kommentar:  
Synpunkten noteras. 
 

Kommunstyrelsen 
Detaljplanen för mötesspår i Säters tätort samt parkering och service i kv. Tuskaftet säkerställer inte 
tillgänglighet mellan Gruvplan och Säters centrum. Pågående planläggning detaljplan 3 (del av Torggatan 
och Järnvägsgatan) syftar till att lösa anslutning mot Salutorget på ett tillgängligt sätt. Detta förutsätter att 
detaljplanen Tuskaftet förverkligas i sin helhet i närtid inklusive ny gång- och cykelväg under Rv70. 
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Kommentar:  
Den nu aktuella detaljplanen utökas i anslutning till planerad gång- och cykeltunnel under väg 70, så att 
anläggandet av en trapp och hiss möjliggörs i anslutning till Järnvägsgatan och Salutorget. Detta för att säkerställa 
att tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning till den nya tunneln kan anordnas i samband med bygget 
av tunneln. Utformningen av trapporna och hiss regleras inte i detaljplanen men ambitionen är att hissen utformas 
för att hantera cyklar och/eller att trapporna utformas så att cykel kan ledas förbi trappen. Alternativt kan 
cyklister välja att planskilt korsa väg 70 och järnvägen via Norrtullsvägen.   
 

Brottsförebyggande rådet 
BRÅ vill framföra att man särskilt beaktar trygghetsfrågorna generellt i detaljplanen och specifikt 
möjligheten att förflytta sig tryggt och säkert från centrum till järnvägsstationen. Särskilt uppmärksamt för 
BRÅ är att den planerade gångtunneln under riksvägen/järnvägen och tunneln under järnvägsspåret vid 
den nybyggda perrongen.  
 
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. Man bör även förbereda så att om det 
behövs finns möjlighet att kameraövervaka väg/järnvägstunneln och även anslutningarna till densamma 
från centrum och från Säterdalen. 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. 
 

Kommentar:  
Synpunkten noteras inför kommande byggskede. Planbeskrivningen kompletteras kortfattat om utformningssyn-
punkterna. 
 

Miljö- och byggnämnden 
Miljö- och byggnämnden ställer sig generellt bakom de beskrivningar, tankegångar och planer som finns i 
planhandlingarna. På några områden skulle nämnden dock önska en ökad tydlighet i punkter kring miljö- 
och hälsoskydd: 
 
- Som nämns i planbeskrivningen är skyddet av grundvattenresursen, kopplat till den kommunala vatten-
täkten och kommande utökning av skyddsområdet för denna, en viktig fråga. Området för detaljplanen 
har även pekats ut av länsstyrelsen i Vattenförsörjningsplan – Dalarnas län som ett Klass 1 område (viktig 
skyddsvärd grundvattenförekomst av regionalt intresse). Hänsyn till detta behöver också tas vid utform-
ningen av själva mötespassagerna i Trafikverkets järnvägsprojekt, så att konsekvenserna av en olycka med 
farligt gods kan minimeras så mycket som möjligt. Så länge det kan ske utan att grundvattenskyddet 
riskeras är dock ett lokalt omhändertagande av dagvatten med fördröjningsmagasin och liknande 
eftersträvansvärt. 
 
- Att aspekterna kring trafikbuller behöver hanteras i Trafikverkets järnvägsprojekt nämns i planbeskriv-
ningen. Till detta kommer dock även förändringar i bullernivåer utifrån omledningen av vägtrafik och de 
förväntade förändringar i trafikmönster som beskrivs i planen. En bullerberäkning som även inkluderar 
detta behövs därför. 
 
- Förekomst av vissa markföroreningar efter järnvägssträckningen i staden har tidigare rapporterats av 
Trafikverket till Miljö- och byggenheten. Utifrån detta behöver provtagningar och vid behov ytterligare 
hänsyn och/eller sanering ske under byggprocessens lopp. 
 
- I kvarteret Tuskaftet har marken tidigare sanerats till nivån MKM – Mindre känslig markanvändning. 
Beroende på framtida användning kan vidare undersökningar och åtgärder krävas. Om marken ska 
användas till exempelvis park- eller lekområde behöver den saneras ytterligare för att uppnå nivåerna 
enligt ”Känslig markanvändning”. 
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Kommentar:  
Synpunkten om vikten av att Trafikverket i sitt järnvägsprojekt tar hänsyn till behovet av skydd av grundvatten-
resursen noteras. Detta hanteras genom miljölagstiftningen. Efter samrådet har dels en generell utredning om 
hantering av dagvatten utmed Kungsvägen, kapacitetsutredning tagits fram, dels en bedömning av möjligheterna att 
uppnå recipientens miljökvalitetsnorm inom planområdet. Planbeskrivningen kompletteras med detta. 
 
Planbeskrivningen kompletteras med en sammanställning över beräknad ökning av trafikflödet på Kungsvägen 
utifrån tidigare redovisning i planprogrammet samt nu aktuella förändringar. Utifrån dessa flöden görs dessutom en 
enkel översiktlig bullerberäkning för Kungsvägen.  
 
Planbeskrivningen kompletteras vad gäller risker för förorenad mark utifrån genomförd marksanering hösten 2020 i 
samband med rivning av bottenplatta vid den före detta drivmedelsstationen. Efter saneringen underskrids rikt-
värdena för känslig markanvändning (KM). Utifrån påpekande från Länsstyrelsen införs en planbestämmelse 
(skydd) för området mellan kvartersmarken (P1C1) och järnvägsspåret. Där får inte anläggningar för stadigvarande 
vistelse såsom lekpark, samlingsplats och dylikt anordnas på grund av risk för olyckor på järnvägen med transporter 
av farligt gods. Detta innebär att parkmarken avses endast nyttjas extensivt för förflyttningar mellan stationsområdet 
och det nya gång- och cykelstråket mot Säterdalen.  
 
Planbeskrivningen kompletteras även med att Trafikverket har 2018 i samband med den pågående planerade 
ombyggnaden av mötesspåret rapporterat om påträffad förorening. Detta fynd berör inte detaljplanen utan ligger cirka 
500 meter öster om järnvägsstationen.  
 

Statliga och regionala yttranden 

Länsstyrelsen 
Frågor som kan leda till att denna plan överprövas enligt PBL 11:10 
 
- Miljökvalitetsnormer dagvatten 
Planområdet ingår i verksamhetsområdet för dagvatten. I planbeskrivnigen saknas en beskrivning av 
recipienten för dagvattnet och möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen. I planbeskrivningen finns 
angivet att öppna diken är ett lokalt omhändertagande av vatten. Det behöver utredas om denna hantering 
är tillräcklig för eventuella föroreningar som kan komma från bearbetningen av mark under pågående 
järnvägsprojekt och av dagvattnet från planområdet.  
 
- Hälsa säkerhet 
På järnvägen transporteras farligt gods och inom 30 meter från järnvägen finns en risk för allvarlig 
påverkan från en olycka med farligt gods eller från avkörning/urspårning. Parkområdet inom 30 meter 
från järnvägen bör regleras så att området inte nyttjas för stadigvarande vistelse som t ex evenemang, 
lekplatser, träffpunkter eller marknadsplatser. 
 
Övrigt  
 
I planbeskrivningen anges att det under en tid kan vara problem med tillgängligheten i befintlig tunnel 
under väg och järnväg. Då den befintliga plankorsningen stängs är det viktigt att tillgängligheten till och i 
gång- och cykeltunneln säkerställs. Detta kan med fördel göras genom att planområdet utökas med den 
berörda delen av etapp 2 för att möjliggöra en trygg och tillgänglig gång- och cykeltrafik. Det är viktigt att 
människor med olika funktionsnedsättningar kan utnyttja gång- och cykeltunneln för att nå järnvägs-
stationen och andra målpunkter i området. Vid utformningen av tunneln är det viktigt att tänka på att 
tunneln utformas på ett sådant sätt att den ger en trygg upplevelse. 
 
