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MARKANVÄNDNING OCH DEL-
OMRÅDESREKOMMENDATIONER
I följande avsnitt presenteras till en början den översiktliga mark- och vattenanvändningen men 
här ges även mer detaljerade områdesrekommendationer som ska underlätta för beslut om exem-
pelvis bygglov och detaljplaner.
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Hittills och framöver
Planen började i mer allmänna ordalag för att steg för steg ha fördjupats 
och nu är det dags att bli ännu mer konkret.

Den fördjupade översiktsplanen är indelad i fyra delar. Den första delen, 
Bakgrund, omfattar information om processen samt redovisar omvärldsfak-
torer och styrdokument som påverkar översiktsplanen. Den andra delen 
innehåller kommunens Vision och strategier för utvecklingen av Mora tätort.

Del tre, Planförslag, har börjat med en tematiska genomgång för hela 
tätorten. Nu kommer nästa del av planförslaget där vi zoomar in oss i del-
områdena och fokuserar mer i detalj på vad som kan utvecklas och vad som 
behöver värnas för att vi ska uppnå våra visioner. 

I den fjärde delen, Miljökonsekvensbeskrivning, analyseras planens konse-
kvenser. 

Markanvändningen - översiktligt
En översiktsplan ska redovisa de översiktliga dragen i mark- och vattenan-
vändningen och på sida 187 finns en översiktlig karta över hela tätorten 
med en grov indelning i markanvändningen. 

Markanvändning och utveckling - mer detaljerat
På sida 190-281 ges en mer detaljerad genomgång av tätortens del-
områden. Indelningen har i huvudsak utgått från äldre bystrukturer men 
ibland har större vägar fått bilda gräns. 

I delområdena redovisas olika befintliga värden som behöver visas hänsyn 
men här föreslås även hur de olika områdena kan utvecklas. Det finns även 
förslag till hur vissa exploateringsområden ska utformas. 
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MARKANVÄNDNING 

Centrum 
Hit räknas markanvändning som bostäder, handel, kontor, besöksanläggningar, utbildning med 
mera. Dessa områden bör inte innehålla verksamheter som kan vara störande för omgivningen 
och som kräver skyddsavstånd till bostäder. Inom området kan en kontinuerlig utveckling för-
väntas, exempelvis genom ändrad användning av byggnader och förtätningar av bebyggelsen.

Handel och verksamheter
Hit räknas större externhandelsområden men där kan även förekomma verksamheter.

Utbildning
Med utbildning avses grundskolor, gymnasium och folkhögskolan. Förskolor kan även inrymmas 
inom områden markerade för bostäder och högre utbildning kan inrymmas inom områden mar-
kerade för centrumändamål. 

Fritidsanläggning
Hit räknas i första hand större idrottsanläggningar, exempelvis fotbollsplaner, ishallen och golf-
banan. Mindre spontanidrottsanläggningar inryms under bostadsändamålet.

Vård
I tätorten har endast ett område för vård pekats ut, nämligen lasarettet.

Grönområden som ska värnas
Grönområden är olika typer av större områden för rekreation i och i anslutning till större tätorter 
eller fritidshusområden. Här ingår även större idrottsområden och besöksanläggningar om deras 
karaktär gör att de kan används som grönområde.

Jordbruksmark 
Viss jordbruksmark är mer värdefull än annan, exempelvis sådan jordbruksmark som omger de 
äldre byarna och därför är viktig för landskapsbilden och upplevelsen av kulturmiljön. På bruk-
ningsvärd jordbruksmark ska generellt sett inte ny bebyggelse medges. 

Bostäder
Jämfört med "centrum" avses här mer renodlade bostadsområden men naturliga komplement, 
exempelvis förskolor och viss service, som frisörer, ingår.

Nya bostadsområden
Benämningen avser större exploateringar av bostäder, enstaka kompletteringar kan ske utöver 
markerade områden.
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Utvecklingsområden
Områden som i ett tidigt skede har bedömts möjliga att utveckla på olika sätt men där fortsatt 
arbete och utredningar krävs. Områdena beskrivs mer ingående under respektive delområde.

Industri och verksamheter
De här områdena är till för industrier och andra verksamheter som inte är lämpliga att blanda 
med andra användningar. Beroende på typ av verksamhetsområde så kan behovet av skydds-
avstånd variera.

Nya industri- och verksamhetsområden
Detta är områden som ännu inte är detaljplanelagda som industri- eller verksamhetsområde, 
utan förslag till nya områden.

Infrastruktur
Till denna kategori räknas större, ytkrävande anläggningar för infrastruktur exempelvis vägar, 
järnvägar och även flygplatsen. 

Övrig mark
Övrig mark utgörs till stor del av skogsmark. För dessa områden finns inga särskilda riktlinjer 
men det innebär inte att dessa områden saknar värden. Särskilt de tätortsnära skogarna kan 
vara viktiga för närrekreationen och vid avverkning eller andra åtgärder ska hänsyn visas till 
stigsystem eller upplevelsevärden.

LÄSANVISNING FÖR DELOMRÅDESREKOMMENDATIONERNA
Delområdesrekommendationerna är en hjälp för efterföljande prövningar i framförallt 
detaljplaner och bygglov och visar bland annat hur kommunen avser att tillgodose riksintressen. 
För att underlätta efterföljande beslut redovisar delområdesrekommendationerna dels de olika 
områdenas bebyggelsekaraktär, naturvärden med mera och dels redogörs för vilka riktlinjer som 
gäller för området.

Innehåll
De flesta delområdesrekommendationerna följer liknande mönster. De består av en beskrivning 
av området, en illustrerande karta och riktlinjerna i grått fält. En del exploateringsområden har 
även illustrerats.

Kartorna och illustrationerna som hör till delområdesrekommendationerna är en hjälp att tolka 
riktlinjerna och beskrivningen av bebyggelsekaraktären i området. Med hänsyn till den fördju-
pade översiktsplanens övergripande karaktär så är inte gränsernas exakta läge i kartan det som 
avgör om en åtgärd är lämplig eller inte, utan det är syftet med den linje eller yta som redovisas 
som avgör åtgärdens lämplighet. Kartorna måste alltid tolkas i nästa skede, men de är en vägled-
ning för vad som är lämpligt och inte.
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CENTRUM
Mora är en trevlig småstad
Själva tätorten är sent byggd. Kring Mora kyrka, som troligen är från 1200-
talet, fanns länge bara skogsmark. Ända in på 1880-talet var bebyggelsen 
mest av kyrklig art. Här samlades Moraborna till kyrkobesök, tingsförrätt-
ningar och marknader. 

Storskiftet i Mora gjordes under 1840-talet och då lades markreservat ut 
för nya vägsträckningar, bland annat Kyrkogatan och Hantverkargatan. Vid 
den tiden fanns redan Vasagatan, Strandgatan, Älvgatan, Badstugatan och 
Kaplansgatan. Bebyggelsen var ganska fåtalig. På 1860-talet började de 
första handelsbodarna att växa fram och på 1890-talet bildades munici-
palsamhället vilket medförde att bebyggelsen på Morastrand ökade, främst 
kring Kyrkogatan. I början av 1900-talet byggdes fortfarande gårdsgrupper 
med bland annat uthus och stall inne i centrum. 

På 1960-talet började mer storskalig bebyggelse att växa fram med hyres-
hus och kontors- och affärsbyggnader.

Landskapsbild
Centrums siluett, sedd från Saxviken eller när man närmar sig från Rättvik, 
Malung eller Älvdalen, domineras av kyrktornet, flankerat av Klockstapeln 
och vattentornet i Utmeland. För att värna den här siluetten begränsas 
bebyggelsen i de mest centrala delarna till fyra våningar. Däremot kan nya, 
högre byggnader något längre från centrum bilda nya spännande landmär-
ken under förutsättning att de utförs med högkvalitativ arkitektur. 

Bebyggelse
Bebyggelsen är varierad, ofta mellan två och fyra våningar, även om det 
finns enstaka byggnader i upp till sex våningar. 

Även byggnadsvolymerna varierar, från den mer småskaliga, äldre bebyg-

Zorngården

AB O. Carlssons affärshus vid 

Kyrkogatan
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CENTRUM
gelsen i norra delen av Kyrkogatan där de äldre gårdsbildningarna tills viss 
del är bevarade, till 1950-talsområden i tegel vid Hantverkaregatan och 
storskaliga affärshus från 1970-talet.

I centrum finns handel, kontor och bostäder men en utveckling av antalet 
bostäder skulle kunna göra centrum ännu mer levande. 

Värdefulla bebyggelsemiljöer
Tre områden har bedömts vara särskilt värdefulla, ett område vid Vasaga-
tan - Badstugatan - Kyrkogatan, ett område vid södra änden av Kyrkogatan 
samt Lisselby.

Vasagatan - norra Kyrkogatan
De mest centrala delarna kring Vasagatan, Kyrkogatan och Badstugatan har 
utpekats som särskilt värdefull bebyggelsemiljö. Detta avsnitt förmedlar 
särskilt tydligt Moras historia och många byggnader har högt kulturhisto-
riskt värde. 

Bebyggelsen i den norra delen av Kyrkogatan skildrar fortfarande hur Mora 
såg ut då orten etablerades som småhandelsstad. Handeln, tillsammans 
med järnvägen och småindustrin, bildade grund för ortens utveckling och 
handeln har lång kontinuitet längs Kyrkogatan. Ett annat stort värde är att 
mindre gårdsbyggnader skapar rumsligheter i kvarteret och vittnar om var-
dagslivet på det tidiga 1900-talet.

En stor del av ortens värdefulla bebyggelse ligger vid Vasagatan som fanns 
redan vid storskiftet på 1840-talet och är en av de äldsta gatorna i Mora. 
Den fick sitt namn efter Gustav Vasa som år 1520 stod på en kulle vid en 
klockgjutargrop och höll tal till morkarlarna. År 1903 restes en staty skapad 
av Anders Zorn föreställande Gustav Vasa när han talar till folket på denna 
plats. Idag sker målgången i Vasaloppet här. 

Mora är en trevlig småstad
Själva tätorten är sent byggd. Kring Mora kyrka, som troligen är från 1200-
talet, fanns länge bara skogsmark. Ända in på 1880-talet var bebyggelsen 
mest av kyrklig art. Här samlades Moraborna till kyrkobesök, tingsförrätt-
ningar och marknader. 

Storskiftet i Mora gjordes under 1840-talet och då lades markreservat ut 
för nya vägsträckningar, bland annat Kyrkogatan och Hantverkargatan. Vid 
den tiden fanns redan Vasagatan, Strandgatan, Älvgatan, Badstugatan och 
Kaplansgatan. Bebyggelsen var ganska fåtalig. På 1860-talet började de 
första handelsbodarna att växa fram och på 1890-talet bildades munici-
palsamhället vilket medförde att bebyggelsen på Morastrand ökade, främst 
kring Kyrkogatan. I början av 1900-talet byggdes fortfarande gårdsgrupper 
med bland annat uthus och stall inne i centrum. 

På 1960-talet började mer storskalig bebyggelse att växa fram med hyres-
hus och kontors- och affärsbyggnader.

Landskapsbild
Centrums siluett, sedd från Saxviken eller när man närmar sig från Rättvik, 
Malung eller Älvdalen, domineras av kyrktornet, flankerat av Klockstapeln 
och vattentornet i Utmeland. För att värna den här siluetten begränsas 
bebyggelsen i de mest centrala delarna till fyra våningar. Däremot kan nya, 
högre byggnader något längre från centrum bilda nya spännande landmär-
ken under förutsättning att de utförs med högkvalitativ arkitektur. 

Bebyggelse
Bebyggelsen är varierad, ofta mellan två och fyra våningar, även om det 
finns enstaka byggnader i upp till sex våningar. 

Även byggnadsvolymerna varierar, från den mer småskaliga, äldre bebyg-

Zorngården
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Den äldsta byggnaden vid Vasagatan är Mora kyrka med anor från 1200-talet. 
Öster om kyrkan ligger klockstapeln uppförd år 1673. Vid Vasaloppsmålet 
ligger Morastrands första handelsbod från år 1863 och ett större tvåvå-
ningshus från samma tid. Här finns även en industribyggnad i tegel, före 
detta Anders Mattssons mekaniska verkstad uppförd på 1890-talet, som 
är ett fint exempel på industriarkitektur. Närmare Badstubacksbron ligger 
den före detta åkdonsfabriken, uppförd i tegel.

Södra Kyrkogatan
I den södra delen av Kyrkogatan finns ett område med i huvudsak bostads-
bebyggelse, där många hus härstammar från 1900-talets första decennier. 
Här ligger exempelvis Starbo men det finns även fina exempel på funkis-
hus. Sammantaget är miljön varierad och tilltalande. Längs Morkarlbyvägen 
finns stora lindar som bidrar till det lummiga intrycket.

Lisselby
Lisselby var egentligen en äldre by men det nuvarande Lisselby är byggt 
åren 1979-1980 och består i huvudsak av bostadsbebyggelse i upp till två 
våningar. Området är genom sin småskalighet och täthet väldigt populärt.

Bebyggelsen i det gamla Lisselby omfattade vid 1800-talets början cirka 16 
gårdar med sin västligaste del ungefär vid mitten av nuvarande Koknäppar-
gränd, som har samma sträckning som den gamla bygatan mot Morkarlby.

År 1743 utspelades en historisk händelse i Lisselby, då representanter för 
sju socknar den 30 april upprättade den budkavel, som kom att starta det 
så kallade dalaupproret eller ”Stora Daldansen”.

Redan vid sekelskiftet hade det mesta av 1840-talets Lisselby försvun-
nit och ersatts av ny bebyggelse, exempelvis Mora ångbryggeri. Idag finns 
endast ett av slakteriets ägarbostäder kvar samt ”Röda stugan”, tidigare 
Madame Skoglunds kaffeservering.

Trots att bebyggelsen inte är gammal är området konsekvent utbyggt och 
ett värdefullt exempel på postmodernistisk planering.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Det finns många värdefulla byggnader i centrum, allt från Mora kyrka 
och Zorngården till industrihistoriskt värdefulla byggnader som före detta 
Mattssons järn. Läs mer om dessa i Kulturmiljöer i Mora kommun, Dalarnas 
museum, 1991. Ett arbete med att ta fram en ny version av skriften har 
inletts, se sida 63.

Förslag till riksintresse kulturmiljövård
Mora kommun väckte år 1995 frågan om att delar av Mora tätort, främst 
området kring Vasagatan, Zornmuséet och Vasaloppsmålet, skulle utgöra 
område av riksintresse. 

Länsstyrelsen ville dock utöka området. Enligt Länsstyrelsen är grunden 

Lisselby
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för områdets värde det strategiska läget i anslutning till Siljan och vatten-
vägarna mot framförallt norr. Här har skett etablering av kyrkligt centra, 
marknadsplats och järnvägsanslutning, vilket utgjorde grund när platsen 
kom att bli ett centra för bebyggelse och verksamheter vid stadsbildningen 
som skedde kring år 1900. De två olika områdena visas i kartan på sida 
70. Länsstyrelsens har idag inget pågående arbete med att peka ut nya 
områden som är av riksintresse, se sida 57. 

Möjliga områden för nya bostäder
Flertalet platser föreslås som lämpliga med förtätning av bostäder. Eftersom 
samtliga platser är centrala och belägna där många passerar och dessutom 
sjönära, ska de utföras med höga arkitektoniska ambitioner. 

På före detta busstationen vid korsningen Moragatan/Fridhemsgatan/
Strandgatan medger gällande detaljplan bostäder. Den nya genomfarten 
kommer att ianspråkta en stor yta i söder mot nuvarande korsningen och 
tomten kommer att bli mindre än idag. Här kommer risker med avseende 
på farligt gods-transporter på väg och järnväg samt buller behöva beaktas. 
Området bildar fond för den som kommer från Malungshållet och ny 
bebyggelse ska utföras med hög kvalitet. 

Se även Tingsnäs på sida 205.

Strandens skolområde
Idag finns ungkulturhuset "Rosa huset" på Strandens skolområde (se sida 
94). I övrigt används platsen i huvudsak av Vasaloppet under sommar- och 
vinterveckorna. Området har tidigare studerats i ett planprogramsarbete där 
det fastslogs att området skulle utvecklas till ett välgestaltat evenemangs-
område. Sedan dess har förutsättningarna dock förändrats och numera 
ska området ses som ett utredningsområde för bland annat en 7-9 skola, 
lokaler för kultur- och idrottsverksamheter och kontorslokaler i enlighet 
med ett inriktningsbeslut som togs i kommunstyrelsen under hösten 2020. 
Den gällande detaljplanen tillåter skolverksamhet på platsen men för att 
möjliggöra för andra ändamål behöver en ny detaljplan tas fram. Läget i 
tätorten medför att flertalet utredningar, bland annat med avseende på risk 
och buller, kommer behöva genomföras inför detaljplanearbetet. 

Naturvärden
Det finns flertalet alléer i centrum och dessa omfattas av det generella bio-
topskyddet, se sida 51. Vid planering av åtgärder som kan skada träden 
ska dispens sökas hos Länsstyrelsen.

Det finns även flertalet gamla träd, exempelvis lindar vid Vasagatan och 
Strandgatan som behöver värnas. 

Strandens skolområde

Aktuell information om utvecklingen 
av Strandens skolområde finns på 
kommunens hemsida: 

www.morakommun.se/strandenom-
radet

Lindar vid Vasagatan

http://www.morakommun.se/strandenomradet
http://www.morakommun.se/strandenomradet
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Trafik
Genomfarten
Arbetet med genomfarten pågår och ska leda till kapacitetsförbättringar 
på vägnätet, framförallt väg 26/45/70 genom Mora. Det innebär exempel-
vis att trafikljusen ersätts med cirkulationer och att gång- och cykelportar 
anordnas.

Gestaltningen behöver vara enhetlig och särskilt cirkulationsplatserna ska 
ha en utformning som signalerar att man är i Mora. De mindre, befint-
liga cirkulationerna är utformade i natursten; grå granit, vit marmor och 
den för regionen särskilt utmärkande röda älvdalskvartsiten. Genomfartens 
cirkulationer ska utformas i sedum och annan grönska avgränsat av älv-
dalskvartsit. De mest centrumnära cirkulationsplatserna ska utsmyckas och 
avgränsas av belysta band i cortenstål med mönster med lokal anknytning. 

Parkering
Eftersom det finns begränsade möjligheter att inrymma ytparkering i tätor-
ten är det positivt om det kan uppföras parkeringshus. Exempel på tänkbara 
platser är gamla busstationen vid korsningen Moragatan/Fridhemsgatan, 
den befintliga parkeringen norr om Millåkersgatan, vid polishuset och grus-
parkeringen vid ishallens parkering.

För att minska trafiken i centrum kan möjligheten till infartsparkeringar 
utredas. Man bör även utreda ett vägvisningssystem för parkeringar så att 
besökare snabbare hittar till den lediga parkeringen.

Kyrkogatan
Kyrkogatan leder från kyrkan och söderut mot Oxbergsvägen. Den är 
gågata större delen av sträckan och det är längs med den här gatan som 
de flesta butiker och restauranger i centrum ligger. När Kyrkogatan korsar 
Fridhemsgatan öppnar den sig i ett torg, Fridhemsplan. 

Skiss över hur genomfarten 

kan komma att se ut
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Reservatet för Kyrkogatan lades ut i samband med storskiftet på 1840-talet.
Mellan åren 1855 och 1890 omvandlades åkermarken till affärsgata med 
bank, post, apotek och affärer. År 1900 brann en hel del av bebyggelsen 
ned. Nuvarande Nordea-byggnaden och H.L. Larssons handelsgård (nuva-
rande Kompis) klarade sig. Det första huset som byggdes efter branden var 
det blå El-Bi lampan-huset. År 1911 uppfördes det gula AB O. Carlssons 
affärshus, ett av de första stenhusen vid gatan. Byggnaden som kallas Weij-
senburgs järnhandel i norra änden av gatan började byggas år 1912.

Vid Kyrkogatans norra ände finns en staty föreställande Sankt Mikael och 
draken, skapad av Per Nilsson-Öst. Statyn kom på plats år 1980 då gågatan 
byggdes om. Sankt Mikael och draken återfinns även i Moras kommunva-
pen.

Kyrkogatan är välbesökt och får ofta representera Mora, exempelvis på 
vykort.

En ny gestaltning studerades i samband med Centrumutvecklingsplanen, 
2013. I början av sommaren 2018 invigdes den nya Kyrkogatan som fått ett 
nytt utseende genom ny markbeläggning, tillgänglighetsanpassade entréer, 
planteringar och belysning. Renoveringen innebar även en ny lösning för 
dagvattenhantering. Dagvattenrännan med kurbitsmönster som löper längs 
med gågatan är ett exempel på hur en teknisk lösning kan fungera som ett 
identitetsskapande element i utformningen.

Gågatans nya gestaltning.

Badstugatan 
Väg 70 och väg 26/ 45 förbinds vid Älvgatan, öster om Strandens skol-
område. Badstugatan är dock en genare väg och används därför av många, 
även av den tunga trafiken. Badstugatan leder genom centrum och passerar 
Vasagatan, som är förbindelse mellan flera populära besöksmål, varför det 
är mindre lämpligt med många och tunga transporter. Trafiken bör tydligt 
ledas på väg 26/45 och väg 70. 

Korsningen Fridhemsgatan - 

Hantverkaregatan
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Vasagatan 
Kyrkogatan, gågatan, slutar i Vasagatan vid kyrkan. Längs med Vasagatan 
ligger många stora besöksmål exempelvis Zorngården, Zornmuséet och 
Vasaloppets hus. Vasagatan bildar även upplopp för de olika Vasaloppen 
och förbinder resecentrum i öster med Morkarlby i väster. Vid Vasalopps-
målet fanns Moras första handelsbod och det var tidigare infart till Mora. 

Vasagatan är även en viktig länk i cykelnätet men den trafikeras samtidigt 
av stora mängder biltrafik. Biltrafiken orsakar buller för de boende längs 
gatan och Vasagatan bildar en barriär som det kan vara besvärligt att korsa. 
Det är önskvärt att minska biltrafiken till förmån för gång- och cykeltrafik.

I och med genomförandet av Genomfart Mora kan det finnas möjlighet att 
minska genomfartstrafiken och/eller skapa gångfartsområden längs Vasaga-
tan. Vasagatan mellan Millåkersgatan och Kyrkogatan bör utformas som ett 
gångfartsområde. Vasagatan mellan Badstugatan och Björnramsgatan bör 
utredas för att eventuellt stängas helt för genomfartstrafik. Detta skulle 
stärka stadskaraktären men även minska hastigheterna och göra det trevli-
gare att passera och gå längs gatan.

Vasagatan behöver ha en sammanhållen utformning och kan ges gestalt-
ningselement som signalerar både att Vasaloppet går längs gatan och att 
den kantas av kulturbyggnader som Zornmuséet, Zorngården och Mora 
kyrka. För att bättre koppla samman Prästholmen, Vasaloppsarenan och 
centrum behöver en ny entré anordnas på bro över Hemulån, intill Zorn-
muséet. 

