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HANDLINGAR  

Detaljplanen handläggs med ett utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 

(2010:900). Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag 2019-10-01.  

Till detaljplanen hörande planhandlingar: 

− Planbeskrivning med genomförandebeskrivning och bedömning av planens 

konsekvenser (den här handlingen), 2020-06-15 

− Plankarta med planbestämmelser, 2020-06-15 

− Grundkarta, redovisas på plankarta, 2020-01-20 

− Fastighetsförteckning med registerkarta, 2020-09-15 

− Undersökning om behov av miljöbedömning, 2020-06-15 

Övriga handlingar: 

− Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik, Sweco 2020-04-23 

− Teknisk PM geoteknik, Sweco 2020-04-23  

− Trafikbullerutredning, WSP 2020-04-28  

− Dagvattenutredning, Sweco 2020-05-29 

− Riskutredning, AFRY 2020-06-11 

− Arkeologisk förundersökning ska göras inför granskning  
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra för bebyggelse i form av bostäder, centrumfunktioner 

samt vård- och omsorgsboende. Bebyggelsen ska utformas med arkitektonisk kvalitet 

och anpassas till närliggande kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö.  

Planens huvuddrag 
Planen anger bostäder som den huvudsakliga markanvändningen inom planområdet. 

Kvarteret längst i norr planläggs för bebyggelse i upp till tre våningar i form av 

flerbostadshus, centrumfunktioner samt vård- och omsorgsboende. I det mittersta 

kvarteret möjliggör planen för flerbostadshus och småhus i två till tre våningar. För det 

södra kvarteret regleras byggrätt och utformning för småhus i upp till två våningar. 

Planområdet är beläget alldeles intill Europaväg 45 (fortsättningsvis benämnt "E45"), 

vilket medför både trafikbuller och risk för människors hälsa på grund av att det är en 

högtrafikerad väg och rekommenderad primär väg för transport av farligt gods. På 

grund av det krävs att ett kombinerat buller- och skyddsplank placeras längs med vägen 

samt att endast komplementbyggnader för tillfällig vistelse får uppföras inom 30 meter 

från vägen. 

För omhändertagande av dagvatten ställs krav på diken och fördröjningsytor på 

kvartersmark, samt på allmän plats längs gator och på parkmarken i söder. 
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PLANDATA 

Läge och omfattning 
Planområdet har en yta på ungefär 4 hektar och är beläget 2,5 kilometer öster om Mora 

kyrka och 100–200 meter väster om Norets handelsområde. Planområdesgränsen 

sträcker sig längs med Vasagatan (E45) i norr, Solvägen i öster, Skålmyrsvägen i söder 

och Norra Bergvägen i väster. 

Markägoförhållanden 
Planområdet innefattar hela eller delar av totalt 25 fastigheter. Tio av dessa är 

privatägda. 

Planområdet innefattar följande 15 fastigheter och del av fastigheter som ägs av Mora 

kommun:  

Noret 15:30>1 

Noret 15:61>1 

Noret 15:63>1 

Noret 1:27>3 

Noret 1:27>15 

Noret 1:27>20 

Noret 1:27>38 

Noret 1:27>40  

Noret 27:10>1  

Noret 84:6>1 

Noret 84:11>1  

Noret 84:12>1  

Noret 84:12>2 

Noret 86:7>1 

Noret 86:8>1 

Planområdet innefattar följande 10 fastigheter och del av fastigheter som är privatägda: 

Mora s:1>15 

Noret 25:115>1 

Noret 27:13>1 

Noret 28:7>1  

Noret 28:7>2  

Noret 28:15>1  

Noret 28:16>1 

Noret 82:10>1 

Noret 87:3>1 

Noret 174:2>1 
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De fastigheter och delar av fastigheter som ny bebyggelse föreslås inom är:  

Noret 15:30>1 

Noret 86:7>1  

Noret 87:3>1  

Noret 84:12>1  

Noret 84:12>2 

Noret 84:6>1 

Noret 15:63>1  

Noret 27:10>1 

Noret 82:10>1  

Noret 1:27>3 

Noret 1:27>15 

Noret 1:27>40 

Noret 174:2>1 

Mora s:1>15 

Fastigheterna i den södra delen av planområdet ägs av privatpersoner och består av 

friliggande villor. Gatorna runt området – Vasagatan (E45), Norra Bergvägen och 

Skålmyrsvägen – är kommunalt ägda. Solvägen som går genom området är en 

samfällighet med privata andelsägare.  
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Utdrag ur Kartbutiken 2020-06-15 som visar planområdets ungefärliga omfattning och avgränsning 

med ingående respektive angränsande fastigheter. De vita och gråvita delarna saknar idag detaljplan.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintressen 
Planområdet ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken 

(MB). Riksintresset omfattar hela Siljansringen med Siljans och Orsasjöns vattensystem 

och anslutande terräng. Här är främst kulturbygden och vattendragen viktiga att bevara. 

Planområdet ligger inom tätortsbebyggelse samt är till stora delar redan ianspråktaget 

och bedöms därför inte påverka riksintresset. 

Planområdet ligger även inom riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB som 

omfattar hela Siljansområdet. Riksintresset innebär dock inte ett hinder för utvecklingen 

av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. 

Siljan-Skattungen är av riksintresse för naturvård (NRO-20-49) bland annat med 

anledning av ädelfisk. Siljan, Orsasjön och Skattungen är även av länsstyrelsen 

identifierade som nationellt värdefulla vatten. Dagvatten från planområdet mynnar i 

Siljan. Med fördröjning av dagvattnet enligt detaljplanens förslag ligger samtliga 

beräknade utsläppsnivåer under riktvärdena efter utbyggnaden. Förslaget bedöms 

därmed inte påverka riksintresset negativt. 

E45 är av riksintresse för kommunikation, vilket innebär att vägen ska skyddas mot 

åtgärder som kan påtagligt försvåra utnyttjandet av anläggningen. Här avses att det är 

funktionen hos transportsystemet som ska säkerställas. Tillkommande bebyggelse får 

inte negativt påverka vare sig nuvarande eller framtida nyttjande av vägen. Planförslaget 

föreslår inga nya väganslutningar till E45 eller annat som bedöms påverka riksintresset 

negativt. 

Sammantaget bedöms planförslaget vara förenligt med gällande riksintressen. 