-Biotopskydd  
Planbeskrivningen anger att det finns två alléer inom planområdet. Det framgår dock inte om alléerna 
kommer att påverkas av det planerade åtgärderna. Alléer omfattas av biotopskydd. Planbeskrivnigen kan 
kompletteras med denna uppgift. Alléerna behöver markeras i plankartan och marklov bindas till dem. 
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Om träden kommer att skadas på något sätt behöver en ansökan om dispens från biotopskyddet skickas in 
till Länsstyrelsen. 
 
-Strandskydd  
I plankartan saknas en markering av gränsen för strandskyddet. Plankartan bör kompletteras med detta. 
 

Kommentar: 
Planbeskrivningen kompletteras vad gäller recipient och möjlighet att uppnå miljökvalitetsnorm. Dessutom kom-
pletteras planbeskrivningen utifrån genomförd kapacitetsutredning för hantering av dagvatten utmed Kungsvägen samt 
PM dagvattenhantering.  
 
Planbeskrivningen förtydligas med att parkmarken i anslutning till järnvägsområdet inte ska nyttjas för evenemang, 
lekplatser med mera. En skyddsbestämmelse införs för parkområdet inom 30 meter från järnvägsspåret om att 
anläggningar för stadigvarande vistelse så som lekplats, samlingsplatser eller dylikt får inte anornas.  
 
Planområdet utvidgas i anslutning till Järnvägsgatan för att möjliggöra anläggandet av en hiss i anslutning till 
uppgången mot Järnvägsgatan och Salutorget, för att säkerställa full tillgänglighet för personer med funktions-
nedsättning.  
 
Planbestämmelse införs om krav på marklov för nedtagning av alléträd, förutom för alléträd som kommer att beröras 
av Trafikverkets trädsäkringsåtgärder. Planbeskrivningen kompletteras angående eventuell påverkan på alléträd 
utifrån planerade åtgärder. 
 
Efter samrådet har detaljplanen utökats till att omfatta även Hyddan 8 och 9, som berörs av strandskydd i större 
omfattning, och därmed hanteras strandskyddet samlat för alla berörda markområden genom införande av plan-
bestämmelse om upphävande med angivande av särskilda skäl.  
 

Lantmäteriet  
Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade oktober 2019) har följande noterats: 
 
Bestämmelsen a1 rättighetsområde kan inte användas inom allmän plats utan endast inom kvartersmark. 
 

Kommentar: 
Bestämmelsen a1 har införts för att säkerställa att utformningen av den allmänna parkeringsplatsen görs så att 
infarten till fastigheten Fasaden 10 säkerställs. Enligt Boverkets planbestämmelsekatalog för pågående planer kan 
egenskapsbestämmelse om rättighetsområde för servitut införas på allmän plats. Enligt de tidigare allmänna råden 
BFS 2014:5, som gällde när denna detaljplan påbörjades, kan enligt punkten 8.6 administrativa bestämmelser för 
nya rättighetsområden införas. Enligt punkten 8.1 kan de administrativa bestämmelserna tillämpas för kvarters-
mark, vattenområden och allmän plats. 

 

Trafikverket 
Trafikverket Region Mitt har inget emot detaljplanen för mötesspår i Säters tätort samt parkering och 
service i kv. Tuskaftet. 
  
Plankartan och järnvägsprojektets handlingar stämmer överens. 
I planbeskrivningen står att en ny gång- och cykeltunnel ska göras under både järnvägen och väg 70. 
Trafikverket vill förtydliga att den befintliga tunneln under väg 70 kommer att vara kvar.  
 

Kommentar: 
Detaljplanen innebär att en ny gång- och cykeltunnel ska anläggas under väg 70. Pågående markanvändning, dvs befintlig 
tunnel under väg 70, kan pågå tills dess ny tunnel byggs i enlighet med detaljplanen. Beträffande nyttjandet av befintlig 
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gångtunnel mellan entrétorg och ny tunnel behöver ett avtal träffas vad gäller eventuellt behov av tillgänglighetsanpassning 
innan detaljplanen antas.  
 

Polismyndigheten 
Polismyndigheten har två huvudsakliga synpunkter i detta ärende. 
 
Den brottsförebyggande aspekten nämns som den första synpunkten. Ett brott förutsätter tre bestånds-
delar enligt rutinaktivitetsteorin. 
- Motiverad gärningsman. 
- Lämpligt objekt. 
- Avsaknad av kapabel väktare. 
 
Målet är att dessa tre faktorer inte ska inträffa samtidigt. Då finns en ökad risk för att brott ska ske. I den 
aktuella detaljplanen handlar det mycket om att området ska vara byggt så att förutsättningarna för att det 
ska vara ett lämpligt objekt inte längre finns. Det handlar både om människor som rör sig där och fasta 
objekt. En gärningsman ska inte finna det attraktivt att begå brott där. 
 
Trafikaspekten nämns som den andra synpunkten. För att förebygga att i första hand oskyddade 
trafikanter råkar illa ut, är god sikt och belysning väsentliga delar. Om oskyddade trafikanter och fordon 
har separata vägar, ökas givetvis säkerheten. 
 
Polismyndigheten deltar gärna i kommande samverkan kring hur dessa synpunkter på bästa sätt kan 
anpassas till detaljplanen. 
 

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

 

Region Dalarna 
Generellt ställer sig Region Dalarna positiv till planförslaget, och mer specifikt på följande grunder: 
 
- Ett genomförande av den aktuella detaljplanen innebär att planerad utbyggnad av mötesspår vid Säters 
station kan genomföras. Det gynnar utvecklingen av Dalabanan vilket är avgörande för regionens 
utveckling och kommer främja såväl Säter som andra kommuner i regionen avseende arbets- och 
studiependling, besöksnäring och kompetensförsörjning. Utbyggnaden kommer möjliggöra 750 meters 
tåg. 
 
- Planförslaget gynnar kollektivt och hållbart resande och ökar säkerhet och trygghet för oskyddade 
trafikanter. Förslaget möjliggör för ökad överflyttning från väg till tåg och buss, och underlättar för byte 
mellan tåg och buss. 
 
- Nuvarande utformning av stationsområdet och dess anslutningar missgynnar kollektivt resande och 
upplevelsen av närhet mellan stationsområde och Säters centrum, något som förbättras vid ett genom-
förande av planförslaget. Att tillgängliggöra stationsområdet ökar förutsättningarna för attraktivitet för 
såväl boende som verksamheter inom Säters tätort. 
 
- Förslaget möjliggör för kommande planer som avser förändringar kopplat till riksväg 70. I dessa 
möjligheter ingår framtida kvalitetshöjande åtgärder av genomfarten och entrén till centrum. Med sådana 
åtgärder uppnås en mer positiv bild av staden och förbättring av möjligheterna för förbipasserande att 
uppfatta fler kvaliteter av Säter, vilket i sin tur kan gynna Säters besöksnärings och befolkningsutveckling. 
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Synpunkter på samrådsförslaget och fortsatt arbete: 
- En förutsättning för genomförandet är att åtgärderna ej minskar framkomligheten på riksväg 70. 
 
- Det är positivt att det bakomliggande planprogrammet avser möjliggöra för utvecklad stråkhållplats efter 
RV 70 (hänvisning till etapp 2). Etapp 2 bör även möjliggöra att stråkhållplatsen förses med cykelparke-
ring och är upplyst och väderskyddad. Förslag till åtgärder bör tas fram i samråd med kollektivtrafik-
förvaltningen.  
 