Kulturstråket
För att studera Vasagatan och dess sidoområden närmare har ett arbete som 
berör sträckan från Zornmuséet till Vasaloppsmålet påbörjats. Visionen 

med arbetet är att skapa ett sammanlänkande kulturstråk som välkomnar 
och leder in besökaren till Mora samt anknyter till Kyrkogatan och stråket 
ut mot Prästholmen och Hemus. Tanken med kulturstråket är bland annat 
att lyfta fram kulturbyggnader i Mora och synliggöra Vasaloppets närvaro. 
Stråket ska förmedla känslan av Mora som en aktiv och kulturrik stad som 
erbjuder livskvalitet. Offentliga ytor längs stråket behöver uppdateras för 
att förstärka Moras karaktär, förbättra tillgängligheten och kunna användas 
oftare och mer optimalt både till vardags och under små såväl som stora 
evenemang.

I tidigare idéarbete har följande aspekter lyfts fram som viktiga att fånga 
upp i gestaltningen av Vasagatan/Kulturstråket:

Röda mattan
Vid viktiga passager tvärs Vasagatan, exempelvis vid entréer till Zornmuséet 
och Zorngården, föreslås att röda mattan rullas ut för gångtrafikanterna. 
Röda mattan innebär en tydligt avvikande utformning för att uppmärk-
samma övriga trafikanter på att gående passerar.

Material
 - Älvdalskvartsit, som blivit ett kännetecken för orten, ska vara ett 

bärande element i utformningen.
 - För att betona Vasaloppsspårets sträckning, kan ”skidspår” fällas in i 

markbeläggningen. Skidspåren kan utföras i vit smågatsten.
 - Plaketter i brons med Vasaloppsvinnares namn genom tiderna kan 

fällas in i markbeläggningen i Vasagatan för att bilda en ”walk of fame” 
in mot målet.

Idéskiss från 2017 
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Parker och grönstråk
Kajen
Kajenområdet ligger mellan järnvägen och Saxviken. Området iord-
ningställdes som parkområde under det tidiga 1980-talet och utgörs av 
gräsmattor, träd och buskplanteringar. Här finns restaurang, parkering och 
småbåtshamn. Det har dock blivit slitet med tiden och är i behov av upp-
rustning. 

Parken skulle kunna utvecklas till en stadspark. Element som bör införas 
kan vara; bodar för säsongsvis försäljning och café, utveckling av småbåts-
hamn med dagvattendamm samt lekplats, se skiss nästa sida. Området ska 
utredas vidare i en fortsatt detaljplaneläggning av Kajen och i arbetet med 
detta kommer gestaltningen att vidareutvecklas. 

Saxnäs
Området på Saxnäs, söder om Kajenområdet, har tidigare pekats ut som 
parkmark i flera kommunala planer. I verkligheten har den under många år 
bara varit en gräsbeklädd yta utan någon egentlig gestaltning. En anledning 
till detta har varit att marken varit förorenad, orsakat av tidigare sågverk 
på platsen, men under åren 2018-2021 bedriver kommunen sanering av 
marken. Under 2019 sanerades en stor del av området och besåddes med 
fröer av typiska ängsväxter. I samband med saneringsarbetet är det nu 
möjligt att ge platsen en mer genomtänkt gestaltning som uppmuntrar till 
lek och vistelse och kan användas under årets alla årstider. 

Tingshusparken
Parken är idag sliten och används huvudsakligen för passage, inte vistelse. 
Eftersom den har vissa kulturhistoriska värden och är ritad av Ragnar 
Östberg, samma arkitekt som ritade Zornmuséet föreslås inga stora omda-
ningar, utan snarare återställning och uppgradering. Se illustration på sida 
198-199.

Kommunhusparken/Stapelparken
Parken ligger mellan kommunhuset och Vasagatan. Den skulle kunna 
utvecklas för att bli en attraktiv del av gångstråket längs Vasagatan där 
kommunhuset ges en mer framträdande roll. En dubbelsidig allé av vit-
blommande äppelträd samt underplantering av vårblommande krokus 
och narcisser föreslås. Skulpturen av skidåkaren och skulpturen Swedish 
Delight kan placeras symmetriskt på var sin sida entrégången. Se illustra-
tion sida 198-199.

Grönstråk
Som nämns i kapitlet för grönstruktur bör ett sammanhängande grönstråk 
längs stränderna, från Åmåsäng, via Utmeland, Kajen, Tingsnäs, Broåkern 
och vidare till Prästholmen, anordnas. Ett sådant stråk skulle kunna bli en 
stor tillgång till rekreationsmöjligheterna i hela Mora tätort. 

Idag finns ett trevligt stråk längs med Hemulån, nedanför Lisselby men det 
kan förlängas förbi ishallen och vidare nedanför Morkarlby, där det också 
finns en populär stig. 

Stig längs Hemulån, nedanför 

Morkarlby, 2014



201

Stora sammanhängande gräsytor 
med grupper av sittplatser. Stora 
träd verkar rumsbildande

Målpunkt, t.ex. kiosk, 
servering och annan service

Stor lekplats där 
loket får bilda fond

Kiosk eller servering, med en 
högkvalitativ utformning

Utveckling av befintlig 
småbåtshamn

Trivsamma sittplatser 
omgivna av blommande 
perenner och utsikt över 
vattnet

Tydligt stråk från gågatan

Bryggor med småbåtshamn

Rening av dagvatten
med damm / våtmark

äng

Vass i öar vid bryggor

Idéskiss över Kajenområdet
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RIKTLINJER FÖR CENTRUM
Bebyggelse
 � För att värna Moras siluett med kyrka, klockstapel och vattentorn i Utmeland får bebyggelse 

uppföras i upp till fyra våningar inom större delen (rosa markering i kartan på sida 192) av 
delområdet.

 � Timmerhuskulturen i Mora har stor variationsrikedom, spänner över en mycket lång 
tidsålder och är en del av Moras unika attraktivitet. Alla timmerhus uppförda innan 1940 är 
en del i Siljansbygdens omistliga byggnadsbestånd och är i de fall de ingår i äldre gårdsbild-
ningar eller bymiljöer viktiga att värna och bevara på sin ursprungliga plats. Timmerhus som 
redan mist sitt sammanhang, t.ex. flyttats från tidigare läge, bör däremot vara möjliga att 
flytta. För att inte riskera att Siljansbygdens unika timmerhussamling urvattnas värdesätter 
kommunen att äldre timmerhus bevaras inom kommunen. 

Värdefull bebyggelsemiljö: Norra Kyrkogatan - Vasagatan 
 � Många byggnader i området är kulturhistoriskt värdefulla och ska värnas utefter sina respek-

tive förutsättningar.
 � Längs norra Kyrkogatan ska småskaligheten, kvarterets uppbrutna struktur, gårdsmiljöerna 

och även uthusen värnas.

Värdefull bebyggelsemiljö: Kyrkogatan södra 
 � Byggnaderna ska värnas utefter sina respektive förutsättningar. 
 � Lindarna längs Morkarlbyvägen bör värnas.

Värdefull bebyggelsemiljö: Lisselby 
 � Områdets småskalighet ska värnas.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader
 � Byggnaderna ska värnas, se mer på sida 64-65. Deras värde är beskrivet i skriften 

Kulturmiljöer i Mora kommun, 1991.
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Trafik: genomfarten
 � Det ska finnas bra gångförbindelser mellan centrum och Kajen.
 � Genomfartens cirkulationer ska utformas i sedum och annan grönska avgränsat av den för 

regionen särskilt utmärkande röda älvdalskvartsiten. De mest centrumnära cirkulations-
platserna ska utsmyckas och avgränsas av belysta band i cortenstål med mönster med lokal 
anknytning. 

 � Gatuträd längs genomfarten ska ha en storlek som är avpassad till det breda gaturummet. 
Valet av träd ska ge genomfarten en tydligt egen karaktär, i första hand bör man alltså inte 
välja björk eller lind.

 � Belysningsstolpar och armaturer ska anpassas till Moras skala och småstadskaraktär.
 � De befintliga, större träden, exempelvis lindarna vid Mora hotell samt tallarna vid Älvgatan, 

ska värnas.

Trafik: Badstugatan
 � Gatan bör utformas som en stadsgata, vilket skulle stärka stadskaraktären men även minska 

hastigheterna och göra det trevligare att passera och gå längs gatan.

Trafik: Kyrkogatan
 � Kyrkogatan och Fridhemsplan ska ha en hög kvalitet i gestaltningen men även i material, 

exempelvis markbeläggning, möbler och vegetation.
 � Gestaltningen ska lyfta fram de äldre kulturmiljöerna som framförallt återfinns längs med 

Kyrkogatans norra del.

Trafik: Vasagatan
 � Vasagatan ska ha en hög kvalitet i gestaltningen men även i material, exempelvis markbe-

läggning, möbler och vegetation.
 � Vasagatan mellan Millåkersgatan och Kyrkogatan bör utformas som ett gångfartsområde. 

Vasagatan mellan Badstugatan och Björnramsgatan bör utredas för att eventuellt stängas helt 
för genomfartstrafik. 

 � Gestaltningen ska lyfta fram de äldre kulturmiljöerna såväl som Vasaloppet sträckning.
 � Det ska finnas bra gångförbindelse mellan centrum och Prästholmen. 
 � Vid viktiga passager tvärs Vasagatan, exempelvis vid entréer till Zornmuséet och Zorn-

gården, föreslås en tydligt avvikande utformning för att uppmärksamma övriga trafikanter på 
att gående passerar.
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med öppningar, bör skapas utmed gång- och cykelstråket vid Saxvikens 
strand. De gröna ytorna fungerar som rekreationsområde för stadsdelen 
och blir därigenom befolkade.

Stranden
Den offentliga miljön vid vattnet föreslås att utformas med småbåtshamn,
badbryggor, strandpromenad, lekplats, odlingar, fruktlund och badplats.
Från resecentrum skapas ett huvudstråk som sträcker sig ner mot vattnet 
och förlängs ut i vattnet. Förbindelse över eller under järnvägen är en stor 
fördel för att kunna dra full nytta av närheten till resecentrum.

Verksamheter och bangård
Idag finns det dock en bangård och verksamheter på platsen och en förut-
sättning för områdets exploatering är att bangårdens yta minskas ned och 
att befintliga verksamheter flyttas ut. Se även riktlinjer för järnvägen på 
sida 109.

Eftersom det tidigare har funnits sågverk och det idag är bangård på platsen 
är marken förorenad och kan behöva saneras.

Trafik
Området planeras att trafikmatas från väg 45 via cirkulation på Vasagatan 
öster om resecentrum samt från cirkulation på Strandgatan. Vägstrukturen 
inom Tingsnäs byggs upp med en matargata som förläggs mellan det nya 
bostadsområdet och dess parkeringsytor. Denna yta bildar buffert både med 
avseende på buller och risker. Strävan är att hålla bostadsområdena bilfria 
och fordonstrafik bör i minsta möjliga mån ledas ytterligare in i området.
Den enda biltrafik som ska gå på Tingsnäsvägen är biltrafik till badplatsen 
och trafik till eventuell bebyggelse på udden. Detta gör att kontakten med 
vattnet och stranden ökar.Swecos illustration av Tingsnäs, ur 

Centrumutvecklingsplanen, 2013, 

med kompletteringar.

TINGSNÄS

RIKTLINJER FÖR TINGSNÄS
� Tingsnäs ska bli en varierad stadsdel med bostäder i sjönära 

läge.

� Våningsantalet ska varieras mellan två och fyra.

� Bebyggelsen ska ordnas i gårdsformer med möjlighet till 
utsikt mot Siljan.

� Ädellövsbeståndet samt tallarna på Tingsnäs udde ska 
värnas.

� Innan exploatering behöver det utredas vilka föroreningar 
som finns och hur dessa ska hanteras.

� Risker med avseende på transporter av farligt gods från 
järnvägen behöver beaktas i planarbetet.

Hållbart boende nära både resecentrum och badstrand 
Tingsnäs kan utvecklas från verksamhetsområde till en ny stadsdel med 
hållbarhet som ledord. Området ligger nära resecentrum med bästa tänk-
bara kommunikationsläge för pendling men det är även nära till både 
stadskärnan, gymnasiet och badstranden. Tingsnäs ska bli en blandad stads-
del, både i form och funktion.

Karta finns på sida 192-193 
(under Centrum)

Historia
Morabygden var redan under förhistorisk tid en knutpunkt för vägför-
bindelser och på Tingsnäs udde har en spjutspets och fyra pilspetsar av 
järn hittats. Det finns uppgifter om att det förekommit ting och gravar på 
platsen. Längst ute på udden finns en blästbrukslämning. Under slutet av 
1800-talet etablerades sågverk på Tingsnäs, där det var nära till både sjön, 
där det flottades timmer, och till järnvägen. 

Nya bostäder
Området bedöms kunna inrymma omkring 400 lägenheter med 2-4 
våningsbebyggelse och med ganska hög täthet. Denna omfattning är 
tillräcklig för att viss service ska kunna inrymmas inom området såsom för-
skola, gruppbostäder, lokal kommersiell service med mera. 

Norr om gång- och cykelvägen, nuvarande Tingsnäsvägen, ska bostäder 
anordnas medan det söder om gång- och cykelvägen skapas offentliga 
miljöer. Bostäderna ska byggas runt gårdar för att skapa gemenskap, stimu-
lera alla sinnen, bidra till fysisk aktivitet och trygghet för alla. 

Strukturen bör slutas mot järnvägen och väg 26/45/70 med hänsyn till 
buller och andra störningar men öppnas mot Saxviken i söder. Byggnader 
bör placeras så att utsikten tas tillvara för alla lägenheter men samtidigt 
bildar tydliga gårdar med rumslighet. En samlad bebyggelselinje, om än 
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med öppningar, bör skapas utmed gång- och cykelstråket vid Saxvikens 
strand. De gröna ytorna fungerar som rekreationsområde för stadsdelen 
och blir därigenom befolkade. 

Stranden
Den offentliga miljön vid vattnet föreslås att utformas med småbåtshamn, 
badbryggor, strandpromenad, lekplats, odlingar, fruktlund och badplats. 
Från resecentrum skapas ett huvudstråk som sträcker sig ner mot vattnet 
och förlängs ut i vattnet. Förbindelse över eller under järnvägen är en stor 
fördel för att kunna dra full nytta av närheten till resecentrum. 

Verksamheter och bangård
Idag finns det dock en bangård och verksamheter på platsen och en förut-
sättning för områdets exploatering är att bangårdens yta minskas ned och 
att befintliga verksamheter flyttas ut. Se även riktlinjer för järnvägen på 
sida 109.

Eftersom det tidigare har funnits sågverk och det idag är bangård på platsen 
är marken förorenad och kan behöva saneras. 

Trafik
Området planeras att trafikmatas från väg 45 via cirkulation på Vasagatan 
öster om resecentrum samt från cirkulation på Strandgatan. Vägstrukturen 
inom Tingsnäs byggs upp med en matargata som förläggs mellan det nya 
bostadsområdet och dess parkeringsytor. Denna yta bildar buffert både med 
avseende på buller och risker. Strävan är att hålla bostadsområdena bilfria 
och fordonstrafik bör i minsta möjliga mån ledas ytterligare in i området. 
Den enda biltrafik som ska gå på Tingsnäsvägen är biltrafik till badplatsen 
och trafik till eventuell bebyggelse på udden. Detta gör att kontakten med 
vattnet och stranden ökar.Swecos illustration av Tingsnäs, ur 

Centrumutvecklingsplanen, 2013, 

med kompletteringar.

RIKTLINJER FÖR TINGSNÄS
 � Tingsnäs ska bli en varierad stadsdel med bostäder i sjönära 

läge.

 � Våningsantalet ska varieras mellan två och fyra.

 � Bebyggelsen ska ordnas i gårdsformer med möjlighet till 
utsikt mot Siljan.

 � Ädellövsbeståndet samt tallarna på Tingsnäs udde ska 
värnas. 

 � Innan exploatering behöver det utredas vilka föroreningar 
som finns och hur dessa ska hanteras.

 � Risker med avseende på transporter av farligt gods från 
järnvägen behöver beaktas i planarbetet.
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BROÅKERN
Broåkern ligger nära både centrum och resecentrum 
På Broåkern dominerar gymnasiet men det finns även hotell, bilförsälj-
ning och andra verksamheter. Här finns dessutom gott om bostäder främst 
i form av småhus men även ett par flerfamiljshus och ett område med 
radhus. Radhusen är ett så pass avvikande inslag i Mora och så karaktärs-
fulla att området utpekats som särskilt värdefull bebyggelsemiljö.

Området ger ett ordnat intryck i sin norra del men den södra delen mot väg 
45/70 har en något brokig infartskaraktär. 

Bostads- och skolområdet har i och med sitt goda läge, nära resecentrum 
och centrum, stora möjligheter att utvecklas. Här kan verksamheter med 
regionalt upptagningsområde och hög persontäthet etableras eller utveck-
las, inte minst skolverksamhet som kan locka elever och lärare från hela 
regionen. 

Naturvärden och rekreation
Längs älvstranden finns gamla tallar, där en del uppges vara från 1600-talet 
och området är utpekat som nyckelbiotop. I norra delen finns ett större grön-
område, Gödslan, där ungefär halva är bevuxen med en varierad lövskog, 
viktig för fågellivet medan den västra halvan utgörs av gräsplan, viktig 
för de boendes och elevernas rekreation. Grönområdet, som exempelvis 
rymmer en fotbollsplan, används av gymnasieskolan för idrottsaktiviteter. 
Det finns även ett attraktivt strövstråk längs älvstranden som dock behöver 
bindas samman på någon sträcka. Inne på gymnasiets skolområde finns en 
så kallad näridrottsplats som används för idrottsaktiviteter och även kan 
användas av allmänheten på kvällar och helger. 

Historia
Området har till stora delar tidigare varit jordbruksmark för Norets bönder 
och har blivit bebyggt i etapper under främst 1960- och 1970-talen. Nya 
Begravningsplatsen började byggas ut under det tidiga 1900-talet och har 
byggts ut ett flertal gånger. 

Kristineberg
Idag finns en tvåvåningsbyggnad på kullen. Det finns uppgifter om att det 
funnits en gård på platsen sedan åtminstone 1700-talet. Byggnaden som 
finns på Kristineberg idag är uppförd år 1837 av den dåvarande häradsskri-
varen Erik Berg. Vid den tiden bedrevs jordbruk på gården och det fanns ett 
antal ekonomibyggnader. Jordbruket upphörde på 1930-talet. Byggnaden 
är med i inventeringen Kulturmiljöer i Mora kommun, 1991, och upptas där 
i grupp II, dvs byggnader av stort kulturhistorisk värde av såväl allmänt som 
lokalt intresse. Deras bevarande anses väsentligt.

Nya Begravningsplatsen
År 1901 beslutade kyrkostämman att köpa in tre tunnland mark på Bro-
åkern för en ny begravningsplats. Den äldsta delen av begravningsplatsen 
anlades år 1912 utefter en plan ritad av arkitekten Fredrik Falkenberg. År 
1927 uppfördes ett mindre kapell.
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Avgränsning delområden

Område möjligt för 

utveckling av nya bostäder

Område där hus högre än 

fyra våningar inte bör medges

Cykel befintligt primärt nät

Cykel befintligt sekundärt nät

Cykel föreslagen utveckling 

sekundärt nät

Rekommenderad väg för 

farligt gods

Grönområden som ska värnas

Grönstruktur som ska värnas 

och/eller utvecklas 

Nyckelbiotoper

Värdefull bebyggelsemiljö

Kulturhistorisk värdefull byggnad, 

grupp_I_b

Kulturhistorisk värdefull byggnad, 

grupp_II

Kulturhistorisk värdefull byggnad, 

grupp_III

Fornlämningar, punkt

100-årsflöde utifrån Dalälvens 

vattenregleringsföretag

Erosion prioritet I 

Erosion prioritet III 

Potentiellt förorenade mark - riskklass

Uppgift saknas om riskklass

3, måttlig risk

Teckenförklaring

Österdalälven

Nya
begravningsplatsen

Kristineberg

Mora gymnasium

Gödslan Korsudden

Resecentrum
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Nuvarande kapell och delar av krematoriet och kontoret byggdes under 
tidigt 1950-tal efter ritningar av Börje Blomé. Det äldre gravkapellet revs år 
1956. Samtidigt fick trädgårdsarkitekten Ulla Bodorff i uppdrag att rita en 
utvidgning av kyrkogården åt söder och öster. Åt öster ritade hon Korsud-
den och åt söder Ängskyrkogården, som inte togs i bruk förrän år 1965 och 
då inte helt i enlighet med Bodorffs planer. I väster anordnades ett större, 
öppnare parkområde som buffert mellan de bostäder som tillkommit och 
begravningsplatsen. Bodorff upprättade även en gallringsplan för vegeta-
tionen i strandkanten för att de större tallarna och björkarna bättre skulle 
lyftas fram. Samtidigt togs delar av granhäcken bort och istället byggdes en 
mur mellan parkeringarna och begravningsplatsen. På 1980-talet anlades 
minneslunden i den östra delen och på 1990-talet fylldes resten av de norra 
delarna ut med sand och begravningsområdet Vilan anordnades.

Mora gymnasium kan bli campus
Dagens gymnasieskola började uppföras under 1950-talet och har byggts 
ut ett flertal gånger. Idag finns visioner om att även samla annan högre 
utbildning till gymnasieområdet. 

Nuvarande gymnasium har slitna lokaler som inte heller är anpassade till 
dagens undervisning. En lokalutredning visar att det mest effektiva är att 
riva den äldre delen av bebyggelsen, invid Älvgatan och uppföra en ny, 
större byggnadskropp i anslutning till matsalen. 

Behovet av elevbostäder förväntas öka som ett led i kommunens utveck-
ling. Ett planprogram har utarbetats där olika lokaliseringar av elevbostäder 
har studerats. Det mest lämpliga alternativet är bostäder längs den södra 
sidan av Älvgatan, vilket bedöms rymma ca 100 lägenheter. 

Med bostäder i den norra delen och utveckling av skolområdet i söder kan 
ett campusområde skapas, med en upplevelserik miljö med väl gestaltade 
byggnader, offentliga stråk och platser samt god tillgänglighet. Ny bebyg-
gelse i området bör också ges karaktär av skyltfönster för de verksamheter 
som etableras. Nya byggnader ska uppföras med hög arkitektonisk kvalitet 
som gemensamt signum. Parkeringsytor bör fördelas så att de inte blir stora 
och dominerande. 

Planprogram

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Mora Orsa har under år 2016 tagit 
fram ett planprogram för att utreda 
hur elevbostäder skulle kunna an-
ordnas på Broåkern. Läs mer på:

 www.morakommun.se/planering

Radhusen längs Älvgatan
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RIKTLINJER FÖR BROÅKERN
 � Campuskaraktären ska utvecklas på gymnasieområdet.
 � Utveckla bostadsbyggandet, bland annat elevbostäder, på Broåkern.
 � Utveckla grönstråket längs älvstranden, så att Prästholmen, via Broåkern, Tingsnäs och Kajen 

kan förbindas med Utmeland och Åmåsäng.
 � Längs älvkanten växer tallar, vissa från 1600-talet. Området är utpekat som nyckelbiotop. 

Tallarna ska värnas.

Värdefull bebyggelsemiljö
 � Radhusen vid Älvgatan bedöms vara en värdefull bebyggelsemiljö och ska värnas. 

