
Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera 
filen så att de svarta strecken tangerar formatets sidkanter.
När du är färdig, beskär bort alla svarta markeringar, men behåll utfallet.
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SAMMANFATTNING
I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) redovisas hur kommunen vill 
att tätorten ska utvecklas, exempelvis var det kan och bör byggas, var det 
behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som ska sparas för 
rekreation. I planen beskrivs exempelvis också vilka hänsyn som behöver 
tas till bland annat kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden och vilka risker 
för bullerstörningar och översvämningar som föreligger. 

Grunden till den fördjupade översiktsplanen är den strategiska planen, 
vilken fastställs av kommunfullmäktige. Den är ett verktyg för att styra och 
leda den kommunala verksamheten. Den är baserad på visionen: 

Regionstad Mora - för ett aktivt liv. Mora är år 2022 en levande stad med 
en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden är i takt med tiden och 
erbjuder möjligheter för människor att trivas, utvecklas och framförallt leva ett 
aktivt liv.

Genom att i den fördjupade översiktsplanen visa hur tätorten ska  utvecklas 
de kommande åren och genom att möjliggöra för fler boenden i attraktiva 
lägen, utökning av handel och verksamheter men samtidigt ta tillvara de 
natur- och kulturvärden som gör orten unik, så vill Mora kommun visa hur 
visionen för Regionstad Mora ska uppnås.
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INLEDNING
En översiktsplan är en politisk viljeyttring om kommunens utveckling och en vägledning i frågor 
som rör användningen av mark och vatten. 

VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens 
yta. Av översiktsplanen ska framgå hur kommunen planerar att använda mark- och vattenområden och hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den ska fungera som en vision för kommunens framtida 
utveckling, den är vägledande för detaljplanering, bygglov och olika typer av tillstånd. Den ska samtidigt vara 
ett instrument för dialogen mellan kommunen och staten avseende de allmänna intressenas innebörd, avgräns-
ning och tillgodoseende. Hur kommunen avser tillgodose riksintressen och följa miljökvalitetsnormer ska särskilt 
redovisas. Kommunen ska också ta hänsyn till nationella och regionala mål och hur man avser att lösa bostadsför-
sörjningen. All planering syftar till långsiktig hållbarhet. 

En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men den är styrande för hur allmänna intressen ska beaktas av såväl 
kommunen som andra myndigheter. 
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VAD ÄR EN FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN?
Kommunen kan göra fördjupningar för mindre områden i kommunen, 
exempelvis tätorter. Denna handling är just en sådan fördjupning över 
Mora tätort. 

I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) redovisas hur kommunen vill att 
tätorten ska utvecklas, var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar 
och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation. I planen 
beskrivs också vilka hänsyn som bör tas till kulturhistoriska kvaliteter, 
naturvärden och var det kan föreligga risk för exempelvis bullerstörningar 
och översvämningar. 

VARFÖR GÖR KOMMUNEN EN FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN?
Den fördjupade översiktsplanen ska ge en tydlig, samlad bild av tätor-
tens utveckling fram till år 2030. Planen ska skapa framförhållning och 
öka beredskapen hos både stat, kommun och enskilda och den ska göra en 
tydlig avvägning mellan olika allmänna intressen. 

En översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och beslut i enskilda 
ärenden om byggande och annan användning av mark och vattenområden. 
Den används som bedömningsunderlag av såväl kommunens egna tjäns-
temän som handläggare på exempelvis länsstyrelsen och domstolar där 
sådana ärenden överprövas. Den används också av företag som söker plats 
för sin verksamhet.

Den ska även ge vägledning inför ställningstaganden om stora och viktiga 
investeringar i exempelvis bebyggelseutveckling och infrastruktur. De 
åtgärder som behövs för att åstadkomma utveckling i kommunen kan pla-
neras i god tid så att de kan utföras effektivt och ekonomiskt.

Genom den helhetsbild som den fördjupade översiktsplanen ger över 
tätorten ska framtida beslut bli mer förutsägbara för kommuninvånare, 
fastighetsägare, exploatörer och näringsidkare.

PROCESSEN
Centrumutvecklingsplanen
Kommunstyrelsen uppdrog år 2010 till Stadsbyggnadsförvaltningen att 
upprätta en fördjupad översiktsplan för tätorten. Arbetet inleddes genom 
att  fram en Centrumutvecklingsplan (CUP) som är en vision för hur de 
mest centrala delarna av Mora ska utvecklas. CUP:en godkändes år 2013 
och fungerar som program för den fördjupade översiktsplanen.

Medborgardialog
År 2013 startades arbetet med den fördjupade översiktsplanen. Kommu-
nen höll planerarstugor på gågatan och i Vasaloppsmässan, där invånare 
och besökare kunde lämna synpunkter på hur de ville att tätorten skulle 
utvecklas. 

Allmänna intressen

Översiktsplanen ska behandla de 

allmänna intressena enligt plan- och 

bygglagen samt miljöbalken. All-

männa intressen är, till skillnad mot 

enskilda, gemensamma för med-

borgarna. De kan vara riksintressen, 

strandskydd, natur- och kulturvär-

den m.m. Enskilda intressen prövas 

i efterföljande planering.

Enskilt intresse

Enskilda intressen prövas i planer- 

ingen som sker efter översikts- 

planen, exempelvis detaljplaner och 

bygglov. Ett enskilt intresse är en 

persons privata intresse som inte 

har betydelse för allmänheten. Det 

kan exempelvis vara intresset att få 

bebygga sin fastighet eller intresset 

att få behålla sin utsikt om grann-

fastigheten ska bebyggas.

Plan- och bygglagen 1 kap 1 §
I denna lag finns bestämmelser om 

planläggning av mark och vatten och 

om byggande. Bestämmelserna syftar 

till att, med hänsyn till den enskilda 

människans frihet, främja en sam-

hällsutveckling med jämlika och goda 

sociala levnadsförhållanden och en 

god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 

människorna i dagens samhälle och 

för kommande generationer.
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Kommunen anordnade även tematiska träffar, där föreningar och olika 
delar av kommunen kunde diskutera angelägna frågor och där resultatet 
har arbetats in i samrådsförslaget. 

Formell process
Plan- och bygglagen reglerar hur en fördjupad översiktsplan ska tas fram 
och vad den ska innehålla. Den formella processen inleds med samråd. 
Under samrådet ska länsstyrelsen, berörda grannkommuner, sammanslut-
ningar och föreningar och kommunens invånare ges möjlighet att lämna 
synpunkter.

De synpunkter som framkommer under samrådet ska redovisas och besva-
ras i en samrådsredogörelse. Planförslaget kan ändras med anledning av de 
synpunkter som inkommit.

Efter samrådet ska planen ställas ut under minst två månader. Utställningen 
ska kungöras på kommunens anslagstavla och i ortstidningen. Under utställ-
ningstiden kan man lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkterna 
redovisas och besvaras i ett särskilt utlåtande. Om det behövs några större 
förändringar efter utställningen måste den fördjupade översiktsplanen 
ställas ut igen innan den antas av kommunfullmäktige. 

GÄLLANDE PLANER
Översiktsplan 2006
Gällande översiktsplan antogs år 2006 och är indelad i olika delområden. 
För tätorten gäller delområde Bs 1, vilket kommer att ersättas av denna 
fördjupade översiktsplan. Även delområde Bs 9, Norra Kråkberg och en 
smal remsa längs väg 45 inom delområde Sf 5, Östra Siljansområdet, ingår. 
Dessutom kommer en mindre del av Bs 4, Färnäs, väster om reservatet för 
Förbifart Mora, att ersättas, samt en del av Snf 8 Morafältet. På sidan 15 
finns en karta med avgränsningen.

Avgränsningen har gjorts utifrån tätortens reella avgränsning och utifrån en 
planerad utveckling av tätorten. För att den kommuntäckande översiktspla-
nen enkelt ska kunna tolkas framöver har hela delområde Bs 1, där Vinäs 
och flygplatsen ingår, ersatts, trots att Vinäs inte brukar räknas till tätorten. 

Tematiskt tillägg: Vindbruksplan
Mora kommun har ett gällande tematiskt tillägg till översiktsplanen för 
områden lämpliga för vindkraft: Vindbruksplanen. Emellertid finns inga 
vindbruksområden som berör tätorten och den påverkas därför inte av den 
fördjupade översiktsplanen.

Tematiskt tillägg: Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)
Mora kommun har ett tillägg till översiktsplanen för områden lämpliga 
för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Inom den fördjupade översikts-
planens avgränsning finns ett par områden som ingår i LIS-planen, D31  
Åmåsäng och D45 Kråkberg.  LIS-planen kommer att fortsätta gälla paral-
lellt med den fördjupade översiktsplanen. 
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Fördjupade översiktsplaner
Det finns en dispositionsplan för Östnors by framtagen år 1983 som blev 
antagen som fördjupad översiktsplan år 1994 och som fortsatte att gälla 
även när det kommuntäckande översiktsplanen antogs år 2006.  Den ersätts 
av den fördjupade översiktsplanen för tätorten. 

Detaljplaner
Mora tätort omfattas av många detaljplaner. Detaljplaner fortsätter att gälla 
när en ny översiktsplan vinner laga kraft.

LÄSANVISNING
Planen kommer att börja i mer allmänna ordalag för att steg för steg för-
djupas och konkretiseras.

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 utveck-
lingen av Mora tätort.

Del tre av den fördjupade översiktsplanen är själva Planförslaget. Planförsla-
get innehåller även information som behövs för att förstå bakgrunden till 
de riktlinjer som redovisas. Här finns även ett kapitel om genomförande, 
som behandlar hur planen är tänkt att genomföras, exempelvis när och hur 
de olika exploateringsområdena är tänkta att byggas ut. 

I den fjärde delen, Miljökonsekvensbeskrivning, analyseras planens konse-
kvenser.
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0 1 20,5 Kilometers

Bs 1 Mora tätort

Bs 9 Norra 
Kråkberg

S i l j a n

O r s a s j ö n

¯

Snf 8 Morafältet

Sf 5 Östra Siljansområdet

Bs 4 Färnäs
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OMVÄRLDSFAKTORER
Mora påverkas av förändringar som sker över hela världen likaväl som av sitt för- 
hållande till andra städer. Samhällsplaneringen behöver anpassa sig till och använda sig av de förut-
sättningar kommunen har.

16
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NATIONELLA MÅL, PLANER OCH VISIONER
I Sverige finns flera olika nationella mål, planer och visioner. De som har 
störst påverkan på kommunernas översiktsplaner är de nationella miljömå-
len och den nationella planen för transportsystemet. De nationella målen 
och planerna fastställs av riksdagen eller regeringen och gäller för hela 
Sverige. Den fördjupade översiktsplanen ska ta hänsyn till de nationella 
målen och planerna och bidra till att uppfylla dem.