- Planförslaget brister i stora delar avseende tillgänglighetsanpassning, då tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning, cyklister och barnvagnar i stora delar ej tillgodoses i koppling till nya planskilda 
korsningen vid Myntvägen under väg 70 och järnväg, eftersom möjligheterna att utforma anslutningen till 
markplanet för dessa personer är begränsade. I förslaget beskrivs att det krävs att planprogrammets etapp 
2 genomförs för att uppnå full tillgänglighet. Tillgänglighet för alla ska vara en förutsättning för genom-
förandet. Med detta förslag uppnås tillgängligheten endast om en annan detaljplan avseende etapp 2 
genomförs. Planförslaget bör justeras för att även omfatta åtgärder för att tillgodose alla målgruppers 
behov, alternativt så bör detta planförslag tydligare villkora ett framtida genomförande av detaljplan 
avseende etapp 2, med en tillhörande tidplan. Region Dalarna understryker vikten av att en tillförlitlig 
lösning uppnås för alla målgrupper avseende tillgänglighet. 
 
- Vid utformning för gång- och cykeltrafik beskrivs i förslaget vikten av att utformningen medger öppna 
allmänna platser med långa siktlinjer, för att uppnå ökad trygghet och säkerhet för oskyddade trafikanter. 
Detta gäller särskilt i och kring tunnlar. Till detta kan kompletteras att sådana platser bör vara väl upplysta 
och fria från skymmande buskage, för att ytterligare öka tryggheten. 
 
- Planförslaget är något oklart avseende om det medger uppförande av busshållplatser inom plankartans 
område GATA1 där så är lämpligt. Detta kan utvecklas i planbeskrivningen. 
 

Kommentar: 
Planområdet utvidgas i anslutning till Järnvägsgatan och Salutorget för att möjliggöra anläggandet av en hiss i 
anslutning till uppgången mot Järnvägsgatan/Salutorget för att säkerställa full tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning. Utformningen av trapporna och hiss regleras inte i detaljplanen men ambitionen är att hissen 
utformas för att hantera cyklar och/eller att trapporna utformas så att cykel kan ledas förbi trappen.  
 
Kommunen instämmer i vikten av en god gestaltning av gång- och cykelvägarna till och från järnvägsstationen, vilket 
bland annat innebär god belysning, öppna ytor och bra siktlinjer. 
 
Planbeskrivningen kompletteras vad gäller möjligheterna att anlägga busshållplatser inom lokalgata (GATA1). 
 
Övriga synpunkter noteras. 
 

Räddningstjänsten Dala Mitt 
Sedan Samhällsbyggnadsnämnden anhållit om räddningstjänstens yttrande meddelas följande:  
-  På sida 31-32 diskuteras riskerna för bebyggelse inom kvarteret Tuskaftet med avseende på dess närhet 
till Farligt Gods-led. Bedömning har gjorts att restaurang kan klassificeras som en verksamhetstyp som 
inte kräver särskild riskhantering. Räddningstjänstens uppfattning är att restaurang snarare skulle kunna 
utgöra samlingslokal och rekommenderar därför en särskild riskhantering avseende detta.  
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- Räddningstjänstens insatstid anges i planbeskrivningen på sida 33. Där anges att ”Normal beredskapstid 
för räddningstjänsten är inom 10 minuter.” Om det då menas att Räddningstjänsten är på plats inom 10 
minuter från det att larmet gått så vill vi hänvisa till skrivningen nedan som kan påverka denna insatstid.  
 
Särskild synpunkt gällande avstängning Järnvägsgatan enligt ”Planprogram för sambandet 
mellan Säters järnvägsstation och centrum”  
Räddningstjänsten Dala Mitt var remissinstans vid framtagandet av Järnvägsgatan och missade då att 
lämna särskilda synpunkter gällande avstängningen av Järnvägsgatan i anslutning till Gränsgatan/ 
Salutorget.  
 
Se våra tankar om detta:  
- Brandstationens belägenhet innebär att en avstängning av Järnvägsgatan märkbart skulle förlänga våra 
insatstider av två skäl:  

1. Torggatan och vidare in på Järnvägsgatan är en normal inryckningsväg för många brandmän - det 
vill säga, det är den väg som de åker för att ta sig in till brandstationen vilket de har 5 minuter på sig 
att göra. Avstängningen innebär att de måste köra omvägar och det förlänger därmed insatstiden.  

2. Järnvägsgatan till Torggatan från brandstationen sett är sedan en mycket lämplig väg för 
utryckning med räddningsfordon för att nå många delar av Säter. En avstängning skulle alltså också 
innebära fördröjning för våra räddnings-/utryckningsfordon i samband med att man lämnat 
brandstationen.  

 
Sammantaget ber vi om ursäkt att inte räddningstjänsten har inkommit med dessa synpunkter tidigare men 
önskar och hoppas att det finns möjlighet att föra en dialog om detta, trots allt. 
 

Kommentar: 
Planbeskrivningens kvalitativa bedömning av risker rörande farliga transporter på järnväg kompletteras vad gäller 
kvarteret Tuskaftet. Planbeskrivningen förtydligas så att det klart framgår att endast en mindre restaurang tillåts. 
Den maximala byggnadsytan på 250 m2 bedöms innebära att högst cirka 50 personer vistas samtidigt i byggnaden. 
Den kvalitativa bedömningen kompletteras vad gäller risk för olyckor och dess konsekvenser. Kommunen bedömer 
att området har goda förutsättningar att lätt utrymmas.  
 
I det inledande skedet till den aktuella detaljplanen, framförallt i planprogram för sambandet mellan Säters järnvägs-
station och centrum, har olika utformningar av trafiksituationen kring Salutorget studerats. Någon avstängning av 
Järnvägsgatan har inte planerats. Förslaget om en eventuell anslutning av Gränsgatan mot väg 70 hanteras inte i 
detaljplanen för mötesspår. Om detta aktualiseras i efterföljande planeringsprocesser kommer fördjupad dialog att 
hållas med bland annat räddningstjänsten.  
 

Företag, föreningar och organisationer 

PostNord 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat innebär 
att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna 
roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 
 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer 
och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 
 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling vid 
infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. Kontakta 
PostNord i god tid för dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. En 
placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 
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Kommentar: 
Synpunkten noteras. 
 

Skanova 
Skanova har ledningar i detaljplaneområdet, se bifogad karta (finns i sin helhet på samhällsbyggnadssektorn). 
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. Denna ståndpunkt ska noteras i 
planhandlingarna. 
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 
förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
 

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.  
 
 

DalaEnergi 
Vi på Dala Energi har inget att erinra på denna detaljplan.  
 
 

FTAB 
Som ägare till stationsbyggnaden vid Stationsgatan 2 finns det en hel del frågeställningar som under årens 
lopp vuxit fram. Nu berörs inte stationshuset av den nya detaljplanen som ligger för samråd men den 
omnämns lika fullt vid ett flertal tillfällen i såväl text som bild i den nya planen varför några kommentarer 
och frågeställningar är relevanta. 
 
Historiken kring järnvägsstationen sträcker sig till 1800-talets slut då den uppfördes på den plats den står 
idag av praktiska skäl, man placerade stationen där tågen stannar. Detta är ganska naturligt då det är 
spårsträckningen som styr möjligheten rent praktiskt hur man kan bromsa in och mötas med spårbunden 
trafik. 2008 köpte undertecknad stationen av Jernhusen som sålde ut mindre stationer då intresset att 
fortsatt äga och driva dessa i egen regi inte fanns. Till saken hör att för att få köpa en byggnad av denna 
typ, centralt placerad krävs tillstånd av kommunen som har förköpsrätt, så även i detta fall. Kommunen 
tillfrågades och svaret blev att kommunen hade inga planer för järnvägsstationen. Funktionen som 
järnvägsstationen hade skulle i stället flyttas till det nya resecentrum som skulle stå klart några år senare 
närmare bestämt 2011. Med facit på hand 10 år senare kan man konstatera att kommunen antingen 
undanhöll sin faktiska plan eller inte visste bättre vad man höll på med. Detta är i sig anmärkningsvärt och 
har fått till följd att de planer som undertecknad då hade har fått läggas åt sidan i väntan på besked för 
många år framöver.  
 