Byggnaderna ska bibehållas till sin karaktär med avseende på volym, proportioner, material-
behandling, färgsättning, samt detaljeringsnivå. Originaldetaljer ska värnas.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader
 � Byggnaderna ska värnas, se mer på sida 64-65. Deras värde är beskrivet i skriften 

Kulturmiljöer i Mora kommun, 1991. 
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PRÄSTHOLMEN OCH HEMUS
Hemus och Prästholmen bildar en arena för idrott och friluftsliv
Idag upplevs Hemus och Prästholmen som två åtskilda områden. Om 
de gavs ett tydligare samband med varandra skulle en sammanhängande 
arena kunna skapas. Detta kan åstadkommas genom en tydlig utformning 
av Vasaloppsarenan, från centrum, över Prästholmen till Hemus. Utform-
ningen kan avse markbeläggning, vegetation och belysning.

Hemus 
Hemus (med Hemus avses i det här sammanhanget friluftsområdet, inte 
byn) är ett populärt, tätortsnära friluftsområde med skidspår under vintern 
och sommartid finns det motionsspår och rullskidbana. Hemulån rinner 
genom området.

I Hemus finns fornlämningar i form av fångstgrop, kolbotten och kolgropar.

Kommunen byggde under andra halvan av 1960-talet ut elljusspår i 
området och under åren 1985-1986 byggdes skidstadion i Hemus. 

Området ligger inom riksintresse för naturvård, Morafältet, och området 
karaktäriseras av böljande sanddyner huvudsakligen bevuxna med tallar. På 
sandfältet finns flera sand- och värmekrävande arter som anses vara relikter, 
exempelvis mosippa och sandödla, från den tid då klimatet i Sverige var 
varmare än det är idag. Det finns även utter. 

För att göra Hemus mer tillgängligt och attraktivt för fler användare stu-
derades Hemus-området i en förstudie för ett LONA-projekt. Projektet 
föreslog bland annat upplevelsestigar i anslutning till skidstadion. Stigen 
delas upp i tre slingor med stationer relaterade till omgivningen, exempel-
vis med information om olika djur i området. Stationerna har, förutom ett 
pedagogiskt värde, även ett estetiskt värde, exempelvis med skulpturer av 
djur. Stigarna ska vara tillgängliga för alla och grillplatser och slogbodar kan 
anordnas.

Hemulån, 2014

Avgränsning planområde

Avgränsning delområden

Område där hus högre än 

fyra våningar inte bör medges

Cykel föreslagen utveckling 

primärt nät

Cykel befintligt sekundärt nät

Cykel föreslagen utveckling 

sekundärt nät

Grönområden som ska värnas

Grönstruktur som ska värnas 

och/eller utvecklas 

Naturreservat

Nyckelbiotoper

Jordbruksmark*

Riksintresse naturvård, Morafältet

Värdefull bebyggelsemiljö

Fornlämningar, yta

Fornlämningar, punkt

100-årsflöde utifrån Dalälvens 

vattenregleringsföretag

Erosion prioritet III 

MSB stab kart 2017 omr ej tillfreds 

stabilt digitaliserad

Badplats

Vägreservat, förbifart

Potentiellt förorenade mark - riskklass

Uppgift saknas om riskklass

2, stor risk

Teckenförklaring

* i enlighet med Jordbruksverkets blockdata

Hemus

Österdalälven

Idre Fjäll-arena

Prästholmen

Bryggeriet

Hemulån

Skidstadion

tennishall

fotboll, friidrott

simhall camping
Mora

Parken

ishall
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I Hemus finns två naturreservat
Här finns naturreservat för Hemus friluftsområde, vilket genomkorsas av 
Vasaloppsspårets naturreservat. 

För att trygga Hemus för friluftslivet bildade kommunen ett naturreservat 
år 2014. Reservatet innehåller olika zoner med olika rekommendationer, 
där vissa områden är avsatta med anledning av sitt värde för friluftslivet och 
andra för sina naturvärden:

1. I skidstadion-området ska tävlings- och träningsverksamheten för ski-
didrotten prioriteras. Här kan en pelarsal av grova tallar utvecklas.

2. Heden, som är det allra största delområdet, är i huvudsak bevuxen med 
tallskog. Här ska sport- och friluftslivet främjas. Norr om Hemulån ska 
andelen äldre tallskog öka och en naturskogsliknande succession ska efter-
strävas. Söder om Hemulån ska andelen äldre tallar öka. 

3. Hemulåns dalgång, uppströms Bryggerivägen, utgörs av en bäcknära 
strandskog med nyckelbiotop. Här finns signalarter och rödlistade arter, 
exempelvis violettgrå tagellav. Det är viktigt att det fuktiga och skuggiga 
klimatet bevaras och att livsbetingelserna för de listade arterna kan utveck-
las. Området ska i princip lämnas för fri utveckling. Träd som faller över 
stigar eller i ån får tas bort och spår och broar får underhållas. Eventuell 
framtida utbyggnad av spår ska göras med så lite påverkan som möjligt. 

4. I nipan i norr, mot Selja, ska en fasad mot Vasaloppsvägen av gammal 
tallskog få utvecklas.

5. Hemulåns dalgång nedströms Bryggerivägen, domineras av lövskog och 
det finns även en del ängsmark. Syftet är att få en urskogsliknande lövskog 
med inslag av döda träd. Nya lövuppslag ska gynnas men granar ska tas 
bort. Det krävs röjning och gallring mot ängsmarken för att den inte ska 
växa igen. Död ved får flyttas in i skogen.

Igenom området sträcker sig Vasaloppsspåret som länge har varit ett natur-
reservat för friluftslivet. Hemulån är även en utpekad sumpskog, klass 2 (i 
en skala 1-4, där 1 är mest värdefull). 

Hemulån 
Ån är viktig för reproduktion av öring. Den omfattas delvis av naturreser-
vatet för Hemus med reservatsföreskrifter, läs mer på föregående sidor. 

Genom tätorten har Hemulån en stillsam karaktär men längre västerut 
förekommer partier med forsar. Längs stränderna växer ofta lövträd. Vissa 
partier är utpekade som nyckelbiotoper och hyser rödlistade arter. Den 
är bitvis relativt opåverkad och det finns en del död ved i vattnet. Det 
är viktigt att död ved lämnas i Hemulån. Död ved skapar gömställen för 
småkryp och fisk och ger en högre biologisk mångfald. Detta ger fler fiskar 
och fler arter av fisk vilket är positivt för fisketurism. Tillgång till insekter 
drar även till sig ett rikare fågelliv.
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Bryggeriet och Idre Fjäll Arena
Bryggeriet ligger intill Hemulån. Eftersom här har funnits tillgång till 
vattenkraft har platsen troligtvis länge varit ett centrum för småindustri. 
Förutom bryggeriet finns en äldre smedja vid slänten ner från Hemus och 
intill ån, väster om Bryggerivägen, finns rester av en äldre kvarn.

Idag används bryggerilokalerna som laserdome och de tidigare lagerlo-
kalerna används för innebandyverksamhet, Idre Fjäll Arena. Eftersom 
innebandyn är en populär sport i Mora, besöks området flitigt. 

Trafik till Hemus
Biltrafik till Hemus och Idre Fjäll Arena angör idag från Oxbergsleden över 
en plankorsning med järnvägen eller på lokalgator genom ett bostadsom-
råde. Detta är en mindre bra lösning eftersom det periodvis är mycket trafik 
över järnvägen men även för att trafiken stör boende i Hemus.

Prästholmen - Mora Parken och campingen
I nordost, nära bostäderna i Hemus ligger Mora Parkens hotell- och konfe-
rensanläggning. Till anläggningen hör även restaurang, hotell och camping. 

Idag finns över 500 platser för tält, husbilar och husvagnar. Här finns även 
stugor, servicebyggnader, småbåtshamn och badplats. Utrymmet på Präst-
holmen är begränsat och det är svårt för campingen att expandera i någon 
riktning. Om fler ska kunna gästa campingen behövs förtätning. Samtidigt 
bör skogskaraktären värnas. Läs mer om camping på sida 136.

Alldeles intill Mora Parken finns fornlämningar, bland annat en gravhög 
från bronsåldern eller järnåldern men det finns även blästbrukslämning och 
kolningsgrop.

Prästholmen - idrottsanläggningarna
Idrottsplatsen är kommunens huvudarena och omfattar fotbollsplan med 
naturgräs och konstgräsplaner och banor för friidrott. Under 1970- och 
80-talen byggdes simhall och tennishall i området. I området finns även 
skatepark och kastring. Genom området löper Vasaloppsspåret som är 
naturreservat. Här finns även badplats i Skepphusviken och på campingen. 
Söder om Hemulån ligger ishallen. I söder avgränsas området av Hemulån. 
Lisselby, vissa delar av Morkarlby, Zorngården och Zornmuséet har utsikt 
över Prästholmen.

Prästholmen - pågående arbete
Prästholmens utveckling är ett pågående arbete. Flera aktörer (föreningar, 
skola, näringsliv) är intresserade av att ha sina verksamheter på Präst-
holm en. För att möjliggöra en så effektiv markanvändning som möjligt 
måste området detaljstuderas vidare, vilket inte ryms inom arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen. I arbetet behöver bland annat skolans (gymna-
siets idrottsutbildningar) och föreningslivets behov kartläggas. Arbetet bör 
resultera i ett förslag till disposition av de olika funktionerna på Prästhol-
men och likaså områdets gestaltning. Det pågår idag ett planarbete för en 
del av Prästholmen (2021).
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Idéskiss på eventuell framtida utveckling av Prästholmen

upplevelsestigar

skidstadion

Ö s t e r d a l ä l v e n

Möjlig utformning av parkering 

vid simhallen.

Idre Fjäll Arena 

Bryggeriet

naturstig
 

Vasaloppsspår kan ges en enhetlig 
utformning som leder vidare mot 
Hemus.
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Foto: Michael Horn

Trevlig strandskog som är värdefull för 

allmänhetens rekreation. 

Stig, frå
n Broåkern vid

are mot Åränget

Det centrala området bör 
struktureras för att medge fler 
platser för husbilar.

Tänkbar utformning av passage på 

brygga under väg 70.

Gång- och cykelväg från centrum via 
Mora Parken och vidare till Hemus 
med tydligt avvikande markbeläggning.

badplats

S k e p p h u s -

v i k e n-

Tennishall

Simhall
parkering

lek
entrépark

al
friidrott

hundrast-

gård
bro

parkering

fotboll

parkering

ishall

Ny väganslutning från 
Oxbergsvägen.

Parkeringshus, 
en våning, även 
parkering i käl-
lare. På plan två 
bostäder.

Parkeringshus uppfört i trä, i Skellefteå.

Ny bro, med en 
utformning som lyfter 
Zornmuséet, förbinder 
centrum, Prästholmen 
och Vasaloppsarenan.

Tänkbar utformning av bro.

Alar bildar skärm mot Hemulån.
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RIKTLINJER FÖR PRÄSTHOLMEN OCH HEMUS
 � Prästholmen och Hemus ska sammankopplas genom Vasaloppsarenan. Utformningen kan 

avse markbeläggning, vegetation och belysning.

Hemus rekreationsområde 
 � Hemus ska vara tätortens stora friluftsområde.
 � Förutom de befintliga verksamheterna kan det även vara möjligt med kompletterande verk-

samheter som cykelpark, snölekplats, skiduthyrning eller cykeluthyrning. 
 � Det är viktigt att de upprättade föreskrifterna för Hemus naturreservat och skötselplanen 

för de olika delområdena respekteras.
 � Tillgängligheten till området, särskilt vad avser bil-, gång- och cykeltrafik, bör utvecklas och 

ny infart bör utredas.
 � Områdets attraktivitet för andra brukare än de som redan idag använder området kan 

utvecklas. Exempelvis kan det göras mer tillgängligt för rörelsehindrade och/eller synska-
dade.

 � Eftersom en del av de sandgynnade arterna trivs bäst på öppen mark bör, vid flytt av 
skidspår, inte återplantering ske i det tidigare spåret.

Värdefull bebyggelsemiljö: Bryggeriet
 � Befintlig, äldre bebyggelse har sådant värde att rivningar är olämpliga.
 � Vid ombyggnationer eller kompletteringar ska karaktären av industrimiljö värnas.

Hemulån 
 � Vegetation i anslutning till ån ska sparas i största möjliga mån. Dock ska det vara möjligt att 

ta upp "gluggar" för att medge utsikt över ån från Vasaloppsspåret. 
 � Plattformar kan anordnas vid vattnet för att göra det enklare för alla att fiska.
 � Död ved bör lämnas i Hemulån. 
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Prästholmen
 � Idrottsanläggningar som lokaliseras på Prästholmen bör förläggas så att effektivt lokalnytt-

jande och samnyttjandevinster kan uppnås. 
 � För att byggnader ska passa in skogskaraktären bör fasader utföras i trä och färgsättas med 

slamfärg, exempelvis faluröd, grå eller svart. Fasader kan även utföras i ofärgat trä eller 
behandlas med järnvitriol.

 � Nya byggnader ska utföras för att klara ett 100-årsflöde, dvs upp till nivån + 163,9 i RH 
2000.

 � Parkering föreslås i omedelbar anslutning till hallarna, fler parkeringar kan anordnas västerut. 
 � Vid ombyggnationer eller andra åtgärder ska beaktas hur området upplevs från Zorngården, 

Zornmuséet, Lisselby och Morkarlby. Skärmvegetation kan behövas, särskilt i söder, längs ån. 
Ett tänkbart trädval är al.

 � Ny anslutning för bil, gång och cykel föreslås från Oxbergsvägen. Vid planering behöver 
hänsyn tas till befintliga bostäder och kulturmiljövärden. Anslutning från Hantverkaregatan 
föreslås stängas för biltrafik och bara trafikeras av gång- och cykeltrafik eftersom Vasagatan 
redan idag är för hårt trafikerad.

 � Ny gång-, cykel- och skidbro föreslås anordnas från Zornmuseets parkering och ska ersätta 
de tillfälliga broarna.

 � Allmänhetens möjligheter att ströva längs i första hand älvstranden och Vasaloppsspåret ska 
värnas.

 � Den äldre tallskogen, framförallt i områden utmärkta som nyckelbiotoper ska värnas.
 � Tallarna i slänten nedanför Zorngården bör sparas. 
 � Vasaloppsspåret genomkorsar området och det vore positivt om detta kunde förtydligas 

sommartid.
 � Tallar föreslås planteras på de idag öppna platserna för att stärka skogskaraktären som är ett 

signum för Prästholmen.
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Kontrasternas by med allt från timmerhus till storskalig handel 
I Noret står gamla, faluröda byggnader sida vid sida med charmiga 50-tal-
sområden och nyligen uppförda handelshus som i sin tur gränsar till 
jordbruksmark.

Vikingatida silverskatt
År 1977 hittade några pojkar vad som visade sig vara Dalarnas största 
silverskatt, Sandaskatten, bestående av 1313 mynt samt smycken. Den 
grävdes ner någon gång efter år 1057, då det yngsta myntet är tillverkat. 
Antagligen grävdes den ner under ett uthus på en gård så det kan finnas 
rester av gamla gårdar på Sanda. På den tiden begravde man sina döda nära 
gården så det kan även finnas gravhögar i området. På andra håll i Noret 
finns gravhögar. I Noret finns även flera blästbrukslämningar som är spår 
av den järnhantering som pågick från 600-talet och in i medeltiden. Detta 
visar att människan varit verksam i Noret sedan lång tid tillbaka. 

De äldre bymiljöerna
Namnet kommer av det nor vid älven på vilket byn var belägen. Redan år 
1493 omtalas en 'biörn i norett'. Den äldre byn bedöms vara en värdefull 
bebyggelsemiljö då den påvisar tydliga drag av det månghussystem som 
präglade byarna tidigare. Mycket finns bevarat av den äldre bymiljön. De 
äldre delarna av Noret är varierade med slingrande gator kantade av uthus 
eller häckar. Ofta är häckarna av gran, men det är även vanligt med syrén 
och karagan. Häckarna i kombination med de äldre, slingrande gatudrag-
ningarna ger ett smalt gaturum. En del gator är inte asfalterade utan endast 
grusade. I anslutning till den äldre bybebyggelsen finns ibland rester av 
jordbruksmark kvar. 

Länsmansgården 
Länsmansgården, norr om väg 70, är uppförd år 1672 och har periodvis 
fungerat som tingshus. Huvudbyggnaden är en timrad, opanelad och 
omålad parstuga uppförd i en och en halv våning under flackt tegelklätt 
sadeltak. Huset ingår i en sluten gårdsmiljö, omgiven av före detta ekono-
mibyggnader. 

Länsmansgården

Avgränsning planområde

Avgränsning delområden

Område möjligt för 

utveckling av nya bostäder

Utvecklingsområde

Utveckling skolområde

Cykel befintligt primärt nät

Cykel föreslagen utveckling 

primärt nät

Cykel befintligt sekundärt nät

Cykel föreslagen utveckling 

sekundärt nät

Grönområden som ska värnas

Jordbruksmark*

Värdefull bebyggelsemiljö

Riksintresse kulturmiljövård

Kulturhistoriskt värdefull väg

Fornlämningar, yta

Fornlämningar, punkt

100-årsflöde utifrån Dalälvens 

vattenregleringsföretag

Beräknat högsta flöde enligt MSB

Dagvattenstråk

Område för dagvattenhantering

MSB stab kart 2017 omr ej tillfreds 

stabilt digitaliserad

Badplats

Lokalt/mindre centrum

Vägreservat, förbifart

Rekommenderad väg för

farligt gods

Potentiellt förorenade mark - riskklass

Uppgift saknas om riskklass

2, stor risk

4, liten risk

Teckenförklaring

* i enlighet med Jordbruksverkets blockdata

Noretskolan

Stormyren

Sanda

Rödmyren

Småbåts-

hamn

Mora lasarett
Hindriksheden

Siljansågen

Handels-

område

Siljan

väg  70
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Järnvägen
År 1891 hade järnvägen från Falun till Mora, via Rättvik, byggts. Den banan 
slutade vid Mora Noret. Året efter byggdes bana till Orsa. Från Noret ville 
man gärna dra järnväg över älven så att Mora-Falun-banan kunde möta 
Mora-Vänernbanan. Det var dock dyrt att bygga bro och därför byggdes 
en kombinerade väg- och järnvägsbro, som stod färdig 1896. På 1920-talet 
ersattes denna bro av en ny. Den gamla bron fortsatte att användas som 
landsvägsbro fram till 1960-talet. 

Idag finns fortfarande Norets bangård kvar med lokstallar i tegel, troligen 
uppförda i slutet av 1800-talet. 

Bebyggelsen i Noret under 1900-talet
Tätortens olika årsringar framträder tydligt i Noret. I nära anslutning till 
äldre gårdsmiljöer med timmerhus finns exempelvis tegelhus med karaktär 
av engelsk trädgårdsstad. Det finns även typiska 50-talsområden, exem-
pelvis Noreberg men även bostadsområden utbyggda under 1960-, 70-, 
80- och 90-talen.

Mora lasarett, i norra delen av Noret, öppnade år 1912. 

Stormyren, strax norr om väg 70, väster om väg 45 är ett område med 
flerfamiljshus som är uppfört under tidigt 1970-talet i två våningar men 
byggdes på och till under 1990-talet. 

Rödmyren utgörs av både fristående villor, radhus och kedjehus och är 
uppfört under slutet av 1970-talet. Hindriksheden, norr om Rödmyren, är 
uppfört under sent 1980-tal. 

Här finns även Noretskolan. Den byggdes år 1979 och är i dag en F-9 skola 
inklusive grundsärskola och fritids. Totalt går här cirka 600 elever.

Trafik
Under slutet av 1960-talet byggdes den nya riksväg 70. Vägen byggdes 
delvis på vall genom byn och delade därmed upp byn i två delar och ledde 
till en stor förändring av landskapsbilden.

Norebergsvägen, 2014
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Förbifart Mora
På 1990-talet utreddes en förbifart Mora, där en av sträckorna leder från 
Färnäs, nordost om Hindriksheden för att ansluta till väg 45 norr om Heden. 
Nästa etapp leder på bro över Orsälven och Sandängarna till väg 70. 

Reservatet för förbifarten föreslås justeras något norrut i avsnittet vid 
Hindriksheden och Hedens industriområde för att minska risk för buller-
störningar för befintligt bostadsområde men även för att möjliggöra att 
byggrätt i gällande detaljplan i Heden kan nyttjas fullt ut. 

Ny infart till Sanda
Idag använder Siljanssågen huvudspåret på Dalabanan för växling, vilket 
innebär att banan låses en stor del av dagen. För att frigöra utrymme på 
banan är det fördelaktigt om ett industrispår mot Noret kan anordnas.

Detta innebär dock att Sandholmsvägens nuvarande plankorsning med 
järnvägen är mindre lämplig att använda för infart till hamnen på Sanda 
och det behövs en ny lösning för trafik med båtsläp till hamnen. Dock 
är det önskvärt att en plankorsning för gång- och cykeltrafik finns kvar i 
nuvarande läge, då badplatsen men även promenadslingan längs stranden 
är mycket populär. 

Utbyggnad av handel
Under hela 1900-talet har det funnits mindre affärer i Noret men på 
1970-talet planlades Sandkittan åkermark söder om väg 70 i Noret för att 
möjliggöra en utbyggnad av småindustri där även viss handel medgavs. 

År 2007 gjorde kommunen en handelsutredning där det konstaterades att 
det fanns möjlighet att "hämta hem" en betydande andel av sällanköps-
handeln. Då beslöts även att området öster om Sandkittan skulle planläggas, 
vilket nu är utbyggt. 

Mora-Noret och Skiljet från Broåkern 

Foto Karl Lärka, 1917,

Mora bygdearkiv
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Även området Färnäs Kvarn, öster om Rödmyren och norr om väg 70, är 
sedan 2018 planlagt för handel med skrymmande varor och drivmedelsför-
säljning och utbyggnaden av området är påbörjad. 

Verksamheter
Etablering av upplag och liknande har börjat ske vid Moraklockan. Det 
bedöms vara möjligt med en fortsatt utveckling i den riktningen under 
förutsättning att området detaljplaneläggs och att tallskogen mot vägen 
sparas.

Fritid och friluftsliv
I söder, på Sanda, finns småbåtshamn för vilken Mora båtklubb ansvarar. 
Här finns även en populär badplats. 

Landskapsbild
Noret är beläget i tilltalande västersluttning med fin utsikt in mot Mora-
strand, särskilt från Majstångsbacken. Det är även vacker utsikt söderut, ut 
över Siljan. Idag är bebyggelsen i Noret uppdelad av järnvägsbankar samt 
väg 70 och väg 45.

Tidigare har det funnits omfattande områden med jordbruksmark mellan 
Färnäs och Noret och det finns fortfarande kvar ett större område. Dock har 
jordbruksmarken ner mot Siljan vuxit igen och området närmast väg 70 är 
bebyggt med handel och verksamheter. Det är viktigt att den kvarvarande 
jordbruksmarken inte bebyggs för att värna riksintresset för kulturmiljö-
vård i Färnäs.

 Det finns betesmark söder om Skålmyrsvägen, i backen ner mot Sanda och 
jordbruksmark mot Färnäs, vilka är viktiga för landskapsbilden.

Naturvärden
Strax norr om badplatsen på Sanda finns skogsmark med uppslag av små 
ekplantor men även lönn, ask, fågelbär, häggmispel, oxbär och olvon. 
Området besöks ofta av förskolan. Längs den norra sidan av infarten finns 

Jordbruksmark

Under avsnittet jordbruksmark på 
sida 146 och framåt kan du läsa 
mer om jordbruksmark och hur 
denna redovisas i den fördjupade 
översiktsplanen.