Vision för Sverige 2025
Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en vision för Sverige 2025 
som baseras på de nationella mål som rör samhällsplaneringen. Visionen är 
uppbyggd av fyra megatrender och tolv Sverigebilder. Megatrenderna är 
stora pågående förändringar i samhället och utgör givna förutsättningar i 
samtliga Sverigebilder. 

Megatrender
Megatrender är trender som påverkar hela eller stora delar av världen. Tren-
derna pågår redan nu, men alla effekter märks inte än och det kan ta lång 
tid innan de blir tydliga. Det är viktigt att ta hänsyn till framtida effek-
ter eftersom samhällsbyggande är en långsam process med byggnader och 
anläggningar som ofta står i hundra år eller mer. De megatrender som har 
störst inflytande på markanvändningen är globalisering, digitalisering, urba-
nisering och ett förändrat klimat.

Globalisering
Utvecklingsländernas tillväxt ökar efterfrågan på många olika varor och 
tjänster vilket ger bättre förutsättningar för jordbruket och en fortsatt 
viktig skogs- och träindustri. Besöksnäringen fortsätter att öka eftersom fler 
får råd att resa vilket kan leda till fler konflikter mellan allemansrätten och 
äganderätten när jord- och skogsbruket blir intensivare. Arbetsplatser inom 
tillverkningsindustri och icke platsbundna servicetjänster flyttar till länder 
med låga lönekostnader medan arbetskraftsinvandringen för exempelvis 
vård- och omsorgstjänster ökar i länder med högre lönekostnader. Behovet 
av snabba och miljövänliga transporter ökar järnvägens betydelse.

Digitalisering
Den nya tekniken är en av de bakomliggande orsakerna till globaliseringen. 
De förbättrade möjligheterna att kommunicera ger nya förutsättningar för 
landsbygden. Möjligheterna att bo kvar i sin hemkommun vid nytt arbete 
eller studier ökar eftersom mycket arbete kan skötas på distans. Det finns 
också möjlighet för den traditionella servicen att ersättas av nya typer av 
service genom exempelvis e-handel och hemleverans. Än så länge finns 
dock inget som tyder på att digitaliseringen motverkar den pågående urba-
niseringen.

Vision för Sverige 2025

Läs mer på www.boverket.se
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Urbanisering
Urbaniseringen koncentrerar befolkningen till de stora städerna och till 
universitets- och högskoleorter, men ger också omflyttning inom regioner 
från landsbygden och små orter till de större orterna. Utflyttningsorter får 
en åldrande befolkning och både en generell arbetskraftsbrist och brist på 
arbetskraft med rätt kompetens eftersom unga som flyttar för att utbilda 
sig sällan återvänder. Enstaka personers engagemang kan få stor påverkan 
för en orts utveckling.

Förändrat klimat
Det varmare klimatet förväntas ge mer nederbörd som också faller mer kon-
centrerat i perioder. Det ger ökad risk för översvämningar, torka, ras, skred 
och erosionsskador men också minskad tillgång till dricksvatten sommartid 
och ökade risker för föroreningar i dricksvattnet. Det varmare klimatet ger 
ökad produktivitet inom jord- och skogsbruk och bättre förutsättningar för 
sommarturism men ger risk för nedgång i vinterturismen när snötillgången 
blir osäkrare. Invandringen kan öka genom omlokalisering av personer och 
företag och i förlängningen på grund av klimatflyktingar. 

Vision för Sverige år 2025 - Sverigebilder
Utöver de fyra megatrenderna har Boverket tagit fram tolv Sverigebilder. 
Sverigebilderna, se listan till vänster, är en vision för hur Sverige ser ut år 
2025. Sju av bilderna beskrivs mer ingående nedan då de bedömts särskilt 
relevanta för den översiktliga planeringen i Mora. 

Utveckla småorter och glesbygd hållbart
Kommuner, byar, mindre samhällen och den omgivande glesbygden har 
genom samverkan kunnat öka sin attraktivitet och fått en mer positiv 
utveckling. En samverkan mellan kommunerna har gjort att orternas och 
områdenas olika kvaliteter lyfts fram och förstärkts med service i nya 
former, exempelvis företag inom besöksnäringen. För att nå visionen ser 
Boverket att:

- Kommunerna i glesbygden behöver samarbeta med varandra, 

- Markanvändningen behöver ha en långsiktighet med stor hänsyn till bland 
annat natur- och kulturmiljövärden,

- Det behövs en omfördelning av skatteintäkter som gör att samhällen som 
i huvudsak baseras på delårsboende får ökade möjligheter för att upprätt-
hålla nivån på den kommunala servicen.

Tolv Sverigebilder

• Utveckla småorter och gles-

bygd hållbart

• Planera långsiktigt för kort-

siktiga verksamheter

• Skapa internationella spår-

strukturer för gods och resor

• Gynna besöksnäringen

• Högre utbildning är motor för 

regional tillväxt

• Trygga rent vatten

• Hantera växande stadsregio-

ner

• Bygg hållbart

• Säkerställ framtidens elför-

sörjning

• Bevara tätortsnära natur, 

stränder och jordbruksmar-

ker

• Skapa en hållbar livsmiljö i 

och kring staden

• Regional utveckling behöver 

utbyggd kollektivtrafik
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Gynna besöksnäringen
Besöksnäringen utvecklas hållbart med minskad bilism och en hänsynsfull 
turism. Till skillnad från tidigare sker flera av de kortväga besöken med 
cykel längs utpekade leder. Detta samtidigt som antalet tågresenärer i regi-
onen har ökat. Besöksnäringen i kommunen tar stor hänsyn till den lokala 
kulturen och omgivande naturmiljön. För att nå visionen ser Boverket att:

- Utvecklingen av besöksnäringen i kommunen har hög prioritet och nya 
platser för besöksnäring tas fram.

Bevara tätortsnära natur, stränder och jordbruksmarker
För att kunna erbjuda goda boendemiljöer där medborgarnas trivsel och 
hälsa prioriterats har stränder och tätortsnära miljöer bevarats och utveck-
lats. Grönområdenas många funktioner och användningsområden för 
livsmiljön är central vid all fysisk samhällsplanering. För att nå visionen ser 
Boverket att:

- Tillsammans med markägarna tar kommunen ett aktivt ansvar för den 
tätortsnära naturen och planerar för rekreation och friluftsliv.

- All stadsförtätning sker med hänsyn till grönområdens kvalitet, deras kul-
turhistoriska värden och de boendes behov.

Bygg hållbart
Nya byggnader utformas och placeras så de på ett positivt sätt bidrar till 
samhället, men även till landskapet eller stadsbilden. Förändring av befint-
lig bebyggelse sker på ett sådant sätt att befintliga värden och kvaliteter tas 
tillvara. Byggandet är resurseffektivt och miljövänligt. Kvaliteten är jämn 
tack vare utveckling av datoriserad projektering i kombination med bättre 
samordning och logistik inom byggandet.

Byggnaderna är miljövänliga och hushållning med resurser är allt viktigare. 
Återvinningen av byggnadsmaterial har utvecklats, samtidigt som farliga 
ämnen till största delen är utfasade. För att nå visionen ser Boverket bland 
annat att:

- Byggande och förvaltning miljöanpassas genom hushållning med resur-
ser och utfasning av farliga ämnen. Energieffektiviseringar och ändringar 
genomförs med stor hänsyn till god inomhusmiljö och tillgänglighet, samt 
till bevarande av estetiska, kulturella och historiska värden.

Regional utveckling behöver utbyggd kollektivtrafik
Kollektivtrafiken är ett attraktivt alternativ till bilen som färdmedel både 
inom kommunen men också för pendling till andra omkringliggande kom-
muner. Kollektivtrafiken följer, till skillnad från tidigare, de funktionella 
regionerna istället för de administrativa. Cykeltrafiken har också betydelse 
för resandet inom och till kommunen tack vare väl utbyggda cykelvägar. 
För att nå visionen ser Boverket att:

- Kollektivtrafik och annan linjetrafik blir allt mer styrande för var ny bebyg-
gelse placeras i kommunen.
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Skapa en hållbar livsmiljö i och kring staden
Städerna växer genom förtätning utifrån en genomtänkt stadsbyggnads-
idé. Biltrafiken har minskat i innerstäderna och man har gjort plats för 
gång, cykel och mötesplatser. Orterna binds samman med varandra och 
med innerstaden med tät kollektivtrafik. Nytillskotten skapar ett mervärde 
både estetiskt och socialt, samtidigt som befintliga värden och kvaliteter tas 
tillvara. De offentliga rummen ägnas stor omsorg. För att nå visionen ser 
Boverket bland annat att:

- Planeringen underlättar människors vardagsliv och minskar resursanvänd-
ningen, samtidigt som existerande värden i den byggda miljön tas tillvara 
och utvecklas. 

- Småkommuner går samman för att få en bra täckning av kompetenser.

- Kommunerna planerar klimatanpassningsåtgärder.

- Kommunerna utvecklar grönområden så att växtligheten kan bidra till att 
dämpa buller, utjämna temperaturer, ta hand om regnvatten, ge möjlighet 
till rekreation och andra hälsofrämjande åtgärder.

- Kommunerna har en genomtänkt strategi för gestaltningen av det offent-
liga rummet. 

- Tätheten har ökat i våra tätorter, vilket bidragit till att det finns bättre 
underlag för service samtidigt som transporterna har minskat i staden.

Högre utbildning är motor för regional tillväxt
Samspelet mellan högskolan och det regionala näringslivet är mycket 
aktivt. Därför är det lätt att hitta välutbildad arbetskraft i närområdet och 
utbudet av kvalificerade arbeten ökar. Kommunerna är mindre sårbara och 
lockar fler invånare eftersom de nu har större möjlighet att matcha arbete 
med kompetens. Omlandet kring högskoleorterna har vidgats. Regionens 
kommuner satsar på ett varierat utbud av bostäder och utbyggd service. 
Verksamheter planeras så att service och arbetsplatser lätt kan nås med 
kollektivtrafik av så många av regionens invånare som möjligt. Genom det 
varierade utbudet av arbetstillfällen och möjligheter att studera vidare i 
närregionen kortas resorna för de flesta. 

De allmänna kommunikationerna inom varje region förbättras successivt. 
De snabba IT-kommunikationerna täcker hela landet, vilket gör det möjligt 
att arbeta och studera hemma i ökad utsträckning. För att nå visionen ser 
Boverket bland annat att:

 - Orterna kring de regionala högskolekärnorna samverkar i planeringen för 
att öka sin attraktivitet och locka välutbildad arbetskraft.