Idag har stationshuset funktionen av kontor, lager, lagerförsäljning, samt väntsal. Lagerhanteringen 
innefattar behov av truck som krävs för lastning och lossning av det gods som främst kommer med lastbil 
från Tyskland men även andra leveranser förekommer. Frågan är här som ställts tidigare hur man tänkt sig 
med den nya planen när det gäller truckhanteringen. Det finns ett utrymme som benämns truckgarage och 
som när magasinet uppfördes hade just den funktionen. Nu med nya planen ser det ut som att den 
hanteringen omöjliggörs då det av såväl utrymmesskäl som praktiska skäl blir svårt att hantera trucktrafik i 
området. 
 
Möten har hållits med kommunen och undertecknad där de nuvarande planerna presenterats och diskute-
rats. Som det ser ut nu om planerna blir av kan den tunga delen som kräver truck inte längre bedrivas i 
fastigheten. För att komma vidare har undertecknad lagt några förslag på hur man skulle kunna ändra 
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inriktning på disponerandet av fastigheten. Hur kommunen tänkt sig sin framtid är något oklart och några 
konkreta förslag finns inte i dagsläget. Som utvecklingen ser ut kommer resandet med spårbunden trafik 
att expandera och i och med detta kraven på fungerande faciliteter kring resandet att öka. Ett exempel på 
en sådan facilitet är möjligheten att för pendlare parkera sitt fordon på ett säkert och betryggande sätt. 
Idag är det ytterst tveksamt om så är fallet. Stationsgatan som delvis består av grusväg har blivit parkering 
för bilpendlare och trafiken har flyttat in på järnvägsstationens fastighet, se bifogad bild nedan som visar 
exempel på detta. 
 

 
Bild visar parkerade bilar på tvärs över körväg samt trafiken hänvisad till järnvägsstationens  
fastighet. 

Trenden är att antalet bilar som parkerar på befintlig körväg ökar och trängsel mellan staket som 
Trafikverket satt upp mitt på fastighetstomten och parkerade bilar försvårar för såväl vägunderhåll som 
trafik. I förslaget från Sweco säger man att det citat ”Kring stationshuset finns en otydlighet vad gäller 
trafikytor för gående, cyklade respektive biltrafik vilket bidrar till ökad risk för olycksincidenter.” Det är 
om man tittar på kartor och gamla planen inte oklart utan det är det nya felaktiga nyttjandet som i sig 
skapat oklarheten. 
 
En annan fråga är hur man kommer att utföra schaktarbeten så att skador på stationsbyggnaden inte 
uppstår. Att man måste göra någon form av spontning är ganska uppenbart och frågan är då hur lång tid 
är det i så fall tänkt att denna spånt ska vara på plats? Och vilka garantier har man ifall skadan sker? En 
ytterligare frågeställning som framkommit är hur man tänker från kommunens sida är när man pratar om 
en integrerad och fungerande stad. 
 
I ena läget säger man att man vill knyta samman ”centrum” med stationsområdet och få det till en 
fungerande enhet. 
 
Och i andra läget när frågan ställs till kommunen varför bara vissa får hjälp av kommunen med faciliteter 
säger man att det är bara ”nuvarande ”centrum som kommunen inriktar sig på. Hur går det ihop? Är 
planen så att man vill både ha kakan och äta den och samtidigt låta någon annan stå för kostnaden? 
 

Kommentar: 
Vid möte mellan fastighetsägaren och kommunen har konstaterats att det redan i nuläget är svårt att klara truck-
hanteringen inom befintlig fastighet och enligt gällande säkerhetsbestämmelser. Ägaren framförde då tankar om att 
flytta den tunga verksamheten och i stället utveckla till exempel butik och café i byggnaden. Framtida nyttjade av 
fastigheten Säter 7:2 bör prövas genom upprättade av en ny detaljplan för att bedöma vilken/vilka markanvänd-
ningar som är lämpliga. Initiativ till eventuell ny detaljplan tas av fastighetsägaren och bekostas av denne.  
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Genomförandefrågor som gäller till exempel Trafikverkets behov av spontning mot fastigheten Säter 7:2 hanteras inte 
i detaljplanen utan är en lovfråga. Behov av spontning har diskuterats i järnvägsprojektet och Trafikverkets avsikt 
är att förlägga spontningen en bit in på sin fastighet. Det är Trafikverket och fastighetsägaren som vid behov får 
avtala om frågor rörande ansvar för spontning. 
 
I samband med förändringarna vid stationen kommer utformningen av gatumarken ses över vad gäller bland annat 
kantparkeringar. Övriga synpunkter noteras.  
 
 

ICA Supermarket Säter 
Jag känner en viss oro inför de beslut som ska tas rörande stängningen av överfarten samt byggandet av 
tunneln under riksvägen.  
 
Eter att ha tagit del av materialet samt besökt ett informationsmöte på Säters Stadshotell där det redo-
gjorts för tankarna i och kring projektet måste jag säga att det är svårt att göra sig en helhetsbild av vilka 
konsekvenserna blir av detta projekt. Den färdiga helheten i detta projekt kan inte på något vis ses då den 
delas upp i etapper samt att viktiga frågor som tillgänglighet och parkeringar ska behandlas separat. 
Avsaknaden av detta oroar mig djupt. 
 
Det brukar i vår ”värld” talas om de tre viktigaste sakerna för att kunna bedriva handel, det är läge, läge 
och läge. Om tillgängligheten påverkas kan detta få förödande konsekvenser. Jag vill med detta skicka med 
och understryka hur viktigt det inte bara är för ICA Supermarket Säters framtid att: 

- Parkeringar i anslutning till verksamheten inte påverkas.  
- Torggatan hålls öppen för biltrafik i båda riktningar. 
- Den visuella kontakten med verksamheten från riksvägen inte påverkas negativt. 

 
Livsmedelshandeln i Säter hade vid den senaste undersökningen över 50% av besöken i tätorten, våra 
verksamheter är en motor för besöken i staden och en förutsättning för att övrig handel skall kunna 
fungera och kunna utvecklas. 
 

Kommentar: 
Kommunen är väl medveten om vikten av en god trafiklösning för handeln i centrum. Kommunen har hållit ett flertal 
möten med näringsidkare i centrum där förändringar i centrum har diskuterats. Kommunen och Trafikverket för 
samtal om den framtida lösningen av anslutningen mellan centrala Säter och väg 70.  
 

Det pågående planarbetet behöver genomföras skyndsamt för att möjliggöra åtgärder som ökar kapaciteten på Dalabanan. 
Planarbetet inleddes med ett planprogram för att belysa en möjlig etappvis utbyggnad och olika utformningar av trafik-
situationen kring Salutorget studerades, men omgivande gator ingår inte i den aktuella detaljplanen. Efter plansamrådet 
föreslås att planområdet utvidgas i anslutning till Järnvägsgatan för att möjliggöra anläggandet av en hiss i anslutning till 
uppgången mot Järnvägsgatan och Salutorget och därmed säkerställa full tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 
I kommunen pågår även arbete med en översyn av fördjupningen av översiktsplanen för Säters tätort och där kommer 
trafikföringen i centrum belysas samlat.  
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Mig &Alice/Linblom Design 
Angående planer om att bygga om centrum. 
Jag känner mig oroad över att inte veta hur planerna ser ut om att ev. stänga av Torggatan för biltrafik. 
Oroad när ni säger att ni inte heller vet när man frågar? Oroad att när det väl drar igång så kommer det 
inte att finnas ngt att säga till om. 
 
Vi som driver verksamheter på Torggatan är oerhört måna om att gatan behålls öppen ifrån båda 
riktningarna då våra kunder strömmar utifrån andra kommuner och dessa kommer då givetvis med bil. 
 