Bedömningar av jordbruksmarkens 
brukningsvärde hanteras inte i den 
fördjupade översiktsplanen utan i 
exempelvis bygglovsärenden och vid 
detaljplaneläggning. 

Utsikt från Sanda 

badplats, 2014
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dels en värdefull aspskog, dels ett vildvuxet område värdefullt för fågel-
livet, med en nästan tropisk karaktär. På andra sidan vägen, söderut, finns 
äldre tallar.

Utanför badplatsen ligger Sandön som är naturreservat. Här växer bland 
annat daggvide. 

Förtätningar
Bud Jannes gård (väster om Noretgården) har bedömts lämplig för för-
tätning. Sanda pekas ut som ett utvecklingsområde som behöver utredas 
ytterligare för att bedöma eventuella möjligheter till förtätning. (Se karta 
på sida 219.)

Bud Jannes gård
Området ligger väster om Noretgården och strax söder om väg 45/70. Här 
låg tidigare den nu rivna Bud Jannes gård. Platsen är möjlig att förtäta. Ny 
bebyggelse ska uppföras med hög arkitektonisk ambition och med hänsyn 
till risk och buller från transporter på den närliggande högtrafikerade vägen. 
Ny bebyggelse skulle kunna vara ett trygghets- eller vårdboende eftersom 
tomten ligger nära Norets handelsområde med tillgång till service och 
handel och eftersom hemtjänsten har lokaler i det närbelägna Noretgården. 
Bostäder kan även medges ner mot Skålmyrsvägen. Dessa bör anpassas till 
omgivningen och uppföras i max tre våningar. Ett detaljplanearbete med 
syfte att möjliggöra för bostäder i olika former och centrumändamål påbör-
jades under 2019 för området.

Sanda
På Sanda finns en populär badplats och här har även Mora båtklubb små-
båtshamn. I norr finns tallskog med uppslag av ek. Öster om båthamnen 
finns en öppen yta där spontan tippning har påbörjats och platsen har en 
ovårdad karaktär. 

Sanda pekas ut som ett utvecklingsområde på grund av sitt centrala, att-
raktiva läge vid Siljan och potentialen att utveckla de befintliga natur- och 
rekreationsvärdena. En utveckling av området får inte hindra båthamnens 
och Siljanssågens möjligheter att vara kvar och utvecklas. Eventuell ny 
bebyggelse bedöms kunna lokaliseras till idag outnyttjade platser och skulle 
därmed kunna bidra till att göra området trevligare. Eftersom området 
ligger nära Siljanssågen behöver utredningar avseende buller göras.

Det pågår en utredning av stängning av den befintliga järnvägsövergången 
för bilvägen som leder ner till småbåtshamnen och biltrafiken föreslås matas 
via en ny anslutning från den norra järnvägsövergången till befintlig väg. 

Sandaskatten hittades i området och det kan krävas ytterligare arkeologiska 
insatser om området ska bebyggas. En mindre del av området är sankt. 
Sammanfattningsvis är det flera frågor som behöver utredas närmare i ett 
tidigt skede i ett eventuellt framtida planarbete.
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 � I Noret framträder olika epokers planeringsideal tydligt, vilket bör värnas.
 � Timmerhuskulturen i Mora har stor variationsrikedom, spänner över en mycket lång 

tidsålder och är en del av Moras unika attraktivitet. Alla timmerhus uppförda innan 1940 är 
en del i Siljansbygdens omistliga byggnadsbestånd och är i de fall de ingår i äldre gårdsbild-
ningar eller bymiljöer viktiga att värna och bevara på sin ursprungliga plats. Timmerhus som 
redan mist sitt sammanhang, t.ex. flyttats från tidigare läge, bör däremot vara möjliga att 
flytta. För att inte riskera att Siljansbygdens unika timmerhussamling urvattnas värdesätter 
kommunen att äldre timmerhus bevaras inom kommunen. 

 � Brukningsvärd jordbruks mark får endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. 

 � I Noret finns stora sammanhängande ytor av jordbruksmark som är viktiga både för jord-
bruket och landskapsbilden och ska värnas. 

 � Jordbruksmarken mellan Färnäs och Noret är viktig för riksintresset för kulturmiljövård i 
Färnäs. 

 � Noretskolan ska ha möjlighet att utvecklas österut. Vid en utvidgning österut ska risk 
avseende närhet till bensintappställe utredas

 � Sidoområdena längs infart från Rättvik ska ha en tilltalande utformning. 
 � Framtida ny bebyggelse vid Noretgården, och relaterade bullerdämpande åtgärder, bör på 

grund av det framträdande läget få en omsorgsfull gestaltning anpassad till sin omgivning.

Sanda
 � Sanda pekas ut som utvecklingsområde. 
 � Områdets befintliga natur- och rekreationsvärden ska värnas och utvecklas. 
 � Hantering av dagvatten, exempelvis behov av dagvattendammar, behöver utredas vid 

framtida utveckling av området.
 � Utveckling av området får inte hindra båthamnens och Siljanssågens möjligheter att vara 

kvar och utvecklas. 
 � Utredningar med avseende på buller från Siljanssågen krävs inför eventuell framtida exploa-

tering. 
 � Eventuell ny bebyggelse ska lokaliseras till idag outnyttjade områden och utformas så att 

privatisering av området begränsas. 
 � De arkeologiska värdena måste beaktas och man ska vara uppmärksam på fornlämningar 

och att arkeologiska insatser kan krävas.
 � Även om nuvarande infart till Sanda, via Sandholmsvägen, behöver stängas är det önskvärt 

att passage för gång- och cykeltrafik finns kvar i nuvarande läge. 
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Värdefull bebyggelsemiljö 
 � Ny bebyggelse inom traditionell bymiljö i detta område ska stärka bebyggelsens karaktär 

med traditionella gårdsbildningar, se sida 284-285. 
 � Nya byggnader, som prövas lämpliga med hänsyn till bebyggelsemönstret, måste även 

anpassas till befintlig byggnadstradition beträffande placering, volym, utformning, material 
och färgsättning. 

 � Befintlig bebyggelse med kulturvärden är olämplig att riva.
 � Vid underhåll av byggnader med kulturvärde används färger, material och byggnadstekniker 

som svarar mot, och är anpassade till, byggnadens kulturvärde. 
 � Längs gata markerad som kulturhistoriskt värdefull ska bebyggelsen bilda ett tydligt och 

smalt gaturum.
 � Det är positivt om asfaltbeläggningar undviks på vägar, öppna platser samt gårdsplaner som 

inte redan är asfalterade. Nyanläggning, borttagande, samt uträtning och breddning av vägar 
bör undvikas. Belysningsarmaturer och stolpar bör väljas med omsorg. 

 � Majstångsplatsen ska visas hänsyn. 
 � Häckar, vårdträd och karaktäristiska träd i gaturummet bör visas hänsyn. 
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NORET NORRA
Nya, hållbara bostäder i västersluttning och med närhet till vatten
Mora kommun köpte år 2004 in 77 ha mark mellan Noret och Vattnäs, 
väster om väg 45, med avsikt att planera för bostäder. Utbyggnaden av 
bostadsbebyggelsen väster om väg 45 ska ske med en variation av bostäder, 
arbetsplatser, service och rekreationsområden. Målet är ett attraktivt, 
hållbart boende med närhet till vatten. Nu är den första etappen, Måmyren, 
på väg att byggas ut.

Hållbarheten ger sig till känna i den transportsnåla planeringen med nära till 
bussen och bra gång- och cykelvägar. Även dagvattenhanteringen är tänkt 
att bilda en estetisk och biologisk tillgång i området. Det är även möjligt att 
bygga ut fjärrvärme i området. Området ingår i kommunens utbyggnads-
plan för kommunalt vatten och avlopp. (Se även avsnittet Vatten och avlopp 
på sida 124.)

Öster om väg 45 är inte kommunen markägare med det vore positivt med 
en utveckling av verksamheter i området, då det är nära till bra kommuni-
kationer. 

Geoteknik
Området består av täta moränjordar med ett tunt mulltäcke och på sina 
ställen siltsediment i väster och finsand i öster. Hela området avvattnas 
västerut via bäckar och diken. Eftersom jordlagren är täta är infiltrationen 
liten.

Pågående utbyggnad av 

området Måmyren (2017)

Avgränsning planområde

Avgränsning delområden

Område möjligt för 

utveckling av nya bostäder

Cykel föreslagen utveckling 

primärt nät

Cykel föreslagen utveckling 

sekundärt nät

Grönområden som ska värnas

Nyckelbiotoper

Riksintresse kulturmiljövård

Fornlämningar, yta

100-årsflöde utifrån Dalälvens 

vattenregleringsföretag

Dagvattenstråk

Förslag nya verksamheter

Vägreservat, förbifart

Rekommenderad väg för farligt gods

Potentiellt förorenade mark - riskklass

Uppgift saknas om riskklass

4, liten risk

Teckenförklaring

Pintorp
Heden

Buder

Orsasjön
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Nya, hållbara bostäder i västersluttning och med närhet till vatten
Mora kommun köpte år 2004 in 77 ha mark mellan Noret och Vattnäs, 
väster om väg 45, med avsikt att planera för bostäder. Utbyggnaden av 
bostadsbebyggelsen väster om väg 45 ska ske med en variation av bostäder, 
arbetsplatser, service och rekreationsområden. Målet är ett attraktivt, 
hållbart boende med närhet till vatten. Nu är den första etappen, Måmyren, 
på väg att byggas ut.

Hållbarheten ger sig till känna i den transportsnåla planeringen med nära till 
bussen och bra gång- och cykelvägar. Även dagvattenhanteringen är tänkt 
att bilda en estetisk och biologisk tillgång i området. Det är även möjligt att 
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Natur- och rekreationsvärden 
Området överlag sluttar mot väster och Orsälven och Orsasjön och 
angränsar till riksintresse för naturmiljö, Siljan-Skattungen. Intresset består 
i att sjöarna Siljan och Orsasjön i sin helhet utgör värde ur biologisk och 
fiskemässig synpunkt.
Stora delar av de oexploaterade delarna av området är skogsbevuxna med 
främst tall, gran och björk, huvudsakligen ungskog. Skogen strax norr om 
den stora parkeringen vid lasarettet, söder om den första etappen Måmyren, 
är äldre och värdefull för de som redan bor i Noret och de som kommer 
att flytta in. 

Genom områdets norra del rinner Vasslarängsbäcken som är värdefull för 
reproduktion av öring. Bäcken behöver buffertzoner. Öster om väg 45 finns 
en nyckelbiotop med aspskog.

Kulturmiljö och fornlämningar
Området gränsar till riksintresset för kulturmiljövård, Orsasjön, som 
omfattar Vattnäs. Detta är en centralbygd med tätt fornlämningsbestånd 
och välbevarad bymiljö, ett kärnområde för jordbruksbygden vid Orsasjön 
och Siljan.

Vattnäs har varit bebott under mycket lång tid vilket påvisas av den mängd 
fynd som gjorts. Fynd från stenåldern i form av en flintyxa och ett bryne 
har gjorts och även föremål från bronsåldern, ett av få i Dalarna. I området 
finns flera gravfält samt ensamliggande eller i grupper belägna gravar från 
vikingatiden. Det finns även en skärvstenshög och omfattande lämningar 
efter lågteknisk järnhantering. 

Riksintresset avser även Vattnäs by med tre byklungor och gårdar med 
intakt månghussystem och väl hävdad odlingsmark i sluttningen mellan 
bybebyggelsen och sjön.

Utsikt från Noret 

norra, västerut

Lasarettet

förbifart

möjligt läge för 
småbåtshamn fram 
tills att förbifarten 
byggs

Vasslarängsbäcken

verksamheter/
industri

bostäder

aspskog

hållplats 
Inlandsbanan
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Natur- och rekreationsvärden 
Området överlag sluttar mot väster och Orsälven och Orsasjön och 
angränsar till riksintresse för naturmiljö, Siljan-Skattungen. Intresset består 
i att sjöarna Siljan och Orsasjön i sin helhet utgör värde ur biologisk och 
fiskemässig synpunkt.
Stora delar av de oexploaterade delarna av området är skogsbevuxna med 
främst tall, gran och björk, huvudsakligen ungskog. Skogen strax norr om 
den stora parkeringen vid lasarettet, söder om den första etappen Måmyren, 
är äldre och värdefull för de som redan bor i Noret och de som kommer 
att flytta in. 

Genom områdets norra del rinner Vasslarängsbäcken som är värdefull för 
reproduktion av öring. Bäcken behöver buffertzoner. Öster om väg 45 finns 
en nyckelbiotop med aspskog.

Kulturmiljö och fornlämningar
Området gränsar till riksintresset för kulturmiljövård, Orsasjön, som 
omfattar Vattnäs. Detta är en centralbygd med tätt fornlämningsbestånd 
och välbevarad bymiljö, ett kärnområde för jordbruksbygden vid Orsasjön 
och Siljan.

Vattnäs har varit bebott under mycket lång tid vilket påvisas av den mängd 
fynd som gjorts. Fynd från stenåldern i form av en flintyxa och ett bryne 
har gjorts och även föremål från bronsåldern, ett av få i Dalarna. I området 
finns flera gravfält samt ensamliggande eller i grupper belägna gravar från 
vikingatiden. Det finns även en skärvstenshög och omfattande lämningar 
efter lågteknisk järnhantering. 

Riksintresset avser även Vattnäs by med tre byklungor och gårdar med 
intakt månghussystem och väl hävdad odlingsmark i sluttningen mellan 
bybebyggelsen och sjön.

Utsikt från Noret 

norra, västerut

Vasslarängsbäcken

bostäder

hållplats 
Inlandsbanan

verksamheter/
industri

möjligt läge för 
småbåtshamn fram 
tills att förbifarten 
byggs förbifart

aspskog

Lasarettet
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Befintlig bebyggelse inom området
Strax norr om lasarettet finns ett småhusområde vid Flottarvägen uppfört 
under det tidiga 1980-talet. Det finns även relativt tät småhusbebyggelse 
längs stranden av Orsälven/Orsasjön. Närmare Vattnäs finns området 
Legranäs, där det finns en blandning av äldre och nyare bebyggelse.

Tillkommande bebyggelse
Bostadsområdet ska vara varierat med olika boendetyper och föreslås vara 
högre och tätare mot Lasarettet och väg 45 men glesare och lägre mot 
Vattnäs och vattnet. Täthet, småskalighet och trivsamhet ska vara ledord. 

Bebyggelsen kan spegla lokala bebyggelsetraditioner och lokala särdrag kan 
tas tillvara i utformningen. Bebyggelsen kan samtidigt spegla både nytän-
kande och hållbarhet.

Genom områdets norra del rinner Vasslarängsbäcken som är värdefull för 
reproduktion av öring. Bäcken behöver buffertzoner. Öster om väg 45 finns 
en nyckelbiotop med aspskog.

Vy från norr, del av Legranäs 

i förgrunden, 2011
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Väster väg 45 - bostäder 
 � En huvudgata ska löpa genom bostadsområdet, från lasarettet till Vattnäs. Intill huvudgatan 

ska gång- och cykelstråk finnas. 
 � Genom bostadsområdet ska ett grönstråk löpa, från lasarettet till Vattnäs med möjlighet till 

elljusspår.
 � Bebyggelsen ska vara tätare och högre, upp till fyra våningar, mot väg 45 och lasarettet och 

lägre, max två våningar, och glesare mot vattnet och mot Vattnäs.
 � Vasslarängsbäcken ska värnas.
 � Riksintresset för kulturmiljövård Vattnäs ska värnas, exempelvis genom att bebyggelsen i 

norra delen anpassas i skala och utformning.
 � De arkeologiska värdena ska beaktas och man ska vara uppmärksam på fornlämningar. Arke-

ologiska insatser kan krävas.
 � Småbåtshamn föreslås vid reservatet för förbifarten.
 � Kraftledningarna ska jordförläggas.
 � Buller, både från Inlandsbanan och från väg 45 behöver beaktas i planläggningen.
 � Risker med transporter av farligt gods på väg 45 behöver beaktas.

Öster väg 45 - verksamheter 
 � Värna Vasslarängsbäcken och håll en rejäl buffert.
 � Värna nyckelbiotopen för aspskog.
 � Kraftledningen ska jordförläggas.
 � Det ska vara enkelt att cykla till och inom området.
 � Sidoområdet längs infarten ska vara tilltalande utformat, gärna bevuxet med enar och 

högstammiga tallar.
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MORKARLBY
Genuin, centrumnära bymiljö i norr och växande  
bostadsområde i söder 
Den gamla delen av Morkarlby, öster om Oxbergsvägen, är en av de äldre 
byarna i Mora socken. Idag är den en del av tätorten. Under 1900-talet har 
byn vuxit söderut med i huvudsak villabebyggelse.

Den äldre bymiljön
De äldre delarna av Morkarlby utgörs av en klungby med ålderdomlig 
bebyggelsestruktur. Fastän ny bebyggelse har krupit närmare och jord-
bruksmarken söderut bebyggts med villor under 1900-talet, kan den gamla 
strukturen och de oregelbundna tomterna fortfarande urskiljas. Det finns 
även äldre gårdar längre västerut, längs Selbäcksvägen. En del av bostads-
husen har byggts om eller bytts ut mot nyare byggnader men det finns 
fortfarande lador och härbren från medeltiden och från 1500- och 1600-
talen i byn. 

Morkarlby avbildades i Zorns målning Midsommardans. En stations-
byggnad, ritad av Ferdinand Boberg, låg där Vasagatan idag ansluter till 
Oxbergsvägen. Djos Lars gård, i den nordöstra delen av Morkarlby, är en av 
de bäst bevarade jordbruksgårdarna som ligger i direkt anslutning till den 
moderna bebyggelsen i centrum. 

Vid Morkarlbyvägen ligger Morkarlby nedre skola med lärarbostad, samt 
Zornska barnhemmet, vilka finns med i inventeringen Kulturmiljöer i Mora 
kommun och är klassade som grupp II respektive III, se karta samt sida 
64-65.

Bymiljön har gradvis upplösts och förändrats under 1900-talet på grund av 
rivning och utglesning i kombination med nya vägar och bebyggelse, exem-
pelvis Oxbergsvägen. Det finns dock en hel del äldre hus och uthus kvar, 
några från medeltiden. 

Guttormsen-parken
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MORKARLBY

Avgränsning delområden

Område där hus högre än 

fyra våningar inte bör medges

Cykel befintligt primärt nät

Cykel föreslagen utveckling 

primärt nät

Cykel befintligt sekundärt nät

Cykel föreslagen utveckling 

sekundärt nät

Grönområden som ska värnas

Grönstruktur som ska värnas 

och/eller utvecklas 

Jordbruksmark*

Värdefull bebyggelsemiljö

Kulturhistorisk värdefull byggnad, 

grupp_II

Kulturhistorisk värdefull byggnad, 

grupp_III

Kulturhistoriskt värdefull väg

Fornlämningar, yta

Fornlämningar, punkt

Våtmarksinventeringen, klass IV, 

låga naturvärden

100-årsflöde utifrån Dalälvens

vattenregleringsföretag

Erosion prioritet III 

MSB stab kart 2017 omr ej tillfreds 

stabilt digitaliserad

Lokalt/mindre centrum

Rekommenderad väg för farligt gods

Potentiellt förorenade mark - riskklass

Uppgift saknas om riskklass

3, måttlig risk

Teckenförklaring

* i enlighet med Jordbruksverkets blockdata

Hånåkni

Morkarlby skola

Förslag 

kolonilotter

Guttormsen-

parken

Livsmedelsbutik

Spansk-

gården
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Bebyggelseutvecklingen under 1900-talet
Söder om Oxbergsvägen och väster om Malungsvägen består bebyggelsen 
i huvudsak av småhus från 1960-talet och framåt, samt ett fåtal flerfamiljs-
områden, främst i Hånånkni. I Hånåkni finns även livsmedelsaffär. 

Offentlig service
Centralt i området ligger Morkarlby skola (åk F-6) samt Morkarlbyhöjden 
(åk 7-9). Idag är trafiken till området något rörig, framförallt genom att 
föräldrar idag skjutsar sina barn i allt högre utsträckning. Delar av Mor-
karlbyskolans lokaler är slitna och beroende på hur skolfrågan utvecklas 
kan det bli aktuellt med ombyggnation. I så fall bör en omgestaltning av 
skolområdet övervägas och då särskilt utreda hur dagens och framtidens 
trafiklösning ska se ut.

Det finns flertalet förskolor, även friskolor, i området.

Längs Morkarlbyvägen ligger Spanskgården som idag är trygghetsboende. 

Grönstruktur
Det är värdefullt om det är möjligt att gå och cykla i en grön miljö från 
förskolor och skolor och vidare ut i skolskogen vid Lundstigen eller rekrea-
tionsmiljöerna i Kanadaområdet. Därför har grönstråk pekats ut. 

Centralt i Morkarlby ligger den så kallade Guttormsen-parken som idag är 
bevuxen med skog av varierande karaktärer, från gran i norra, via blandskog 
med tall och björk till tätare lövskog i ett mer fuktigt område i söder. 
Skogen är värdefull, särskilt för barnen. 

Förtätningsmöjligheter
Morkarlby är relativt tätbebyggt, med få öppna ytor möjliga att bebygga 
med nya bostäder. Viss förtätning kan dock vara möjlig och ska då ske i 
anslutning till befintlig bebyggelse. Ny bebyggelse bör anpassas till den 
äldre bebyggelsens skala, volymer och former. Befintlig, lägre liggande jord-
bruksmark kan användas för koloniodling. 

Byggnad på Djos Lars gård
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RIKTLINJER FÖR MORKARLBY 
Bebyggelse
 � Morkarlbys varierade karaktär ska värnas och kan byggas vidare på genom att ha en variation 

av material, färger och höjder i tillkommande bebyggelse.
 � Timmerhuskulturen i Mora har stor variationsrikedom, spänner över en mycket lång 

tidsålder och är en del av Moras unika attraktivitet. Alla timmerhus uppförda innan 1940 är 
en del i Siljansbygdens omistliga byggnadsbestånd och är i de fall de ingår i äldre gårdsbild-
ningar eller bymiljöer viktiga att värna och bevara på sin ursprungliga plats. Timmerhus som 
redan mist sitt sammanhang, t.ex. flyttats från tidigare läge, bör däremot vara möjliga att 
flytta. För att inte riskera att Siljansbygdens unika timmerhussamling urvattnas värdesätter 
kommunen att äldre timmerhus bevaras inom kommunen. 

 � Eventuell ny tillkommande bebyggelse ska anpassas till omgivningens skala, volymer och 
färgsättning.

 � Brukningsvärd jordbruks mark får endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. 

 � Morkarlbyskolan bör ges möjlighet till utveckling, inte minst vad gäller trafiksituationen.
 � Värna grönstråken.
 � Värna grönområdena, framförallt Guttormsen-parken och grönområdet norr om Hånåkni 

(Knagghagen - Vigghagen).

Värdefull bebyggelsemiljö
 � Ny bebyggelse inom traditionell bymiljö i detta område ska stärka bebyggelsens karaktär 

med traditionella gårdsbildningar, se sida 284-285. 
 � Nya byggnader, som prövas lämpliga med hänsyn till bebyggelse mönstret, måste även 

anpassas till befintlig byggnadstradition beträffande placering, volym, utformning, material 
och färgsättning. 

