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1 Inledning 
Hur har samrådet bedrivits? 

Granskningen av detaljplanen har pågått mellan 2021-06-28 och 2021-08-29. Det har hållits ett 
granskningsmöte på Folkets hus i Säter 2021-08-17. 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 bibliotek. 

Totalt inkom 12 skriftliga yttranden under granskningstiden samt ett från Lantmäteriet efter 
granskningstiden. 

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 
möjliggöra parkering, restaurang- eller servicebyggnad i området runt den gamla OKQ8-
tomten (Tuskaftet och Hyddan m.fl.). Kommunens ambition är att knyta samman Säters 
innerstad via Salutorget mot Säterdalens entré och järnvägsstationen. 

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 
Följande yttranden har inkommit. 

 
Yttranden Ankomst-

datum 
Ingen erinran Synpunkter 

Kommunala yttranden    

Miljö- och byggnämnd 2021-08-18  X 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2021-08-27  X 
Statliga och regionala yttranden    

Länsstyrelsen 2021-08-26  X 
Lantmäteriet 2021-09-06  X 
Räddningstjänsten Dala Mitt 2021-07-06 X  
Polismyndigheten  2021-08-06  X 
Trafikverket 2021-08-18 X  

Företag, föreningar och organisationer    
DalaEnergi 2021-06-29 X  
SJ AB 2021-08-26  X 
Dalform 2021-08-29  X 
Privatpersoner    
Privatperson 1 2021-07-15  X 
Privatperson 2 2021-08-18  X 
Privatperson 3 2021-08-29  X 

 

2.1 Sammanfattning av och kommentarer till inkomna 
yttranden 

2.1.1 Kommunala yttranden 

2.1.1.1 Miljö- och byggnämnden 
Buller 
Enligt planbeskrivningen kommer den beräknade ekvivalenta ljudnivån för västra delen av 
Kungsvägen att bli 57 dB(A), dvs. över riktvärdena i regeringens proposition 1996/97:53. 
Även om förändringen jämfört med dagens situation inte är så stor innebär detta att åtgärder 
behöver vidtas - inte bara att de ”kan behövas” som planbeskrivningen säger. 

Förorenad mark 
Inom kvartersmarken, som planläggs för parkerings- och serviceändamål (P1) samt mindre 
handel och restaurang (C1), har det tidigare legat en servicebyggnad. I denna byggnad har det 
tidigare bedrivits en fordonsverkstad och en fordonstvätt. I planbeskrivningen står det att det 
på detta område har legat en bensinstation. I samband med rivning av servicebyggnaden har 
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marken sanerats under hösten 2020 till känslig markanvändning (KM). I planbeskrivningen 
står det att kvartersmarken P1C1 har sanerats till mindre känslig markanvändning (MKM). 

Något grundvattenprov togs inte i samband med rivningen av servicebyggnaden. Förorenings-
situationen i grundvatten i detta område bör utredas.  

Tidigare bensinstation (pumpar och cisterner) låg på det område som anges som parkmark 
(skydd) i föreslagen detaljplan och som ligger mellan järnvägen och kvartersmarken P1C1. 
Bensinstationen har sanerats under 2013 till Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutets 
(SPBI) riktvärden för mindre känslig markanvändning Gordart-Djup-SPI, MKM). 

Riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) tillämpas exempelvis vid industri-
områden eller större vägar. Riskerna med kvarlämnade halter och denna föroreningsnivån vid 
markanvändningen parkmark (skydd) bör beskrivas närmare.  

Trafikverket har under 2018 tagit jordprover längs med järnvägssträckan som visar att det 
finns markföroreningar i halter över KM i en provpunkt (M7) som ligger inom planområdet. 
Inga halter över MKM påträffades i samband med denna provtagning. I planbeskrivningen 
står det att påträffad markförorening vid denna provtagning ligger 500 m öster om 
planområdet.  

Under 2020 har Trafikverket genomfört ytterligare provtagningar längs med järnvägssträckan 
som indikerar att det kan finnas markföroreningar i halter över KM och MKM inom 
planområdet. 

Kommentar:  

Planbeskrivningens text om riktvärden för trafikbuller kompletteras utifrån gällande trafikbullerförordning 
(2015:216), vilket anger att buller från vägtrafik bör underskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå 
bostadsfasad. Sammantaget bedöms förändringarna vara små vad gäller bullersituationen och gällande 
riktvärden vid fasad för bostäder överskrids inte. 