Att då stänga av lättillgängligheten samt eventuellt ta bort parkeringar för att ta sig till våra verksamheter 
vore förödande. 
 

Kommentar: 
Den aktuella detaljplanen innebär ingen stängning av Torggatan. Se även kommentar ovan till ICA Supermarket 
Säter. 
 

Politiska partier 
 
Miljöpartiet de gröna 
Övergripande synpunkter 
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. Det nu föreliggande förslaget är ett steg i rätt riktning men 
lämnar en hel del frågor obesvarade. 
 
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. 
 
Tillgänglighet 
En stor svaghet med förslaget är att det inte i sig leder till en bra tillgänglighet mellan centrala Säter och de 
delar av staden som ligger på andra sidan järnvägen för de som inte kan gå i trappor, det vill säga de som 
är beroende av hjälpmedel som rollator eller rullstol, cyklister med flera. Vi anser att det är viktigt att en 
tunnellösning med en ny tunnel som går under både järnväg och riksvägen och som uppfyller kraven på 
tillgänglighet kommer till stånd i närtid. 
 
Bil- och lastbilstrafik 
Miljöpartiet anser att det behövs en långsiktig planering av hur infrastrukturen för väg- och gatutrafik i 
Säters innerstad ska utformas. De förändringar som beskrivs i denna detaljplan kommer att leda till 
ändringar i trafikflödena i Säter. Effekterna redovisas till del men vi efterfrågar en tydlighet i hur konsek-
venserna av stängningen av järnvägsövergången ska hanteras. Det är sannolikt något som till stor del ligger 
utanför ramen för denna detaljplan.  
 
Vi ser ett behov av ett samlat grepp kring hur trafiksystemet i Säter ska utformas på lång sikt. Det som 
direkt påverkas av den här detaljplanen är Kungsvägen och Dalstigen men även t.ex. korsningen RV 
70/Smedjebacksvägen. Den sistnämnda korsningen är olycksdrabbad och ett ökat trafikflöde ökar riskerna 
för olyckor. De planer som finns för västra Säter inklusive Skönvik riskerar dessutom leda till ökad trafik 
på Smedjebacksvägen och dess korsning med RV 70. Miljöpartiet anser att barriäreffekten från riksvägen 
och järnvägen behöver minska och att en trafiksäker trafiklösning skapas som ger ett minimum av lokala 
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miljö- och bullerproblem. Att det sannolikt är ett mödosamt arbete jämka samman alla intressen och hitta 
en lösning gör inte behovet av en sådan lösning mindre. 
 

Kommentar: 
Den nu aktuella detaljplanen utökas i anslutning till planerad gång- och cykeltunnel under väg 70, så att 
anläggandet av en trapp och hiss möjliggörs i anslutning till Järnvägsgatan och Salutorget. Detta för att säkerställa 
att tillgängligheten till den nya tunneln för personer med funktionsnedsättning kan anornas i samband med bygget av 
tunneln. Den nya gång- och cykeltunneln under väg 70 ansluts till ett så kallat entrétorg strax norr om Salutorget 
där nuvarande nedgång till befintlig tunnel under väg 70 finns. Utformningen av trapporna och hiss regleras inte i 
detaljplanen men ambitionen är att hissen utformas för att hantera cyklar och/eller att trapporna utformas så att 
cykel kan ledas förbi trappen. Alternativt kan cyklister välja att planskilt korsa väg 70 och järnvägen via 
Norrtullsvägen.  
 
I kommunen pågår arbete med en översyn av fördjupningen av översiktsplanen för Säters tätort och där kommer 
trafikföringen i centrum belysas samlat.  
  

Moderaterna 
Vi ser positivt på förslaget till att skapa förutsättningar för att möjliggöra de åtgärder som Trafikverkets 
pågående järnvägsprojekt ”Kapacitet- och hastighetshöjande åtgärder på Dalabanan” medför (se avsnitt 
”Pågående planering av mötesspår på Dalabanan”). Moderaterna har följande synpunkter på samråds-
handlingen. 
 
Område A 
-Ny tunnel 
Även om de båda tunnlarna kommer att byggas i två etapper så är det viktigt att tillgängligheten för 
personer med funktionsnedsättning löses även för den befintliga tunneln under tiden till en ny tunnel 
under riksvägen kommer att byggas. 
 
Utökning av detaljplanen i område A Detaljplanen bör utökas så att även det västra området tas med i 
detaljplanen (gamla Segebaden-Berg). 
 
-Parkeringar 
Då Säters Kommun inte har någon uttalad policy för att ”arbeta för att minska antalet parkeringsplatser”. 
För att värna om företagen och handeln i Säters centrum bör man verka för att man kan parkera i 
centrum. Det bör byggas parkeringsplatser som täcker behovet för att besöka företag och handel i Säters 
centrum. Parkeringarna bör finnas i centrum och i områden nära centrum. Parkeringsplatser för personer 
som åker tåg och är borta en längre tid bör även kunna anordnas inom område A. 
 
-Trafikanalys 
Vi ställer oss frågan om en riktig trafikanalys är gjort. Hela centrum är under utredning av att byggas om. 
Trafikflödet kommer att öka på Torggatan, Järnvägsgatan och Gränsgatan och dessa gator kommer att bli 
nya genomfartsgator för lokal trafik i Säters centrum. Trafiken på Kungsvägen med trafik från både söder 
och norr kommer att öka när Myntvägen stängs. Det gör också att korsningen i norr vid Ingo riksväg 70 
och väg 650 (Smedjebacksvägen) samt korsningen vid Karl Hedin AB rondellen riksväg 70 och väg 788 
(Kungsvägen) kommer att bli betydligt mera trafikerad. Totala resultatet blir ett mycket högre trafiktryck 
än i dag. Det bör finnas med en plan för det. 
 
Område B 
-Parkering  
Det bör anordnas parkeringsplatser som täcker behovet för personer med funktionsnedsättning samt även 
för personer som dagpendlar. Parkering för lämna/hämta bör även anordnas. Parkeringsplatser för längre 
tid bör anordnas utanför område B. 
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-Gång- och cykelväg  
Gång- och cykelvägar bör anordnas på ett säkert sätt skilda från biltrafik detta gäller både förbi ny 
uppgång och stationsbyggnaden men även längs Stationsgatan till Kungsvägen. 
 
-Tillgänglighet  
Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska lösas på alla ställen som omfattas av detalj-
planen. Exempel från parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade till väntrum, toaletter, hiss till 
gångtunnel, hiss upp till perrongen samt plats/sittplats under tak på perrongen. 
 

Kommentar: 
Detaljplanen utökas i anslutning till planerad gång- och cykeltunnel under väg 70, så att anläggandet av en trapp 
och hiss möjliggöras i anslutning till Järnvägsgatan. Detta för att säkerställa att tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning till den nya tunneln kan anornas i samband med bygget av tunneln. Den nya gång- och 
cykeltunneln under väg 70 ansluts till ett så kallat entrétorg strax norr om Salutorget där nuvarande nedgång till 
befintlig tunnel under väg 70 finns. Utformningen av trapporna och hiss regleras inte i detaljplanen men ambitionen 
är att hissen utformas för att hantera cyklar och/eller att trapporna utformas så att cykel kan ledas förbi trappen. 
Alternativt kan cyklister välja att planskilt korsa väg 70 och järnvägen via Norrtullsvägen. 
 
Detaljplanen utökas så att den omfattar fastigheterna Hyddan 8 och 9 för att säkerställa att området även på sikt 
kan nyttjas för parkering.  
 
Planbeskrivningen förtydligas vad gäller bedömningen av framtida trafikflöde på Kungsvägen utifrån planprogrammet 
och nu aktuella förslag till förändringar. I pågående arbete med en översyn av fördjupningen av översiktsplanen för 
Säters tätort kommer trafikföringen i centrum belysas samlat. 
 