- Regionala infrastruktursatsningar bidrar till bättre tillgänglighet i regionen.
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Nationell plan för transportsystemet 2014-2025
Den nationella planen för transportsystemet är trafikslagsövergripande och 
åtgärder har prioriterats för att i så stor utsträckning som möjligt bidra till 
de transportpolitiska målen

Åtgärder på genomfarten, väg 45/70, genom Mora finns med i den natio-
nella planen för genomförande mellan åren 2020 och 2025. Trafikverket 
planerar även åtgärder på väg 45, söder om Orsa, för genomförande åren 
2020-2025. 

I den nationella planen ges ökat driftsbidrag till Inlandsbanan. Det pågår 
även hastighetshöjande åtgärder på Dalabanan mellan Uppsala och 
Borlänge. 

Nationella, regionala och lokala miljömål
De nationella miljömålen gäller hela Sverige. Det övergripande målet kallas 
för generationsmålet och innebär att vi till nästa generation ska lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Lösningen av dessa 
miljöproblem får inte orsaka ökade miljö- och hälsoproblem i andra delar 
av världen.

De nationella miljömålen har också anpassats för Dalarna genom regionala 
miljömål. De regionala miljömålen överensstämmer i stort med de natio-
nella miljömålen både i innehåll, utveckling och om målet bedöms uppfyllas 
till år 2020 eller inte. Kommunen arbetar med att ta fram en ny version av 
Miljö- och naturvårdsplanen för att bryta ned miljömålen till lokal nivå. 

Till höger kan du se de olika målen. Om du vill veta mer titta på www.
naturvardsverket.se, www.w.lst.se respektive  www.mora.se

Begränsad 
klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt

Säker strålmiljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och
vattendrag

Grundvatten av
god kvalitet

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård

Myllrande våtmarker

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

Storslagen fjällmiljö

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv

Generationsmålet - Till nästa generation ska vi lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Lösningen av 
dessa miljöproblem får inte orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
i andra delar av världen.
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REGIONALA MÅL
Dalastrategin – Dalarna 2020
Region Dalarna har tagit fram en regional utvecklingsstrategi för länet. 
Denna är en implementering av EU:s Europa 2020. I Dalastrategin 
poängteras bland annat vikten av kompetensförsörjning och ökat arbets-
kraftsutbud, innovativa miljöer och entreprenörskap, tillgänglighet och 
infrastruktur samt livskvalitet och attraktionskraft. Under den sista rubriken 
påpekas att Dalarnas kultur- och naturmiljöer har stor betydelse för både 
boende och besökare. Exempelvis poängteras att odlingslandskapet och 
kulturmiljöerna är betydelsefulla för både besöksnäringen och för inflytt-
ning och framväxt av nya företag. Människors kreativitet och produktivitet 
är alltmer beroende av den plats där vi bor och verkar.

Länsplan för regional transportinfrastruktur för Dalarna
Länsplanen för regional transportinfrastruktur tas fram av Region Dalarna 
och omfattar transportslagsövergripande åtgärder.

I den nu aktuella länsplanen, som omfattar perioden 2014-2025, fast-
ställd 2014-06-18, har regeringen givit regionerna i uppdrag att utpekade 
åtgärder ska inriktas mot de viktigaste stråken för hållbar arbetspendling, 
viktiga transportleder för näringslivet och gränsöverskridande transporter. 
Särskilt betonas behovet av en ökad användning av kollektiva färdmedel, 
där särskilt satsningar på cykelåtgärder redovisas.
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KOMMUNALA MÅL
Det finns ett par olika planer som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet med 
den fördjupade översiktsplanen.

Den strategiska planen
Den strategiska planen fastställs av kommunfullmäktige och är ett verktyg 
för att leda och styra den kommunala verksamheten. Den är uppdelad i 
fyra målområden:

 - Tillväxt och utveckling
 - Livslångt lärande
 - Livskvalitet för alla
 - Vår hållbara kommun

Vad den innebär för arbetet med FÖP:en utvecklas i kapitlet Vision och 
strategier. 

Centrumutvecklingsplanen
Mellan åren 2011 och 2013 tog kommunen fram en centrumutvecklings-
plan för att se hur de centrala delarna av Mora skulle kunna utvecklas. Den 
innehåller exempelvis  konkreta förslag på ny utformning av gågatan, för-
tätningsmöjligheter och visioner för utveckling av parker. 

Centrumutvecklingsplanens vision bestod av fyra delar:
 - Det aktiva Mora
 - Turist- och regionstaden Mora
 - Mora vid Siljan
 - Det gröna Mora

BEFOLKNING
Mora kommun som helhet hade vid utgången av december 2016 en befolk-
ning på 20 295 personer och Mora tätort hade en befolkning på ca 10 500 
personer.

Moras befolkning har efter åren med starka positiva födelsenettotal i slutet 
av 1980-talet och början av 1990-talet börjat stabilisera sig. Både kommu-
nen som helhet och tätorten hade en befolkningstopp runt år 1995 när 
antalet invånare i kommunen var närmare 21 000. Under 2000-talet har 
istället ett negativt födelsenetto varit anledningen till ett minskat befolk-
ningsantal. Det positiva flyttnettot gentemot utlandet samt övriga riket har 
dock bidragit till att motverka en minskning av Moras befolkning.

SCB:s befolkningsprognos visar att Mora år 2035 kommer att ha en befolk-
ning om 20 581 personer. År 2029 och 2030 beräknas vara toppår med  
20 630 invånare i kommunen. Vi blir även äldre i kommunen och färre är 
i arbetsför ålder, vilket innebär att det kommer att bli stor efterfrågan på 
arbetskraft i kommunen. 
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ARBETSMARKNAD
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner formar den lokala arbetsmarknads-
regionen, den region inom vilken invånarna kan byta jobb, arbetsgivare 
och bransch utan att flytta och arbetsgivarna kan flytta inom regionen och 
behålla samma tillgång till arbetskraft. 

Näringsliv
I Mora kommun har vård- och omsorgssektorn flest antal anställda, där-
efter tillverkningsindustrin samt handel (år 2014). Det finns cirka 4300 
företag i Mora. Den största arbetsgivaren är Mora kommun med cirka 1800 
anställda. Även Landstinget har många anställda, där arbetar cirka 1300 
personer (år 2015).

Kommunen har en näringslivsstrategi. Där framhålls ett par fokusområden 
som är viktiga för kommunen att satsa på för att näringslivsklimatet ska 
bli bättre. Fokusområdena är trafik- och infrastruktur, kompetensförsörjning, 
samhällsutveckling (bland annat planberedskap) och kommunikation, dialog 
och service. 

När företagare i Mora får svara på vad de tycker att kommunen kan göra för 
att förbättra företagsklimatet framhåller många att det behövs fler bostäder 
men även att kommunens attraktionskraft behöver öka. Den tredje vikti-
gaste faktorn är en bättre dialog mellan kommunen och företagen. 

Kompetensförsörjning
God tillgänglighet till högre utbildning, helst på orten men även genom 
möjligheter till dagspendling, är av stor betydelse för att förbättra kompe-
tensförsörjningen med högutbildade.

I Mora har färre en eftergymnasial utbildning (ca 19 %) jämfört med riket 
som helhet (ca 26 %). Den lägre andelen lågutbildade i industri-/lands-
bygdskommuner innebär på sikt ett strategiskt problem, som i betydande 
grad kan överbryggas med förbättrade kommunikationer. Genom mål-
medvetna satsningar på decentraliserad utbildning, distansutbildning samt 
bättre kommunikationer, har rekryteringen till högre utbildning förbättrats. 

I Näringslivsstrategin framhålls ett par faktorer som viktiga att ta hänsyn till 
för att få en god kompetensförsörjning. Det är viktigt med ett aktivt arbete 
mellan gymnasieskola och näringsliv, det ska vara bästa tänkbara kunskaps-
utveckling genom samtliga stadier i den kommunala skolan och tillgången 
till universitet, högskolor och yrkeshögskolor behöver förbättras.
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Pendling
Över 40 % av den förvärvsarbetande befolkningen i Orsa kommun arbetar 
i Mora. Cirka 30% av den förvärvsarbetande befolkningen pendlar ut ur 
Mora kommun och in till Orsa som är det vanligaste slutmålet för Mora-
pendlaren. Flera stora arbetsplatser i Mora, som lasarettet och Norets 
handelsområde, ligger i Noret och är därför lätta att ta sig till från Orsa 
tätort. Om det är enkelt, snabbt och bekvämt att ta sig mellan Mora och 
Orsa har båda orterna nytta av närheten till varandra.

Ungefär 20 % av Älvdalens förvärvsarbetande befolkning pendlar till Mora 
och cirka 12 % av Moras befolkning pendlar till Älvdalen. (SCB, 2015)

Även orterna i Siljansbygden har betydelsefull arbetspendling sinsemel-
lan. Med förkortade restider skulle Dalarna, som idag i alltför hög grad 
har isolerade arbetsmarknader, kunna fungera som en sammanhängande 
region. Resmöjligheter har stor betydelse för tillgängligheten till arbets-
platser, samhällsservice och utbildning samt för företagens möjligheter att 
rekrytera arbetskraft. 

Förbättrad transportinfrastruktur möjliggör ökad dagspendling, vilket 
bidrar till ökad flexibilitet i arbetslivet och utvidgning av de funktionella 
bosättnings- och arbetsmarknadsregionerna (Region Dalarna, 2013).

Mora resecentrum
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MORAS ROLL I REGIONEN
Samspelet med och förhållandet till andra orter är betydelsefullt för 
kommuner när det gäller tillgången till bland annat service, bostäder och 
arbetsmarknad. Kommungränser och andra administrativa gränser är inte 
längre lika viktiga när människor väljer bostadsort eller arbete utan man 
rör sig allt friare.

För att försörja den gemensamma arbetsmarknadsregionen med kompetent 
arbetskraft är det viktigt att det finns ett brett utbud av attraktiva boende-
alternativ i alla de tre kommunerna, Orsa, Mora och Älvdalen. Att vara en 
attraktiv boendekommun är mycket viktigt för att behålla befintliga företag 
och ha möjligheten att locka till sig nya etableringar både till den egna 
kommunen och till övriga delar av arbetsmarknadsregionen. 

På grund av den ökade rörligheten är en god infrastruktur och tillgång till 
kollektivtrafik viktiga faktorer för kommuners utveckling.