Översiktsplan 
I Mora kommuns översiktsplan, laga kraft den 19 juli 2006, ingår planområdet i 

delområdet "Bs 1 Mora tätort" där det är utpekat som sammanhållen bebyggelse (samlad 

bebyggelse). Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. 

Fördjupad översiktsplan 
Den markanvändning som föreslås i detaljplanen är förenlig med förslaget till fördjupad 

översiktsplan för Mora tätort 2030 (samrådshandling), där planområdet pekas ut som 

område för utveckling av nya bostäder. 

Grönstrukturplan 
Riktlinjer för Noret från Grönstrukturplanen, 2018:  

• Norets utmärkande karaktärsdrag är att häckar avgränsar mot gatan.  

• Resterna av jordbruksmark ska inte bebyggas utan fortsätta att hävdas. 
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• Bostadsområdesparker ska värnas. 

Detaljplaner 
Större delen av planområdet är inte planlagt idag. Planområdet angränsar till detaljplaner 

som möjliggör för bostäder.  

Miljökvalitetsnormer 
Vatten 

Dalälven och Siljan är recipienter för dagvattnet inom planområdet. Både Dalälven och 

Siljan har gällande miljökvalitetsnormer (MKN) enligt Vatteninformationssystem 

Sverige (VISS). För Dalälven gäller att rådande ekologisk potential är klassad som 

otillfredsställande på grund av begränsade åtgärder samt att rådande kemisk status ej 

uppnår god. För Siljan gäller att aktuell ekologisk status är måttlig bland annat på grund av 

vandringshinder i intilliggande vattendrag samt att Siljans kemiska status ej uppnår 

statusen god på grund av överskridande gränsvärden av kvicksilver och bromerade 

flamskyddsmedel.  

Dagvattenutredningen visar att avrinning från planområdet inte riskerar att negativt 

påverka miljökvalitetsnormerna i respektive recipient. 

Luft 

Länsstyrelsen i Dalarnas län och Dalarnas luftvårdsförbund genomförde mätningar av 

luftkvaliteten under 2010, för partiklar och vissa andra föroreningar som det finns 

miljökvalitetsnormer för. Mora hade höga halter av partiklar under våren där 

uppvirvling av vägdamm är den främsta orsaken men miljökvalitetsnormerna överskreds 

inte. Mätningar av kvävedioxid och bensen genomfördes under tre vintrar och värdena 

låg då under miljökvalitetsnormerna.   
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PLANFÖRSLAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

Planförslaget anger bostäder som den huvudsakliga markanvändningen inom 

planområdet och möjliggör för flerbostadshus, vård- och omsorgsboende samt småhus. 

I kvarteret längst norrut, intill E45, möjliggör planen även för centrumfunktioner. 

Dagvatten omhändertas i diken och fördröjningsytor inom kvartersmark, samt längs 

gator och på parkmarken i söder inom allmän plats. 

NATUR 

Mark och vegetation 
Planområdet utgörs idag till stora delar av öppna grönytor och tidigare jordbruksmark. 

Topografin inom området är flack, med de högsta nivåerna på drygt +184 meter över 

havet i områdets mellersta och östra delar och de lägsta nivåerna på cirka +179 meter 

över havet i de nord- och sydvästra hörnen. 

Inga dokumenterade naturvärden finns inom planområdet, däremot uppvuxna träd 

längs med E45, en trädrad längs planområdesgränsen i nordost och några träd i 

sydvästra hörnet av planområdet.  

En del av den öppna ytan längs med Norra Bergvägen föreslås behållas som parkyta och 

vara tillgänglig för infiltration av dagvatten. Där kan en del av de befintliga uppvuxna 

träden behållas. Även en del av den nya tomtmarken ska vara tillgänglig för lokalt 

omhändertagande av dagvatten. 

Ianspråktagandet av jordbruksmark motiveras av att marken inte längre brukas aktivt 

och inte är praktiskt åtkomlig för närliggande jordbruksfastigheter. Planområdet ligger 

idag helt inom tätbebyggt område.  

 

 

 

 

 

 

Flygfoto över planområdet och 

omkringliggande tätbebyggt 

område. 
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Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU:s jordartskarta framgår att jorden i de västra delarna av området kan 

förväntas bestå av morän som är täckt av tunnare lager av sand och grus. I den östra 

och södra delen kan jorden förväntas bestå av tjockare lager av sand. Enligt SGU:s 

jorddjupskarta kan det förväntade jorddjupet till berg uppgå till 20–30 meter.  

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur SGUs jordartskarta från www.sgu.se.  

Grundläggning 

Grundläggning av den planerade vårdbyggnaden bedöms kunna ske på två alternativa 

sätt beroende på konstruktion, utformning, sättningskrav med mera. Det ena alternativet 

är en ytlig grundläggning med styv platta ovanpå packad fyllning på naturligt lagrade 

finsediment. Detta innebär att mull, torv och befintliga fyllnadsmassor ska schaktas bort 

under hela byggnadsytan. Det andra alternativet är en grundläggning av stomme med 

spets- och mantelbärande pålar. Detta innebär att enbart mull ska schaktas bort under 

byggnadsytan. För ingetdera alternativ bedöms risk för otillfredsställande stabilitet 

föreligga för aktuell utformning av byggnad. 

För den södra delen krävs kompletterande geotekniska undersökningar då 

jordlagerförhållandena uppvisar stora variationer inom området. Lättare byggnader 

såsom garage och förråd med mera kan grundläggas ytligt inom hela området. 

Generellt gäller att grundläggning ska utföras frostskyddat då förekommande jordar är 

tjällyftande. Förekommande jordar är inte självdränerande vilket innebär att grund-

konstruktionen ska förses med dränering. Försiktighet ska iakttas vid schaktning för att 

inte riskera att ras uppkommer. 

  

http://www.sgu.se/
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Hydrogeologiska förhållanden 

Terrängen inom planområdet lutar svagt västerut mot Österdalälven. Vägbanker och 

underfarter styr avrinningen på flera håll. Det något högre liggande partiet i mitten av 

planområdet är del av en ytvattendelare som styr ytavrinning mot norra respektive södra 

sidan av bron över älven. Från den norra delen av utredningsområdet rinner ytvatten 

norrut genom vägporten, medan ytvatten från den södra delen samlas i lågpunkten i den 

sydvästra delen av planområdet. När lågpunkten fylls rinner vattnet vidare västerut över 

Norra Bergvägen. 

Vid mätning har grundvattennivån legat ungefär 1,0–1,3 meter under markytan. 