 � Befintlig bebyggelse med kulturvärden är olämplig att riva.
 � Vid underhåll av byggnader med kulturvärde används färger, material och byggnadstekniker 

som svarar mot, och är anpassade till, byggnadens kulturvärde. 
 � Längs gata markerad som kulturhistoriskt värdefull ska bebyggelsen bilda ett tydligt och 

smalt gaturum.
 � Det är positivt om asfaltbeläggningar undviks på vägar, öppna platser samt gårdsplaner som 

inte redan är asfalterade. Nyanläggning, borttagande, samt uträtning och breddning av vägar 
bör undvikas. Belysningsarmaturer och stolpar bör väljas med omsorg. Majstångsplatsen ska 
visas hänsyn. 

 � Häckar, vårdträd och karaktäristiska träd i gaturummet bör visas hänsyn. 

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader
 � Byggnaderna ska värnas, se mer på sida 64-65. Deras värde är beskrivet i skriften 

Kulturmiljöer i Mora kommun, 1991.
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KANADAOMRÅDET
Nya bostäder med närhet både till natur, friluftsliv och centrum
Området är cirka 87 hektar och har funnits med i den kommunala pla-
neringen som exploateringsområde sedan länge. En dispositionsplan togs 
fram för Kanadaområdet och godkändes 1991. Planen låg till grund för 
lokalisering av bebyggelseområden och huvudtrafikstråk inom exploate-
ringsområdet. Utbyggnaden har påbörjats i den norra delen av området 
och de senaste åren har ett antal detaljplaner färdigställts och byggts ut; 
Violvägen, Skvattramsvägen, Lundstigen och Ljungvägen. Området ingår 
i kommunens utbyggnadsplan för kommunalt vatten och avlopp. (Se även 
avsnittet Vatten och avlopp på sida 124.)

Geoteknik
Området är ganska plant, höjdskillnaden är som mest 5 meter. Jorden 
utgörs av grus, sand men även silt och i områdets mitt finns torv, som mest 
upp till 1 meter. Eftersom en del skikt är täta och släpper igenom vatten 
dåligt förekommer tidvis höga vattennivåer. Även dräneringen är begränsad 
och därför har torv bildats i de centrala delarna. Frånsett de ytliga torv-
lagren är bärigheten god i området. 

Naturvärden
Under sommaren-hösten 2016 gjordes en naturvärdesinventering för 
Kanadaområdet. Merparten av området är skogbevuxet. I väster dominerar 
sandtallskog. I öster är det fuktigare med skvattramtallskog. I norr finns 
igenvuxen jordbruksmark med blandskog och bitvis stort lövinslag. I väster 
finns jordbruksmark i hävd. I sydost är marken fuktigare och det finns flera 
myrar. Fågellivet är rikt, särskilt i norr. Sammantaget finns flera skyddsvärda 
miljöer i Kanadaområdet där sandtallskogen samt blandskogarna med stort 
lövinslag ska framhållas. I väster finns den rödlistade arten tallticka.

Rekreationsvärden
Området nyttjas flitigt som rekreationsområde av boende i Morkarlby, 
vilket de många stigarna vittnar om. Den västra delen, med tallskog, är 
särskilt populär. I norr, vid Lundstigen, finns ett område som nyttjas som 
skolskog.

Slogbod i skolskog

Avgränsning delområden

Område möjligt för 

utveckling av nya bostäder

Cykel föreslagen utveckling 

primärt nät

Cykel föreslagen utveckling 

sekundärt nät

Grönområden som ska värnas

Grönstruktur som ska värnas 

och/eller utvecklas 

Nyckelbiotoper

Jordbruksmark*

Riksintresse naturvård, Morafältet

Våtmarksinventeringen, klass IV, 

låga naturvärden

Dagvattenstråk

Område för dagvattenhantering

Potentiellt förorenade mark - riskklass

Uppgift saknas om riskklass

Teckenförklaring

* i enlighet med Jordbruksverkets blockdata

Tim
m
ervägen

Förskola

Skolskog
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KANADAOMRÅDET
Nya bostäder med närhet både till natur, friluftsliv och centrum
Området är cirka 87 hektar och har funnits med i den kommunala pla-
neringen som exploateringsområde sedan länge. En dispositionsplan togs 
fram för Kanadaområdet och godkändes 1991. Planen låg till grund för 
lokalisering av bebyggelseområden och huvudtrafikstråk inom exploate-
ringsområdet. Utbyggnaden har påbörjats i den norra delen av området 
och de senaste åren har ett antal detaljplaner färdigställts och byggts ut; 
Violvägen, Skvattramsvägen, Lundstigen och Ljungvägen. Området ingår 
i kommunens utbyggnadsplan för kommunalt vatten och avlopp. (Se även 
avsnittet Vatten och avlopp på sida 124.)

Geoteknik
Området är ganska plant, höjdskillnaden är som mest 5 meter. Jorden 
utgörs av grus, sand men även silt och i områdets mitt finns torv, som mest 
upp till 1 meter. Eftersom en del skikt är täta och släpper igenom vatten 
dåligt förekommer tidvis höga vattennivåer. Även dräneringen är begränsad 
och därför har torv bildats i de centrala delarna. Frånsett de ytliga torv-
lagren är bärigheten god i området. 

Naturvärden
Under sommaren-hösten 2016 gjordes en naturvärdesinventering för 
Kanadaområdet. Merparten av området är skogbevuxet. I väster dominerar 
sandtallskog. I öster är det fuktigare med skvattramtallskog. I norr finns 
igenvuxen jordbruksmark med blandskog och bitvis stort lövinslag. I väster 
finns jordbruksmark i hävd. I sydost är marken fuktigare och det finns flera 
myrar. Fågellivet är rikt, särskilt i norr. Sammantaget finns flera skyddsvärda 
miljöer i Kanadaområdet där sandtallskogen samt blandskogarna med stort 
lövinslag ska framhållas. I väster finns den rödlistade arten tallticka.

Rekreationsvärden
Området nyttjas flitigt som rekreationsområde av boende i Morkarlby, 
vilket de många stigarna vittnar om. Den västra delen, med tallskog, är 
särskilt populär. I norr, vid Lundstigen, finns ett område som nyttjas som 
skolskog.

Slogbod i skolskog

Avgränsning delområden

Område möjligt för 

utveckling av nya bostäder

Cykel föreslagen utveckling 

primärt nät

Cykel föreslagen utveckling 

sekundärt nät

Grönområden som ska värnas

Grönstruktur som ska värnas 

och/eller utvecklas 

Nyckelbiotoper

Jordbruksmark*

Riksintresse naturvård, Morafältet

Våtmarksinventeringen, klass IV, 

låga naturvärden

Dagvattenstråk

Område för dagvattenhantering

Potentiellt förorenade mark - riskklass

Uppgift saknas om riskklass

Teckenförklaring

* i enlighet med Jordbruksverkets blockdata

Tim
m
ervägen

Förskola

Skolskog
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Områdets struktur
Eftersom Kanadaområdet har utvecklats till ett populärt rekreationsom-
råde och då det förekommer höga naturvärden i området, föreslås att den 
västra delen inte bebyggs. Istället föreslås en tätare exploatering i mittersta 
och östra delen, koncentrerat kring en förlängning av Gustavs väg. Genom 
att bygga koncentrerat nyttjas infrastruktur mer effektivt och det blir 
enklare att anordna en attraktiv busslinje. 

En möjlighet till förskola söder om Canada förskola föreslås, men att den 
befintliga och tillkommande tomten korsas av ett grönstråk. Det är viktigt 
att skolskogen öster om förskoleområdet värnas. I vissa kvarter medges fler-
familjshus och radhus, i övrigt småhus. 

Bebyggelsens karaktär
Den nya bebyggelsen ska vara varierad i höjd och färgsättning och bygg-
nadsvolymerna ska vara begränsade och uppbrutna för att skapa variation 
och motverka enformighet. Bebyggelsen föreslås vara högre och tätare mot 
huvudgatan och tomterna mindre. Västerut, mot naturmarken, föreslås 
bebyggelsen bli glesare med större tomter och lägre byggnader. Förutom 
bostäder bör det vara möjligt med vissa centrumfunktioner, exempelvis 
frisör, i de mer centrala delarna, särskilt i kvarteren för flerfamiljshus. I 
flerfamiljskvarteren kan även gruppboenden och LSS-boenden anordnas. 
Byggnader bör placeras relativt nära gatan för att skapa ett tätare och mer 
tydligt gaturum. På så vis kan även trädgårdarna bli mer sammanhållna.

Grönstruktur och dagvattenhantering
Förutom att den västra delen undantas från exploatering föreslås ett grönt 
stråk från öster och Hånåkni, via skolskogen och västerut mot Hemulåns 
dalgång. Stigar finns idag på vissa sträckor men kan behöva kompletteras, 
särskilt förbi området vid Skvattramsvägen. 

Cyklist på skogsstig 

i Kanadaområdet
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Området bedöms rymma ca 200 

lägenheter och ca 100 småhus

Fotomontage på flerfamiljshus fint 

inpassade i skogskaraktären

Timmervägen
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Ett grönt stråk föreslås även från myrmarken i söder, mot norr, i första hand 
för dagvattenhantering men det kan även bilda en fågellokal och en trevlig 
rekreationsmiljö.

Vid en exploatering av området kommer många fler att nyttja den reste-
rande naturmarken för rekreation och den kan då behöva "uppgraderas" för 
att tåla högre besökstryck. Spångar kan anordnas och enkla bänkar placeras 
ut på strategiska platser. Särskilt i närheten av förskolan, kan "lekstopp" 
anordnas längs stigarna, exempelvis en gunga i ett träd eller andra enkla 
anordningar för att höja rekreationsvärdet för de yngsta. 

Trafik
En huvudgata, som bildas i en förlängning av Gustavs väg, leder genom hela 
området och förbinder Morkarlby med Timmervägen i söder. Denna ska 
även fungera som bussgata och längs med huvudgatan föreslås en separat 
gång- och cykelväg. En gång- och cykelförbindelse föreslås även österut 
mot Hånåkni, i övrigt ska gång- och cykeltrafik ske i blandtrafik.

Öppen gräsyta

Spång över dike
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RIKTLINJER FÖR KANADAOMRÅDET 
 � Detaljplaneläggning av Kanadaområdet ska föregås av ett programarbete för att klargöra 

områdets möjligheter och förutsättningar och detaljplaneläggningen kan med fördel ske 
etappvis. 

 � Kanadaområdet har förutsättningar att bli ett bostadsprojekt med särskilt fokus på hållbar-
hetsaspekter i enlighet med hållbarhetsstrategin Hållbara Mora.

 � Natur- och rekreationsvärdena i skogsmarken i väster (tallhed) och norr (löv- och blandskog) 
samt tallområde vid Timmervägen ska värnas. Förutsättningarna att använda dagvattenhante-
ring som ett attraktivt inslag i boendemiljöerna, i form av t.ex. dammar, dagvattenstråk etc., 
ska utredas i samband med program- och detaljplanearbete. 

 � All tillkommande bebyggelse bör inordna sig i den befintliga grönstrukturen och förstärka 
de natur- och rekreationsvärden som området har idag.

 � Koloniområde eller park kan anordnas mellan bebyggelse vid Ljungvägen och ny bebyggelse. 
Området har antagligen varit uppodlat tidigare och borde ha goda förutsättningar för odling.

 � Skolskogen söder om Lundstigen ska värnas.
 � Det är viktigt att det blir en fin övergång mot skogen i väster och därför bör bebyggelse i 

västra delen uppföras på större tomter. 
 � Byggnadsvolymerna ska vara småskaliga eller uppbrutna och höjderna och färgsättningen ska 

vara varierad. Byggnader bör utföras i trä i enlighet med Mora kommuns träbyggnadsstrategi 
och i enlighet med riktlinjerna för arkitektur och bebyggelse (se sida 68). 

 � Kanadaområdet har stor potential att utvecklas till ett funktionsblandat område med 
tätortsnära möjligheter till fysisk aktivitet.

 � Vid planering av nya bostäder ska behovet av förskola och skola i området utredas. En 
förskola kan uppföras söder om befintlig förskola. Samlokalisering kan innebära samord-
ningsvinster.
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HEMUS
Hemus - en liten by med närhet både till centrum och fritidsområden
Hemus ligger i tätortens västra del och består av både äldre och nyare 
bebyggelse. Den äldre bebyggelsen utgörs bland annat av en tidigare kvarn, 
smedja och bryggeri invid vid Hemulån. 

Direkt väster om Hemus by ligger Hemus skidstadion och naturreservat, 
läs mer i delområdet för Prästholmen och Hemus sida 210-215.

Norr om Oxbergsvägen ligger det lågt belägna Åränget, med ängs- och 
skogsmarker. 

Bebyggelsens karaktär
Den äldre bebyggelsen återfinns vid Hemulån samt enstaka gårdar i anslut-
ning till jordbruksmarken vid Oxbergsvägen. 

Det gamla Bryggeriet samt Idre Fjäll Arena, KAIS Moras innebandyarena, 
ligger nere vid Hemulån. Bryggeriet är uppfört med en för 1800-talet tids-
typisk industriarkitektur, men fasad i tegel. Flera uthusbyggnader finns kvar 
på tomten, se mer i delområde Hemus - Prästholmen. 

Bebyggelsen vid Oxbergsvägen- en är högre belägen och är uppförd under 
andra halvan av 1900-talet och består av småhus. 

Natur
Till några äldre gårdar hör jordbruksmark. Ett område har bedömts som 
mer värdefullt, främst för landskapsbilden. Norr om byn ligger det lågt 
belägna Åränget med lindor och skogsmark. Åränget har en varierad och 
tilltalande landskapsbild och en populär stig leder genom området och 
vidare mot Seljabron.

Omedelbart norr om bostäderna vid älven finns en brant sluttning, där det 
bedöms föreligga risk för erosion. Sträckan har prioritet III och ska granskas 
varje år. 

Äldre bebyggelse vid Hemulån
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HEMUS

Avgränsning planområde

Avgränsning delområden

Cykel befintligt primärt nät

Cykel föreslagen utveckling 

primärt nät

Grönområden som ska värnas

Grönstruktur som ska värnas 

och/eller utvecklas 

Jordbruksmark*

Riksintresse naturvård, Morafältet

Värdefull bebyggelsemiljö

Fornlämningar, yta

Fornlämningar, punkt

100-årsflöde utifrån Dalälvens 

vattenregleringsföretag

Erosion prioritet III kopia

Vägreservat, förbifart

Teckenförklaring

* i enlighet med Jordbruksverkets blockdata

Åränget

Hemus

Österdalälven

Förslag till läge för ny
infart, men frågan
behöver utredas närmare
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Trafik
Förbifart
Genom området löper reservatet för förbifart. Det är dock mindre 
troligt att denna etapp byggs ut men reservatet bör ligga kvar så att 
möjligheten inte omintetgörs. 

Infart till Hemus skidstadion och Idre Fjäll Arena
Trafiken till skidstadion och till innebandyarenan är periodvis intensiv 
och ansluter från Oxbergsvägen över järnvägen, i plankorsning, för att 
därefter gå genom ett bostadsområde. Den här trafiklösningen är 
mindre bra ur både trafiksäkerhetssynpunkt och störningssynpunkt. En 
ny lösning för infart till området behöver tas fram. En tänkbar lösning, 
med planskild passage under järnvägen, redovisas på kartan på 
föregående sida men frågan behöver utredas djupare.

RIKTLINJER FÖR HEMUS 
Bebyggelse
� Ny bebyggelse bör vara småskalig och utföras i max två våningar.
� Timmerhuskulturen i Mora har stor variationsrikedom, spänner över en mycket lång 

tidsålder och är en del av Moras unika attraktivitet. Alla timmerhus uppförda innan 1940 är 
en del i Siljansbygdens omistliga byggnadsbestånd och är i de fall de ingår i äldre gårdsbild-
ningar eller bymiljöer viktiga att värna och bevara på sin ursprungliga plats. Timmerhus som 
redan mist sitt sammanhang, t.ex. flyttats från tidigare läge, bör däremot vara möjliga att 
flytta. För att inte riskera att Siljansbygdens unika timmerhussamling urvattnas värdesätter 
kommunen att äldre timmerhus bevaras inom kommunen.

� Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen.

� Utred ny väg till Hemus skidstadion och Idre Fjäll Arena.

Värdefull bebyggelsemiljö
� Ny bebyggelse inom traditionell bymiljö i detta område ska stärka bebyggelsens karaktär 

med traditionella gårdsbildningar, se sida 284-285. 
� Nya byggnader, som prövas lämpliga med hänsyn till bebyggelsemönstret, måste även 

anpassas till befintlig byggnadstradition beträffande placering, volym, utformning, material 
och färgsättning.

� Befintlig bebyggelse med kulturvärden är olämplig att riva.
� Vid underhåll av byggnader med kulturvärde används färger, material och byggnadstekniker 

som svarar mot, och är anpassade till, byggnadens kulturvärde.



245245

Trafik
Förbifart
Genom området löper reservatet för förbifart. Det är dock mindre troligt 
att denna etapp byggs ut men reservatet bör ligga kvar så att möjligheten 
inte omintetgörs. 

Infart till Hemus skidstadion och Idre Fjäll Arena
Trafiken till skidstadion och till innebandyarenan är periodvis intensiv och 
ansluter från Oxbergsvägen över järnvägen, i plankorsning, för att däref-
ter gå genom ett bostadsområde. Den här trafiklösningen är mindre bra 
ur både trafiksäkerhetssynpunkt och störningssynpunkt. En ny lösning för 
infart till området behöver tas fram. En tänkbar lösning, med planskild 
passage under järnvägen, redovisas på kartan till höger men frågan behöver 
utredas djupare.

RIKTLINJER FÖR HEMUS 
Bebyggelse
 � Ny bebyggelse bör vara småskalig och utföras i max två våningar.
 � Timmerhuskulturen i Mora har stor variationsrikedom, spänner över en mycket lång 

tidsålder och är en del av Moras unika attraktivitet. Alla timmerhus uppförda innan 1940 är 
en del i Siljansbygdens omistliga byggnadsbestånd och är i de fall de ingår i äldre gårdsbild-
ningar eller bymiljöer viktiga att värna och bevara på sin ursprungliga plats. Timmerhus som 
redan mist sitt sammanhang, t.ex. flyttats från tidigare läge, bör däremot vara möjliga att 
flytta. För att inte riskera att Siljansbygdens unika timmerhussamling urvattnas värdesätter 
kommunen att äldre timmerhus bevaras inom kommunen. 

 � Brukningsvärd jordbruks mark får endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. 

 � Utred ny väg till Hemus skidstadion och Idre Fjäll Arena.

Värdefull bebyggelsemiljö
 � Ny bebyggelse inom traditionell bymiljö i detta område ska stärka bebyggelsens karaktär 

med traditionella gårdsbildningar, se sida 284-285. 
 � Nya byggnader, som prövas lämpliga med hänsyn till bebyggelsemönstret, måste även 

anpassas till befintlig byggnadstradition beträffande placering, volym, utformning, material 
och färgsättning. 

 � Befintlig bebyggelse med kulturvärden är olämplig att riva.
 � Vid underhåll av byggnader med kulturvärde används färger, material och byggnadstekniker 

som svarar mot, och är anpassade till, byggnadens kulturvärde. 
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UTMELAND
Utmeland - från holbyar och Zorns gammelgård till  
kedjehus och badplats
Utmeland ansluter till Mora tätort och gränsar till Siljans strand. Byn har 
gamla anor. Den bestod i äldre tid av två byklungor - Norra Utmeland 
eller Utmelandsholen samt Södra Utmeland. Utmelandsmonumentet är 
beläget i södra Utmeland. I Utmeland fanns Moras fattighus och i början 
av 1900-talet uppfördes Moras första vattentorn här, som idag, tillsammans 
med radiolänktornet är landmärken från större delen av tätorten. Under 
1900-talets första hälft utgjordes största delen av dagens Utmeland av jord-
bruksmark men idag är bebyggelsen sammanhängande hela vägen ner till 
Örjastäppan. 

På vissa ställen finns äldre gårdar med löst kringbyggd karaktär eller med 
vinkelställda byggnadsgrupperingar. Den gamla strukturen med täta gatu-
miljöer är på vissa platser fortfarande tydlig. Ett flertal av manbyggnaderna 
är ombyggda under senare tid. Dessa områden har utpekats som värdefulla 
bebyggelsemiljöer.

Under 1900-talet har Utmeland byggts ut med tydliga årsringar, allt från 
mindre kompletteringar på 1950-talet, grupphusområden från 1950- och 
1960-talen till mer storskalig utbyggnad med miljonprogramskaraktär i 
Tomtebo på 1970-talet och till kedjehus i Klockarhagen på 1980-talet. 
Skeriol med Mora folkhögskola och Zorns gammelgård är belägna i norra 
delen av Utmeland, nära Saxnäs. 

I södra Utmeland ligger Yvraden där det finns äldre bybebyggelse. 

Förtätningar
Utmeland är ett populärt bostadsområde och ett par mindre områden 
bedöms möjliga för förtätning av bostäder. Ny bebyggelse bör anpassas till 
omgivande bebyggelse i skala och volym. På Saxnäs södra är det fin utsikt 
över Saxviken men området är förorenat och framtida bebyggelse måste 
troligtvis föregås av sanering.

Jordbruksmark
Ett område nordost om Klockarhagen brukas som jordbruksmark. Det är 
även värdefullt för landskapsbilden och det är positivt om området kan 
fortsätta brukas.

Även i området mellan Klockarhagen och det bebyggda området i Åmåsäng 
finns jordbruksmark. Idag är vissa delar relativt igenvuxna i Åmåsäng och 
vissa delar betas. Området betraktas som värdefullt för landskapsbilden då 
det obebyggda området är en viktig buffert mot badplatsen och berättar 
om hur Siljansbygdens landskap tidigare brukats. Grundläggningsförhållan-
dena är mindre lämpligt för ny bebyggelse.

Ängs- och betesmarksinventeringen, Jordbruksverket 2016, pekar ut en 
yta i Åmåsäng som utvecklingsmark. Med detta avses före detta kultiverad 
mark som med rätt skötsel kan få högre biologiskt värde. En annan yta i 
Åmåsäng, där beteshävden har lett till att antalet hävdgynnade arter ökat, 

Jordbruksmark

Under avsnittet jordbruksmark på 
sida 146 och framåt kan du läsa 
mer om jordbruksmark och hur 
denna redovisas i den fördjupade 
översiktsplanen.