Inom planens delområde B vid järnvägsstationen finns ett område planlagt för parkeringar i direkt anslutning till 
nedgången till perrongerna. Dessa parkeringar är tänkta dels för handikappfordon samt för hämtning och lämning 
av passagerare. Pendlarparkering kan anordnas dels som parkering längs med del av Stationsgatan, dels på 
parkeringsområden vid kvarteret Tuskaftet och Hyddan.  
 
Ytterligare utveckling av gång- och cykelstråken behöver studeras i samband med arbetet med en översyn av 
fördjupningen av översiktsplanen för Säters tätort.  

Privatpersoner 

Privatperson 1 
Vill lämna följande förslag till verksamhet i kvarteret Tuskaftet. 
 
Genom åren har Säterdalen behandlats styvmoderligt och det har lämnats en mängd förslag på att visa och 
lyfta Säterdalens natur, geologi och kultur vilka samtliga har hamnat i någon pärm. Nu kommer en ny 
chans och jag vill att det på något sätt ska informeras om Säterdalens rika natur och kultur samt Ljusteråns 
olika industrier. Mitt förslag är en byggnad i kvarteret Tuskaftet där information om ovanstående ska 
finnas tillgänglig. 
 

Kommentar: 
Kommunen instämmer i vikten av att lyfta fram Säterdalens rika natur och kultur. Detaljplanen möjliggör att behov 
av till exempel informations- och servicebyggnader kan tillgodoses. Planbestämmelserna för kvarteret Tuskaftet är 
formulerade så att det, utifrån hänsyn tagen till risk för olycka med farligt gods på järnvägen, ska finns en flexibilitet 
för att kunna tillgodose framtida behov.  
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Förslag på fartdämpande åtgärder 

Privatperson 2 
(Privatperson 2 lämnar som samrådsyttrande de handligar och det yttrande som lämnades av hen i samband med 
Planprogram för sambandet mellan Säters järnvägsstation och centrum SBN2018/0770. Bilagor i form av planbeskrivning 
och samrådsredogörelse från 2019-03-26 redovisas inte här utan finns tillgängliga i sin helhet på samhällsbyggnadssektorn). 
 
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 järnvägsöver-
gången 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.  
 

Kungsvägen från väst 

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. 
 

Kommentar: 
Kommunen delar bilden av att Kungsvägen-Norrtullsvägen behöver studeras vidare med fokus på trafiksäkerhet. 
Samhällsbyggnadssektorn kommer att genomföra studier kring detta utanför pågående detaljplanearbete och resultatet 
kommer påvisa eventuellt åtgärdsbehov. 
 
När det gäller utformning av ny gång- och cykeltunnel så är det av stor vikt att den utformas så att den upplevs trygg 
och attraktiv, vilket kommunen har framhållit i planbeskrivningen. Samtal förs med Trafikverket om utformning av 
nya tunneln.  
 

Privatperson 3 
Drygt 80 gånger nämns GÅNG -väg, -tunnel, och -stråk. CYKEL ett par gånger extra. Inte en enda gång 
nämns "Befintlig handel", "Befintliga företag", "Befintliga näringsidkare". "Befintligt näringsliv". 
 
Jag anser att förslaget saknar perspektivet om en levande stadskärna och ett näringsliv som har möjlighet 
att klara den tuffa konkurrensen från IT-handeln. Vi får inte glömma Säters mål om "I Säter känner 
medborgarna trygghet och livskvalitet." 
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En stad där handlarna inte kan bedriva sin handel kommer att göra vår stad död och då kommer vi mista 
tryggheten och i en förlängning livskvaliteten. Innan beslut tas bör en mycket större hänsyn tas till "En 
fungerande handel och näringsliv"  
 

Kommentar: 
Pågående detaljplanearbete är fokuserat på Trafikverkets projekt för att möjliggöra utbyggnad av kapaciteten på 
Dalabanan. För att planarbetet inte ska orsaka fördröjning av detta projekt har planområdet fått en så snäv 
avgränsning som möjligt.  
 
Parallellt med aktuell detaljplan pågår även arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Säters tätort. 
I denna utgör frågor rörande näringsliv och handel en central del. Kommunen har regelbundet träffar med näringsid-
karna i centrum kring frågor som rör utveckling av stadskärna.  

 

Privatperson 4 
Jag önskar att det byggdes upp en modell över hur det kan tänkas bli i och med de planer som finns 
rörande trafiken i Säter. Först då, med en modell, blir det möjligt att få överblick och riktigt se ett tänkt 
resultat. Den modellen vill jag gärna se utställd på biblioteket. 
 
Planen är att Säterdalen ska ha 500 000 besökare per år har jag tidigare läst. Hur, vilka vägar i Säter, ska 
dessa besökare ta för att komma fram till Säterdalen? Vägen som löper parallellt med järnvägen och 
riksvägen lär bli tungt belastad. Hur ska då gående och cyklister ta sig fram på ett säkert sätt? 
 
Problemet kvarstår också omkring den planerade tänkta siktlinjen från staden mot dalen då Trafikverkets 
ståltrådsstaket kommer att ligga mitt i den vyn. 
 
Kommer det att finnas en jour verksam 24/7 som reparerar hissen? 
 

Kommentar: 
Inom kommunen pågår ett utvecklingsarbete för långsiktig och strategisk utveckling av Säterdalen. De pågående 
utvecklingsarbetena för Säterdalen och Gruvplan i kombination med nu planerade åtgärder för att få tillstånd en väl 
fungerande förbindelse mellan centrum och Säterdalen bidrar till att stärka Säterdalen som ett av regionens främsta 
besöksmål. I pågående arbete med en översyn av fördjupningen av översiktsplanen för Säters tätort kommer 
trafikföringen i centrum belysas samlat. Se även kommentar till skrivelse från Moderaterna.  
 
Skötsel av tunnlar och hiss är en viktig fråga som kommer ske via den ordinarie verksamheten.  Kommunens system 
för felanmälan gör att störningar och brister snabbt kan uppmärksammas och åtgärdas. 
 
Övriga synpunkter noteras. 
 

Privatperson 5 
Jag ser positivt på förslaget till att skapa förutsättningar för en säker gång och cykel förbindelse under väg 
och järnväg samt nya förutsättningar för stationsområdet.  
 
Jag har följande synpunkter på planbeskrivningen. 
 
Geotekniska förhållanden (enligt planbeskrivningen)  
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken i område A av glacial silt och i område B av sandig morän.  
Pålning av hela eller delar av tunneln kan dock inte uteslutas, beroende på siltens mäktighet och tunneln 
utformning. Risk för sättningar vid ytlig grundläggning med platta på mark kan föreligga. 
Inför byggstart bör en geoteknisk undersökning göras för att bestämma val av grundläggningsmetod. 
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- Jag anser att en Geoteknisk undersökning ska utföras att i planförfarande säkerställa förutsättningar för 
grundläggning av tunnlar mm. 
 
Stadsmiljö, kulturmiljö och gestaltning  
När detaljplanen (område A) utökas bör den av byggnaden (ladan) som kvarstår efter Segebaden-Berg AB 
skyddas med q i plankartan.  
 
- Jag anser att byggnaden (ladan) skyddas med q i plankartan. 
 
Gator och trafik (enligt planbeskrivningen)  
Ett genomförande av planen innebär att Myntvägen stängs för biltrafik mellan Kungsvägen och väg 70, 
vilket är i enlighet med gällande detaljplan. I och med det stängs också plankorsningen över järnvägen. 
Istället anläggs en ny gång- och cykeltunnel under både järnvägen och väg 70. Detta är en helt nödvändig 
åtgärd för att uppfylla planens syfte. 
 
- Jag anser att framtida trafikflöden bör utredas dock inte inom denna plan. 
 