 
Bild från dagvattenutredningen (Sweco 2020-05-29) som visar ytavrinningen inom planområdet (vid 

fyllda lågpunkter). 

Förorenad mark 

Planområdet ligger inte inom potentiellt förorenade områden. Däremot kan det finnas 

rester i marken från byggnader som revs för ungefär fem år sedan på fastigheten Noret 

27:10.  

Radon 

Marken klassas som normalradonmark vilket innebär att byggnader ska utföras 

radonskyddat. Detta regleras med planbestämmelse på plankartan. 

Risk för skred och högvattenstånd 

Det är inte förhöjd risk för skred och högvattenstånd inom planområdet, enligt 

översiktsplanen för Mora kommun.  
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Fornlämningar 

I planområdets västra del, söder om Solvägen, har länsstyrelsen pekat ut ett område (det 

rödmarkerade området i kartan nedan) med obestämd begränsning där slagg och enstaka 

ugnsbitar har hittats. Enligt en inventering gjord 1937 och 1939 har det även funnits en 

slaggstensvarp på platsen. Detta indikerar att det på platsen förekommit förhistorisk 

eller historisk järnframställning eller blästbruk. Inför ny bebyggelse behöver exploatören 

skicka in en Ansökan om tillstånd till förändring av fornlämning till Länsstyrelsen i Dalarnas 

län. En arkeologisk förundersökning ska fastställa slaggförekomstens begränsning åt 

öster. Ansökan är inskickad till länsstyrelsen och underlag väntas inför granskning av 

detaljplanen. 

 
Det rödmarkerade området är av länsstyrelsen utpekat som undersökningsområde av fornlämningar då 

slagg och enstaka ugnsbitar har hittats inom ett område med obestämd begränsning. Området omfattar 

del av fastigheterna Noret 1:27>3 (området intill Norra Bergvägen och Solvägen), Noret 27:10>1 

(södra delen, området närmast Solvägen) och Noret 174:2>1 (den del av den privata fastigheten som 

ska övergå till att bli gata och bostäder enligt förslag till detaljplan). 

Strandskydd 

Planområdet omfattas inte av strandskydd. 
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BEBYGGELSEOMRÅDEN 

Bebyggelse 
I Noret finns bebyggelse av varierande ålder. I nära anslutning till äldre gårdsmiljöer 

med timmerhus finns exempelvis tegelhus med karaktär av engelsk trädgårdsstad. Det 

finns även typiska 50-talsområden och bostadsområden utbyggda under 1960-, 70-, 80- 

och 90-talet. Tätortens olika årsringar framträder tydligt i Noret.  

Nytt vårdboende i norra kvarteret 

I det norra kvarteret inom planområdet, på platsen för det nya vårdboendet, finns en 

gård med ett bostadshus som är byggt 1929 och ett bostadshus byggt 1949. Både gården 

och villorna kommer rivas och på platsen placeras ett nytt vårdboende i tre våningar. 

Eventuellt kan någon av de äldre ekonomibyggnaderna behållas eller till vissa delar 

återanvändas som komplementbyggnader. 

Avdelningarna på vårdboendet består av 9–10 boenderum i anslutning till rum för 

samvaro; kök, mat- och allrum. Två syskonavdelningar samordnas runt ett trapphus, 

vilket möjliggör för personalen att samverka mellan avdelningar på planet, vilket är 

särskilt viktigt nattetid. Avdelningarna ska utformas med god överblickbarhet, enkla 

rumssamband och korta överblickbara korridorer. Avdelningarna utformas med en 

hemlik, småskalig känsla för att undvika en institutionsliknande boendemiljö. 

För människor med omfattande funktionsnedsättningar är det mycket viktigt med det 

existentiella perspektivet. Strukturen behöver bidra till igenkänning, förutsägbarhet och 

trygghet och miljön behöver bidra med att stimulera sinnena. 

 

Flera olika perspektiv behöver samverka vid utformning av ett vårdboende. 
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Nya bostäder i mittersta kvarteret 

Detaljplanen utformas för att skapa stor variation med möjlighet att bygga 

flerbostadshus i upp till tre våningar i den norra halvan av mittenkvarteret och småhus i 

upp till två våningar på den södra halvan. Småhusen kan uppföras i form av exempelvis 

parhus, radhus eller kedjehus. Ett exempel på hur bebyggelsen kan utformas illustreras 

nedan. 

Befintliga bostäder i södra kvarteret 

I den södra delen av planområdet finns tre befintliga fastigheter med friliggande 

enbostadshus som är uppförda mellan 1890 och 1960. På den befintliga fastigheten 

Noret 174:2 byggs idag två friliggande enbostadshus. För dessa befintliga fastigheter 

regleras byggrätt och utformning så att detaljplanen möjliggör för bostadsbebyggelse i 

upp till två våningar. 

 
Illustration tillhörande plankartan som visar möjlig utformning av planområdet.  
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Offentlig service 
Mora lasarett är beläget ungefär 1 kilometer norr om planområdet. Närmaste skola och 

idrottshall finns cirka 500 meter sydöst om planområdet och närmaste förskola ligger 

cirka 600 meter nordöst om planområdet. På ett avstånd av ungefär 1,2 kilometer väster 

om planområdet finns Mora centrum och resecentrum. Öster om planområdet ligger 

trygghetsboendet Noretgården. 

Kommersiell service 
Planområdet ligger strax väster om Norets handelsområde med livsmedelsbutiker, 

restauranger och detaljhandel. Till Mora centrum är det cirka 2,5 kilometer.  

Byggnadskultur  
I Noret finns mycket bevarat av den äldre bymiljön, i kontrast till hur byarna i västra 

Mora har förändrats. De äldre delarna av byn är varierande med slingrande gator 

kantade av uthus eller häckar. Ofta är häckarna av gran, men det är även vanligt med 

syren och karagan. Häckarna i kombination med de äldre, slingrande gatudragningarna 

ger ett smalt gaturum. En del gator är inte asfalterade utan endast grusade.  

I anslutning till den äldre bybebyggelsen finns ofta rester av jordbruksmark kvar. Det 

finns betesmark söder om Skålmyrsvägen, i backen ned mot Sanda och jordbruksmark 

mot Färnäs. I områdena från 1960–1990-talet finns mindre bostadsområdesparker, 

ibland med lekutrustning och det finns även små ytor med naturmark. 

(Grönstrukturplanen, 2018). 

 

 

 

 

 

 

Illustration från ”Kulturmiljöer i 

Mora kommun”, Mora kommun 

1991. 