Mora, Orsa och Älvdalen
Förutom att kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen har en gemensam 
arbetsmarknad förekommer flera samarbeten mellan grannkommunerna  
Dessa samarbeten kan förklara en del av pendlingsmönstret. Det handlar 
om gemensam gymnasieskola, VA-bolag, IS/IT, lönekontor, social myn-
dighetsutövning, överförmyndare och upphandling samt gemensamt 
miljökontor och stadsbyggnadsförvaltning för Orsa och Mora. Samarbe-
tet är viktigt för att kunna skapa goda förutsättningar för att erbjuda god 
service och bra utbildning. 

Byarna runt Orsasjön och planerna på ytterligare bebyggelse mot kommun-
gränsen gör det intressant att titta på gemensam infrastruktur mellan Mora 
och Orsa kommuner. Genom nära samarbete och gemensamt VA-bolag 
har redan bredband och allmänt vatten och avlopp börjat korsa kommun-
gränserna. Utvecklingen pekar på att allt mer infrastruktur kommer att vara 
gemensam för Mora och Orsa.

Regionstad Mora och norra Dalarna
Norra Dalarna och de södra delarna av Härjedalens kommun samt de 
västra delarna av Ljusdals kommun har Mora som regionalt centrum för 
handel, administration och offentlig service. Omlandet, se illustration till 
vänster, bedöms ha cirka 80 000 invånare som nyttjar Mora som centralort 
för handel eller olika typer av service. (Tyréns och Mora kommun, 2007)
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Dalarna
Siljansbygden förknippas ofta med varumärket Dalarna och i ett inter-
nationellt perspektiv förknippas Siljansbygden även med Sverige. Det är 
framförallt midsommarfirandet, byarna, timmerhuskulturen och det öppna 
landskapet som bidrar till områdets identitet och attraktionskraft.

Falun och Borlänge
Falun och Borlänge är tillsammans Dalarnas centralort och ekonomiska 
motor. Kopplingen till Falun och Borlänge är mycket viktig då den medger 
ytterligare specialisering i utbudet av handel, utbildning, arbetsmarknad 
och service. 

Stockholm och Mälardalen
Stockholm och Mälardalen erbjuder ett ännu bredare och mer specialiserat 
utbud av handel, utbildning, arbete och service än vad Falun och Borlänge 
kan erbjuda. Stockholm fungerar också genom Arlandas internationella 
flygplats som tröskeln ut i Europa och resten av världen. Invånare från 
Stockholm och Mälardalen är i sin tur den största målgruppen för besök-
snäringen i Norra Dalarna.

Norge
Det blir allt vanligare med pendling till Norge, framförallt i form av 
veckopendling. Även ur turistperspektiv finns det starka band mot Norge 
då många norska turister kommer till Dalarna. En viss relation kan även ses 
till skidorterna i Sälen – Trysil genom rörelse av personal i området. 
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REGIONSTAD MORA
Kommunfullmäktige fastställer den strategiska planen, som är ett verktyg för att styra och leda den 

kommunala verksamheten. Den strategiska planen är baserad på visionen: 

Regionstad Mora - för ett aktivt liv. Mora är år 2022 en levande 

stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden är i 

takt med tiden och erbjuder möjligheter för människor att trivas, 

utvecklas och framförallt leva ett aktivt liv.
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STADSBYGGNADSVISION
Visionen för tätortens fysiska utveckling är en utveckling av Centrumutvecklingsplanens vision 
kombinerad med den strategiska planens mål och strategier för åren 2015-2018. 

Visionen har brutits ned i fyra delar och till varje del finns strategier som ska vara vägledande för att 
ta fram riktlinjer i del 3 - Planförslaget.
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REGIONSTAD MORA
Mora ska vara den självklara centralorten i regionen som omfattar norra 
Dalarna, Siljansbygden men även delar av Härjedalen och Hälsingland. 
Begreppet regionstad innebär att det ska finnas ett stort utbud av service 
och handel, arbets- och utbildningsmöjligheter. 

Dessa faktorer innebär fler arbetstillfällen och därmed fler invånare som 
ska kunna erbjudas attraktiva bostäder, vare sig man vill bo centralt, vid 
vattnet eller med vacker utsikt. Goda boendemiljöer, med möjlighet till ett 
aktivt liv, har visat sig vara en allt viktigare faktor när företag rekryterar ny 
personal.

Regionstadsbegreppet innebär även att Mora är ett nav i kommunikationen 
där det är enkelt att byta mellan exempelvis tåg och buss. Det ska även 
vara enkelt och trevligt att promenera eller ta cykeln till tåget eller bussen. 
Detta innebär att man kan bo i Mora men arbeta i exempelvis Falun eller 
Borlänge och att ungdomar kan bo i Rättvik men gå på Mora gymnasium. 
Det ska även vara enkelt att bo i Orsa och pendla till jobbet i Mora, helst 
med kollektiva färdmedel. 

Strategier   
 - Mora ska förtätas med bostäder i centrala lägen.
 - Nya bostadsområden ska anordnas där det finns goda möjlig-

heter att skapa attraktiva boendemiljöer med bra möjligheter 
till kollektivtrafik eller där det är enkelt att gå och cykla till 
centrum.

 - Nya verksamhetsområden ska anordnas där det finns god 
tillgång till infrastruktur.

 - Det ska vara enkelt att gå och cykla i tätorten.
 - För att tätorten ska ha goda möjligheter att utvecklas och 

för ett gott stadsliv ska kunna frodas, behöver en förbifart 
anordnas på sikt.  

Illustration av hur Tingsnäs skulle kunna 

utvecklas.. Centrumutvecklingsplanen 2013.
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Strategier  
 - Stadskärnan ska ännu tydligare kopplas samman med 

Vasaloppsarenan men även med övriga tätortsnära frilufts-
områden.

 - Tätortsnära rekreationsområden ska värnas och utvecklas. 
 - Stadsmiljön ska vara utformad för att skapa möjligheter till 

möten, oavsett ålder.

DET AKTIVA MORA
Mora har en lång tradition av friluftsliv, exempelvis gick det första Vasalop-
pet redan år 1922. I Mora finns mycket goda förutsättningar för att ha en 
aktiv fritid, bland annat leder Vasaloppsarenan ända in i centrum. 

Vasaloppsarenan passerar Prästholmen och Hemus, som är attraktiva  
idrotts- och friluftsområden men som även har värdefull natur.  Saxviksö-
arna och Sandängarna är andra tätortsnära områden som är viktiga för den 
vardagliga rekreationen.

Aktivitet handlar inte nödvändigtvis om idrott. Det handlar även om kul-
turliv och föreningsliv där människor har möjlighet att mötas och umgås. 
Ofta brukar kulturlivet vara ett mått på en stads förmåga att attrahera kre-
ativa människor.

Man ska inte heller glömma bort barnen och deras behov av aktivitet och 
stimulans som kan tillgodoses igenom tillgång till lekplatser och bostads-
nära park- och naturmark.

Vasaloppsarean sommartid
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Strategier  
 - Äldre bebyggelsemiljöer ska värnas men samtidigt ska  

utrymme ges för högkvalitativ ny arkitektur.
 - Offentliga platser ska utföras med hög kvalitet i form och 

material.
 - Det ska vara enkelt och trevligt att promenera mellan Moras 

stora besöksmål.

KULTURSTADEN MORA
Det har antagligen funnits bofast befolkning i Mora redan under förhisto-
risk tid, innan år 1000. Länge utgjordes bebyggelsen av de äldre byarna, 
bland annat Morkarlby, Utmeland och Noret. Byarna omgavs av odlings-
mark och skog. Den mer stadslika bebyggelsen, som idag kan beskrivas som 
Mora tätort, började byggas ut under andra halvan av 1800-talet. Idag kan 
de äldre bymiljöerna, med sina slingrande gator och trähus, erbjuda char-
miga bostadsmiljöer som är svåra att hitta på andra ställen i Sverige.

I Mora har ovanligt många medeltida timmerbyggnader bevarats fram till 
idag. Den äldsta timmerbyggnaden i länet är eldhuset, från år 1237, på 
Zorns gammelgård i Utmeland. 
 
Numera är Mora en väletablerad turistort. De kulturvärden, inte minst 
Zorngården och Zornmuséet men även bymiljöerna, som under lång tid 
har lockat människor till Mora, ska tas tillvara och lyftas fram. 

I tätorten ska det finnas platser och byggnader som ger möjlighet till olika 
evenemang. Evenemangen kan stärka varandra och bidra till ett ännu större 
kulturutbud i Mora.

Äldre bymiljö i Noret
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Strategier  
 - Nya bostadsområden ska utvecklas där det finns möjlighet 

till vackra utblickar över vattnet, exempelvis Tingsnäs och 
Noret norra.

 - Kontakten mellan Saxviken och centrum ska förbättras.
 - Vattnets och strändernas möjligheter för rekreation ska 

utvecklas.

MORA VID VATTNET
Mora är beläget där Österdalälven möter Siljan och Orsasjön. Läget 
erbjuder vackra vyer ut över vattnet och man har nära till bad och båtliv, 
både i centrum men även i Utmeland, Noret och Öna.

Med sina långa stränder har Mora god potential att erbjuda centrumnära 
bostäder som dessutom har sjöutsikt, exempelvis på Tingsnäs och Saxnäs. 

Stränderna kan utvecklas till att bli ännu mer attraktiva park- och ströv-
områden med möjlighet till fler aktiviteter vid Kajen och på Tingsnäs och 
möjlighet att ströva långa sträckor längs med Siljan och Österdalälven.

Det är inte bara stränderna som har potential utan även själva vattnet har 
möjlighet att utvecklas för rekreation och friluftsliv, exempelvis bad, skrid-
skoåkning och båtliv. 

Utsikt från Sanda över Siljan
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Noret
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UTVECKLINGSSTRATEGI 
Visionen och strategierna på föregående sidor kan sammanfattas i en 
schematisk kartbild, se sidan till höger.

Kartan visar de viktigaste natur- och rekreationsområdena: vattnet i 
form av Orsasjön, Siljan, Österdalälven och Hemulån, jordbruksland-
skapet i Noret och de tätortnära skogarna i Hemus, på Sandängarna och i 
Åmåsäng. Även en utveckling av de gröna värdena redovisas, i form av ett 
grönt stråk som kopplar samman Hemus, Prästholmen, Österdalälvens 
stränder, Siljans strand och Åmåsäng.

I första hand föreslås förtätningar av bostäder i centrum, exempelvis på 
Tingsnäs, som ligger centralt men idag är bebyggt med verksamheter. 
Området är beläget intill badstranden på Tingsnäs och med utsikt över 
Saxviken. 