Bedömningar av jordbruksmarkens 
brukningsvärde hanteras inte i den 
fördjupade översiktsplanen utan i 
exempelvis bygglovsärenden och vid 
detaljplaneläggning. 
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UTMELAND

KARTA UTMELAND

Avgränsning planområde

Avgränsning delområden

Område möjligt för 
utveckling av nya bostäder

Utvecklingsområde**

Område där hus högre än 
fyra våningar inte bör medges

Cykel befintligt primärt nät

Cykel befintligt sekundärt nät

Cykel föreslagen utveckling 
sekundärt nät

LIS-område

Område för fri passage 
i LIS-område

Strandskydd, utökat

Grönområden som ska värnas

Grönstruktur som ska värnas 
och/eller utvecklas 

Saxviksöarnas föreslagna stråk

Naturreservat

Nyckelbiotoper

Jordbruksmark*

Ängs- och betesmarks-
inventeringen

Värdefull bebyggelsemiljö

Kulturhistorisk värdefull byggnad, 
grupp_I_a

Kulturhistoriskt värdefull väg

Fornlämningar, yta

Fornlämningar, punkt

Våtmarksinventeringen, klass III, 
vissa naturvärden

Våtmarksinventeringen, klass IV, 
låga naturvärden

100-årsflöde utifrån Dalälvens 
vattenregleringsföretag

Beräknat högsta flöde enligt MSB

Dagvattenstråk

Område för dagvattenhantering

Badplats

Rekommenderad väg för farligt gods

Väg som inte längre bör rekommenderas 
för transporter av farligt gods

Potentiellt förorenade mark - riskklass

Uppgift saknas om riskklass

1, mycket stor risk

2, stor risk

3, måttlig risk

4, liten risk

Teckenförklaring

* i enlighet med Jordbruksverkets 
blockdata

** utvecklingsområde för bostäder, 
handel och kontor

Klockarhagen

Yvraden

Tomtebo

Åmåsäng

Camping

Saxviks-
öarna

Vattumyren

Skeriol

Örjastäppan

Klubbholmen

N. Gotholmen

S. Gotholmen

Blisterholmen

Kråkmats-
holmen

Siljan

Utmelands-
monumentet

Saxnäs

Väg 70

Utmelands-
skolan
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klassas nu som "Artrik, hävdpräglade gräsmarker nedanför trädgränsen på 
torra- friska silikatrika jordar. Naturtypen har utvecklats genom lång hävd-
kontinuitet."

Örjastäppan
Örjastäppan är verksamhets- och industriområde, tillkommet under 1900-
talets senare hälft. Bebyggelsen är storskalig och gaturummet ofta brett. En 
detaljplan som medger verksamheter mittemot Vattumyrens industriom-
råde antogs 2015 och försäljning av industritomter i området pågår. 

Funäsudden
Norr om Åmåsäng ligger Funäsudden som tillsammans med Saxviksöarna 
är ett övrigt intresse för naturvården. Funäsudden domineras ömsom av 
tallskog ömsom av björkskog. Det är gott om brakved (buske) och även 
stora myrstackar. Sammantaget bjuder Saxvikenområdet på flera lämp-
liga fågelbiotoper. På Funäsudden finns även en utpekad sumpskog och en 
nyckelbiotop med aspskog. 

Saxviksöarna
Holmarna är flacka, lågt belägna och är bildade av sandsediment från Öster-
dalälvens mynning i Siljan. Marken är huvudsakligen bevuxen med mossor 
och lummer. 

Antagligen betades holmarna förr i tiden och de var ganska kala fram tills 
dess att flottningen upphörde. Skogen är tämligen ung och består i huvudsak 
av glasbjörk och tall. Det finns en del död ved. Eftersom en del av de äldre 
tallarna är grovgreniga är de lämpliga som boträd för exempelvis rovfåglar. 
Öarna är en avskild häckningsmiljö för fåglar men de är även viktiga för 
rastande fåglar. Naturvärdena i övrigt består främst av det rika inslaget av 
lövträd.

Saxviksöarna

UTMELAND
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Kommunfullmäktige beslutade år 1988 att påbörja markinköp på öarna 
och att öarna så småningom skulle avsättas som naturreservat. Kommunen 
har idag förvärvat all mark på öarna.

I kartan på sida 247 föreslås hur öarna delvis kan göras tillgängliga för 
allmänheten. Bro föreslås mellan Utmeland och Blisterholmen och en 
kombination av broar och stigar vidare till Norra Gotholmen och Klubb-
holmen. Även möjligheten att kunna ta sig ut på Klubbholmen från Tingsnäs 
bör undersökas. Broar, se exempel på utformning nedan, behöver utföras så 
att viktiga farleder för båtar kan fortsätta att fungera. De södra öarna 
föreslås reserveras för fågellivet.

Exempel på hur en enkel, till 
naturen anpassad stig, kan 
anordnas, till vänster en stig i öppen 
gräsmark (foto Michael Horn), 
till höger i skogen, från Lindänget- 
Brantudden i Orsa.

Bild från naturreservatet Oset, 

Örebro
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Åmåsäng
I Åmåsäng finns en populär badplats. Området i anslutning till badplat-
sen är bebyggt med camping och bostadshus. Söderut längs stranden finns 
gles, småskalig bebyggelse av sommarstugekaraktär, ofta fint inpassad i den 
omgivande skogen. Det finns spår av fornlämningar söder om den västra 
badplatsen i form av blästerbrukslämningar och fundament från en brygg-
lämning. 

Ett planprogram upprättades år 2014 för att studera Åmåsängs möjliga 
utveckling främst med avseende på utvecklingen av camping. Det finns 
möjlighet att förtäta och strukturera upp det centrala fritidshusområ-
det men det bedöms även vara möjligt med viss förtätning söderut längs 
stranden och ett mindre område i den nordligaste delen av planprograms-
området. 

LIS-område
I det tematiska tillägget till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) pekades ett område i Åmåsäng ut. Syftet med området 
är att möjliggöra bostäder, anläggningar för föreningslivet och företag inom 
besöksnäringen, i ett attraktivt läge vid Siljan. Utbyggnad kräver detaljplan 
i vissa områden för att säkra allmänhetens tillgänglighet till stranden men 
även för att garantera en samordnad utbyggnad av VA och vägar. Området 
har i vissa avsnitt höga naturvärden och en naturvärdesinventering krävs 
om dessa områden ska exploateras. Vissa sträckor är avsatta för fri passage 
längs stranden. 

Strandskydd

Upphävande och dispens från 
strandskyddet kräver särskilda skäl, 
motiv till varför stränderna behöver 
tas i anspråk och en tillräckligt 
bred fri passage vid stranden för 
allmänhetens framkomlighet. 

Läs mer på sida 52.

Åmåsäng, område väster badplats

Norra delen av planprogramsområdet

Åmåsäng, område 

söder badplats

Illustrationer från planprogram

Ett trähus skymtar 

mellan träden
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Åmåsäng
I Åmåsäng finns en populär badplats. Området i anslutning till badplat-
sen är bebyggt med camping och bostadshus. Söderut längs stranden finns 
gles, småskalig bebyggelse av sommarstugekaraktär, ofta fint inpassad i den 
omgivande skogen. Det finns spår av fornlämningar söder om den västra 
badplatsen i form av blästerbrukslämningar och fundament från en brygg-
lämning. 

Ett planprogram upprättades år 2014 för att studera Åmåsängs möjliga 
utveckling främst med avseende på utvecklingen av camping. Det finns 
möjlighet att förtäta och strukturera upp det centrala fritidshusområ-
det men det bedöms även vara möjligt med viss förtätning söderut längs 
stranden och ett mindre område i den nordligaste delen av planprograms-
området. 

LIS-område
I det tematiska tillägget till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) pekades ett område i Åmåsäng ut. Syftet med området 
är att möjliggöra bostäder, anläggningar för föreningslivet och företag inom 
besöksnäringen, i ett attraktivt läge vid Siljan. Utbyggnad kräver detaljplan 
i vissa områden för att säkra allmänhetens tillgänglighet till stranden men 
även för att garantera en samordnad utbyggnad av VA och vägar. Området 
har i vissa avsnitt höga naturvärden och en naturvärdesinventering krävs 
om dessa områden ska exploateras. Vissa sträckor är avsatta för fri passage 
längs stranden. 

Ett trähus skymtar 

mellan träden

Strandskydd

Upphävande och dispens från 
strandskyddet kräver särskilda skäl, 
motiv till varför stränderna behöver 
tas i anspråk och en tillräckligt 
bred fri passage vid stranden för 
allmänhetens framkomlighet. 

Läs mer på sida 52.

Illustrationer från planprogram

Åmåsäng, område väster badplats

Åmåsäng, område 

söder badplats

Norra delen av planprogramsområdet
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RIKTLINJER FÖR UTMELAND 
 � I Utmeland framträder olika epokers planerings- ideal tydligt, vilket bör värnas.
 � Brukningsvärd jordbruks mark ska inte bebyggas.
 � Timmerhuskulturen i Mora har stor variationsrikedom, spänner över en mycket lång 

tidsålder och är en del av Moras unika attraktivitet. Alla timmerhus uppförda innan 1940 är 
en del i Siljansbygdens omistliga byggnadsbestånd och är i de fall de ingår i äldre gårdsbild-
ningar eller bymiljöer viktiga att värna och bevara på sin ursprungliga plats. Timmerhus som 
redan mist sitt sammanhang, t.ex. flyttats från tidigare läge, bör däremot vara möjliga att 
flytta. För att inte riskera att Siljansbygdens unika timmerhussamling urvattnas värdesätter 
kommunen att äldre timmerhus bevaras inom kommunen. 

 � Framtida ny bebyggelse vid Eldsläckarevägen bör på grund av det centrala och framträdande 
läget få en omsorgsfull gestaltning anpassad till sin omgivning.

 � Naturreservat ska bildas för Saxviksöarna. Det bör utredas vilka av öarna som ska göras till-
gängliga för allmänheten och vilka som ska prioriteras för fågellivet. Utredningen bör även 
innefatta hur de ska göras tillgängliga, exempelvis genom broar. 

 � Även Funäsudden kan vara aktuell för reservat.
 � Badplatsen ska ha möjlighet att utvecklas. 

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader
 � Byggnaderna ska värnas, se mer på sida 64-65. Deras värde är beskrivet i Kulturmiljöer i 

Mora kommun, 1991.

Värdefull bebyggelsemiljö
 � Ny bebyggelse inom traditionell bymiljö i detta område ska stärka bebyggelsens karaktär 

med traditionella gårdsbildningar, se sida 284-285. 
 � Nya byggnader, som prövas lämpliga med hänsyn till bebyggelsemönstret, måste även 

anpassas till befintlig byggnadstradition beträffande placering, volym, utformning, material 
och färgsättning. 

 � Bebyggelse med kulturvärden är olämplig att riva.
 � Vid underhåll av byggnader med kulturvärde används färger, material och byggnadstekniker 

som svarar mot, och är anpassade till, byggnadens kulturvärde. 
 � Längs gata markerad som kulturhistoriskt värdefull ska bebyggelsen bilda ett tydligt och 

smalt gaturum.
 � Det är positivt om asfaltbeläggningar undviks på vägar, öppna platser samt gårdsplaner som 

inte redan är asfalterade. Nyanläggning, borttagande, samt uträtning och breddning av vägar 
bör undvikas. Belysningsarmaturer och stolpar bör väljas med omsorg. Majstångsplatsen, vid 
vattentornet, ska visas hänsyn. 

 � Häckar, vårdträd och karaktäristiska träd i gaturummet bör visas hänsyn. 
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Åmåsäng - väster badplats
 � Fastigheterna bör vara relativt stora i förhållande till byggnaderna.
 � Byggnader bör passas in i den omgivande skogsmarken så att vegetation kan sparas mellan 

tomtplatserna.
 � Höjden på ny bebyggelse bör anpassas till omgivande bebyggelse.
 � Byggnadsarean för huvudbyggnad bör anpassas till omgivande bebyggelse.
 � Det kan vara lämpligt med flera mindre uthusbyggnader.
 � Ny bebyggelse bör ha fasadmaterial av trä och tak av tegel eller plåt. 
 � Lämpliga fasadfärger är traditionella slamfärger exempelvis faluröd, alternativt järnvitriol 

eller obehandlat trä som får gråna naturligt. Tak bör ha en matt yta.
 � De arkeologiska värdena ska beaktas och man ska vara uppmärksam på fornlämningar. Arke-

ologiska insatser kan krävas.

Åmåsäng - söder badplats
 � Tillkommande bebyggelse bör anpassas till terrängen och naturen. 
 � Omgivande skog bör sparas i största möjliga mån.
 � Grundläggning ska ske utan omfattande schaktning eller uppfyllnader.
 � Byggnadernas storlek och skala bör anpassas till omgivande bebyggelse. 
 � Uthus bör uppföras som flera mindre byggnadskroppar hellre än enstaka stora volymer.
 � Ny bebyggelse bör ha fasadmaterial av trä 
 � De flesta material kan vara lämpliga som taktäckning men ytan ska vara matt. 
 � Lämpliga fasadfärger är traditionella slamfärger exempelvis faluröd, alternativt järnvitriol 

eller obehandlat trä som får gråna naturligt. 

Åmåsäng - norra delen 
 � Passage för allmänheten längs med stranden ska säkerställas.
 � Utformningen av strandområdet med stig för allmänheten och bryggor behöver studeras 

närmare i ett eventuellt framtida detaljplanearbete. 
 � Framtida detaljplanering bör undersöka om det är möjligt med viss röjning av undervegeta-

tion längs med stranden för att möjliggöra utsikt men ändå spara aspskogen. 
 � Byggnadsarean bör begränsas till t.ex. 15-20 % av fastighetsarean. 
 � Byggnader bör utföras med max två våningar och inte förses med källare.
 � ”Bygatan” bör få enskilt huvudmannaskap med egen gemensamhetsanläggning, för vilken de 

nya tomterna i området ansvarar.
 � Området gränsar till både nyckelbiotop, sumpskog och omfattas delvis av övrigt intresse 

naturvården. Därför behöver en detaljerad naturvärdesinventering tas fram inför arbete med 
detaljplanen, för att klargöra var bebyggelsen kan placeras utan att betydelsefulla natur-
värden går förlorade

Planprogram Åmåsäng

Riktlinjerna för Åmåsäng är i huvudsak hämtade från planprogrammet för Åmåsäng 
från 2014. För mer detaljerad information och bakgrund hänvisas till planprogrammet. 
(Mer information om det finns på www.morakommun.se/planering)
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VINÄS
Vinäs utgörs av byklasar i ett öppet jordbrukslandskap
Vinäs ligger strax söder om tätorten, avskild från Utmeland/Yvraden/Örja-
stäppan genom ett skogsavsnitt och är den enda byn i delområdet som 
ännu inte har vuxit ihop med tätorten.

Vinäs utgörs av byklasar belägna intill byvägarna och omgiven av jordbruk-
smark. Äldre byklasar har utpekats som värdefulla bebyggelsemiljöer och 
det är viktigt att de inte tillåts flyta ut i landskapet. Särskilt värd att notera 
är bygdegården Bärsgard, vid Bärsgardsvägen.

Börje Blomé, som även ritade hus på Tuvan, har ritat radhus i tegel, centralt 
belägna i Vinäs.

Åkermarken är omfattande och sammanhängande, vilket är unikt för tät-
orten men även i kommunen som helhet. Dessa ytor är viktiga för både 
jordbruket och för landskapsbilden.

Jordbruksmark

Under avsnittet jordbruksmark på 
sida 146 och framåt kan du läsa 
mer om jordbruksmark och hur 
denna redovisas i den fördjupade 
översiktsplanen.

Bedömningar av jordbruksmarkens 
brukningsvärde hanteras inte i den 
fördjupade översiktsplanen utan i 
exempelvis bygglovsärenden och vid 
detaljplaneläggning. 

Verksamheter 
Det finns ett par verksamheter/industrier i byn. De är belägna intill Vinäs 
bygata och i byns utkanter. Med avseende på störningar bör nya bostäder 
inte medges för nära verksamheterna men vilket avstånd som är aktuellt 
behöver studeras närmare då verksamheterna medför olika typer av stör-
ningar/risker. Nya verksamheter bör inte heller medges för nära befintliga 
bostäder. 

Vinäsgraven
Vinäsgraven är naturreservat och utgörs av en ravin som är nedskuren i de 
stora fossila flygsandfälten som angränsar till Mora i norr och väster. Ravinen 
har bildats genom tömningen av den uppdämda fornsjön vid Lomsmyren 
och erosion av Vinäsbäcken samt genom att grundvatten tränger fram som 
källor. 

Radhus i Vinäs 

ritade av Börje Blomé

Avgränsning planområde

Avgränsning delområden

Naturvårdsområde

Jordbruksmark*

Värdefull bebyggelsemiljö

Fornlämningar, yta

Fornlämningar, punkt

Våtmarksinventeringen, klass III, 

vissa naturvärden

Våtmarksinventeringen, klass IV, 

låga naturvärden

100-årsflöde utifrån Dalälvens 

vattenregleringsföretag

Väg som inte längre bör rekommenderas

för transporter av farligt gods 

Potentiellt förorenade mark - riskklass

3, måttlig risk

4, liten risk

Teckenförklaring

* i enlighet med Jordbruksverkets blockdata

Vinäs-
graven

Siljan

Brykthed

badplats

Björkgärdet

båthusområde

Heden

Kartnäs
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VINÄS
Vinäs utgörs av byklasar i ett öppet jordbrukslandskap
Vinäs ligger strax söder om tätorten, avskild från Utmeland/Yvraden/Örja-
stäppan genom ett skogsavsnitt och är den enda byn i delområdet som 
ännu inte har vuxit ihop med tätorten.

Vinäs utgörs av byklasar belägna intill byvägarna och omgiven av jordbruk-
smark. Äldre byklasar har utpekats som värdefulla bebyggelsemiljöer och 
det är viktigt att de inte tillåts flyta ut i landskapet. Särskilt värd att notera 
är bygdegården Bärsgard, vid Bärsgardsvägen.

Börje Blomé, som även ritade hus på Tuvan, har ritat radhus i tegel, centralt 
belägna i Vinäs.

Åkermarken är omfattande och sammanhängande, vilket är unikt för tät-
orten men även i kommunen som helhet. Dessa ytor är viktiga för både 
jordbruket och för landskapsbilden.

Verksamheter 
Det finns ett par verksamheter/industrier i byn. De är belägna intill Vinäs 
bygata och i byns utkanter. Med avseende på störningar bör nya bostäder 
inte medges för nära verksamheterna men vilket avstånd som är aktuellt 
behöver studeras närmare då verksamheterna medför olika typer av stör-
ningar/risker. Nya verksamheter bör inte heller medges för nära befintliga 
bostäder. 

Vinäsgraven
Vinäsgraven är naturreservat och utgörs av en ravin som är nedskuren i de 
stora fossila flygsandfälten som angränsar till Mora i norr och väster. Ravinen 
har bildats genom tömningen av den uppdämda fornsjön vid Lomsmyren 
och erosion av Vinäsbäcken samt genom att grundvatten tränger fram som 
källor. 

Jordbruksmark

Under avsnittet jordbruksmark på 
sida 146 och framåt kan du läsa 
mer om jordbruksmark och hur 
denna redovisas i den fördjupade 
översiktsplanen.

Bedömningar av jordbruksmarkens 
brukningsvärde hanteras inte i den 
fördjupade översiktsplanen utan i 
exempelvis bygglovsärenden och vid 
detaljplaneläggning. 

Radhus i Vinäs 

ritade av Börje Blomé

Avgränsning planområde

Avgränsning delområden

Naturvårdsområde

Jordbruksmark*

Värdefull bebyggelsemiljö

Fornlämningar, yta

Fornlämningar, punkt

Våtmarksinventeringen, klass III, 

vissa naturvärden

Våtmarksinventeringen, klass IV, 

låga naturvärden

100-årsflöde utifrån Dalälvens 

vattenregleringsföretag

Väg som inte längre bör rekommenderas

för transporter av farligt gods 

Potentiellt förorenade mark - riskklass

3, måttlig risk

4, liten risk

Teckenförklaring

* i enlighet med Jordbruksverkets blockdata

Vinäs-
graven

Siljan

Brykthed

badplats

Björkgärdet

båthusområde

Heden

Kartnäs
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Ravinbotten är mycket fuktig och inslaget av fuktälskande lövträdsarter är 
stort. De branta ravinsidorna är bevuxna med lövskog och tallskog. På de 
omgivande hedarna dominerar tallen. Ravinens nedre delar är kulturpåver-
kade och har brukats som slåttermarker.

I ravinen och på omgivande hedar finns ett flertal stigar som nyttjas för 
rekreation.

Syftet med reservatet var att bevara en geomorfologiskt intressant bildning 
samt att hålla området tillgängligt för allmänheten.

Båthus och badplats
Där Vinäsbäcken mynnar i Siljan finns ett båthusområde. Även båthusen 
är utpekade som värdefull bebyggelsemiljö då fisket historiskt har varit en 
viktig del i försörjningen och båthusen visar på hur folk levde förr.

Badplatsen är vackert belägen i söderläge på ett näs något norr om båthu-
sen.

Vinäs båthamn

Foto: Owe Hållmarker
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RIKTLINJER FÖR VINÄS
 � Nya bostadsetableringar bör ske på äldre tomtplatser, i skogen eller på gränsen till skogs-

marken.
 � I Vinäs finns stora sammanhängande ytor av jordbruksmark som är viktiga både för jord-

bruket och landskapsbilden och ska värnas. 
 � Brukningsvärd jordbruks mark får endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om 

det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. 
 � Verksamheter får inte medföra risker eller störningar för omgivningen.
 � Timmerhuskulturen i Mora har stor variationsrikedom, spänner över en mycket lång 

tidsålder och är en del av Moras unika attraktivitet. Alla timmerhus uppförda innan 1940 är 
en del i Siljansbygdens omistliga byggnadsbestånd och är i de fall de ingår i äldre gårdsbild-
ningar eller bymiljöer viktiga att värna och bevara på sin ursprungliga plats. Timmerhus som 
redan mist sitt sammanhang, t.ex. flyttats från tidigare läge, bör däremot vara möjliga att 
flytta. För att inte riskera att Siljansbygdens unika timmerhussamling urvattnas värdesätter 
kommunen att äldre timmerhus bevaras inom kommunen. 

Värdefull bebyggelsemiljö
 � Ny bebyggelse inom traditionell bymiljö i detta område ska stärka bebyggelsens karaktär 

med traditionella gårdsbildningar, se även sida 284-285.
 � Äldre byklasar har utpekats som värdefulla bebyggelsemiljöer och det är viktigt att de har en 

tydlig avgränsning mot omgivningen och inte slumpmässigt tillåts flyta ut i landskapet. 
 � Nya byggnader, som prövas lämpliga med hänsyn till bebyggelsemönstret, måste även 

anpassas till befintlig byggnadstradition beträffande placering, volym, utformning, material 
och färgsättning. 

 � Befintlig bebyggelse med kulturvärden är olämplig att riva.
 � Vid underhåll av byggnader med kulturvärde används färger, material och byggnadstekniker 

som svara mot, och är anpassade till, byggnadens kulturvärde. 
 � Häckar, vårdträd och karaktäristiska träd i gaturummet bör visas hänsyn. 
 � Det är positivt om asfaltbeläggningar undviks på vägar, öppna platser samt gårdsplaner som 

inte redan är asfalterade. Nyanläggning, borttagande, samt uträtning och breddning av vägar 
bör undvikas. Belysningsarmaturer och stolpar bör väljas med omsorg. Majstångsplatsen ska 
visas hänsyn. 
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MORA SYDVÄSTRA
Här ligger Mora Siljan flygplats
Söder om väg 26/45 ligger Mora Siljan Flygplats, läs mer om den på sida 
102-105. I anslutning till flygplatsen ligger go-cartbana, motocrossbana 
och rallycrossbana. 

Natur
Området utgörs till stora delar av skogsmark. En stor del av marken finns 
med i våtmarksinventeringen, Lomsmyren-Sälemyr men har värderats till 
den lägsta klassen, IV. Området beskrivs som ett flackt tallheds-/myrland-
skap. Det finns även myrar väster och söder om flygplatsen. 

Inom delområdet finns ett skogligt naturvårdsavtal. (Se grå ruta till vänster 
för mer information.)