Det finns en stark lokalt förankrad byggnadstradition som uttrycks såväl i byggnaders 

volymer och proportioner som i detaljer och fasadmaterial. Till granskningsskedet 

kommer ett gestaltningsprogram tas fram för att tydliggöra på vilket sätt den nya 

bebyggelsen ska anpassas till den lokala och kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljön. 
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Gestaltning 
Vårdboendet ligger placerat mellan de storskaliga byggnaderna i öster och de mindre 

villakvarteren i väster. Den relativt stora byggnadskroppen har visuellt delats upp för att 

utgöra en övergång till en mindre skala. Utformningen har sina rötter i bygdens 

arkitektoniska arv: ”längan”. Längan återfinns historiskt i många format och former och 

med olika innehåll, men har en omedelbar igenkänningsfaktor. 

 

Vårdboendets länga har höga fönster snarare än breda för att ge en mera kvalitativ mängd dagsljus, 

kallfarstu med vindfång, träfasad samt ett exteriört träraster mot söder för att minska solens 

uppvärmning av byggnaden under sommartid. 

Klimatneutralt byggande 
Skanska avser uppföra vårdboendet som en klimatneutral byggnad, vilket innebär att 

den under en analysperiod om 50 år har netto noll klimatutsläpp. Detta ska uppnås 

genom minimerat energibehov i driftskedet, egen förnybar energiproduktion, 

minimerade klimatutsläpp från byggskedet samt genom gestaltningsval som exempelvis 

en optimerad formfaktor. 

Byggnadens geometri och fönsterandel är avgörande för hur energiförbrukningen i 

driftskedet kommer att bli. För att uppnå det klimatneutrala målet behöver 

energibehovet till en viss del också täckas av solcellsel. 

 

 

 

Påverkan på klimatet i form 

av koldioxidekvivalenter läggs i 

ena vågskålen, medan den 

andra väger upp med 

kompenserande åtgärder. 
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Skyddsrum 
Närmaste skyddsrum finns på trygghetsboendet Noretgården, Solvägen 21, som 

angränsar till planområdet och har 60 platser.  

FRIYTOR 

Rekreation 
För vårdboendet blir den närmaste utemiljön särskilt viktig för de boende och bör 

utformas både med plats för vistelse och med höga upplevelsevärden för den som tittar 

ut över gården. 

Parkytan längs med Norra Bergvägen kan tillsammans med de uppvuxna träden i 

områdets norra del bidra till en grön inramning av området. 

Närmaste lekplats finns på Noretskolan cirka 400 meter söder om planområdet. 

 

Flygfoto med E45 i förgrunden och därefter planområdet ned mot Skålmyrsvägen.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät för gång-, cykel-, bil- och mopedtrafik 
E45 är Sveriges längsta väg och sträcker sig mellan Göteborg och Karesuando. För 

prognosåret 2030 räknas det med en årsdygnstrafik (ÅDT) på drygt 37 000 fordon förbi 

planområdet. Hastigheten på sträckan är 60 km/h (Trafikbullerutredning, WSP 2020-04-

28). 
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För övriga vägar har en schablontrafikmängd på 500 ÅDT använts. Här är hastigheten 

50 km/h. 

Gång- och cykelväg finns längs med E45 i norr, Norra Bergvägen i väster och mellan 

Solvägen och Stormyrvägen i öster. I söder längs med Skålmyrsvägen går Siljansleden 

för cykel. 

Kollektivtrafik 
Busshållplats finns vid handelsområdet 200 meter öster om planområdet. Därifrån går 

bussar mot Morastrand, Nusnäs, Falun och Orsa. 

Till Mora resecentrum är det ungefär 1,5 kilometer. Därifrån avgår tåg till Borlänge där 

byte sker för vidare resa mot Stockholm eller Mjölby. 

Parkering, varumottag, in- och utfarter 
Parkering sker på kvartersmark. Längs med Skålmyrsvägen och Vasagatan (E45) 

begränsas tillfartsvägar genom bestämmelse om utfartsförbud.   

Vårdboendet 

Varumottagning och transporter till och från vårdboendet sker via tillfartsvägen på den 

norra sidan av byggnaden. Utrymning ska kunna anordnas från den södra sidan.  

HÄLSA, RISKER OCH SÄKERHET 

Buller från fordonstrafik på E45 
Parametrarna ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå av trafikbullret har beräknats. De 

vägar som ingår i beräkningarna är E45, Norra Bergvägen, Skålmyrsvägen, 

Stormyrvägen och Solvägen. Andra vägar kommer inte att påverka de nya 

bostadskvarteren. 

För nybyggnation av bostäder gäller Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader, med ändring SFS 2017:359. Nedan följer en sammanfattning av 

riktvärdena: 

• 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. 

• 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats 

om en sådan anordnas i anslutning till bostad. 

• 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostad om högst 35 kvadratmeter, i 

kombination med uteplats om högst 50 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA 

maximalnivå. 

Om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör 

minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå 



Samrådshandling 
Dnr: MK KS 2019/00454 

Datum: 2020-06-15 

Detaljplan för Noret 27:10 m.fl. vid Solvägen och Norra Bergvägen  Sida 20 av 35 

 

vid fasad inte överskrids, och minst hälften av bostadsrummen bör vara vända mot en 

sida där 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad inte överskrids nattetid. Om 70 dBA 

maximal ljudnivå på uteplats ändå överskrids får den göra det högst fem gånger per 

timme mellan klockan 6–22 och då med högst 10 dB. 

I äldreboendet planeras för mindre lägenheter, högst 35 kvadratmeter, vilket ger 

riktvärdet 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. För att klara detta erfordras en 

bullerskyddsskärm längs E45. Skärmen beräknas i detta skede till 80 meter lång, med ett 

skärmkrön vid +184,5, det vill säga 1,5–2,5 meter över vägbanan (Trafikbullerutredning, 

WSP 2020-04-08).  

 

En 80 meter lång bullerskyddsskärm längs med E45. Bild ur Trafikbullerutredning, WSP 2020-04-

08. 
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Ekvivalent ljudnivå vid fasad med en 80 meter lång bullerskyddsskärm längs med E45. Gult = 60–

65 dBA, grönt = 55–60 dBA, blått = 50–55 dBA och ljusblått <50 dBA. Bild ur 

Trafikbullerutredning, WSP 2020-04-08. 