De större planerade områdena för nya bostäder, Noret norra, norra 
Kråkberg, Tingsnäs, Sandängarna och Canadaområdet, redovisas som 
bruna pilar. Noret ligger i pendlingsstråket mot Orsa, med möjlighet till 
utsikt över Orsälven eller Orsasjön. Kråkberg ligger i pendlingstråket 
mot Älvdalen och nära Orsasjöns långgrunda sandstränder. Detta  skapar 
boendemiljöer med unika kvaliteter. 

Verksamhetsområden, grå pilar, föreslås utvecklas intill de större vägarna, 
exempelvis på Heden intill väg 45 och ett området norr om Färnäs, intill 
väg 70. Eftersom dessa områden ofta är det första som en besökare möter 
av Mora behöver områdena närmast vägen ges en tilltalande utformning. 

För att avlasta Mora centrum från genomfartstrafik föreslås att den 
tidigare planerade förbifarten byggs, från Färnäs, genom Noret norra 
och över Sandängarna, till Kråkberg och väg 70. Förbifarten illustreras 
i orange.
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LANDSKAP OCH STADSBYGD
Mora tätort omges av vatten på flera sidor då den är belägen där Österdalälven och Orsälven 

mynnar i Siljan. På flera platser erbjuds vackra vyer ut över vattnet. Mot horisonten syns de 

blånande bergen.

LANDSKAPET I SILJANSOMRÅDET
Mora tätort omfattas av riksintresse för turism och friluftsliv som pekas ut i miljöbalkens 4 kapitel 2 §. Det 
betyder att området är extra värdefullt eftersom det är geografiskt utpekat i lagstiftningen. Riksintresset omfattar 
ett större område som sträcker sig längs hela Siljansringens dalgång och där omfattas även delar av Orsa, Rättvik 
och Leksands kommuner, se karta på nästa sida.

Siljansringens värden är baserade på den unika geologin med kalkstensberggrunden som ger en näringsrik jord, 
och topologin som ger ett gott lokalklimat, faktorer som ger goda förutsättningar för odling. Innan det fanns ett 
utbyggt vägnät färdades man ofta vattenvägen och det strategiska läget, där Österdalälven och Orsälven mynnar 
i Siljan, tillsammans med de goda odlingsbetingelserna innebar att människor blev bofasta där Mora idag ligger. 
Förutom geologi och topografi har inte minst människans brukande och ägande av marken påverkat landskaps-
bilden. Ofta omges bebyggelsen av jordbruksmark som omgärdas av högre, barrskogsbeklädda berg och skapar 
det landskap som är typiskt för Siljansbygden.

Moras identitet och varumärke är starkt förknippat med värdena hos riksintresset. Värdena är komplexa och 
består av en kombination av landskapsbild, naturvärden, kulturmiljövärden samt upprätthållandet av traditioner 
som exempelvis midsommarfirandet.

Riksintresset kan bara fortleva om Siljansområdet får chansen att fortsätta utvecklas, eftersom dagens värden är 
ett resultat av flera hundra års utveckling. Men det är viktigt att utvecklingen sker på rätt sätt. Riktlinjerna som 
visar hur det ska gå till finns under flera olika rubriker och i delområdesrekommendationerna eftersom riksin-
tressets värden är så komplexa. Områden i tätorten där landskapsbilden är särskilt värdefull pekas ut på sidan 43.
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Siljansområdet: riksintresse för turism och friluftsliv enligt miljöbalkens 4 kapitel, 

omfattar hela planeringsområdet för den fördjupade översiktsplanen.
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Geologin
Siljansringen är en geologisk formation som bildades av ett meteoritnedslag 
för omkring 360 miljoner år sedan. Meteoritnedslaget gav området ovan-
liga geologiska förutsättningar och en unik landskapsbild som inte finns 
någon annanstans i Sverige. Nedslaget innebar att en ringformad sänka ska-
pades i berggrunden och de sedimentära bergarterna, exempelvis kalksten, 
kunde bevaras. Sjöarna Siljan, Skattungen och Orsasjön bildar en ring som 
omgärdas av högre berg, bestående av hårdare, äldre urbergarter. 

En annan viktig geologisk förutsättning är Morafältet, som ligger strax 
nordväst om tätorten och sträcker sig över Hemus, Bonäs och Läde. Fältet 
bildades då inlandsisen smälte och en isälv mynnade i havet där Mora ligger 
idag. Östersjön sträckte sig då i en grund vik upp i Siljan. Vid mynningen 
avsattes en mängd sand som vinden omformade till stora dyner. Så små-
ningom ”fossilerades” dynerna genom att framförallt tallar slog rot. 

Kulturlandskapet
Den bild som de flesta har av Mora torde vara en småstad vid Siljans strand, 
omgiven av böljande odlingslandskap och omgärdat av högre, blånande 
berg. 

Människan har varit en viktig formare av Siljansbygdens landskap. Till 
skillnad från många andra ställen har Dalarna, särskilt de norra delarna, 
ett småskaligt och variationsrikt landskap. Småskaligheten stammar ur den 
splittrade ägostrukturen som kommer sig av att alla barn i familjen ofta 
ärvde föräldrarna i allt, även i mark. Detta innebar att marken delades upp 
i mindre och mindre bitar och de flesta ville bygga på sin egen mark. På så 
vis skapades den klassiska dalabyn, med sitt gytter av timmerhus ordnade 
intill en smal, slingrande bygata, omgiven av jordbruksmark. 

Landskapsbilden vid Siljan förknippas ofta med bilden av Dalarna och 
även med bilden av Sverige. Bymiljöerna och jordbrukslandskapet är en del 
av landskapsbilden och präglas av faluröda och grånade trähus, gårdsbild-
ningar och småskalighet.

Mora tätorts landskapsbild
Mora tätort utgörs i grunden av äldre byar, exempelvis Morkarlby, Utme-
land och Noret som vuxit samman och tillsammans bildat en tätort. Byarna 
utgjordes av många gårdar som i sin tur bestod av många olika byggnader 
med olika funktioner. Genom byn slingrade sig den ganska trånga bygatan. 
Byn omgärdades av den uppodlade marken som i sin tur avlöstes av skogs-
marken.

Det som idag är centrum var vid början av 1800-talet i stor utsträckning 
jordbruksmark. Vasagatan fanns redan och förband Lisselby med järn-
vägsstationen. På 1840-talet lades reservat ut för fler gator, exempelvis 
Kyrkogatan och Hantverkaregatan. Så småningom började handelsbodar 
uppföras vid Kyrkogatan och ett samhälle växte fram. Ännu idag kan man 
se tydliga spår av bebyggelseutvecklingen och det finns  fortfarande kvar 
rester av det äldre odlingslandskapet, även ganska centralt.

Varför har vi riksintressen?

Riksintressen gäller geografiska om-
råden som har utpekats därför att de 
innehåller nationellt viktiga värden 
och kvaliteter. 

Områden kan vara av riksintresse 
för både bevarande och exploatering 
men också för naturvården och kul-
turmiljlövården. 

Riksintressen ska behandlas och re-
dovisas i den kommunala översikts-
planeringen så att det blir tydligt hur 
dessa förhåller sig till andra intres-
sen men också för att avvägningar 
mellan oförenliga riksintressen ska 
kunna göras. Tanken är också att rik-
sintressena ska kunna bli föremål för 
diskussion och utveckling men även 
ifrågasättande och förändring. 

Vad är ett riksintresse?

Begreppet riksintresse används om 
två olika typer av områden. Dels större 
områden som riksdagen beslutat om i 
4 kap. miljöbalken dels områden som 
är riksintressen enligt 3 kap. miljöbal-
ken och där den ansvariga nationella 
myndigheten, exempelvis Naturvårds-
verket eller Trafikverket, har ett ansvar 
för att ange anspråk. 
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RIKTLINJE FÖR LANDSKAPET

Det syns att Mora ligger vid Siljan
Mora har bildats genom att äldre byar, bestående av röda trähus ordnade längs en slingrande bygata, har vuxit 
samman. Orten är vackert belägen intill Siljans strand och omgiven av jordbruksmark som avlöses av skogsmark 
och blånande berg. Läget är en stor tillgång och den tilltalande landskapsbilden ska tas tillvara. 

Viktiga utblickar från områden som är av stort intresse för allmänheten ska värnas, se gröna pilar i kartan till 
höger. Ett exempel är utblicken från Majstångsbacken i Noret, ner mot ett grönskande Mora och Mora Kyrka och 
anblicken av centrum från vattnet och Saxnäs, se bilden nedan. 

Det är även viktigt att den som närmar sig tätorten ska få ett gott första intryck av Mora. Därför ska infarterna 
ha en tilltalande utformning, gärna genom att resterna av jordbruksmarken värnas. Ett annat exempel på en till-
talande infart är när den som anländer till Mora från Malung har kyrktornet i fonden och där bakom de blånande 
bergen och så småningom dyker Saxvikens vatten upp på höger sida.  

Kopplingen mellan tätorten och vattnet behöver stärkas. Det ska vara enkelt att ta sig från Mora centrum och ner 
till Siljan. Därför behöver man arbeta för bättre kopplingar mot exempelvis Kajenområdet.  

Områden där landskapsbilden särskilt ska värnas syns i kartan till höger (gula områden).
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NATUREN OCH VATTNET
Större delen av kommunens yta domineras av skogsmark med tall- och 
granskog och näringsfattiga sjöar i en ganska kuperad terräng. Bara en 
mindre andel av marken är uppodlad och den återfinns i huvudsak kring 
Siljan och Orsasjön. Det är även här som det mesta av bebyggelsen finns.

Vattenområden
Siljan, Orsasjön och Österdalälven
När man tittar på tätortens landskap präglas det av Siljan, Orsasjön, 
Orsälven och Österdalälven. Dessa är av riksintresse för naturvården (rik-
sintressen beskrivs i faktaruta på sidan 41) och ur biologisk-ekologisk 
synpunkt samt fiskerimässig synpunkt är de värdefulla. I Siljan finns även 
istidsrelikter, exempelvis hornsimpan. 

Saxviken
I Saxviken finns det flera låglänta öar med olika karaktär. En av dem, Sandön, 
är naturreservat och kommunen beslöt redan år 1988 att börja köpa in 
marken på övriga öar för att bilda ett kommunalt reservat för övriga öar. 
Öarna har ett rikt fågelliv och potential för ett utvecklat friluftsliv. Funäs-
udden i söder har liknande förutsättningar.

Hemulån
Genom tätorten har Hemulån en stillsam karaktär och 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. Ån är viktig för reproduktion av öring. Den omfattas delvis av 
naturreservatet för Hemus med reservatsföreskrifter.

Saxviksöarna från söder
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Vasslarängsbäcken
Bäcken ligger i norra delen av planområdet och rinner genom exploa-
teringsområdet Noret norra och mynnar i Orsasjön. Den är viktig för 
reproduktion av öring.