Naturvårdsavtal

Naturvårdsavtal är frivilliga avtal 
som kan tecknas mellan Länsstyrel-
se och markägare. Ambitionen ska 
vara att områdets naturvärden ska 
bevaras och utvecklas på lång sikt. 
Markägaren kan själv bestämma hur 
lång avtalstiden ska vara. Den får 
vara som mest 50 år. Även Skogs-
styrelsen kan teckna naturvårdsavtal 
med markägare.

Se mer information på: 
www.lansstyrelsen.se/dalarna/na-
tur-och-landsbygd/skyddad-natur

Fornlämningar
I området finns det gott om fångstgropar och även fångstgropssystem vilket 
tyder på att området använts under lång tid.

Lomsmyren
Strax söder om tätorten ligger Lomsmyrens ridanläggning där det bland 
annat finns stall och ridhus. I Lomsmyren finns även timmerterminal.

RIKTLINJER FÖR MORA SYDVÄSTRA
 � Flygplatsen ska ha möjlighet att utvecklas, exempelvis genom en förlängning av landnings-

banan.
 � För att inte öka bullret för boende i Isunda bör banan förlängas norrut. Detta kan innebära 

att vägen ut till flygplatsen behöver flyttas norrut eller att den äldre anslutningen från väg 45 
öppnas. 

 � Det är viktigt att området kring flygplatsens terminal har en städad och trevlig utformning, 
eftersom det kan vara det första som en besökare möter av Mora.

 � Motorsport kan orsaka störande buller för omgivningen och det är därför positivt att dessa 
verksamheter är lokaliserade hit, där det är långt till närmsta bostad. 

 � Bostäder ska inte medges alltför nära Lomsmyrens ridanläggning för att den ska ha möjlighet 
att utvecklas. 

258
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MORA SYDVÄSTRA

Avgränsning planområde

Avgränsning delområden

Cykel befintligt sekundärt nät

Naturreservat

Område med skogligt 

naturvårdsavtal

Fornlämningar, yta

Fornlämningar, punkt

Våtmarksinventeringen, klass IV, 

låga naturvärden

Väg som inte längre bör rekommenderas 

för transport av farligt gods 

Rekommenderad väg för farligt gods

Vägreservat, förbifart

Potentiellt förorenade mark - riskklass

Uppgift saknas om riskklass

3, måttlig risk

4, liten risk

Teckenförklaring

Lomsmyren

Inlandsbanan

V
äg

 2
6/

45

Mora Siljan 

flygplats

Vinäsgraven
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TUVAN OCH SANDÄNGARNA
Ett tidstypiskt 1950-talsområde som ligger intill ett friluftsområde
Tuvan ligger norr om Österdalälven och öster om väg 70. Området utgörs 
av ett bostadsområde från 1950-talet samt ett par småhus. Norr och öster 
om flerfamiljshusen finns ett par verksamheter. Sandängarna är ett större 
grönområde med rekreationsvärden där det finns stigar, golfbana, skjutbana 
och fotbollsplaner. I norr avgränsar Orsasjön, i öster Orsälven och i söder 
Österdalälven. Utsikten ut över Orsasjön mot norr är vacker och likaså vyn 
in mot Mora, där utsikten domineras av kyrktornet. 

Området ingår i kommunens utbyggnadsplan för kommunalt vatten och 
avlopp. (Se även avsnittet Vatten och avlopp på sida 124.)

Bebyggelsens karaktär
Flerfamiljshusen på Tuvan
Förutom ett par äldre trävillor utgörs bostadsbebyggelsen på Tuvan fram-
förallt av ett typiskt 1950-talsområde. Dalarnas museum har inventerat 
området och har bedömt att området är ett välbevarat och representativt 
område med dalamodernistiskt uttryck. Byggnaderna är lamellhus i två 
och en halv våningar plus källare. Fasaderna utgörs av tegel och balkong-
erna är delvis insjunkna i fasaden. Det finns perspektivfönster med smalare 
sidoruta, även enkla perspektivfönster samt fönster med två bågar/karm. 
Fönstren är färgsatta i grönt, brunt, blått och gult beroende på hus. Taken 
utgörs av spetsiga sadeltak belagda med lertegel. 

Utmärkande för områdets vegetation är de stora tallarna. Under 1940- 
och 1950-talen grupperades hus i gårdsformer. Bebyggelsen på den tiden 
anpassades ofta efter områdets topografi så att exempelvis skogsdungar 
bevarades, viket även gjorts här.

Äldre bebyggelse på Tuvan 
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TUVAN OCH SANDÄNGARNA

Avgränsning planområde

Avgränsning delområden

Område möjligt för 
utveckling av nya bostäder

Utvecklingsområde*

Cykel befintligt primärt nät

Grönområden som ska värnas

Grönstruktur som ska värnas 
och/eller utvecklas 

Övriga intressen kulturmiljövård

Värdefull bebyggelsemiljö

Riksintresse kulturmiljövård

Fornlämningar, punkt

100-årsflöde utifrån 
Dalälvens vattenregleringsföretag

Beräknat högsta flöde enligt MSB

Vägreservat, förbifart

Potentiellt förorenade mark - riskklass

Uppgift saknas om riskklass

Teckenförklaring

* utvecklingsområde för funktionsblandad bostadsbebyggelse, särskilda utredningar
med avseende på buller och översvämningsrisk behöver ske

Tuvan

skjutbana

Sandängarna

fotboll

golfbana

tennisbanor

Orsasjön

Österdalälven
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Höghuset på Tuvan
År 2019 lät det kommunala fastighetsbolaget Morastrand uppföra ett 
sjuvåningshus med 39 lägenheter på Tuvanområdet. Anpassningar till det 
befintliga bostadsområdet innebar bland annat att byggnaden är uppförd i 
tegel med delvis indragna balkonger och med taklutning och takttäckning 
likt övrig bebyggelse i området. 

Sandängarna
Sandängarna domineras av skogsmark. I sydost finns golfbana, i väster fot-
bollsplaner och skjutbana. I norr finns enstaka bostadsbebyggelse. Den 
befintliga golfbanan, närhet till natur och outnyttjad mark gör Sandängarna 
till ett område med stor potential att utvecklas till en funktionsblandad 
stadsdel med en mix av bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekre-
ation och närhet till förskola och skola. Sandängarna har idag en betydligt 
enklare trafiksituation än exempelvis Hemus och Prästholmen.

Vissa delar är lågt belägna och utsatta för översvämningsrisk från Öster-
dalälven. Ett större område har redovisats som möjligt för utveckling av 
nya bostäder, särskilda utredningar avseende översvämningsrisken behöver 
dock ske och eventuell framtida bebyggelse på skjutbanan behöver föregås 
av sanering av marken. Ett område för bostäder föreslås i söder, i anslutning 
till golfbanan, med fin utsikt in mot centrum. 

Höghus på Tuvan byggt 2019
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RIKTLINJER FÖR TUVAN OCH SANDÄNGARNA 
Tuvan
 � Den befintliga 1950-talsbebyggelsen, utmärkt som värdefull bebyggelsemiljö, ska värnas. 

Byggnaderna ska bibehållas till sin karaktär med avseende på volym, proportioner, material-
behandling, färgsättning, samt detaljeringsnivå. Originaldetaljer ska värnas.

 � Eventuell ny bebyggelse i det här området ska stärka bebyggelsens karaktär och anpassas till 
denna vad gäller placering, skala, volym, material, utformning och färgsättning. 

 � Tallarna ska värnas.

Sandängarna
 � Sandängarna har stor potential att utvecklas till ett funktionsblandat område med 

tätortsnära möjligheter till fysisk aktivitet.
 � Eventuell ny bebyggelse öster och norr om det befintliga 50-talsområdet på Tuvan bör få ett 

eget arkitektoniskt uttryck och förhålla sig till den befintliga bebyggelsen. Placering, skala, 
volym, material, utformning och färgsättning är viktiga aspekter som noga måste övervägas i 
en eventuell framtida detaljplaneläggning. Se även riktlinjerna för bebyggelse och arkitektur 
på s. 67 och 69. 

 � Delar av området ligger inom område med risk för översvämning. Fortsatt planeringsarbete 
kräver riskanalyser och särskilda utredningar med tanke på översvämningsrisk. Se även rikt-
linjer för översvämning på sida 164.

 � All tillkommande bebyggelse bör inordna sig i den befintliga grönstrukturen och förstärka 
de natur- och rekreationsvärden som området har idag.

 � Buller från befintlig skjutbana behöver utredas och hanteras vid planering av nya bostäder. 
 � Möjligheterna att flytta skjutbanan bör utredas. 
 � VA-kapaciteten i området behöver utredas och utvecklas beroende av framtida exploate-

ringsgrad. 
 � Ny bebyggelse föreslås i öster längs älven med fin utsikt över vattnet och centrala Mora. 

Bebyggelsen bör utföras i maximalt tre våningar och ska anpassas till topografi och vegeta-
tion.
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ÖNA
Gammal jordbruksby nära tätorten
Öna är en by som ligger norr om Österdalälven. Den äldre delen av byn 
ligger utmed en ringgata och dess förgreningar. Runt byn, särskilt mot 
Östnor, finns jordbruksmark. Det finns rester av meanderslingor vilka är 
spår av Österdalälvens tidigare lopp. 

Öster om den gamla byn ligger industriområdet Täppan. Här finns även 
villabebyggelse som växt fram under 1900-talet. På Täppan finns bland 
annat den så kallade Beusgården som är uppförd år 1923 och har national-
romantiska drag.

Närmast väg 70 finns verksamhetsområde och handel, med storskaliga 
byggnadskroppar. En större kraftledning leder från Sandängarna till ett 
ställverk vid Brudtallsvägen. 

Det finns inslag av verksamheter i bostadsbebyggelsen, både i gamla Öna 
och på Täppan. Det här sättet att blanda boende och arbete har gamla 
anor men verksamheter får inte medföra störningar för omgivningen. Verk-
samheter kan medges inne i bostadsområden men de får inte ha en alltför 
transportintensiv verksamhet eller orsaka störande buller, lukt eller andra 
olägenheter för grannarna. 

Jordbruksmark

Under avsnittet jordbruksmark på 
sida 146 och framåt kan du läsa 
mer om jordbruksmark och hur 
denna redovisas i den fördjupade 
översiktsplanen.

Bedömningar av jordbruksmarkens 
brukningsvärde hanteras inte i den 
fördjupade översiktsplanen utan i 
exempelvis bygglovsärenden och vid 
detaljplaneläggning. 

Utvecklingsområde
Området vid före detta Öna skola har pekats ut som grönområde i grönst-
rukturplanen. Vissa delar skulle kunna vara lämpliga att bebygga och därför 
har området pekats ut som ett utvecklingsområde. Hänsyn måste tas till 
närheten till bostäder, industrier och kraftledning och att marken kan vara 
förorenad. 

Före detta Öna skola
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ÖNA

Avgränsning delområden

Utvecklingsområde

Cykel befintligt primärt nät

Cykel föreslagen utveckling 
primärt nät

Cykel befintligt sekundärt nät

Grönområden som ska värnas

Grönstruktur som ska värnas 
och/eller utvecklas 

Jordbruksmark*

Övriga intressen kulturmiljövård

Kulturhistoriskt värdefull väg

Fornlämningar, yta

Fornlämningar, punkt

Våtmarksinventeringen, klass III, 
vissa naturvärden

100-årsflöde

Erosion prioritet III

Lokalt/mindre centrum

Vägreservat, förbifart

Potentiellt förorenade mark - riskklass

Uppgift saknas om riskklass

2, stor risk

3, måttlig risk

Teckenförklaring

* i enlighet med Jordbruksverkets blockdata

Täppan

Gödslan

Österdalälven

Öna-
heden

Finnsnäs

Knaggnäs
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Öna bys bebyggelsekaraktär
De flesta gårdarna i den äldre bykärnan har en oregelbunden gårdsbildning 
med ett månghussystem som till viss del är bevarat. Många av bostadshusen 
har fått behålla sitt utseende och inte förändrats nämnvärt under senare tid. 
I den västra delen av den gamla byn finns majstångsplatsen i en trevägskors-
ning. Villabebyggelsen har växt upp runt den gamla bykärnan, på de gamla 
odlingsmarkerna. Ringgatan är grunden i det slingrande bygatusystemet 
och ger byn dess speciella karaktär. 

Det finns även stora avsnitt av jordbrukslandskap mitt i bomiljön. Dessa 
förstärker bebyggelsens karaktär som Moraby med en mångfaldig bebyg-
gelse. Det finns även flera förindustriella ekonomibyggnader som bildar 
oväntade möten med modernistiska småhus, och sådana samband bör 
värnas.

Flygbild över västra delen av Öna (2019)
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RIKTLINJER FÖR ÖNA
 � Önas karaktär av äldre jordbruksby bör värnas.
 � Brukningsvärd jordbruks mark får endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om 

det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. 
 � Timmerhuskulturen i Mora har stor variationsrikedom, spänner över en mycket lång 

tidsålder och är en del av Moras unika attraktivitet. Alla timmerhus uppförda innan 1940 är 
en del i Siljansbygdens omistliga byggnadsbestånd och är i de fall de ingår i äldre gårdsbild-
ningar eller bymiljöer viktiga att värna och bevara på sin ursprungliga plats. Timmerhus som 
redan mist sitt sammanhang, t.ex. flyttats från tidigare läge, bör däremot vara möjliga att 
flytta. För att inte riskera att Siljansbygdens unika timmerhussamling urvattnas värdesätter 
kommunen att äldre timmerhus bevaras inom kommunen.

 � Verksamheter nära bostäder får inte vara störande för omgivningen.

Område av övrigt intresse för kulturmiljövården 
 � Ny bebyggelse inom traditionell bymiljö i detta område ska stärka bebyggelsens karaktär 

med traditionella gårdsbildningar, se sida 284-285. 
 � Nya byggnader, som prövas lämpliga med hänsyn till bebyggelsemönstret, måste även 

anpassas till befintlig byggnadstradition beträffande placering, volym, utformning, material 
och färgsättning. 

 � Befintlig bebyggelse med kulturvärden är olämplig att riva.
 � Vid underhåll av byggnader med kulturvärde används färger, material och byggnadstekniker 

som svara mot, och är anpassade till, byggnadens kulturvärde. 
 � Längs gata markerad som kulturhistoriskt värdefull ska bebyggelsen bilda ett tydligt och 

smalt gaturum.
 � Häckar, vårdträd och karaktäristiska träd i gaturummet bör visas hänsyn. 
 � Det är positivt om asfaltbeläggningar undviks på vägar, öppna platser samt gårdsplaner som 

inte redan är asfalterade. Nyanläggning, borttagande, samt uträtning och breddning av vägar 
bör undvikas. Belysningsarmaturer och stolpar bör väljas med omsorg. Majstångsplatsen ska 
visas hänsyn. 
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ÖSTNOR
I Östnor finns både livskraftigt jordbruk och industri
Östnor är en gammal by, präglad av både jordbruk och industri. Det finns 
flera fornlämningar, bland annat boplatser från stenåldern och slagg efter 
lågteknologisk järnframställning vilka visar att området var bebyggt redan 
under förhistorisk tid. På 1500-talet fanns åtta skattebönder i Östnor och 
på 1700-talet fanns det 46 hemman. Namnet Östnor lydde från början 
Östanår, och betydde öster om ån. Med ån avsågs Österdalälven. 

Byn är byggd på sandjord. Det var svårt att försörja sig på enbart jordbruk 
och därför skaffade folk sig bisysslor. I mitten av 1700-talet började urtill-
verkningen. Enligt traditionen skulle Anders Andersson från Bogghed ha 
lärt sig göra klockor i Stjärnsund när han var ute på herrarbete. Denna 
kunskap tog han sedan med sig hem. I början av 1800-talet var 90 personer 
knutna till urtillverkningen. När industrialismen fick sitt genombrott 
minskade tillverkningen för att så småningom helt upphöra. 

År 1865 startade Mora mekaniska verkstad som tillverkade symaskiner. 
Den fanns i en byggnad i nuvarande Rombogården. Denna tillverkning höll 
endast på i tolv år, då den utkonkurrerades av billigare maskiner. Frost Mats 
Mattson startade FM Mattsson AB på 1860-talet. Till en början tillverkades 
pinglor, selkrokar, selbeslag mm. År 1876 började pannkranar tillverkas. 
Knivtillverkning i större omfattning påbörjades i slutet av 1800-talet. Än 
idag präglas byn av industrierna. 

Det finns inslag av verksamheter i bostadsbebyggelsen. Det här sättet 
att blanda boende och arbete har gamla anor men verksamheter får inte 
medföra störningar för omgivningen. Verksamheter kan medges inne i 
bostadsområden men de får inte ha en alltför transportintensiv karaktär 
eller orsaka störande buller, lukt eller andra olägenheter för grannarna. 

I norr, nära väg 70, finns en tidigare återvinningscentralen. Viss avfallshan-
tering förekommer fortfarande i kommunal och privat regi, till exempel 
omlastning av avfall.

Idag bedrivs ekologisk odling, så gott som inne i byn, vilket är anmärknings-
värt för en så central by. Jordbruksmark

Under avsnittet jordbruksmark på 
sida 146 och framåt kan du läsa 
mer om jordbruksmark och hur 
denna redovisas i den fördjupade 
översiktsplanen.

Bedömningar av jordbruksmarkens 
brukningsvärde hanteras inte i den 
fördjupade översiktsplanen utan i 
exempelvis bygglovsärenden och vid 
detaljplaneläggning. 

Naturvärden
Östnor ligger i utkanten av Morafältet, som är av riksintresse för naturvår-
den, läs mer på sida 47.

Österdalälven har ändrat lopp genom tiderna och har efterlämnat mean-
derslingor, och det har bildats så kallade korvsjöar, bland annat Nymyren 
som vuxit igen med sumpkärrvegetation, tall, björk och buskar. Brunnmy-
ren har hunnit ytterligare ett steg i utvecklingen och har utvecklats till en 
tallbevuxen rismosse.

Myrarna är genomdragna av äldre diken och påverkade av vägdragningar 
och har värde III (det näst lägsta värdet).
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ÖSTNOR

Avgränsning planområde

Avgränsning delområden

Cykel föreslagen utveckling 
primärt nät

Cykel befintligt sekundärt nät

Grönområden som ska värnas

Grönstruktur som ska värnas 
och/eller utvecklas 

Jordbruksmark*

Riksintresse naturvård, Morafältet

Övriga intressen kulturmiljövård

Värdefull bebyggelsemiljö

Kulturhistoriskt värdefull väg

Fornlämningar, yta

Fornlämningar, punkt

Våtmarksinventeringen, klass III, 
vissa naturvärden

100-årsflöde

Vattenskyddsområden

Vägreservat, förbifart

Potentiellt förorenade mark - riskklass

Uppgift saknas om riskklass

1, mycket stor risk

2, stor risk

3, måttlig risk

Teckenförklaring

* i enlighet med Jordbruksverkets blockdata

Bogghed

Tåmåsbyn

Nymyren

Österdalälven

Riset

Inre skyddsområde
vattentäkt

Yttre skyddsområde
vattentäkt
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Rekreationsvärden
Det finns idag en aktivitetsplats i Östnor som drivs av Östnors byg-
degårdsförening. Där finns Troll- och clownstigen, som är en populär 
kombinerad lekplats och hinderbana för barn, och en kortare träningsställ-
ning/hinderbana för de större. Här finns också grillplats och fotbollsplan. 
Flera motionsspår börjar här, som lämpar sig för löpning, vandring eller 
mountainbike.

Den äldre bebyggelsen i Östnor
Östnor består av tre byklasar. Den sydvästra klasen kallas Byn och här finns 
flera äldre gårdar med löst kringbyggd karaktär eller med vinkelställda 
byggnadsgrupperingar. Den gamla strukturen med täta gatumiljöer är fort-
farande tydlig och det gamla bygatusystemet är fortfarande förhärskande. 
Ett flertal av manbyggnaderna är ombyggda under senare tid. I utkanten av 
byklungan finns senare tillkommen villabebyggelse. Majstångsplatsen ligger 
i en fyrvägskorsning som tidigare kallades Korsgatu. Här möts Finngatu, 
Västergatu, Willmansgatu och Nerdergatu.

Rombogården vid 

majstångsplatsen i 

Östnor (2021)

Troll- och clownstigen 

Östnor
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I Byn finns flera äldre byggnader. De bäst bevarade är Rombogården, nära 
majstången, med Finngården strax intill. Rombogården byggdes på 1830-
talet av Rombo Aron Mattsson. I dessa de här två gårdar finns väggmålningar 
från 1847, utförda av tre rättviksmålare.

Den nordligaste byklasen kallas Bogghed. Den äldre bebyggelsen grupperar 
sig här längs den böjda bygatan. Runt den gamla bebyggelsen har villabe-
byggelsen vuxit fram.

Den östligaste byklasen heter Tåmåsbyn. Här är inte den gamla strukturen 
så påtaglig utan nyare bebyggelse har trängt inpå och flera av manbygg-
naderna har moderniserats kraftigt. Mellan de gamla byklasarna har 
villabebyggelse vuxit fram.

Det finns även stora avsnitt av jordbrukslandskap mitt i bomiljön. Dessa 
förstärker bebyggelsens karaktär som Moraby med en mångfaldig bebyg-
gelse. Det är därför olämpligt att förtäta dessa till allt för hög grad, även om 
vissa nytillskott på väl valda ställen kan stärka karaktären. Det finns även 
flera förindustriella ekonomibyggnader som bildar oväntade möten med 
modernistiska småhus, sådana samband bör värnas.

Risets vattenverk
Det vattenverk som försörjer nästan hela tätorten och även vissa kring-
liggande byar med dricksvatten ligger i Riset, väster om Östnor. Det finns 
idag ett skyddsområde runt vattentäkten men det finns behov av att detta 
utökas uppströms, mot nordväst. Länsstyrelsen har därför utfärdat ett inte-
rimistiskt förbud mot borrningar i ett vidare område kring vattentäkten 
som gällde fram till 11 augusti 2020. Just nu pågår ett arbete med att 
förändra vattenskyddsområdets avgränsning som beräknas vara klart under 
2021. Det är även viktigt att intilliggande bebyggelse inte riskerar att orsaka 
en försämrad vattenkvalitet, genom olämpliga avloppsanläggningar. 

Markföroreningar
Industriell verksamhet har pågått i Östnor sedan 1800-talet och det är känt 
sedan gammalt att marken kan vara förorenad på vissa ställen. Vad som gör 
Östnor speciellt är att företag i området har varit verksamma under lång tid 
inom samma fastigheter och utvecklats från att vara små gårdssmedjor till 
att bli stora industrier. Detta har medfört att företagen ofta ligger i direkt 
anslutning till bostadshus.

Flera verksamheter och företag har genom åren utfört och genomfört mar-
kundersökningar. I Östnor är dock företagsbilden komplex. Historiskt sett 
har många företag kommit och gått, slagits samman och fått nya ägarbilder. 
Det är många aktörer som kan ha bidragit till utsläpp. Under 2018 och 
2019 har markundersökningar genomförts för att ta reda på omfattningen 
av eventuella metallföroreningar i marken.

Mätningarna visar förhöjda halter av zink, koppar och bly. De förhöjda 
halterna förekommer i de ytliga jordlagren och främst där marken inte har 
bearbetats, exempelvis skogsmark. På villatomter och åkrar, där marken 
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bearbetats, uppmättes lägre halter. Under det översta markskiktet var hal-
terna också lägre.