Planbeskrivningen kompletteras vad gäller tidigare anläggningar för fordonsservice och fordonstvätt samt 
drivmedelsstation och vissa detaljer beträffande åtgärdade och nya provtagningar av markföroreningar i 
enlighet med miljö- och byggnadsnämndens yttrande.  

En förenklad riskbedömning har efter granskningen tagits fram för eventuella risker vad gäller 
kvarlämnade markföroreningar i området där drivmedelsstationen (pumpar och cisterner) tidigare låg. I 
riskbedömningen görs förtydligande av bedömning av risker kopplade till föroreningar i mark och eventuellt 
behov av riskreducerande åtgärder. Slutsatsen är att föroreningssituationen inom området bedöms utgöra en 
låg och acceptabel risk för människors hälsa och miljö. Föroreningssituationen bedöms inte medföra något 
behov av riskreducerande åtgärder.  
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Situationen med grundvattnet kommer fortsatt utredas i samråd med Trafikverket. För att säkerställa 
kännedom om grundvattnets eventuella förorening behöver provtagning ske. Detta arbete kommer dock 
genomföras utom detaljplanens arbete och i nära samarbete med Miljö- och Byggnämnden.  

 

2.1.1.2  Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
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 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 anslut-
ningarna 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.  

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

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

Kommentar:  

Synpunkterna noteras inför arbetet med detaljprojekteringen och byggskedet. 

 

2.1.2 Statliga och regionala yttranden 

2.1.2.1 Länsstyrelsen 
Överprövningsgrundande synpunkter 
Länsstyrelsens granskning har identifierat en överprövningsgrundande fråga enligt 11 kap. 10 § 
plan- och bygglagen. 
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Miljökvalitetsnorm 
Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av recipienten för dagvattnet från 
planområdet inklusive en bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsnormen. En 
dagvattenutredning utifrån modellerad belastning av föroreningar i dagvattnet har genomförts. 
I konsultens dagvattenutredning står det att mängderna av vissa föroreningar kommer att öka 
men att nivåerna generellt kommer att ligga lägre än före exploatering. Detta gör att 
bedömningen att växtbeklädda diken kommer att räcka. Bedömningar av om MKN för vatten 
kan följas kan inte göras utifrån slutsatsen att föroreningsnivåerna generellt kommer att vara 
lägre. Bedömningar måste göras för de ämnen som har gränsvärden eller klassgränser som kan 
påverka den kemiska, respektive ekologiska statusen negativt. 

Enligt dagvattenutredningen, som baseras på modellering, kommer belastningen av kväve, 
kvicksilver, PAH16 och benso(a)pyren att öka. Det finns osäkerheter med modelleringen, men 
icke-försämringskravet innebär att inga verksamheter som påverkar möjligheten att följa MKN 
för vatten negativt eller äventyrar möjligheten att följa MKN för vatten får genomföras. Även 
om kvicksilverbelastningen från planområdet är marginell i förhållande till den atmosfäriska 
depositionen av kvicksilver får planområdet inte försämra situationen i recipienten Ljusterån 
(WA47955892). Benso(a)pyren har uppmätts i Ljusterån, och halterna är under gränsvärdet 
men eftersom modelleringen uppskattar att belastningen av benso(a)pyren kommer att öka 
finns det en risk att dagvatten från planområdet påverkar MKN negativt. Detta påverkar 
vikten av att anlägga dagvattenreningsåtgärder inom planområdet som innebär att MKN för 
vatten kan följas. 

Övrigt 
Undersökning av betydande miljöpåverkan  

Undersökningen av betydande miljöpåverkan bör kompletteras med en bedömning av 
möjligheten att följa miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten. 

Kommentar:  

Dagvattenutredningen och planbeskrivningen förtydligas vad gäller beskrivningen av modellerad belastning 
av föroreningar av kväve, kvicksilver, PAH16 och benso(a)pyren i dagvattnet och vad gäller bedömning av 
planens inverkan på möjligheten att följa miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten.  

Utifrån förtydligandet som redovisar att planen inte innebär att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt 
eller äventyrar möjligheten att uppnå den status eller potential som vattnet ska ha enligt en miljökvalitets-
norm så behövs ingen ytterligare komplettering göras av undersökningen av betydande miljöpåverkan be-
träffande eventuell påverkan på miljökvalitetsnorm. Avstämning har skett med länsstyrelsen 2021-09-21.   
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2.1.2.2 Lantmäteriet 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade juni 2021) har följande noterats:   

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER – RÄTTIGHETSOMRÅDE  

I plankartan har rättighetsområde a1 lagts ut där ett servitut ska gälla till förmån för Fasaden 
10. Rättighetsområdet har införts på ett område som utgör allmän plats PARKERING.   