Skogsmark
Hemus och Morafältet
Friluftsområdet Hemus är beläget på Morafältet, som är ett mäktigt isrand-
delta dit stora mängder sand transporterades med isälvarna. Fältet är 
Nordens största fossila flygsandfält. Genom landhöjningen har älven skurit 
sig allt djupare ner i sanddeltat och lämnat kvar stora bågformade branter, 
meanderbågar, bland annat på Sandängarna och i Östnor. 

Idag är fältet huvudsakligen bevuxet med torra, lavrika hedtallskogar. 
Här finns flera sand- och värmekrävande arter, exempelvis mosippa och 
sandödla, som har stannat kvar här från den tid då klimatet i Sverige var 
varmare än idag. Morafältet är av riksintresse för naturvården. Hemus är ett 
kommunalt naturreservat, huvudsakligen bildat för att trygga området för 
friluftslivet men även för att bevara den biologiska mångfalden och natur-
värdena. Reservatet omfattar även delar av Hemulån.

Vasaloppsspåret är ett kommunalt reservat som sträcker sig genom tre 
kommuner och i sin slutetapp leder genom Hemus och in i centrala Mora. 
Syftet med reservatet är att trygga det för friluftslivet. 

Hemulån i Hemus

Naturreservat

Naturreservat är ett naturområde som 
skyddas enligt Miljöbalken.
 
Det kan vara ett område som är 
betydelsefullt för människan, floran 
och faunan, eller är av intresse ur ett 
geologiskt perspektiv. 

Naturreservaten utgör den största 
andelen skyddad natur i Sverige och 
kan bildas av både stat och kommun.
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Vinäsgraven
Vinäsgraven är en ravinbildning som skurits ut i södra delen av Morafältets 
isranddelta. Ravinbildningen kan ha börjat i och med tappningen av en 
fornsjö vid Lomsmyren. Vinäsbäcken rinner i botten av ravinen. Ravinen 
är reservat.

Tallar längs Österdalälven
Längs med Österdalälvens södra strand, från Mora Parken till Korsudden  
samt på Tingsnäs finns på vissa sträckor många äldre tallar, en del uppges 
vara från 1600-talet. De är utpekade som nyckelbiotoper och ska visas stor 
hänsyn.

Jordbruksmark
Inom planområdet finns ett fåtal områden med jordbruksmark, främst i 
Färnäs och Vinäs men även mindre områden i Åmåsäng, Öna och Östnor.  

Enligt Miljöbalken 3 kap 4 § ska jordbruksmark betraktas som en viktig 
areell resurs och brukningsvärd jordbruksmark får endast ianspråktas för 
bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och det inte kan göras på annan mark. 

Jordbruket är även en viktig faktor för att bevara den tilltalande landskaps-
bilden kring Siljan.

Läs mer jordbruksmark som areell näring på sidan 134.

Färnäs
Byn Färnäs ingår inte i den fördjupade översiktsplanen men delar av det 
omgivande odlingslandskapet ingår. Det är ett tilltalande öppet odlings-
landskap där väg 70 tyvärr skär av den norra delen av odlingsmarken från 
byn. Sydväst om Färnäs finns ett uppodlat stråk som förr nådde ända ner till 
Siljan. Nu återstår endast ett band närmast byn. Området är utpekat både i 
den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet och i bevarandepla-
nen för Dalarna. 

Åmåsäng
Åmåsäng ligger söder om Utmeland och utgörs av äldre odlingsmark som 
bitvis har vuxit igen. Längst i sydväst finns en populär badplats och i norr 
ligger den skogsbevuxna Funäsudden. Området har en tilltalande land-
skapsbild med odlingsmark och vackra vyer ut över Siljan. Längs den östra 
stranden finns en nyckelbiotop för aspskog.

Våtmarker
Det finns flera myrar utpekade som värdefulla, främst söder om Mora, 
exempelvis Lomsmyren men även i Öna och Östnor.

Nyckelbiotop

En nyckelbiotop är ett område med 
en speciell naturtyp som har stor 
betydelse för skogens flora och fauna 
och har förutsättning ar att hysa 
hotade och rödlistade arter.

Om man planerar en åtgärd som kan 
påverka en nyckelbiotop ska man 
kontakta Skogsstyrelsen för samråd 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Värdefulla träd

Trädportalen är en samlingsplats 
för uppgifter om skyddsvärda träd. 
Portalen är utvecklad och drivs 
av ArtDatabanken på uppdrag av 
Naturvårdsverket. 

I Mora finns ett antal träd utpekade.
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Riksintressen naturvård

N. 49 Siljan - Skattungen (med Österdalälven)

N. 43 Morafältet

Naturreservat

Vasaloppsspåret

Vinäsgraven

Sandön

Hemus

Nationell plan för odlingslandskapet

Färnäs

Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet

Färnäs

Övriga intressen för naturvården (beskrivs i Naturvårdsprogram för Kopparbergs län)

33. Morafältet

45. Saxviken

46. Vinäsgraven

61. Färnäs

Ängs- och betesmarksinventeringen

Åmåsäng

Nyckelbiotoper

Tallar längs Österdalälven

Aspdunge Noret norra

Aspdunge Åmåsäng

Våtmarksinventeringen (redovisas ej i karta)

Lomsmyren - Sälemyr (klass II- högt naturvärde)

Saxviken (II - högt värde)

Brunnmyren, söder om Åmåsäng,  (klass  IV - vissa naturvärden)

Nymyren norr om Östnor, väster om Kråkberg (klass IV - vissa naturvärden)

Område vid Vattumyrens industriområde (okänt värde)

SAMMANSTÄLLNING AV RIKSINTRESSEN FÖR NATURVÅRD, NATURRESERVAT MM.
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Generellt biotopskydd
Vissa typer av natur omfattas av ett generellt biotopskydd. Det innebär att 
alla områden som uppfyller kriterierna för den specifika biotopen automa-
tiskt är skyddade. Skyddet innebär att man inte får skada biotopen. I rutan 
till höger framgår vilka typer av biotoper som omfattas av skyddet.

Alléer
En allé definieras som lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad och 
omfattar minst fem träd och den ska ligga längs en väg eller det som tidigare 
utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande 
del utgöras av vuxna träd. I tätorten finns ett flertal björk- och lindalléer 
och förutom att bidra till den biologiska mångfalden så har de också ett 
kulturmiljövärde och inte minst ett estetiskt värde och är viktiga för ortens 
karaktär.

Odlingsrösen och stenmurar
Odlingsrösen är en samling stenar som från början har kommit från jord-
bruksmarken. Odlingsrösena kan vara runda eller långsträckta, låga eller 
höga samt bestå av ett fåtal eller en stor mängd stenar. Odlingsröset ska ligga 
på eller i anslutning till jordbruksmark för att omfattas av biotopskyddet. 
Även nya odlingsrösen omfattas av det generella biotopskyddet om stenarna 
har legat på samma plats i över ett år. Ibland kan ett odlingsröse även vara 
skyddat enligt kulturmiljölagen, exempelvis om det ingår i ett område med 
fossil åker. Så länge odlingsröset inte är skyddat enligt kulturmiljölagen går 
det bra att fortsätt lägga upp stenar på det eftersom det är en naturlig del 
av jordbruksdriften.

För att bibehålla ett odlingsröses naturvärden är det viktigt att röset inte 
växer igen utan att det är solbelyst. Idag slår man sällan marken hela vägen 
in till röset på grund av användningen av maskiner. Att låta djur beta 
marken kan vara en bra metod för att hålla rent runt röset.

I tätorten finns exempelvis odlingsrösen mellan Norets handelsområde och 
Färnäs.

Möjlighet till dispens
Om man behöver vidta åtgärder som kan medföra skada, exempelvis ta ned 
träd i en allé, så är det möjligt att söka dispens. Det är länsstyrelsen som 
prövar frågan och man måste kunna ange särskilda skäl för att kunna få 
dispens. Vid hanteringen av dispensen tas bland annat hänsyn till hur vanlig 
biotopen är och hur stor skada som åtgärden förväntas få. Möjligheten till 
dispens beror också på om syftet med det generella biotopskyddet fortfa-
rande uppfylls. De särskilda skälen som kan åberopas handlar framförallt 
om åtgärder som på något sätt handlar om ett allmänt intresse, exempelvis 
större exploateringar, kulturmiljöskäl och liknande, samt om förändringar i 
omgivningen försvårat för fastighetsägaren att använda sin fastighet. Sedan 
2014 är det också ett särskilt skäl om en åtgärd bidrar till att utveckla eller 
bibehålla ett aktivt jordbruk.

Följande biotoper är skyddade 
av generellt biotopskydd:

• Allé
• Källa med omgivande våtmark i 

jordbruksmark
• Odlingsröse i jordbruksmark
• Pilevall
• Småvatten och våtmark i jord-

bruksmark
• Stenmur i jordbruksmark
• Åkerholme
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Särskilda skäl för dispens 
från strandskyddet

• Området är redan ianspråk-
taget, exempelvis en befintlig 
tomt.

• Området är avskilt från stran-
den, exempelvis genom en stör-
re väg.

• Den tänkta anläggningen behö-
ver för sin funktion ligga vid vat-
ten, exempelvis en brygga

• Området behövs för att utvidga 
en pågående verksamhet, ex-
empelvis en industri som grän-
sar mot ett bostadsområde på 
andra sidan

• Området behövs för att till-
godose ett angeläget allmänt 
intresse, exempelvis för att 
åstadkomma centrumnära bo-
städer i en tätort

• Området behövs för ett annat 
mycket angeläget intresse, ett 
skäl som endast används i spe-
cialfall

Strandskydd
Generellt strandskydd råder inom 100 meter från strandlinjen, både på land 
och ut i vattnet. Syftet är att trygga allmänhetens tillgång till stränderna 
och att bevara goda livsvillkor för djur och växter som lever i strandzonen. 
Inom strandskyddat område är det exempelvis förbjudet att uppföra nya 
byggnader, sätta upp staket, muddra eller gräva diken. 

Det finns emellertid möjlighet att söka dispens från strandskyddet och 
det kan även upphävas vid detaljplaneläggning. För att dispens ska kunna 
medges eller strandskyddet upphävas måste det finnas särskilda skäl och 
åtgärden ska inte strida mot strandskyddets syfte. Vanligtvis ska det även 
i fortsättningen finnas en fri passage närmast stranden. Den fria passagen 
ska vara utformad på ett sådant sätt att det är möjligt att röra sig längs med 
stranden och så att livsmiljön för de djur och växter som lever i strand-
zonen säkerställs. 