En gemensam uteplats söder om vårdboendet klarar riktvärdena såväl med som utan 

bullerskärm. Beräkningsexemplet ovan visar däremot att radhusen närmast Norra 

Bergvägen kan behöva bullerskärm för att klara de maximala ljudnivåerna. Sedan 

bullerutredningen gjordes har dock planbestämmelserna för planområdets mittersta 

kvarter justerats och medger nu fler alternativ för utformning av bebyggelsen. Det 

innebär att det finns möjlighet att placera byggnaderna så att tyst sida skapas för uteplats 

och därmed finns inget behov av att ställa krav på bullerskydd i mittenkvarteret längs 

med Norra Bergvägen. 

Risker med transport av farligt gods 
E45 är en rekommenderad primär väg för transport av farligt gods. Länsstyrelsen 

Dalarna anger i sin vägledning ”Farligt gods, riskhantering i fysisk planering” från 2012 

att risker förknippade med transport av farligt gods ska beaktas vid framtagande av 

detaljplaner för bebyggelse inom ett avstånd av 150 meter från en farligt gods-led. 

Den markanvändning som föreslås inom planområdet ska enligt riktlinjerna från 

Länsstyrelsen i Dalarna ligga minst 150 meter från väg med farligt gods-trafik. I detta fall 

upprätthålls inte länsstyrelsens riktlinje och därför har en riskutredning tagits fram: 

Riskutredning, AFRY 2020-06-11. 

Riskutredningen avgränsas till att endast undersöka påverkan inom planområdet. Vid 

beräkning av samhällsrisk beaktas även personbelastningen i området intill aktuell 

exploatering. Påverkan avgränsas till olyckor med farligt gods på E45 med avseende på 

plötsligt inträffade händelser. Därmed utreds inga övriga riskobjekt i omgivningen i 

denna riskutredning. 

Planerad bebyggelse inom området beräknas kunna uppföras om nedanstående 

riskreducerande skyddsåtgärder införs. Skyddsåtgärderna bedöms krävas för att 

säkerställa att en acceptabel risknivå uppnås för människors hälsa och säkerhet inom 

den berörda detaljplanen. Därför säkerställs nedanstående åtgärder genom bestämmelser 

i detaljplanen: 

• Friskluftsintag inom 120 meter från E45 bör placeras högt och i riktning 

som inte vetter mot farligt gods-leden (E45). 

• Ventilationen inom 120 meter från E45 bör vara avstängningsbar. 

• Byggnader inom 120 meter från E45 bör utföras så att det är möjligt att 

säkert utrymma i riktning mot söder, bort från farligt gods-leden (E45). 

• Skyddsplank med minst 2 meters höjd ovan vägbanan och lägst 

brandteknisk klass EW30 (eller likvärdig) bör installeras längs vägen för att 
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minska risken för spridning av gas samt minska strålningsvärmen som 

uppstår vid en brand. 

• Under förutsättning att skyddsplank byggs enligt föregående punkt, bör 

utformningen av området 0–18 meter söder om vägen inte uppmana till 

stadigvarande vistelse. 

Efter vidtagande av föreslagna skyddsåtgärder bedöms utformningen av detaljplanen 

uppfylla acceptabel risknivå. Markanvändningen avseende föreslagen bebyggelse 

bedöms därmed som lämplig beaktat påverkan på människors liv och hälsa. 

Översvämningsrisk 
Området ligger på Österdalälvens östra sida. Terrängen närmast älven är flack, därefter 

följer en slänt upp till den platå på vilken detaljplaneområdet är beläget. Älvens nivå 

ligger kring +162,0 meter över havet och platån ligger omkring 20 meter högre. Det 

finns därmed ingen risk för översvämning inom planområdet. 

Förorenad mark 
Planområdet ligger inte inom potentiellt förorenade områden. Däremot kan det finnas 

rester i marken från byggnader som revs för ungefär fem år sedan på fastigheten Noret 

27:10. 

Skärm mot buller och risk längs E45  
För att klara bullerkrav och risker på grund av farligt gods-trafik behöver ett plank 

uppföras längs E45. Enligt Trafikverket ska ett sådant plank placeras minst 8 meter från 

asfaltskant på gång- och cykelväg. Detta krävs för drift och underhåll av vägen under 

sommar och vinter. Dessutom måste vägvisningsskylt rymmas inom vägområdet och 

vara synlig på ett visst avstånd enligt VGU:s krav. 

Skärmen placeras på kvartersmark strax utanför vägområdet. Precisering av skärmens 

höjd, längd och utformning pågår och kommer att presenteras i granskningsskedet. 

För den norra delen av bebyggelsen villkoras startbesked med att ett kombinerat plank 

som skydd mot risk och buller ska vara uppfört. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING OCH SAMHÄLLSSERVICE 

Kommunal hantering av vatten, avlopp och dagvatten 
Planområdet ingår i Nodavas verksamhetsområde för dricks- och spillvatten samt 

dagvatten. Moravatten AB är ledningsägare. Ledningar finns utbyggda i E45, Norra 

Bergvägen, Solvägen och Skålmyrsvägen. Dricks- och spillvattensystemet har kapacitet 

att försörja tillkommande bebyggelse. 
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För dagvattnet gäller i stora drag att den norra delen avvattnas norrut till ett kommunalt 

dagvattensystem och den södra delen söderut till ett annat. Båda systemen mynnar i 

samma recipient, Dalälven. Det norra systemet har tillräcklig kapacitet med undantag för 

en strypande sektion under vägporten, medan det södra systemet har dålig kapacitet på 

en längre sträcka nedströms detaljplaneområdet.  

Dagvattenpolicy 

Mora kommun har tagit fram ett dagvattenprogram som ska användas vid planering och 

exploatering av nya områden samt vid förtätning och ombyggnation inom befintliga 

områden. Kommunens målsättning är bland annat att: 

• Dagvatten ska tas om hand så nära källan som möjligt och i första hand 

infiltreras och i andra hand fördröjas innan det leds till anvisad 

förbindelsepunkt eller recipient. 

• Avledning i öppna system ska prioriteras före ledningssystem. I fysisk 

planering ska hänsyn tas till behov och möjligheter att omhändertaga och 

rena dagvatten lokalt på fastigheten för att bibehålla en naturlig vattenbalans 

och skapa estetiska och ekologiska mervärden. 

• Dagvatten ska inte försämra recipienters kemiska och ekologiska 

statusklassning. 