Lantmäteriet vill inledningsvis betona att fastighetsindelningsbestämmelser (FIB) för 
rättighetsområden inte skapar någon rättighet i sig, för det krävs dessutom att servitut bildas 
vid en lantmäteriförrättning.  

När fastighetsindelningsbestämmelser (FIB) införs i en detaljplan ska planprocessen också 
innefatta prövning av vissa grundläggande krav som ställs i fastighetsbildningslagen (FBL), se 
4 kap 18 § 3 st PBL. För reglering av indelningen i servitut ska villkoren i 3 kap. 1 § (allmänna 
lämplighetskraven) och 5 kap. 4 § 1 st (båtnadsvillkoret) FBL prövas. Redovisningen av 
prövningen av de paragrafer i FBL som framgår av 4 kap 18 § 3 st PBL behöver vara i nivå 
med vad som redovisas i en lantmäteriförrättning med tvångsinslag. Lantmäteriet kan inte 
finna någon sådan redovisning i planhandlingarna. Planbeskrivningen behöver kompletteras 
med det.  

I det nu aktuella planförslaget är förmånsfastigheten Fasaden 10 belägen utanför planområdet. 
Prövningen av rättighetsområdet som måste dock omfatta även denna fastighet.  

Att lägga ut rättighetsområde där en enskild fastighet ska ges rättighet att använda allmän plats 
kan vara problematiskt, både juridiskt och praktiskt. Ett servitut måste uppfylla villkoren i 
3 kap. 1 § (allmänna lämplighetskraven) och 5 kap. 4 § 1 st (båtnadsvillkoret) FBL. Praktiskt så 
gäller att allmän plats ska skötas av kommunen medan ett servitut ska skötas av 
förmånsfastigheten.  

Eftersom FIB om rättighetsområde a1 skapar en låsning till den föreskrivna lösningen och de 
fastigheter som berörs inte blir planenliga förrän bestämmelserna genomförts, är det betydelse-
fullt att även effekterna av FIB klargörs i planbeskrivningen. Det skulle också underlätta 
förståelsen om beskrivning och prövning av fastighetsindelningsbestämmelserna redovisas 
under särskild rubrik.  

Ett alternativ till att planlägga FIB för rättighetsområde på allmän plats PARKERING är att 
planlägga området som ska användas som tillfart till Fasaden 10 som allmän plats GATA, 
precis som man gjort med infarten till Fasaden 11. Då skulle inget rättighetsområde behövas 
och fastigheten får direktanslutning till kommunal gata. Den yta som ska användas som 
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tillfartsgata kan användas för det ändamålet av både Fasaden 10 och allmänheten som ska 
parkera. Kommunen får då dessutom full rådighet över området vilket minskar risken för 
oklarheter kring skötseln.  

Ett annat alternativ är att planlägga parkeringen som kvartersmark, behålla rättighetsområdet 
och göra en prövning av det i planbeskrivningen.  

PLANKARTAN  

I listan med planbestämmelser står markreservat u med två gånger.  

 

Delar av planen som bör ses över  

MARKRESERVAT FÖR TUNNEL  

I detaljplanen har markreservat t1 lagts ut på allmän plats VÄG1 och på kvartersmark T1. 
Lantmäteriet saknar en redovisning i planbeskrivningen av hur markreservatet t1 är tänkt att 
genomföras.   

Lantmäteriet vill här upplysa om följande vad gäller t-områden:  

• Genom att lägga ut t-område i en detaljplan reglerar kommunen endast att byggnads-
nämnden inte får bevilja bygglov som hindrar möjligheten att bilda en rättighet för 
allmänhetens tillträde till t-området. För att rättigheten ska vara säkerställd krävs det 
dock att det även finns en upplåtelse t.ex. ett servitut till förmån för en kommunal 
fastighet.  
 

Det innebär alltså att kommunen inte kan bevilja bygglov för åtgärder som hindrar att 
en tunnel kan byggas. För att kunna genomföra en tunnelbyggnation behöver dock 
planstöd för det finnas i användnings- och egenskapsbestämmelser.   
 

• När någon annan än kommunen (tex Trafikverket) äger marken kan ägaren kräva att 
kommunen ska ordna en rättighet för att använda utrymmet och betala ersättning för 
detta.  
 

• Det finns inget regelverk kring utbyggnad och underhåll av anläggningar på t-
områden. Om ingen annan bygger ut anläggningar på området faller det därför 
rimligen på kommunen att ordna detta.  
 