Utökat strandskydd
Klubbholmen och Norra och Södra Gotholmen i Saxviken omfattas av 
utökat strandskydd vilket innebär att de i sin helhet omfattas av strand-
skydd. Tvärholmen ligger precis utanför planavgränsningen.

Småbåtshamnar, bryggor och båthus
Idag finns småbåtshamnar på flera ställen i tätorten, exempelvis i Kråkberg, 
Utmeland och vid Saxviken. Det finns gott om bryggor längs stränderna 
men båthus finns bara på ett fåtal ställen, exempelvis finns ett båthusom-
råde i Vinäs. 

Småbåtshamnar, bryggor och båthus måste av naturliga skäl placeras längs 
med stränderna och de kan påverka allmänhetens tillgänglighet på olika 
sätt. För att få bygga en brygga krävs strandskyddsdispens, om det inte finns 
en detaljplan där strandskyddet har upphävts. Åtgärder i vatten kan även 
omfattas av regelverket för vattenverksamhet som återfinns i Miljöbalken, 
se faktaruta till vänster. Om man tror att den åtgärd man planerar kan vara 
en vattenverksamhet bör man kontakta Länsstyrelsen. 

Det krävs inte bygglov för en brygga för enskilt bruk men om det börjar 
bli fler båtar som ska använda bryggan kan det bli frågan om småbåtshamn, 
vilket kräver bygglov. Om man är osäker bör man kontakta Stadsbyggnads-
förvaltningen.

Små vattendrag
Länsstyrelsen kan i enskilda fall upphäva strandskyddet för små vattendrag 
och sjöar. En liten sjö är omkring 1 ha eller mindre och ett litet vattendrag 
är omkring 2 meter eller smalare. Det ska vara områden där strandskyddet 
redan i dag måste anses omotiverat och kan vara områden som inte har 
några betydande naturvärden och som inte heller fyller någon betydande 
funktion för det rörliga friluftslivet. Emellertid bör det inte upphävas om 
området omfattas av riksintresse för friluftsliv eller naturvård enligt 3 kap 
Miljöbalken, vilket gäller för Mora tätort.

Med vattenverksamhet avses

1. uppförande, ändring, lagning och 
utrivning av dammar eller andra an-
läggningar i vattenområden, fyllning 
och pålning i vattenområden, bortle-
dande av vatten från eller grävning, 
sprängning och rensning i vatten-
områden samt andra åtgärder i vat-
tenområden om åtgärden syftar till 
att förändra vattnets djup eller läge,

2. bortledande av grundvatten och 
utförande av anläggningar för detta,

3. tillförsel av vatten för att öka 
grundvattenmängden samt utföran-
de av anläggningar och åtgärder för 
detta, och

4. åtgärder som utförs för att avvatt-
na mark, när det inte är fråga om av-
ledande av avloppsvatten, eller som 
utförs för att sänka eller tappa ur ett 
vattenområde eller för att skydda 
mot vatten, när syftet med åtgär-
den är att varaktigt öka en fastighets 
lämplighet för något visst ändamål 
(markavvattning).



51

P
LA

N
FÖ

R
S

LA
G

0 1 20,5 Kilometers

S i l j a n

O r s a s j ö n

¯

FärnäsMorkarlby

Utmeland

Östnor

Öna

Noret

Vinäs

Kråkberg

Vattnäs

Saxviken

Teckenförklaring
Avgränsning planområdet
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Vattendrag under markyta
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Hemulån
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Kommunen har tagit fram en LIS-plan, det vill säga en plan för 
landsbygdsutveckling i strandnära områden. Inom den fördjupade över-
siktsplanens avgränsning finns två områden, D.31 Åmåsäng och D.45 
Kråkberg. LIS-planen gäller parallellt med den fördjupade översiktsplanen 
för tätorten. 

Förutom de skäl för dispens som redovisas på sidan 50 finns det ytterligare 
två särskilda skäl inom områden som är utpekade för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen: 

1. Förutsättningen är att byggnaden, verksamheten, anläggningen eller 
åtgärden bidrar till utvecklingen av landsbygden. Det kan exempelvis röra 
sig om turism- och näringsverksamheter eller byggnader och anläggningar 
för det lokala föreningslivet.

2. För enstaka en- eller tvåbostadshus får dispens ges inom LIS-område om 
husen uppförs i anslutning till befintliga bostadshus.

Inom vissa delar av Åmåsäng krävs detaljplaneläggning för att LIS-skälet 
ska kunna användas som skäl. Planläggning krävs eftersom det uppstått 
ett visst bebyggelsetryck och en utveckling av området behöver ske på ett 
samordnat vis.  
I den södra delen av Åmåsäng är väg utbyggd och det finns spridd bebyg-
gelse längs vägen men bebyggelsetrycket har inte bedömts så högt att 
detaljplan krävs. 

För utbyggnad av bostäder i Kråkberg krävs detaljplaneläggning för att säkra 
allmänhetens tillgång till stranden och för att lösa frågan med tillfartsvägen 
till den norra delen av LIS-området. Vägen passerar över flera privata fast-
igheter och drivs av en ideell förening. Ett planprogram kan behöva föregå 
detaljplaneläggningen.

Exploatering för bostäder inom strandskyddat område
Inom den fördjupade översiktsplanens avgränsning föreslås flera större 
exploateringsområden inom strandskyddat område, exempelvis på 
Tingsnäs, Saxnäs och Sandängarna. Ibland är marken redan ianspråktagen, 
exempelvis är Tingsnäs idag ett verksamhets-/ småindustriområde som 
avses omvandlas till bostäder. 

Ett särskilt skäl för upphävande av strandskyddet är att det som planeras är 
ett angeläget allmänt intresse, exempelvis tätortsutveckling. Det kan anses 
vara av allmänt intresse om tillkommande bostadsområden ger långsiktiga 
fördelar för samhället genom en hållbar och välstrukturerad planering. I de 
ovan nämnda områdena avses attraktiva boendemiljöer anordnas där det är 
nära till både centrum och kollektivtrafik.

LIS-planen fortsätter att gälla 

parallellt med den fördjupade 

översiktsplanen
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RIKTLINJER FÖR NATUREN OCH VATTNET

Områden med höga naturvärden ska värnas
Tätorten ska ha en rik biologisk mångfald och därför behöver det finnas en variation av biotoper och arter. Vid 
exploatering ska man se till att det är möjligt med ett sammanhängande grönt nätverk så att växter och djur kan 
sprida sig. Befintliga områden med höga naturvärden ska värnas. 

Jordbruksmarken ska tillvaratas
Jordbruksmarken är en viktig areell resurs men den är  även en viktig del av Moras landskapsbild och även mindre 
ytor kan vara betydelsefulla. Nyetableringar på jordbruksmark ska inte medges om de försämrar landskapsbilden 
eller förutsättningarna för ett långsiktigt livskraftigt jordbruk. Läs mer om jordbruk på sidan 134.

Saxviken har stor potential och kan utvecklas
Saxviksöarna utgör en viktig fågellokal och de är dessutom belägna nära tätorten. Kommunen har köpt in marken 
och ett kommunalt naturreservat kan upprättas för Saxviksöarna. Öarna kan göras mer tillgängliga för allmän-
heten, läs mer på sidan 217.

Hemulån och Vasslarängsbäcken har särskilda värden
Eftersom de här vattendragen är viktiga för reproduktion av öring ska de särskilt värnas då åtgärder som kan 
påverka dem vidtas i deras närhet. 

Trädstammar och grenar som ligger i vattendragen spelar en viktig roll för många djur i vattnet. Död ved skapar 
variation i bottnarna, skydd och miljöer för fisk, kräftor och småkryp. Därför ska död ved sparas i Hemulån, i så 
stor utsträckning som det är möjligt med hänsyn till risk för översvämning. 

Stränderna är en värdefull resurs
Stränderna kring Mora tätort är en stor tillgång på många sätt. De är värdefulla både för växt- och djurlivet, 
allmänhetens rekreation och stadsbilden. De kan dessutom bidra till att skapa speciella boendemiljöer med 
närhet till bad- och båtliv och unik utsikt. 

När de nya exploateringsområdena, exempelvis Noret norra, norra Kråkberg och Tingsnäs detaljplaneläggs ska 
behov av småbåtshamn och båthus beaktas. 

Bryggor
Bryggor (såvida de inte ligger på tomtmark) ska utformas så att allmänheten inte avhålls från att använda bryggan, 
exempelvis genom skyltning, möblering eller andra anordningar.   

Bryggor som anordnas för att nyttjas av enskilda personer bör samlas i grupper och vara högst två meter breda.  
Båtbryggor i småbåtshamnar eller bryggor som är till för allmänheten och placerade i en miljö som gör dem 
tydligt tillgängliga behöver inte begränsas i bredd. 

Båthus
Om det finns behov av båthus ska båthusutredning tas fram så att båthus placeras samlat och inte sprids ut över 
ett större område. Stranden bör vara samfälld eller ägas av kommunen för att ett båthusområde ska kunna anord-
nas. Ett båthusområde kan kräva detaljplaneläggning, främst beroende på omfattning. 

Båthus bör placeras något tillbakadraget från stranden så att det är möjligt för allmänhet att passera mellan 
båthus och strand. 

Båthus bör vara max 4 meter breda, 8 meter långa och 2,1 meter höga och bör ej förses med fönster. 
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KULTURMILJÖ
Bebyggelsen i Siljansbygden förknippas ofta med knuttimrade hus i kring-
byggda gårdar samlade i täta byar med uthusen stående precis i vägkanten. 
Kulturmiljön är på många platser en viktig del av riksintresset Siljansom-
rådet för rörligt friluftsliv enligt miljöbalkens 4 kap 2 §.

Kulturmiljön betyder mycket både för de som bor i kommunen idag och 
för kommande generationer. Äldre bebyggelsemiljöer skapar en känsla av 
sammanhang och historisk anknytning och är ofta både attraktiva boende-
miljöer och besöksmål.

Genom att ta god hand om våra kulturmiljöer kan vi se till att de förblir 
attraktiva och bidrar till fortsatt utveckling av kommunen. Kulturmiljö-
värden ska ses som en resurs och en möjlighet för ett område snarare än ett 
hinder för utveckling.

Kulturmiljölagen skyddar förutom fornlämningar också byggnadsminnen, 
de flesta kyrkor och till och med ortnamn. Även andra lagar bidrar med 
skydd för kulturmiljövärden, exempelvis skogsvårdslagen. I tätorten finns 
tre byggnadsminnen, Mora kyrka, klockstapeln och Utmelandsmonu-
mentet.