Trafikbuller (enligt planbeskrivningen) 
Planområdet gränsar till riksvägen, järnvägen och Kungsvägen som ger upphov till trafikbuller. Järnvägen 
ger även upphov av vibrationer som kan öka i och med att tåg kan mötas utan att behöva stanna. 
 
- Jag anser att en Trafikbuller- och vibrationsutredning ska utföras i planförfarande för att gällande krav på 
buller och vibrationer.  
 
Strandskydd 
Förutsättningar för att upphäva strandskyddet är inte tillräckligt motiverade. Det finns inte motiverat att 
något av skälen för dispens skulle vara uppfyllda. 
 
- Jag anser att detta måste beskrivas i planbeskrivningen. 
 
Jag har följande synpunkter på planbestämmelserna på plankartan. 
 
Utökning av område A 
För att skapa ett symmetriskt intryck i omgivningen och även skapa förutsättningar för utveckling av den 
”fula” grusplan som nu finns. 
 

 
Område som bör ingå i detaljplanen (grönt område) 

- Jag anser att detta område ska ingå i detaljplanen med ett lika syfte som det högra området (före detta 
OK-macken). 
 
Området mellan tunnel under järnväg och tunnel under väg bör utformas med en beteckning som skapar 
förutsättningar för framtiden och medger en möjlighet till tex en överbyggnad av denna öppnad del. 
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Område för befintlig trapp till tunnel under väg 

- Jag anser att detta område ska delas i två områden T1 och VÄG1 med markreservat t1. 
 
Området som har benämnds med NATUR bör istället benämnas med VÄG1 för att med ändring enlig 
ovan för att möjliggöra bästa förutsättningar för framtida busshållplatser. 

 
Område med Natur 

- Jag anser att detta område ska byta ändamål från NATUR till VÄG1 
 
Området för P1 C1 saknar utformningsbeteckning för högsta bygghöjd. 
 

 
Område för kvartersmark 

-Jag anser att symbol för byggnads höjd ska införas. 
 
Anslutning av ny gång och cykelväg från befintlig gång och cykelväg längs järnvägen till den nya gång och 
cykelväg från ny tunneln vidare mot Kungsvägen. Denna gång och cykelväg bör utformas så att en smidig 
passage/korsning skapas åt alla håll.  
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Område med cykel och gångväg på park 

-Jag anser även denna gång och cykelväg ska markeras med GÅNG och CYKEL 
 
Område B 
Det finns ett område inte gränsat till befintlig detaljplan (1621 Genomfart Säter). Plangränsen 
sammanfaller inte med användningsgräns på befintlig detaljplan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Område som inte sammanfaller med den äldre detaljplanen 
 
- Jag anser att detta ska justeras. 
 
Kommunalt huvudmannaskap 
Säters kommun är huvudman för detaljplanen. 
Genomförandetiden är 5 år. 
Allmän platsmark för järnväg och genomfartsväg förvaltas av Trafikverket. 
Övrig allmän platsmark förvaltas av Säters kommun. 
 
- Jag anser att detta kanske bör förtydligas in plankarta och planbeskrivning 
 
 
Slutsammanfattning Område A 
Här har jag klippt ihop ny detaljplan med befintlig detaljplan 

Befintlig detaljplan 1621 
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Område A (mitt förslag med befintlig detaljplan 1621 Genomfart Säter) 
 
Kommentar: 

Geotekniska förhållanden: I planbeskrivningen anges att inför bygglov kan geotekniska undersökningar 
behöva göras för att bestämma val av grundläggningsmetoder. Texten ändras till att sådan undersökning ska göras. 
Trafikverket kommer att ansvara för anläggandet av tunnlarna och detta ingår i det pågående järnvägsprojektet. 
Trafikverket har stor erfarenhet av liknande projekt och geotekniska undersökningar. 
 
Stadsmiljö, kulturmiljö och gestaltning: Ekonomibyggnaden på fastigheten Hyddan 8 är ett välbevarat 
exempel på tidigare agrar bebyggelse i området. Samhällsbyggnadssektorn bedömer att lämplig skyddsnivå är att 
införa varsamhetsbestämmelse (k) för att bevara byggnadens karaktär.  
 
Gator och trafik: Planbeskrivningen kompletteras med en sammanställning över beräknad ökning av trafikflödet 
på Kungsvägen utifrån tidigare redovisning i planprogrammet samt nu aktuella förändringar. I pågående arbete med 
en översyn av fördjupningen av översiktsplanen för Säters tätort kommer trafikföringen i centrum belysas samlat. 
Se även kommentar till skrivelser från Miljö- och byggnämnden samt Moderaterna.  
 
Trafikbuller: Anläggandet av mötesspår sker med stöd av Lagen om byggande av järnväg. Trafikverket och 
Länsstyrelsen har bedömt att den planerade åtgärden inte innebär ”byggande av järnväg”, vilket innebär att det inte 
krävs en järnvägsplan. Hänsyn till befintlig bebyggelse sker utifrån järnvägslagstiftningen. I kommunens detaljplan 
hanteras enbart markanvändningen inom planområdet. Behov av buller- eller vibrationsutredning bedöms i första 
hand av Trafikverket. Planbeskrivningen kompletteras med en sammanställning över beräknad ökning av 
trafikflödet på Kungsvägen utifrån tidigare redovisning i planprogrammet samt nu aktuella förändringar samt med en 
enklare översiktlig bullerberäkning för Kungsvägen. Se även kommentar ovan till skrivelse från miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 
Strandskydd: Strandskyddet avsågs inte att upphävas för den berörda delen av NATUR. Efter samrådet har 
detaljplanen utökats till att omfatta även Hyddan 8 och 9, som berörs av strandskydd i större omfattning och 
därmed hanteras upphävandet av strandskyddet samlat för alla berörda markområden och planbestämmelse införs.  
 
Utökning av område A: Området väster om detaljplanens delområde A, fastigheterna Hyddan 8 och 9, är i 
gällande detaljplan avsett för småindustriändamål (BJ) och används idag för parkering. Kommunen anser att detta 
område även fortsättningsvis bör användas för i första hand parkering. Planområdet utvidgas så att även dessa 
fastigheter tas med, eftersom de är väsentliga för att säkerställa en god tillgång på parkeringsplatser i närheten av 
både, centrum, Säterdalen och Säters station.  
 
Övriga synpunkter inom område A 
Synpunkterna på hur den allmänna platsen bör regleras runt den nya gång- och cykeltunneln under väg 70 och 
avgränsning mellan kvartersmarken mellan järnvägen (T1) och allmänplats, naturområde (NATUR) respektive 
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vägområde (VÄG1) noteras. Eventuellt kan någon förändring behöva ske här efter att Trafikverkets utredning 
kring den nya tunneln under väg 70 och anslutningarna från väg 70 mot centrala Säter har genomförts. I dagsläget 
finns inget utredningsmaterial som kan ligga till grund för förändringar här. Kommunen ser t.ex. positivt på att 
bibehålla en öppning mellan de två tunneldelarna, vilket kan bidra till både upplevelse av trygghet och attraktivt 
dagsljus.  
 
I planbeskrivningen anges att inom området för P1 C1 får ny bebyggelse uppföras till en högsta byggnadshöjd av 
4 meter. Tyvärr har denna planbestämmelse av misstag ej införts på plankartan, vilket åtgärdas inför granskningen. 
 
Gång- och cykelvägen genom parkområdet nedanför kvarteret Tuskaftet har reglerats genom egenskapsbestämmelser, 
eftersom den exakta placeringen av den inte går att lägga fast i dagsläget. Efter samrådet har Trafikverket ytterligare 
studerat möjligheten att förlägga gång- och cykelvägen närmare järnvägen. Stråket kompletteras med en genare 
anslutning upp mot Kungsvägen.   
 