Föreslagen dagvattenhantering i området 
Det norra dagvattensystemet har i stort sett tillräcklig kapacitet, medan det södra 

systemet har dålig kapacitet på en längre sträcka nedströms detaljplaneområdet. 

Dagvatten från området föreslås därför främst ledas norrut. Generellt föreslås 

dagvattnet så långt det är möjligt att hållas ytligt inom området och samlas upp via diken 

och bredare svackdiken. I norra delen planeras en fördröjning i form av en mjukt 

utformad och gräsbevuxen torrdamm som kombineras med den planerade trädgården 

för vårdboendet. Plankartan förses med bestämmelse om fördröjning av dagvatten inom 

kvartersmark. 

I södra delen planeras fördröjning i form av en våtmarksdel i parkytan, dvs en del där 

det får stå grunt vatten i längre perioder. Våtmarken avvattnas till dagvattennätet via en 

överhöjd kupolbrunn. Om marken önskas torr i större utsträckning kan dränering eller 

en klen inloppsledning med låg kapacitet läggas som ansluter till kupolbrunnen. 

Plankartan förses med bestämmelse om fördröjning av dagvatten inom kvartersmark. 

Södra delen av området utgörs till stor del av ett instängt område som avvattnas till det 

hårt belastade södra dagvattensystemet via en kupolbrunn. Tidigare framtagen 

ytavrinningsstudie visar att det instängda området riskerar att översvämmas vid ett 50-

årsregn. För tillkommande bebyggelse anges därför i plankartan en lägsta nivå på färdigt 

golv till +181,4 meter. En del av det instängda området i söder behålls som en obebyggd 

och genomsläpplig yta för att även i fortsättningen kunna utjämna större flöden. 

Området förses med prickmark i plankartan. 
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Enligt Nodava ska nya dagvattenanläggningar dimensioneras för regn med 10-års 

återkomsttid och klimatfaktor 1,25. Erforderliga fördröjningsvolymer inom 

detaljplaneområdet har beräknats till 100 kubikmeter för den norra delen och 20 

kubikmeter för den södra delen under förutsättning att avledning kan ske enligt 

förslaget. Utformning och omfattning av fördröjningsytorna preciseras inför 

granskningsskedet. 

Konsekvenser nedströms planområdet 

Föroreningsberäkningar utförda med verktyget StormTac visar att med föreslagen 

dagvattenhantering erhålls tillräcklig rening av dagvattnet. Dagvattnet ger därmed ingen 

negativ påverkan på recipienter nedströms eller aktuella miljökvalitetsnormer. 
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Föreslagen dagvattenlösning för planområdet (Bilaga 2, Dagvattenutredning, Sweco 2020-05-26). FP 

står för förslag på förbindelsepunkt, det vill säga den punkt där fastighetsägarens ansvar för vatten och 

avlopp slutar och kommunen tar vid. Illustrationen är beskuren. 

Med föreslagna åtgärder för att rena och fördröja dagvattnet kan dagvattnet inom 

utredningsområdet omhändertagas och avledas i enlighet med kommunens riktlinjer. 

För att planerad bebyggelse inte ska leda till att ett skyfall riskerar att orsaka skada på 

nedströms liggande bebyggelse ska det säkerställas att fördröjningsvolymerna inom 

planområdet är tillräckligt stora samt att dagvattenledningar nedströms planområdet har 

tillräcklig kapacitet. Eventuellt behöver dagvattenutredningen förtydligas i detta 

avseende inför granskningsskedet genom inventering och inmätning av sekundära 

avrinningsvägar nedströms planområdet, samt kan en ytavrinningsmodellering behöva 

göras för befintliga och planerade förhållanden.  

Avfallshantering och återvinning 
Bebyggelseutformningen ska erbjuda plats för källsortering och fastighetsnära insamling 

av såväl hushållsavfall som förpackningar och returpapper. Det kan gälla erforderliga 

markområden för alltifrån kvartersnära ytor till ytor för återvinningsstationer, centrala 

uppsamlingsstationer och kombinationer därav. Det kan också gälla enskilda fastigheters 

möjligheter att tillhandahålla ytor för fler behållare för källsortering.  

Inom planområdet tillgodoses plats för fastighetsnära insamling av hushållsavfall och 

förpackningar i anslutning till respektive bostadsfastighet. För vårdboendet föreslås 

gemensam plats för insamling i anslutning till infarten norr om boendet. Befintlig 

avfallsbod i det mittersta kvarteret föreslås flyttas söderut, till området mittemot 

Slaggvägen. Insamlingen hanteras av Nodava. 

Vägar och vändzoner har utformats i enlighet med Nodavas riktlinjer, det vill säga med 

minst 9 meter radie i vändzon och 5,5 meter vägbredd vid dubbelriktad trafik.  

Postservice 
PostNord har framfört generella önskemål om att kommunen i samband med 

detaljplanering möjliggör för att postlådor ska kunna placeras i lådsamlingar. Samråd 

och överenskommelse om placering av postlådor ska ske mellan exploatören och 

PostNord. 

Värme 
Adven Sweden AB förser området med fjärrvärme. 

El 
Ellevio förser planområdet med el. Närmaste transformatorstation finns längs med 

Solvägen, strax utanför planområdet. Eventuellt behövs ytterligare kapacitet och plats 

för en till transformatorstation reserveras längs med Norra Bergsvägen. 
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Stadsnät 
Det finns fiber runt och genom området som kan kopplas på Mora stadsnät.  

RÄDDNINGSTJÄNST 
Räddningstjänstens insatstid är mindre än 10 minuter. Närmaste brandpost med ett 

tillräckligt flöde finns placerad på Skålmyrsvägen i planområdets sydvästra hörn. 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

BERÖRDA MARKÄGARE OCH FÖRVÄNTADE EXPLOATÖRER 

Föreslagen exploatering 
För området längst i norr på fastigheterna 86:7, 15:30, 15:63, 84:6, 84:12, 27:10 och 87:3 

föreslås ny bebyggelse i form av vård- och omsorgsboende. Tilltänkt exploatör för 

området är Skanska. 

För det mellersta kvarteret på fastigheterna 82:10, 27:10, 1:27 och 174:2 föreslås ny 

bebyggelse i form av bostäder. Diskussion pågår om tilltänkt exploatör. 

I det södra kvarteret möjliggörs för avstyckning av tomter för småhus.  