Kommunen är skyldig att sköta underhåll och renhållning inom t-områden sedan man 
t.ex. skapat rättighet för området. Om det i en gällande plan är så att markägaren, eller 
någon rättighetshavare, inte vill upplåta en sådan rätt och släppa fram allmänheten, 
har kommunen små möjligheter att tvinga sig till en sådan rätt. För att vara säker på 
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att få tillträde till fastigheten behöver normalt sett rättigheten säkras upp innan planen 
antas.  
 

• Om kommunen och markägaren inte skrivit något avtalsservitut kring t-området krävs 
det dessutom att det är av väsentlig betydelse för en kommunal fastighet för att det 
ska vara möjligt att bilda ett servitut på t-området i en lantmäteriförrättning.  

Tunnel inom allmän plats VÄG   

Markreservat för allmänna trafik och väganläggningar t används för att ge allmänheten tillgång 
till markområden som de annars inte skulle ha rätt att använda, oftast kvartersmark. 
Markreservat genomförs vanligen vid en lantmäteriförrättning där servitut att använda området 
bildas till förmån för en kommunal fastighet. När det gäller allmän platsmark, som i detta fall, 
så äger kommunen redan marken vilket innebär att något servitut varken kan eller behöver 
bildas till förmån för en kommunal fastighet.  

Eftersom markreservatet bara reglerar att byggnadsnämnden inte får bevilja bygg-lov som 
hindrar möjligheten att bilda en rättighet för allmänhetens tillträde till t-området, så ser 
Lantmäteriet inte vilken nytta markreservatet gör i detta fall. Något servitut kan inte bildas.  

Om kommunen anser att enbart bestämmelsen VÄG1 inte är tillräckligt planstöd för att en 
gång- och cykeltunnel ska kunna byggas så bör man reglera tydligare med användnings- eller 
egenskapsbestämmelser. Ett alternativ istället för markreservatet t1 kan vara att lägga ut en 
egenskapsbestämmelse som anger att underjordisk gång- och cykeltunnel får finnas.  

Tunnel inom kvartersmark T1   

Där markreservat t1 läggs ut inom kvartersmark kan Lantmäteriet konstatera att den berörda 
järnvägsfastigheten inte ägs av kommunen. För att genomföra markreservatet krävs därför att 
ett servitut för gång- och cykeltunnel bildas.   

Markreservatet reglerar endast att byggnadsnämnden inte får bevilja bygglov som hindrar 
möjligheten att bilda en rättighet för allmänhetens tillträde till t-området. Om kommunen och 
markägaren inte skrivit något avtalsservitut krävs att servitutet är av väsentlig betydelse för den 
härskande fastighetens ändamålsenliga användning för att lantmäteriet ska kunna bilda det. 
Allmänheten får tillgång till kvartersmarken först när ett servitut har bildats.  

Markreservatet i sig utgör inte något planstöd för att bevilja bygglov för en underjordisk 
tunnel. Om kommunen anser att enbart kvartersmark T1 inte är tillräckligt planstöd för att en 
gång- och cykeltunnel ska kunna byggas så bör man reglera tydligare med användnings- eller 
egenskapsbestämmelser. 
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Ett alternativ till den nuvarande planläggningen där kvartersmark T1 har planlagts med 
markreservat t1 är att som komplement till markreservatet lägga ut en egenskapsbestämmelse 
som anger att underjordisk gång- och cykeltunnel får finnas.  

Ytterligare ett alternativ är att i denna del av planen pröva och lägga ut ett rättighetsområde.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att genomförandet av den planerade gång- och cykel-
tunneln behöver ses över och beskrivas tydligare i planbeskrivningen.  

ANVÄNDNINGSBESTÄMMELSER  

Lantmäteriet får uppfattningen om att hela sträckan från allmän plats TORG till Kungsvägen 
ska utgöra ett gång- och cykelstråk. Intill järnvägen är det dock ett område som endast är utlagt 
som GÅNG. Kommunen bör se över om det är avsikten att det ska vara så. 

Kommentar:  

Lantmäteriet har under samrådsskedet inkommit med enbart en synpunkt på samrådshandlingen som 
rörde möjligheterna att införa bestämmelsen a1 inom allmän plats.  