I hälsoriskbedömningen från 2019 framgår att dagligt intag av bär, svamp, 
grönsaker och rotfrukter från Östnor inte utgör en betydande risk. Det ska 
till mycket stora mängder för att risknivåerna ska överskridas. Det är dock 
en risk med att få i sig jord och barn bör undvika att stoppa jord och sand i 
munnen. Om detta sker regelbundet är risken stor att barnen får i sig halter 
av koppar, zink och bly över risknivåerna.

Mora kommun kan begära att fastighetsägare i Östnor tar markprover i 
samband med byggnadslovsansökningar. Förorenade massor ska enligt Mil-
jöbalken hanteras med varsamhet och får endast lämnas hos godkänd 
mottagare; vid större byggen kan det alltså innebära att krav träder in på att 
jordmassorna flyttas och hanteras på en annan plats. Läs mer om markför-
oreningar på sida 176.

Flygfoto Östnor (2017)
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RIKTLINJER FÖR ÖSTNOR
 � Det är värdefullt att Östnors speciella karaktär med en blandning av gamla gårdar, odling 

och verksamheter kan fortsätta utvecklas. 
 � Brukningsvärd jordbruks mark får endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om 

det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. 
 � Timmerhuskulturen i Mora har stor variationsrikedom, spänner över en mycket lång 

tidsålder och är en del av Moras unika attraktivitet. Alla timmerhus uppförda innan 1940 är 
en del i Siljansbygdens omistliga byggnadsbestånd och är i de fall de ingår i äldre gårdsbild-
ningar eller bymiljöer viktiga att värna och bevara på sin ursprungliga plats. Timmerhus som 
redan mist sitt sammanhang, t.ex. flyttats från tidigare läge, bör däremot vara möjliga att 
flytta. För att inte riskera att Siljansbygdens unika timmerhussamling urvattnas värdesätter 
kommunen att äldre timmerhus bevaras inom kommunen.

 � Nya bostäder bör inte uppföras nära återvinningscentralen. 
 � Verksamheter nära bostäder får inte vara störande för omgivningen.
 � Det kan ställas krav på att fastighetsägare i Östnor ska genomföra provtagningar och 

markundersökningar i samband med byggnadslovs ansökan. Resultaten från provtagningarna 
ska finnas innan beslut om bygglov kan tas.

Värdefull bebyggelse och område av övrigt intresse för kulturmiljövården 
 � Ny bebyggelse inom traditionell bymiljö i detta område ska stärka bebyggelsens karaktär 

med traditionella gårdsbildningar, se sida 284-285.
 � Nya byggnader, som prövas lämpliga med hänsyn till bebyggelsemönstret, måste även 

anpassas till befintlig byggnadstradition beträffande placering, volym, utformning, material 
och färgsättning. 

 � Befintlig bebyggelse med kulturvärden är olämplig att riva.
 � Vid underhåll av byggnader med kulturvärde används färger, material och byggnadstekniker 

som svara mot, och är anpassade till, byggnadens kulturvärde. 
 � Längs gata markerad som kulturhistoriskt värdefull ska bebyggelsen bilda ett tydligt och 

smalt gaturum.
 � Det är positivt om asfaltbeläggningar undviks på vägar, öppna platser samt gårdsplaner som 

inte redan är asfalterade. Nyanläggning, borttagande, samt uträtning och breddning av vägar 
bör undvikas. Belysningsarmaturer och stolpar bör väljas med omsorg. Majstångsplatsen ska 
visas hänsyn. 

 � Häckar, vårdträd och karaktäristiska träd i gaturummet bör visas hänsyn. 
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KRÅKBERG
By med långa anor och vacker utsikt över Orsasjön
Kråkberg ligger på en höjd vid Orsasjön, idag i tätortens utkant men Kråk-
berg är egentligen en riktigt gammal by. Bynamnet kommer antagligen av 
fågeln kråka eller gårdsnamnet Kråk. 

Det finns indikationer på att Kråkberg har varit befolkat under lång tid, då 
det finns gott om fornlämningar, från stenåldern och framåt. Vid Skåludden 
har man exempelvis hittat stenåldersboplatser och sydväst om byn har man 
hittat en slaggvarp med lämningar efter lågteknologisk järnframställning. 

Söder om byn hittades på 1940-talet en skelettgrav. År 1990 grävdes 
området ut och ett mindre gravfält med sex gravar togs fram. Gravarna är 
troligen kristna och från tidigt 1100-tal. I gravarna hittades knivar, pärlor, 
halsband och textilier. Nordväst om denna plats finns ett mindre gravfält. 
Inte långt från gravfältet har bland annat en spjutspets och pilspetsar hittats. 

Kråkberg ska före digerdöden på 1300-talet ha legat nere vid Orsasjön. 
Nästan alla invånarna dog och när byn skulle byggas upp igen flyttades den 
till sin nuvarande plats. 

Kråkbergsborna skaffade sig binäringar tidigt eftersom jorden inte räckte 
till för att försörja befolkningen. Under 1700- och 1800-talen började den 
mekaniska industrin göra intåg i byn, i likhet med övriga byar i närheten. 

Mellan väg 70 och byn finns rester av jordbruksmark som är viktig för 
landskapsbilden. I norra änden av byn finns en av de mest betydelsefulla 
badplatserna i tätorten, med långgrund sandbotten och vacker utsikt över 
Orsasjön.

Orsasjöns strandlinje i 

Kråkberg 

BILDBILAGA 5 – VÄSTRA ORSASJÖN  OCH KRÅKBERG 

 

1-2. Kråkberg med sandstrand och högvuxen vegetation på mer fuktig mark. Nedan lågvuxna 

vattenväxer på blottad strand. Därintill starr samt bård av viden. Näsuddholmen i bakgrunden. 
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KRÅKBERG

KARTA KRÅKBERG

Avgränsning planområde

Avgränsning delområden

Cykel befintligt primärt nät

Cykel föreslagen utveckling 
primärt nät

Cykel befintligt sekundärt nät

LIS-område

Grönområden som ska värnas

Jordbruksmark*

Riksintresse naturvård, Morafältet

Övriga intressen kulturmiljövård

Värdefull bebyggelsemiljö

Kulturhistoriskt värdefull väg

Fornlämningar, yta

Fornlämningar, punkt

Våtmarksinventeringen, klass III, 
vissa naturvärden

100-årsflöde utifrån Dalälvens 
vattenregleringsföretag

Badplats

Vägreservat, förbifart

Potentiellt förorenade mark - riskklass

Uppgift saknas om riskklass

2, stor risk

3, måttlig risk

Teckenförklaring

* i enlighet med Jordbruksverkets blockdata

Nymyren

Skåludden

Ön

Orsasjön

Väg 70
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Naturvärden
I det tematiska tillägget till översiktsplan för landsbygdsutveckling i strand-
nära läge (LIS) genomfördes en naturvärdesinventering. Som helhet har 
stränderna vid Kråkberg en flora som värderas ganska högt. På stränderna 
förekommer exempelvis strandranunkel, nålsäv, fryle och ärtstarr. På torrare 
mark förekommer myskgräs, ögonpyrola, sandvide och ängsvädd. På mer 
sandig mark växer det ovanliga daggvidet. Här har skalbaggen strandsand-
jägare funnits tidigare men den är för närvarande borta.

Bebyggelsens karaktär 
Kråkbergs by består av två byggnadsklasar på en åssträckning. I den norra 
byklasen finns ett slingrande bygatusystem med majstångsplatsen i en 
trevägskorsning. I båda byklasarna finns gårdar med kringbyggd form, med 
månghussystemet till stor del bevarat. Dessa gårdar har oftast lös fyrkants-
form eller bostadshus med vinkelställda uthuslängor. Ett par av gårdarna 
är ofärgade men de flesta har färgats med röd slamfärg. Bebyggelsen har 
glesats ur och runt de äldre bydelarna breder villabebyggelsen ut sig, tätt 
inpå den gamla bybebyggelsen. 

LIS-område
I det tematiska tillägget till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) pekades ett område i Kråkberg ut. Syftet med området 
är att möjliggöra bostäder i ett attraktivt läge vid Orsasjön. Utbyggnad i 
det här läget kräver detaljplan för att säkra allmänhetens tillgänglighet till 
stranden. Området har höga naturvärden och en naturvärdesinventering 
krävs om området ska exploateras. 

Strandskydd

Upphävande och dispens från 
strandskyddet kräver särskilda skäl, 
motiv till varför stränderna behöver 
tas i anspråk och en tillräckligt 
bred fri passage vid stranden för 
allmänhetens framkomlighet. 

Läs mer på sida 52.
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RIKTLINJER FÖR KRÅKBERG
 � Kråkbergs långa kontinuitet ska värnas.
 � Brukningsvärd jordbruks mark får endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om 

det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. 
 � Det finns vissa möjligheter till förtätningar av bostäder, se karta på sida 275.
 � Ny bebyggelse ska anpassas till omgivningen vad gäller, skala, volym och färgsättning.
 � Timmerhuskulturen i Mora har stor variationsrikedom, spänner över en mycket lång 

tidsålder och är en del av Moras unika attraktivitet. Alla timmerhus uppförda innan 1940 är 
en del i Siljansbygdens omistliga byggnadsbestånd och är i de fall de ingår i äldre gårdsbild-
ningar eller bymiljöer viktiga att värna och bevara på sin ursprungliga plats. Timmerhus som 
redan mist sitt sammanhang, t.ex. flyttats från tidigare läge, bör däremot vara möjliga att 
flytta. För att inte riskera att Siljansbygdens unika timmerhussamling urvattnas värdesätter 
kommunen att äldre timmerhus bevaras inom kommunen. 

Område av övrigt intresse för kulturmiljövården 
 � Vid exploatering i området ska Kråkbergs långa historia och kontinuitet värnas.
 � De arkeologiska värdena ska beaktas och man ska vara uppmärksam på fornlämningar och 

fornfynd. Arkeologiska insatser kan krävas. 

Värdefull bebyggelsemiljö
 � Ny bebyggelse inom traditionell bymiljö i detta område ska stärka bebyggelsens karaktär 

med traditionella gårdsbildningar, se sida 284-285. 
 � Nya byggnader, som prövas lämpliga med hänsyn till bebyggelsemönstret, måste anpassas till 

befintlig byggnadstradition beträffande placering, volym, utformning, material och färgsätt-
ning. 

 � Befintlig bebyggelse med kulturvärden är olämplig att riva.
 � Vid underhåll av byggnader med kulturvärde används färger, material och byggnadstekniker 

som svara mot, och är anpassade till, byggnadens kulturvärde. 
 � Längs gata markerad som kulturhistoriskt värdefull ska bebyggelsen bilda ett tydligt och 

smalt gaturum.
 � Det är positivt om asfaltbeläggningar undviks på vägar, öppna platser samt gårdsplaner som 

inte redan är asfalterade. Nyanläggning, borttagande, samt uträtning och breddning av vägar 
bör undvikas. Belysningsarmaturer och stolpar bör väljas med omsorg. Majstångsplatsen ska 
visas hänsyn. 

 � Häckar, vårdträd och karaktäristiska träd i gaturummet bör visas hänsyn. 
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NORRA KRÅKBERG
Nytt bostadsområde nära till bad i Orsasjön
Norra Kråkberg ligger cirka 4 km norr om centrala Mora, mellan Orsasjön 
och väg 70, mot Älvdalen.

Området utgör en del av Morafältets israndsdelta och består av en flack 
tallhed. Dominerande jordart i området är isälvssand. Tallheden avgränsas 
mot Orsasjön med en upp till cirka 5 m hög slänt. Skogen är relativt öppet 
och består av ett glest tallbestånd som erbjuder utblickar ut över Orsasjön 
och bebyggelsen i Vattnäs. 

Inom området förekommer ett antal kultur- och fornlämningar samt av 
länsstyrelsen utpekade fornlämningsområden. De arkeologiska värdena 
utgörs av större boplatsområden från stenåldern samt järnframställnings-
plats från yngre järnåldern.

Norra Kråkberg ingår i kommunens utbyggnadsplan för kommunalt vatten 
och avlopp. (Se även avsnittet Vatten och avlopp på sida 124.)

Naturvärden
Området ligger inom riksintresse för naturvård, Morafältet, där de fossila 
sanddynerna ger särskilda förutsättningar för djur- och växtlivet. En över-
siktlig naturvärdesinventering genomfördes i arbetet med LIS-planen 
(Landsbygdsutveckling I Strandnära läge). Som helhet har stränderna vid 
Kråkberg en flora som värderas ganska högt. På stränderna förekommer 
exempelvis strandranunkel, nålsäv, fryle och ärtstarr. På torrare mark växer 
myskgräs, ögonpyrola, sandvide och ängsvädd. På mer sandig mark före-
kommer det ovanliga daggvidet. I norra delen och bort mot Bonäs bygdegård 
dominerar strandkärr, starr och gräsmark med viden och en lövskogsbård 
på en del ställen. Även det är värdefullt men inte i samma klass som sand-
strandsmiljöerna.

Här har skalbaggen strandsandjägare funnits tidigare men den är för närva-
rande borta. Mora har Dalarnas enda förekomst av strandsandjägare på 

Linnea och ögonpyrola

Foto: Bengt Oldhammer
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NORRA KRÅKBERG

Avgränsning planområde

Avgränsning delområden

Område möjligt för 
utveckling av nya bostäder

Cykel föreslagen utveckling 
primärt nät

Möjligt framtida område för 
begravningsplats

LIS-område

Grönområden som ska värnas

Riksintresse naturvård, Morafältet

Ängs- och betesmarksinventeringen

Övriga intressen kulturmiljövård

Fornlämningar, yta

Fornlämningar, punkt

Våtmarksinventeringen, klass III, 
vissa naturvärden

100-årsflöde utifrån Dalälvens 
vattenregleringsföretag

Rekommenderad väg för farligt gods

Potentiellt förorenade mark - riskklass

Uppgift saknas om riskklass

2, stor risk

Teckenförklaring

Vonsnäs-

udden

Finnskitt

Badplats

Smed-Pers kitt

Orsasjön

Väg 70
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strandrevlar i Österdalälvens nedre del. Arten har drabbats hårt av älvreg-
lering och onaturlig vattenståndsfluktuation då den lägger ägg i sanden nära 
vattnet. 

Rekreationsvärden
Det finns idag uppmarkerade stigar i tallskogsområdet i Norra Kråkberg. 
Stigarna utgår från Kråkbergs ishockeyplan och kan används för exempelvis 
promenader, löpning och cykling. 

Bebyggelsekaraktär 
Befintlig bebyggelse finns ovanför Orsasjöns strandplan och utgörs idag till 
stor del av fritidshusbebyggelse med ett 70-tal bostadsfastigheter varav ett 
15-tal för närvarande är permanentbostäder. Det förekommer såväl små 
enkla byggnader utan ordnat vatten och avlopp liksom större hus med 
VA-lösning. 

I Norra Kråkberg finns goda möjligheter till friluftsbad. I den sydvästra 
delen av området längs Kråkbergsvägen finns industrietableringar. På indu-
striområdet finns bland annat trävaruhandel. 

Stig i tallskogen

Foto: Owe Hållmarker
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Tidig idéskiss på eventuell framtida utveckling av Norra Kråkberg

området reserverat för

begravningsplats

bussgata

gång- och cykel-
förbindelse
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LIS-område
I det tematiska tillägget till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge finns ett område utpekat i norra Kråkberg. 

LIS-områdets syfte är att möjliggöra förtätning av bostäder i ett attraktivt 
läge vid Orsasjön nära Mora tätort och den tillgång till service och kollek-
tivtrafik som finns där. För utbyggnad av bostäder krävs detaljplan för att 
säkra allmänhetens tillgänglighet till stranden samt för att lösa väg- och 
VA-frågor.

I samband med LIS-planen gjordes en översiktlig naturvärdesinventering 
längs Orsasjöns stränder. Inventeringen redovisar höga naturvärden längs 
hela LIS-området, se föregående uppslag. Om det finns önskemål om explo-
atering inom område som redovisats innehålla höga naturvärden behöver 
en mer detaljerad inventering genomföras för att avgöra om dispens från 
strandskyddet kan lämnas. Sandstranden vid Orsasjön är viktig för frilufts-
livet och väl avskild från bebyggelsen tack vare en hög slänt.

Strandskydd

Upphävande och dispens från 
strandskyddet kräver särskilda skäl, 
motiv till varför stränderna behöver 
tas i anspråk och en tillräckligt 
bred fri passage vid stranden för 
allmänhetens framkomlighet. 

Läs mer på sida 52.

Brant strandbrink ner mot Orsasjön 

Foto: Bengt Oldhammer
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RIKTLINJER FÖR NORRA KRÅKBERG
 � Större delen av området bör detaljplaneläggas, även befintlig bebyggelse, bland annat för att 

utreda hur VA och väg ska anordnas, för att säkra allmänhetens tillgänglighet till stranden 
och utreda möjligheten att anlägga småbåtshamn. Detaljplaneringen kan ske etappvis och 
ska föregås av ett planprogram. 

 � Områdets natur- och rekreationsvärden ska utredas och beaktas i planprocessen.
 � En fördjupad naturvärdesinventering bör göras om område nära stranden berörs. 
 � De arkeologiska värdena ska beaktas och man ska vara uppmärksam på fornlämningar och 

fornfynd. Arkeologiska insatser kan krävas.
 � Hela området bör anslutas till det allmänna vatten- och spillvattennätet.
 � Eftersom industriområdet är beläget vid infarten till Mora norrifrån men då det också 

kommer att ligga vid infarten till bostadsområdet ska industritomterna ha ett ordnat 
utseende. 

Ny bebyggelse längs stranden 
 � Det är viktigt att bevara så kallade ”gröna stråk” som gör strandområdet allmänt tillgängligt. 

För att säkerställa viktiga släpp/stigar ner mot vattnet har fri passage markerats på kartan, 
vilket begränsar bebyggelsens utbredning. 

 � Ny bebyggelse längs stranden bör ha träfasad, vara småskalig och ges en enkel utformning.

Nytt bostadsområde
 � En ny huvudgata föreslås anslutas till väg 70, antingen vid Kråkbergsvägens nuvarande 

anslutning eller något norrut. 
 � Huvudgatan ska leda fram till Näsudden.
 � En gata, som trafikeras av buss föreslås från huvudgatan till Bonäsvägen. 
 � Ny bebyggelse föreslås utgöras av flerfamiljshus i upp till tre våningar vid infarten till 

området. I övrigt föreslås småhus i upp till två våningar. 
 � Ett större skogsmarksområde föreslås sparas mellan den nya bebyggelsen och strandbebyg-

gelsen för att fungera som närrekreationsområde för de boende.
 � Eventuell nyetablering i industriområdet bör prövas med beaktande av såväl framtida 

bostadsbebyggelse som trafikpåverkan på Kråkbergsvägen.
 � Det har i tidigare planering föreslagits ett reservat för kyrkogård, och möjlighet till 

minneslund för smådjur, mellan befintliga industrier och tillkommande bostäder. I fortsatt 
planering bör behovet av område för begravningsplats utredas. 
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BYGGA I BYMILJÖER

Ovan: Bostadshusets och komplementbyggnadens placering verkar 

inte gårdsbildande på tomten. Placering är vanlig i nyare villaom-

råden men är olämplig i områden med karaktären av traditionell 

by. Även färgsättningen är olämplig.

Ovan: Bostadshusets och komplementbyggnadernas placering 

verkar starkt gårdsbildande på tomten. Denna placering är ett 

exempel på ett lämpligt alternativ i områden med karaktären av 

traditionell by. Även färgsättningen är lämplig.

Ovan: Bostadshusets och komplementbyggnadens placering verkar 

svagt gårdsbildande på tomten. Denna placering är ett exempel på 

ett lämpligt alternativ i områden med karaktären av traditionell by. 

Även färgsättningen är lämplig.

Ovan: Bostadshusets och komplementbyggnadernas placering 

verkar starkt gårdsbildande på tomten. Denna placering är ett 

exempel på ett lämpligt alternativ i områden med karaktären av 

traditionell by. Vårdträdet på gården passar in i bykaraktären. 

Även färgsättningen är lämplig.

Ovan: Bostadshusets och komplementbyggnadernas placering 

verkar medelstarkt gårdsbildande på tomten. Denna placering är 

ett exempel på ett lämpligt alternativ i områden med karaktären av 

traditionell by. Även färgsättningen är lämplig.

Ovan: Bostadshusets och komplementbyggnadernas placering 

verkar medelstarkt gårdsbildande på tomten. Placeringen av 

byggnaderna och färgsättningen är ett exempel på ett lämpligt alter-

nativ i områden med karaktären av traditionell by, men den stora 

mängden träd på gården motverkar bykaraktären.

Illustrationer: Frida Petersson
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ATT BYGGA NYTT OCH FÖRÄNDRA I VÄRDEFULLA BYMILJÖER
Flera byar i Mora tätort har i vissa delar fortfarande en karaktär av traditionell by där byggna-
derna är placerade så att en gård formas. Detta sätt att bygga har gamla anor, antagligen från sen 
medeltid eller 1500-talet. Då utgjordes gården av 10-20 olika byggnader där varje byggnad hade 
en egen funktion. 

Det här sättet att bygga skapar en trevlig gårdsbildning på tomten men också ett tydligt gaturum 
i byn. 

I delområdena har värdefulla bebyggelsemiljöer pekats ut och i de äldre byarna är det just kvar-
levorna av den gamla byn och gårdsbildningarna som är viktiga att värna. På illustrationerna till 
vänster visas hur detta kan åstadkommas.

Placering
Bostadshuset och eventuella komplementbyggnader ska placeras så att de tillsammans verkar 
gårdsbildande på tomten. Under förutsättning att inte annat anges bör byggnaderna placeras 
endast några meter från gatan. Bostadshus kan läggas längs gatan om trafiksituationen tillåter. 
Entrén ska ändå förläggas in mot gården.

Det är viktigt för karaktären i dessa områden att gårdsbildningen får behålla karaktären av en 
öppen gård. Träd, buskar och häckar kan både förstärka och motverka den traditionella gårdsbild-
ningen. Träd, buskar och häckar i gårdsbildningens kanter, enstaka vårdträd och liknande passar 
in i karaktären. Flera större eller mindre träd utspridda på gården mellan byggnaderna motverkar 
karaktärer.

Material
Takmaterialet på bostadshusen är tegelröda takpannor. Tegelröda eller ljusa, exempelvis galvade, 
plåttak förekommer också och är vanligare på komplementbyggnader än på bostadshus.
Fasadmaterialet är trä, oftast stående träpanel eller knuttimrade hus. Liggande träpanel före-
kommer. 

Färg
På bostadshusen är röd slamfärg vanligast, men även obehandlat trä och gråa eller bruna toner 
förekommer.

För komplementbyggnader är obehandlat trä vanligare än på bostadshus, men färgsättningen 
är annars densamma. Ibland kan bostadshusen vara målade i ljusa färger som vitt eller gult. En 
ökning av andelen bostadshus i ljusa färger kan påverka karaktären i dessa områden negativt. 
Bostadshus och komplementbyggnader behöver inte vara i samma färg, men det är inte lämpligt 
att måla komplementbyggnader i andra färger än ovan nämnda även om bostadshuset sedan 
tidigare har en annan färg.

Bygga varsamt - guide till övre Dalarnas byggnadskultur
För mer information om hur man kan bygga om och bygga nytt i bymiljöer se även skriften 
"Bygga varsamt - guide till övre Dalarnas byggnadskultur" som tagits fram av Dalarnas museum 
och Länsstyrelsen Dalarna i samarbete med norra Dalarnas kommuner. 