ADMINISTRATIVA OCH ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Organisation 
Skanska projektutveckling upprättar tillsammans med Arkitekterna Krook & Tjäder 

detaljplanen och författar den tillhörande genomförandebeskrivningen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora ansvarar för granskning och utskick av 

planhandlingarna. Lantmäterimyndigheten verkställer de fastighetsrättsliga 

genomförandefrågorna efter ansökan. Det tekniska genomförandet av allmänna 

anläggningar med kommunalt huvudmannaskap utförs av kommunen genom Tekniska 

förvaltningen. 

Fastighetsägaren svarar för och bekostar iordningställande av kvartersmark och därmed 

de erforderliga undersökningar, utredningar samt eventuella åtgärder och tillstånd med 

mera som krävs för planens genomförande. 

Tidsplan 
Detaljplanen beräknas sändas ut för samråd hösten 2020, granskning vintern 2021 och 

antas av kommunfullmäktige under våren 2021. 
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Ansvaret för planens genomförande delas mellan Mora kommun och respektive 

fastighetsägare. 

Anläggningar inom allmän plats: 

Mora kommun ska vara huvudman för allmän plats inom detaljplaneområdet. Härmed 

ansvarar Mora kommun för iordningställande, underhåll och skötsel av i planen angivna 

gator och parkmark, inklusive dagvattenhantering inom allmän plats. 

Anläggningar inom kvartersmark:  

Respektive fastighetsägare ansvarar för uppförande av byggnader och anläggningar inom 

kvartersmark såsom nödvändiga ytor för fördröjning av dagvatten och 

gemensamhetsytor i form av infartsväg och sophantering. 

Berörd exploatör/markägare ansvarar för att meddelande om eventuella flyttningar av 

underjordiska ledningar (ren-, spill-, dagvatten, gas, tele, el m.m.) sker till berörd 

ledningshavare. 

Vid nybyggnation inom planområdet åligger det berörd exploatör/markägare att 

uppföra nödvändiga buller- och riskåtgärder.   

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft.  

Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet 

med detaljplanen och planen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 

genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla, men kan då ändras eller upphävas 

utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning för till exempel förlorad byggrätt.  

TEKNISKA FRÅGOR 

Dagvatten 
Ytor för fördröjning av dagvatten anläggs på kvartersmark respektive parkmark.  

Ledningar 
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i anslutning till planområdet: 

• Adven Sweden AB (fjärrvärme) 

• Ellevio AB (elnät) 

• Mora vatten (vatten, dagvatten och avlopp) 

• Skanova AB (tele) 
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• Trafikverket Infrasystem (vägbelysning) 

• Mora kommun 

Det kan finnas ytterligare okända ledningar som berörs av detaljplanen. Det åligger 

fastighetsägaren att undersöka om ytterligare ledningar finns. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Plankostnader 
Ett markanvisningsavtal har upprättats mellan Mora kommun och Skanska gällande den 

norra delen av planområdet, vilken omfattar tomt för vård- och omsorgsboende samt 

del av det mittersta kvarteret. 

Ett planavtal kommer att upprättas mellan Mora kommun och Skanska i vilket 

kostnaderna för planläggningen fördelas. 

Genomförandeavtal  
Genomförandeavtal ska tecknas innan detaljplanen antas.  

Ett genomförandeavtal tecknas med Skanska för uppförande av vård- och 

omsorgsboende. I avtalet regleras bland annat anläggning av infiltrationsytor för 

dagvatten och uppförande av bullerplank. 

Ett genomförandeavtal tecknas även med exploatör för bostäder i mittenkvarteret. I 

avtalet regleras bland annat anläggande av infiltrationsytor för dagvatten och ny 

placering av den avloppsledning som går till Noret 82:10. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning, ansökan om lantmäteriförrättning  
Detaljplanen utgör underlag för de fastighetsrättsliga åtgärder som är en förutsättning 

för planens genomförande. När detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning 

ske i enlighet med planen. Den statliga Lantmäterimyndigheten i Mora utgör 

förrättningsmyndighet inom aktuellt detaljplaneområde. 

Fastighetsreglering och dess konsekvenser 

Detaljplaneförslaget möjliggör för flera separata fastigheter att slås samman till en 

gemensam gatufastighet för väg E45 respektive vägområde för Norra Bergvägen eller 

Skålmyrsvägen. Detaljplaneförslaget möjliggör för del av fastigheten Noret 174:2 att 

övergå till gatumark och bli en del av Noret 1:27 och en ny fortsättning på Solvägen 

(Mora s:1). I samband med detta föreslås resterande del av Mora s:1 inom planområdet 

övergå till Noret 1:27. 
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Detaljplaneförslaget möjliggör för flera separata fastigheter att övergå till en och samma 

fastighet som blir kvartersmark för nytt vårdboende. Detaljplaneförslaget möjliggör för 

flera separata fastigheter samt del av Mora s:1 att tillsammans med del av Noret 1:27 

och Noret 27:10 bli kvartersmark för bostäder.  

Detaljplaneförslaget möjliggör för del av fastigheten Noret 1:27 att övergå till 

kvartersmark och bli en del av Noret 174:2 respektive Noret 28:7. 

 

Inom planområdet behöver en del fastighetsregleringar ske med anledning av planens genomförande. 

Färgade fält visar mark som det behöver ske en fastighetsreglering av enligt tabellen på nästa sida. 
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• Orange – fastigheter som övergår till gemensam gatufastighet och blir allmän plats för väg eller 

gata.  

• Gul – fastigheter som slås samman till gemensam fastighet för det planerade vårdboendet. 

• Blå – fastigheter som slås samman till gemensam fastighet för bostadskvarteret i mitten. 

• Grön – fastigheter som övergår till privata fastighetsägare i det södra kvarteret. 

Fastighet Fastighetsbildning Fastighetskonsekvenser Figur 

Noret 
86:7 

Del av Noret 86:7 
överförs genom 
fastighetsreglering 
till Noret 1:27 och 
87:3. 

Del som kvarstår av fastigheten 
efter fastighetsreglering är utanför 
aktuell detaljplan. 

1-> Noret 
1:27 

11-> Noret 
87:3 

Noret 
86:8 

Hela Noret 86:8 
överförs genom 
fastighetsreglering 
till oret 1:27. 

Avregistreras. 2-> Noret 
1:27 

Noret 
15:63 

Del av Noret 
15:63 överförs 
genom fastighets-
reglering till Noret 
1:27 och 87:3. 

Avregistreras. 4-> Noret 
1:27 

13-> Noret 
87:3 

Noret 
15:61 

Hela Noret 15:61 
överförs genom 
fastighetsreglering 
till Noret 1:27. 