Kommunen noterar med förvåning att myndigheten nu vid granskningen har inkommit med ett flertal nya 
synpunkter, som inte framförts tidigare under samrådet. Myndighetens yttrande har dessutom inkommit 
efter utgången av granskningstiden. I yttrande finns information som kunde ha varit till nytta för 
utformningen av detaljplanen om den kommit i under samrådstiden, men som i det nuvarande 
planeringsskedet skulle innebära förnyad granskning och därmed förskjuten tidplan för det högt prioriterade 
projektet med kapacitetshöjning av Dalabanan. Kommunen gör utifrån detta nedanstående avvägningar 
vad gäller föreslagna ändringar rörande inkomna synpunkter. 

Angående fastighetsinbetningsbestämmelser-rättighetsområden  
Planbeskrivningen förtydligas vad gäller redovisning av bedömning av lämplighet och båtnadsvillkor för 
rättighetsområdet a1.  

Angående plankartan  
Plankartan redovisar två bestämmelser för u-område på grund av att dessa hänvisar till olika lagrum, 
eftersom de ligger på kvartersmark respektive allmän platsmark. Allt i enlighet med Boverkets allmänna 
råd om redovisning av reglering i detaljplan. 

Angående markreserat för tunnel 
Markreservat för tunnel (t1) har gjorts utifrån det sätt som traditionellt har varit brukligt vid detaljplan-
eläggning av allmänna gång- och cykeltunnlar. Kommunen kan instämma i att hur säkerställande av att 
en gång- och cykeltunnel kan ske kontra Trafikverkets kvartersmark för järnvägsändamål respektive dess 
vägrätt skulle kunna ske på annat sätt än genom markreservat för tunnel. Av planhandlingarna 
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(planbestämmelse och planbeskrivning) framgår tydligt att marken avses användas för en tunnel för 
allmängiltig gång- och cykeltrafik. Med hänsyn till vikten av att planeringsprocessen inte i onödan förlängs 
så görs ingen ytterligare reglering. Kommunen bedömer att eftersom Trafikverket genomför projektet utifrån 
att tunnlarna är en förutsättning för att anlägga mötesspåret på Dalabanan, så är åtkomsten till marken 
för avsett ändamål i praktiken säkerställd. Kommunen och Trafikverket kommer inför antagandet 
upprätta ett samverkans- och medfinansieringsavtal där bland annat underhåll och skötsel av tunnlarna 
regleras. 

Angående användningsbestämmelse 
Användningsbestämmelsen GÅNG mellan gång- och cykeltunneln under järnvägen respektive väg 50 
kompletteras med bestämmelsen CYKEL, vilket felaktigt har fallit bort Denna allmänna platsmark, som 
utgörs av en mindre yta, ligger direkt söder om T1 och anges i planbeskrivningen som område för gång-och 
cykelväg. Kompletteringen bedöms vara en redaktionell ändring. 

 

2.1.2.3 Räddningstjänsten Dala Mitt 
Räddningstjänsten har ingenting att erinra. 

 

2.1.2.4 Polismyndigheten 
Polismyndigheten har ingen annan uppfattning än den som framfördes i samrådsyttrandet i 
december 2019.  

Det som kan betonas utifrån det lämnade yttrandet är trygghetsaspekten. Den nya tunneln 
kommer att öka trafiksäkerheten, eftersom den kommer att gå under både järnväg och väg. 
Tunneln kan dock bli en plats där otrygghet kan uppstå. Avgörande är om en potentiell 
gärningsman upplever tunneln som lämplig att begå brott i eller inte. 

God belysning och att en gärningsman inte ska få känslan av att vara ostörd i tunneln, kan 
delvis förebygga problemen. Det har i närtid genom lagstiftningen öppnats nya möjligheter till 
ett mer generöst regelverk för att montera trygghetskameror. Att veta att man som 
gärningsman både kan bli iakttagen i realtid och i efterhand, verkar sannolikt hämmande. Den 
upplevda trygghetskänslan och faktiska säkerheten påverkas sannolikt i positiv riktning för de 
som går i tunneln, samtidigt som det rimligen gör tunneln mindre intressant för brottsliga 
aktiviteter.   

Gång- och cykelvägen från tunneln mot stationsområdet och även i själva stationsområdet 
befinner sig under öppen himmel, men det är ändå viktigt ur ett brottsförebyggande perspektiv 
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med god insyn och belysning. Samma princip gäller där. Det ska vara oattraktiva platser för 
personer med brottsliga avsikter.  

Som tidigare nämnts, finns Polismyndigheten tillgänglig för fortsatta dialoger. 

Kommentar:  

Synpunkterna noteras inför arbetet med detaljprojekteringen och byggskedet. 