Område B:  
Kommunen instämmer i att planområdet bör utökas så att det även omfattar den lilla kil för järnvägsändamål (T1), 
vilken i gällande detaljplan har markanvändningen LOKALGATA. 
 
Huvudmannaskap: Enligt Boverket så ska bestämmelse angående huvudmannaskapet endast införas om det är 
enskilt huvudmannaskap. Huvudregeln är att kommunen är huvudman för allmän plats och detta behöver inte 
regleras. Av planbeskrivningen framgår att kommunen är huvudman. 
 
 

Privatperson 6 
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 caféer 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 ovanjord. 
 
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 
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 att 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 Hede-
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mora trakten, är det ett alternativ? Vad är det som säger att det måste göras i centrala Säter? och inte 
utanför? 
 

Kommentar: 
De pågående kapacitets- och hastighetshöjande åtgärderna på Dalabanan innebär att befintliga mötesspår förlängs 
samt att ett nytt mötesspår byggs söder om Hedemora. År 2011 gjordes en förstudie där olika förslag till åtgärder 
studerades och värderades. När det gäller förlängningen i Säter centrum så har olika alternativ studerats, men 
befintliga förhållanden så som topografi, befintlig bebyggelse med mera innebär att det inte är möjligt att förlänga 
mötesspåret utan att stänga Myntvägen. Redan när den gällande detaljplanen togs fram var avsikten att Myntvägen 
skulle stängas. Samhällsbyggnadssektorn kommer att genomföra studier om eventuella åtgärdsbehov vad gäller 
trafiksäkerheten utmed Kungsvägen – Norrtullvägen, se även kommentar till privatperson 2.  
 
Ett utvecklingsprojekt pågår kring utformning och nyttjande av Säterdalen och Gruvplan och där 
behandlas såväl parkeringsmöjligheter som tillfart, se även kommentar till privatperson 4. 
 
Kommunen instämmer i vikten att få tillstånd en trygg och attraktiv gång- och cykeltunnel, vilket även 
bland annat Brottsförebyggande rådet framhållit i skrivelse. Frågan diskuteras kontinuerligt med 
Trafikverket.  
 
Frågan om busshållplatser är något som diskuteras med Kollektivtrafikmyndigheten.  
 
Planbeskrivningen förtydligas vad gäller bedömningen av framtida trafikflöde på Kungsvägen utifrån planprogrammet 
och nu aktuella förslag till förändringar. I pågående arbete med en översyn av fördjupningen av översiktsplanen för 
Säters tätort kommer trafikföringen i centrum belysas samlat.  
 

Privatperson 7 
- 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 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 hastighetsbegräns-
ningen på 30 km/h överskrids av flertalet. Dessutom tror jag flera kommer välja att gå denna väg i stället 
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 och ev möta framtida behov bättre. 
 

Kommentar: 
Kommunen instämmer i att vissa åtgärder kan behövas genomföras vad gäller detaljutformningen av Kungsvägen – 
Norrtullvägen för att säkerställa bland annat trafiksäkerhet. Kommunen kommer att titta vidare på detta.   
 
När det gäller utformning av ny gång- och cykeltunnel så är det av stor vikt att den utformas så att den upplevs trygg 
och attraktiv, vilket kommunen har framhållit i planbeskrivningen. Planbeskrivningen förtydligas vad gäller bedöm-
ningen av framtida trafikflöde på Kungsvägen utifrån planprogrammet och nu aktuella förslag till förändringar. Se 
även kommentarer till Moderaterna, privatperson 2 och 5.  
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Samrådsmöten 
Här redovisas i korthet olika frågeställningar och synpunkter som framkommit under båda 
samrådsmötena.  
 

- När kan den exakta järnvägsspårdragningen förväntas vara fastställd?  
- Vad är tidplanen för projektet? 
- Måste korsningen över järnvägen stängas av i Säters centrum? 
- Kan tunnlarna placeras någon annan stans längs järnvägen? 
- Viktigt att tillgängligheten är 100% till Salutorget från Tuskaftet. 
- Viktigt med god tillgänglighet för bilar i centrum för fortsatt levande handel.  
- Att stänga av överfarten över järnvägen kommer öka distansen mellan Säterdalen och centrum. 
- Varför byggs inte tunneln under järnväg och väg samtidigt? 
- Hur ska tillgängligheten lösas mellan tunnlarna, samt vid uppgången mot Salutorget? 
- Hur kommer Salutorget/Gränsgatan/Järnvägsgatan och trafiksituationen att påverkas? 
- Vad kommer att hända med Stationshuset? 
- Var kommer busshållplatserna att finnas? 
- Varför samlokaliseras inte bussar och tåg till tågstationen? 
- Var kommer pendlarparkeringar för bilar att finnas? 
- Varför tillåter ni parkering på kv. Tuskaftet? 

 
Kommentar: 
På kommunens hemsida under ”Trafik- och stadsplanering” under stadsplanering/Pågående planarbete finns 
kommentar till ovanstående frågor redovisade.  
 

Ställningstagande  

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

 Planområdet utökas mot Järnvägsgatan och Salutorget, för att möjliggöra anläggning av ett 
entrétorg med hiss och trappor i anslutning till gångtunneln under väg 70.  

 Planområdet utökas med fastigheterna Hyddan 8 och 9 för att säkerställa pågående markanvänd-
ning för parkering. Varsamhetsbestämmelser införs för den äldre ekonomibyggnaden på fastig-
heten Hyddan 8. 

 Planområdet utökas i nordväst för kvartersmarken för järnvägsändamål (T1) i anslutning till 
kvarteret Hyddan på begäran av Trafikverket efter samrådet för justering av gränsen mellan 
allmän platsmark (GENOMFART) och järnvägsändamålet (T1). 

 Planområdet utökas med ett litet område vid järnvägsstationen för att inom järnvägsområdet helt 
släcka ut markanvändningen för vändplan på lokalgata enligt gällande detaljplan. 

 Planbeskrivningens kvalitativa bedömning av risker rörande farliga transporter på järnväg 
kompletteras för området kring Tuskaftet. Skyddsbestämmelse (skydd) införs för parkområdet 
söder om Tuskaftet inom 30 meter från järnvägsspåret om att anläggningar för stadigvarande 
vistelse inte får anornas.  

 Krav införs på marklov för nedtagning av alléträd som ligger inom planområdet och som inte 
berörs av Trafikverkets trädsäkringsåtgärder. 

 Högsta tillåtna byggnadshöjd vid Tuskaftet (P1C1) införs på plankartan. 
 Efter utökning av planområdet hanteras även fråga om upphävande av strandskydd.  
 Planbeskrivningen kompletteras vad gäller dagvattenhanteringen utifrån genomförd kapacitets-

utredning för hantering av dagvatten utmed Kungsvägen samt PM dagvattenhantering som bland 
annat redovisar möjlighet att uppnå miljökvalitetsnormen i berörd recipient. 



SBN 2019/0026 
KS 2019/0024 

26 

 Diverse förtydliganden görs i planbeskrivningen bland annat vad gäller beräknat trafikflöde på
Kungsvägen inklusive en enklare beräkning av trafikbullret, risk vid olycka med transporter av
farligt gods, risk med förorenad mark och vattenmiljökvalitetsnormer.

Namnet på detaljplanen har delvis ändrats efter samrådet till: Detaljplan för mötesspår i Säters tätort samt 
parkering och service vid Tuskaftet och kv. Hyddan 8 med flera. 

Därutöver tillkommer vissa redaktionella ändringar i detaljplanen. 

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 Dala Mitt
 FTAB
 Moderaterna
 Privatperson 2
 Privatperson 3
 Privatperson 4
 Privatperson 5
 Privatperson 6
 Privatperson 7

Samhällsbyggnadssektorn, 
Säter 2021-06-14 
Godkänt av KSau 2021-06-22 §85

Mikael Spjut 
Tillförordnad samhällsbyggnadschef 