Avregistreras. 5-> Noret 
1:27 

Noret 
84:6 

Del av Noret 84:6 
överförs genom 
fastighetsreglering 
till Noret 1:27 och 
87:3.  

Avregistreras. 6-> Noret 
1:27 

14-> Noret 
87:3 

Noret 
15:30 

Del av Noret 
15:30 överförs 
genom fastighets-
reglering till Noret 
1:27 och 87:3. 

Avregistreras. 3-> Noret 
1:27 

12-> Noret 
1:27 

18-> Noret 
87:3 
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Noret 
87:3 

 Planläggs för kvartersmark, 
BOSTÄDER/VÅRD/CENTRUM. 

 

Noret 
84:11 

Hela Noret 84:11 
överförs genom 
fastighetsreglering 
till Noret 1:27 

Avregistreras. 7-> Noret 
1:27 

Noret 
84:12 

Hela Noret 84:12 
överförs genom 
fastighetsreglering 
till Noret 1:27 och 
87:3. 

 

Avregistreras. 8-> Noret 
1:27 

15-> Noret 
87:3 

17-> Noret 
87:3 

Noret 
27:13 

Hela Noret 27:13 
överförs genom 
fastighetsreglering 
till Noret 1:27. 

Avregistreras. 9-> Noret 
1:27 

Noret 
27:10 

Del av Noret 
27:10 överförs 
genom fastighets-
reglering till Noret 
1:27 och 87:3. 

Planläggs för kvartersmark, 
BOSTÄDER. 

10-> Noret 
1:27 

16-> Noret 
87:3 

Noret 
82:10 

Del av Noret 
82:10 överförs 
genom fastighets-
reglering till Noret 
27:10. 

Del som kvarstår av fastigheten 
efter fastighetsreglering är utanför 
aktuell detaljplan. 

19-> Noret 
27:10 

Noret 
1:27 

Del av Noret 1:27 
överförs genom 
fastighetsreglering 
till Noret 27:10, 
174:2 och 28:7. 

Planläggs för allmänt ändamål, 
VÄG/GATA/NATUR. 

21-> Noret 
27:10 

22-> Noret 
27:10 

27-> Noret 
174:2 

28-> Noret 
174:2 
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29-> Noret 
28:7 

Mora s:1 Mora s:1 (område 
15) överförs 
genom 
fastighetsreglering 
i sin helhet till 
Noret 27:10 och 
1:27. 

Del som kvarstår av samfälligheten 
efter fastighetsreglering är utanför 
aktuell detaljplan. 

20-> Noret 
27:10 

25-> Noret 
1:27 

26-> Noret 
1:27 

Noret 
174:2 

Del av Noret 
174:2 överförs 
genom fastighets-
reglering till Noret 
27:10 och 1:27. 

Planläggs för kvartersmark, 
BOSTÄDER. 

23-> Noret 
27:10 

24-> Noret 
1:27 

Noret 
28:7 

- Planläggs för kvartersmark, 
BOSTÄDER. 

 

Noret 
28:16 

- Planläggs för kvartersmark, 
BOSTÄDER. 

 

Noret 
28:15 

- Planläggs för kvartersmark, 
BOSTÄDER. 

 

Noret 
25:115 

Del av Noret 
25:115 överförs 
genom fastighets-
reglering till Noret 
1:27. 

Del som kvarstår av fastigheten 
efter fastighetsreglering är utanför 
aktuell detaljplan. 

30-> Noret 
1:27 
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De nya fastighetsindelningarna planeras att utgöras av: 

• Gult – en fastighet för allmän plats med gatumark och parkmark, samt ett mindre område 

med kvartersmark för transformatorstation och miljöhus mot Norra Bergsvägen i sydväst.  

• Orange – en fastighet för vårdboendet. 

• Grönt – en eller flera fastigheter för bostäder inklusive gemensamhetsanläggning för infartsgata 

med vändzon. 

Fastighetsindelningsbestämmelser 

I syfte att säkerställa en enhetlig tomtindelning inom kvarteren reglerar detaljplanen 

minsta fastighetsstorlek. 
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Rättighetsområden 
Servitut och ledningsrätt 

En avloppsledning korsar det mittersta kvarteret och försörjer Noret 82:10. 

Avloppsledningen måste dras om och förläggas i Solvägens nya dragning.  

En avloppsledning korsar det södra kvarteret och försörjer Noret 28:15. Elledningar 

ansluter via Noret 28:15 till Noret 28:16 och Noret 28:7. För att säkerställa dessa 

ledningsrätter bildas ett u-område – markreservat för allmännyttiga underjordiska 

ledningar. 

I det södra kvarteret ansluter en bit av kvartersmarken för bostäder till Norra Bergvägen 

för att möjliggöra för en tillfartsväg vid en eventuell avstyckning av Noret 28:7. Servitut 

för väg kan eventuellt behöva bildas. 

Samfälligheten Mora s:1 

Mora s:1 övergår dels till gemensam fastighet som blir kvartersmark för bostäder och 

dels till kommunens fastighet Noret 1:27. 

Gemensamhetsanläggning  

Inom planområdet kommer tillfartsvägar anläggas och utrymme för sophantering 

uppföras, vilka kan komma att nyttjas av flera fastigheter. Gemensamhetsanläggningar 

som innefattar berörda fastigheter ska bildas för respektive tillfartsväg. 

BEDÖMNING AV PLANENS KONSEKVENSER 

Kommunen har utfört en undersökning för att avgöra om genomförandet av 

detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 5 kap. 11 a § plan- 

och bygglagen (2010:900, 2020:76). Undersökningen är upprättad enligt bestämmelserna 

om miljöbedömningar i 6 kap. miljöbalken (1998:808, 2017:955) och föreskrifterna i 

miljöbedömningsförordningen (2017:966). Se dokumentet Undersökning om behov av 

miljöbedömning.  

Utifrån undersökningen har kommunen gjort bedömningen att detaljplanen inte kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning inom 

ramen för en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. 11 § miljöbalken behöver därför 

inte upprättas. Samråd om undersökningen genomförs i detaljplanesamrådet. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 

I planärendet har en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från Mora kommun och 

representanter från Skanska samarbetat. För framtagande av planhandlingarna står 

Arkitekterna Krook & Tjäder. 

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, 2020-06-15 

Marika Nyström   Tommy Ek 

Planarkitekt    Stadsarkitekt 