 

2.1.2.5 Trafikverket 
Trafikverket har inget att erinra mot detaljplanen. 

 

2.1.3 Företag, föreningar och organisationer 
 

2.1.3.1 DalaEnergi 
Dala Energi har inget att erinra på granskningen av detaljplanen för mötesspår i Säters tätort 
samt parkering och service vid Tuskaftet samt kv Hyddan 8 m.fl. 

 

2.1.3.2 SJ AB 
SJ AB (SJ) har tidigare (2019-02-07) yttrat sig över föreliggande byggobjekt men vill lämna 
några kommentarer i anslutning till rubricerad planbeskrivning. 

SJ AB ser med stor tillfredsställelse på att den otidsenliga och ganska primitiva stations-
anläggningen i Säter nu uppgraderas och moderniseras och görs säkrare. Dalabanan är en 
viktig huvudjärnväg och SJs planer för framtiden inbegriper väsentligt utökad trafik med 
moderna snabbtåg. 

Järnvägssträckan Avesta Krylbo-Borlänge som Säter ligger utmed är redan i nuläget hårt 
trafikerad med blandad trafik av gods-, regional- och fjärrtåg. På längre sikt behöver sträckan 
byggas ut till komplett dubbelspår. 

SJ vill därför kraftigt poängtera vikten av att Säters kommuns översiktsplan reserverar mark 
för ett dubbelspår genom hela tätorten (och naturligtvis även genom resten av kommunen). 
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Det är också önskvärt att den nya GC-tunneln för Myntgatan redan i nuläget byggs så bred att 
två spår kan rymmas. Om en sådan byggnation sker i ett senare skede finns stor risk för 
kostnadsökningar och långvariga framkomlighetsproblem för såväl tågtrafik som GC-trafik. 

Om inte detaljplanen lämnar utrymme för ett andra spår längs med det nuvarande riskerar en 
ny dubbelspårig sträckning av järnvägen att förläggas utanför Säters tätort. Detta vore mycket 
olyckligt och skulle påtagligt försämra järnvägens konkurrenskraft. 

Kommentar: 

Det är svårt att i dagsläget bygga en gång- och cykeltunnel anpassad för ett framtida dubbelspår. Detta då 
radien på kurvan norr den tänkta gång- och cykeltunneln är mycket snäv och det exakta läget på ett 
framtida dubbelspår, kräver en linjeberäkning och fullständig konsekvensbedömning för en längre sträcka 
norrut. Detta ingår inte i projektets uppdrag.  

Det som i nuläget genomförs omöjliggör inte en anpassning av gång- och cykeltunneln till ett framtida 
dubbelspår.  

 

2.1.3.3 Dalform 
För oss på Dalform är det viktigt att lastbilar med släp även i framtiden har möjlighet att vända 
när dom har lastat eller lossat gods hos oss på Kungsvägen. Idag vänder lastbilarna på Gruvplan 
vid Säterdalen. 

Sedan ser vi gärna att grusvägen mellan Dalform och spåret (inritat blått på bild nedan) får ett 
namn så att vi kan ha detta vägnamn som post- och besöksadress p.g.a. att vårt kontor har 
ingång enligt rött streck på bild nedan. Dessutom parkerar vi våra bilar efter vägen utanför vårt 
kontor idag (grönt streck på bild nedan) vilket vi hoppas att vi kan göra i framtiden också. 
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Kommentar: 

I de planer som finns för Gruvplanens utvecklig kommer behovet av vändplats att beaktas. Arbetet med 
gruvplans framtida utformning är än så länge ett Visionsdokument. Genomförandet kommer behöva 
etappindelas och fortsatt dialog kring lastbilarnas behov av vändning kan ske.  

Stationsgatans förlängning kommer utredas i ett senare skede. Utformningen av gatan och vilka funktioner 
den kommer få kommer hanteras i en separat utredning. I den kommer också behov av parkeringar att 
utredas.  

I frågan om gatunamn för "grusvägen" så kommer sträckan att namnges i enlighet med interna rutiner. 
Frågan hanteras separat.  

 

2.1.4 Privatpersoner 

2.1.4.1 Privatperson 1 
Vad gäller utformning och de planer som lyfts fram i underlagen till detaljplanen så tillstyrker 
jag dessa som bra.  

Däremot så ser jag risken med att nuvarande överfart över järnvägen med tillhörande trafikljus 
tas bort riskerar att bidra till fortsatt hög hastighet på riksvägen genom centrala Säter då ett 
uppmärksamhetsmoment försvinner då det blir färre påfarter till riksvägen i höjd med 
centrum. 
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Jag föreslår därför att ni i samband med att den nya gångtunneln under riksvägen anläggs även 
tar bort trafikljusen och ersätter denna med en rondell, motiven till detta är flera: 

• Dämpad hastighet genom centrala Säters stadskärna då fordon som idag näst intill 
regelmässigt kör för fort mot gällande hastighet tvingas sänka farten i god tid före 
rondellen i både södergående och norrgående riktning. 

• Trafiksäkerheten höjs då risk för kollisioner mellan färdande på riksvägen och fordon 
som ansluter till riksvägen genom påfart undanröjs. 

• Miljömässig fördel för Säters stadskärna då utsläppsökande stopp och ivägkörning vid 
rödljusen undanröjs till fördel för en lägre jämnare hastighet på fordonen. 

• Underhålls- och reparationskostnader för rödljusen försvinner då behoven upphör. 
• En rondell skulle bidra till att minska känslan av genomfart och bidra till en mer 

sammanhållen koppling mellan riksvägen och staden. 
• Behov av rödljusen kommer ej finnas då överfarten över järnvägen försvinner. 
• Anläggningsmaskiner finns redan på plats för arbetet med gångtunneln varvid en 

särskild etablering för rondellbygget inte nödvändig om samordning med 
tunnelarbetet sker. Merkostnaden för att anlägga en rondell vid detta stora projekt 
torde vara minimal. 

För att öka trafiksäkerheten ytterligare så föreslår jag även att det samtidigt anläggs en 
rondell vid utfarten i höjd med Frendo. Detta utifrån att hastigheten på denna sträcka är 
hög och bilar som kommer norr ifrån snabbt ankommer mot påfarten från en skymd 
kurva som i folkmun kallas "dödens kurva". Argumenten till att även detta förslag läggs till 
kan hämtas i mitt grundyttrande kring korsningen i höjd med Salutorget här ovan. 

Kommentar: 

Synpunkter kring väg 70 noteras. Dialog med Trafikverket förs kontinuerligt där exempelvis utmaning-
arna med väg 70:s utformning genom Säter tas upp. Väg 70 och dess utformning är en fråga för Trafik-
verket och den nationella planen. Kommunen har inga mandat att bygga åtgärder i statligt vägnät.  

 

2.1.4.2 Privatperson 2 
1. Enligt Trafikverket planerar de att flytta den norra spårväxeln till där Myntvägen idag 

går. Detta är inte många meter (20-50m), se bifogad bild. Vad vinner man på det? När 
de ändå inte kan stanna tåg som är 750m, som var den ursprungliga planen. Om det 
blir 630m eller 600m kan inte spela någon större roll. Detta kommer dels kosta en 
massa skattepengar, men framför allt innebär det att Myntvägen kommer stängas. 
Detta kommer medföra stora trafikproblem, inte minst vid tisdagsträffarna, andra 
större arrangemang i Säterdalen och Nostalgidagarna. 
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2. Om/när Myntvägen stängs och dubbelspåret förlängts (söder ut), förbi Industrigatans 
järnvägsövergång finns en betydande risk att in/utfarten kommer vara stängd 
betydligt oftare. För ett långt tåg kommer blockera överfarten, samt att det kommer 
gå flera tåg (person-/godståg) i framtiden. Har man (Trafikverket/kommun) beräknat 
konsekvensen (antalet bomfällningar/tid när bommarna är nere) av förlängningen av 
dubbelspåret? Risken blir att det blir långa köer, speciellt mot Rv.70 där det är en kort 
väg till rondellen. 

3. Oberoende vad som planeras, så måste onödig trafik(tung) hindras att åka in på 
Kungsvägen. Det finns många lastbilar som åker till gruvplan för att rasta, övernatta, 
lasta om m.m. Detta borde kunna undvikas om man dels ”förbjuder” denna typ av 
trafik in på Kungsvägen/gruvplan, men även genom att man bygger ett alternativ. 
T.ex. en ”rast-/omlastningsplats” vid södra infarten, borde finnas på plats i närheten 
av rondellen/tvätten. 

4. Redan i dag är det många som åker alldeles för fort på Kungsvägen, önskar se åtgärder 
kring detta problem.  

5. Loket som står vid tågstationen borde tas bort. 
6. Gamla perrongen som för länge sedan användes för godstrafik borde snyggas upp/tas 

bort. 
7. Oklart vad kommunen kommer bidra med för att rusta upp stationshuset/ 

förrådsbyggnad (privat ägo). För om man rustar upp området blir det konstigt om 
stationshuset inte får samma upprustning. 

Kommentar: 

När det gäller åtgärder samt vilka konsekvenser de får på Dalabanan och väg 70 är det en fråga för 
Trafikverket. 

En separat utredning pågår för att se över vilka åtgärder som är lämpliga att vidta på Kungsvägen. 

Kommunen avser att studera vidare detaljutformningen av Kungsvägen-Norrtullsvägen med fokus på 
trafiksäkerhet. Samhällsbyggnadssektorn kommer att genomföra studier kring detta utanför pågående 
detaljplanearbete och resultatet kommer påvisa eventuellt åtgärdsbehov.  

Ett Visionsdokument för Gruvplanens framtida utveckling håller på att tas fram. Detta arbete kommer 
även innebära att lastbilstrafiken i området behöver studeras vidare.  

Loket ägs av ägaren till fastigheten Säter 7:2. Den gamla perrongen kommer tas bort i samband med att 
de nya järnvägsspåren anläggs då den ytan kommer behövas för nya spårområdet. 

Det pågår för närvarande samtal med stationshusägaren om områdets framtid. Kommunen kan inte rusta 
upp privat egendom.  
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2.1.4.3 Privatperson 3 
Mitt hus och min verksamhet ligger inklämt mellan Kungsvägen och järnvägen som båda 
kommer trafikeras hårdare framöver, hur mycket vibrationer/buller/trafik/avgaser får man ha 
nära bostadshus? 

Känner mig inklämd mellan vägar/järnvägar och myndigheter. Sänker värdet avsevärt på 
fastigheten/tomten, hur kan jag kompenseras för det? 

Dessutom sliter det på huset/fasaden, då snö plogas upp på husväggen eftersom det är så 
trångt på Kungsvägen, när det är blött/slaskigt sprutar det upp snöslask/grus på fönster o 
fasad, varje gång det asfalteras om blir vägen högre vilket jag förmodar gör det sämre oxå med 
avrinning mot huset. 

Trafiken kommer att öka avsevärt på Kungsvägen, i dagsläget passerar närmare ca 3000 fordon 
per vecka bakom min fastighet varav 79% enligt senaste mätningarna var hastighetsöver-
trädelser. 

Fartdämpande åtgärder behövs, och bättre trafiksäkerhet för gångtrafikanter då knappt 2 
personbilar kan mötas vintertid, vilket kan bli svårt med smal väg mellan 2 huskroppar som ej 
går att bredda om husen står kvar. Känner själv oro då jag har minderåriga barn 
hemmaboende. 

Kommentar: 

Kommunen avser att studera vidare detaljutformningen av Kungsvägen-Norrtullsvägen med fokus på 
trafiksäkerhet. Samhällsbyggnadssektorn kommer att genomföra studier kring detta utanför pågående 
detaljplanearbete och resultatet kommer påvisa eventuellt åtgärdsbehov. Förändringarna vad gäller 
bullersituationen på Kungsvägen bedöms utifrån gjorda beräkningar vara små och gällande riktvärden vid 
fasad för bostäder överskrids inte.   
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3 Ställningstagande  

3.1 Justering av detaljplaneförslaget 
Följande justeringar/kompletteringar görs: 

• Planbeskrivningens kompletteras med riktvärden för trafikbuller utifrån gällande 
trafikbullerförordning (2015:216) samt slutsatsen att dessa värden inte överskrids 

• Planbeskrivningen förtydligas vad gäller tidigare anläggningar för fordonsservice och 
fordonstvätt samt drivmedelsstation (pumpar och cisterner) och vissa detaljer 
beträffande genomförda. 

• Planbeskrivningen förtydligas utifrån slutsatserna i den förenklade riskbedömningen 
som har gjort efter granskningen vad gäller identifierade markföroreningar och varför 
riskreducerande åtgärder inte bedöms nödvändiga. 

• Dagvattenutredningen och planbeskrivningen förtydligas vad gäller beskrivningen av 
modellerad belastning av föroreningar av kväve, kvicksilver, PAH16 och 
benso(a)pyren i dagvattnet och vad gäller bedömning av planens inverkan på möjlig-
heten att följa miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten. 

• Planbeskrivningen förtydligas vad gäller redovisning av bedömning av lämplighet och 
båtnadsvillkor för rättighetsområdet a1.  

 

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: 

• Lantmäteriet 
• Privatperson 1 
• Privatperson 2 
• Privatperson 3 

 
 
 
Samhällsbyggnadssektorn, 
Säter 2021-10-08 
 

 

Katarina Hoyles Kobosko   Andréas Mossberg 

Strategisk samhällsplanerare   Samhällsbyggnadschef 
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