Vad är kulturvärde?
Begreppet kulturmiljö omfattar hela den av människan påverkade fysiska 
miljön. Detta betyder inte att allt i kulturmiljön har höga kulturvärden. 
Kulturvärden kan i varierande grad tillskrivas enskilda byggnader, anlägg-
ningar och lämningar såväl som hela miljöer och stora landskapsavsnitt. 

Bedömningar av vad som är värdefullt kan i olika grad förändras över tid, 
genom framväxten av nya kunskaper och synsätt. Vissa värden kan emel-
lertid vara mer beständiga än andra. Kulturvärden kan på så sätt bevaras, 

Zorns gammelgård som är en samling av äldre timmerhus. Det äldsta är eldhuset från 
1200-talet.

Fornlämningar

Enligt kulturmiljölagen är det för-
bjudet att utan tillstånd rubba, ta 
bort, gräva ut, täcka över eller på 
annat sätt skada en fornlämning, 
exempelvis genom bebyggelse eller 
plantering. 

Därför måste den som ska uppföra 
en byggnad eller anläggning eller 
utföra andra åtgärder förvisa sig om 
i fall fornlämningar finns i området 
genom att kontakta länsstyrelsen. 

Om fornlämningar ändå skulle 
påträffas under arbetet så måste 
arbetet omedelbart avbrytas och 
länsstyrelsen kontaktas.
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omskapas, utvecklas och nybildas i takt med samhällets utveckling och för-
ändring. 

Det är väldigt lätt att genom okunskap förvanska en byggnad, exempelvis 
genom att fönster eller dörrar byts ut. Det är inte heller ovanligt att bygg-
nader rivs eller flyttas, exempelvis har härbren brukat flyttas mellan gårdar 
men man ser nu en starkare trend med utflyttning ur länet. 

Timmerhuskulturen
Inom Siljansbygden finns en ålderdomlig timmerhuskultur och här finns 
landets största koncentration av gamla timmerhus. De äldsta kända tim-
merhusen är daterade till 1200-talet. 

Byarna
Mora tätort utgörs av äldre byar, exempelvis Noret och Morkarlby, som 
under 1900-talet vuxit samman. De flesta byarna är mer eller mindre 
utpräglade klungbyar. De består av täta, hopgyttrade husgrupper. De trånga 
bygatorna kantas av uthus med baksidorna vända mot gatan. Huvudbyggna-
den ligger ofta en bit in på gården. Runt byarna fanns den brukade marken.

Gårdarna
De äldre gårdarna är utformade efter så kallad nordsvensk typ, i en 
fyrkantsform med byggnaderna tätt grupperade kring en gårdsplan. Sam-
manförandet av byggnadslängor till en sluten kringbyggd gård har medeltida 
anor. Detta månghussystem, där varje byggnad har en egen funktion, är 
ännu bevarat i Ovansiljan och utgör med sin ålderdomliga prägel en unik 
företeelse i Sverige. I övriga delar av landet har laga skifte splittrat bykär-
norna och skapat ett kulturlandskap med utspridda gårdsklungor.

Del av Lisselby från det sena 1800-talet. I bakgrunden Morkarlby. Byggnaderna ligger 
tätt inpå varandra och omges av jordbruksmark.  Foto: Mora bygdearkiv
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Mora centrums historia
Mora ligger vid Siljans norra ände på det flacka lågland som bildas omkring 
Österdalälvens delta. Läget innebär att platsen länge varit en knutpunkt 
för viktiga vägförbindelser. Redan på förhistorisk tid fanns det antagligen 
fast befolkning på Stranden. Vikingatida gravfynd i bland annat Kråkberg 
vittnar om en rik kultur omkring år 1000 som byggde på pälsdjursjakt, fiske 
och myrjärnshantering.

Namnet Mora kommer ur det dialektala ”mor” som betyder ”tätare skog på 
fuktig mark” och syftade antagligen på det låglänta Prästholmen. 

De centrala delarna av tätorten är sent byggda. Kring kyrkan, där befolk-
ningen i trakten samlades till kyrkobesök, ting och marknad, låg länge bara 
en skogsmark. I slutet av 1600-talet fanns kyrka, klockstapel, prostgård, 
kaplansgård, knektgård, skola och marknadsplats. 

Storskiftet på Morastrand genomfördes på 1840-talet, och då lades mark-
reservat för nya gator ut, bland annat Kyrkogatan och Hantverkaregatan. 
Då fanns redan Vasagatan, Strandgatan, Älvgatan, Badstugatan och Kap-
lansgatan.

Under 1800-talet växte verkstäder upp, ursprungligen som bisysslor åt 
bönderna. Det fanns bland annat mekanisk verkstad, cementtegelfabrik, 
möbelfabrik och åkdonsfabrik. Sågverk fanns på flera platser runt Saxvi-
kens stränder under det sena 1800-talet och första halvan av 1900-talet. 

På 1890-talet hade det vuxit upp en del byggnader längs Kyrkogatan, bland 
annat handelsbodar och fyra frikyrkor. Bebyggelsen bestod huvudsakligen 
av tvåvåningsbyggnader med affär i bottenvåningen och affärsinnehavarens 
bostad på den övre våningen. Mora har lång kontinuitet som småhandels-
stad. Handeln, tillsammans med järnvägen och småindustrin, bildade grund 
för tätortens utveckling. 

Järnvägen kom till orten år 1891 och järnvägsstationen byggdes. Järnvägen
till Älvdalen öppnade år 1900. År 1892 bröt sig Morastrand ur Mora socken 
och bildade municipalsamhälle. I och med detta togs en byggnads- och 
brandordning fram. 

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

Riksintresse för kulturmiljövården
Riksantikvarieämbetet kan med stöd av 3 kap 6 § miljöbalken peka ut 
områden som är av riksintresse för kulturmiljövården. Mora kommun 
väckte år 1995 frågan om att delar av Mora tätort, främst området kring 
Vasagatan, Zornmuséet och Vasaloppsmålet, skulle utgöra område av riks-
intresse. 

Länsstyrelsen ville emellertid utöka området. Enligt Länsstyrelsen är 
grunden för områdets värde det strategiska läget i anslutning till Siljan och 

Förvanskningsförbud

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 13 
§ får byggnader, bebyggelseområ-
den samt vissa andra anläggningar 
och platser som är särskilt värdefulla 
inte förvanskas. 

Värden ska vara historiska, kultur-
historiska, miljömässiga eller konst-
närliga. 

Kommunen kan peka ut sådana 
byggnader, områden och platser i 
översiktsplanen, men förbudet beror 
på byggnadens värden och ska där-
för prövas slutligen i det enskilda 
fallet. 
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vattenvägarna mot framförallt norr. Här har skett etablering av kyrkligt 
centra, marknadsplats och järnvägsanslutning, vilket utgjorde grund när 
man valde platsen för ett centra för bebyggelse och verksamheter vid stads-
bildningen som skedde kring år 1900. De två olika områdena visas i kartan 
på sidan 62. 

Mindre delar av riksintressena för Vattnäs respektive Färnäs, ligger inom 
planavgränsningen. Hur de visas hänsyn redovisas inom respektive 
delområde. 

Kulturmiljöer i Mora kommun
År 1991 tog Mora kommun och Dalarnas museum fram en kulturhistorisk 
miljö- och bebyggelseanalys för kommunen. I tätorten studerades bygg-
nader på Stranden och i Morkarlby. Utredningen identifierade även olika 
värdefulla områden. I tätorten beskrivs områdena Morkarlby, Vasagatan, 
Öna, Östnor och Kråkberg. Utpekade områden och byggnader hanteras 
endast översiktligt här men studeras närmare i respektive delområde. 

Särskilt värdefulla byggnader, bebyggelseområden och platser
Kommunen tolkar att de områden som är utpekade som övriga intressen 
för kulturmiljövården, de värdefulla bebyggelseområden som utpekas på 
sidan 62 samt de byggnader som tas upp i inventeringen Kulturmiljöer i 
Mora kommun är sådana byggnader och områden som är särskilt värdefulla 
enligt PBL 8 kap 13 §. Se mer på sidan 59 och i respektive delområde.

Riksintressen kulturmiljövård

Färnäs

Vattnäs

Byggnadsminnen

Mora kyrka

Klockstapeln

Utmelandsmonumentet/Vasamonumentet

Kulturmiljövårdens övriga intressen

Kråkberg

Öna

Östnor

RIKSINTRESSEN FÖR KULTURMILJÖVÅRD, BYGGNADSMINNEN OCH ÖVRIGA INTRESSEN

Bygglovsbefriade åtgärder, 
s.k. attefallsåtgärder
Från och med den 2 juli 2014 in-
fördes bygglovsbefrielse för vissa 
åtgärder på en- och tvåbostadshus, 
exempelvis får man göra en tillbygg-
nad med en bruttoarea på maximalt 
15 kvadratmeter. 

Bygglovsbefrielsen gäller emeller-
tid inte sådana värdefulla byggna-
der eller områden som omfattas av 
Plan- och bygglagen 8 kap 13 §, se 
faktaruta på föregående sida.
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RIKTLINJER FÖR KULTURMILJÖ 

Vi bör värna våra kulturmiljöer för att Mora ska fortsätta att vara en attraktiv bostadsort och besöksmål
Moras fina bebyggelsemiljöer är ett betydelsefullt skäl till varför många väljer att besöka eller bosätta sig i Mora. 
Bebyggelse med höga kulturhistoriska värden ger ofta en känsla av sammanhang och historisk anknytning och är 
ofta de mest attraktiva boendemiljöerna. 

Genom att ta god hand om våra kulturmiljöer kan vi se till att orten förblir attraktiv och bidrar till fortsatt 
utveckling av kommunen. Kulturmiljövärden ska ses som en resurs och en möjlighet för ett område snarare än 
ett hinder för utveckling. 

Förslaget till riksintresse för kulturmiljövården för centrala Mora behöver se över
Kommunen och länsstyrelsen har uppmärksammat olika värden hos kulturmiljöerna i centrala Mora och före-
slagit olika avgränsningar av riksintresset. Det vore värdefullt om arbetet kunde återupptas i samarbete mellan  
kommun och länsstyrelse. I ett sådant arbete behöver det vara tydligt vari värdena består och hur de ska värnas. 

Utforma bebyggelsen med hänsyn om det förekommer fornlämningar i närområdet
Det är möjligt att bygga nytt i ett område med flera fornlämningar eller i närheten av en ensam fornlämning om 
man utformar området rätt. Fornlämningarna behöver få tillräckligt med utrymme för att allmänheten fortfa-
rande ska ha tillgång till dem och kunna uppleva dem.

Förändringar i kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska tillföra positiva värden
Utgångspunkten för nytillskott eller förändringar i värdefulla kulturmiljöer ska inte bara handla om vad miljön 
tål utan om nytillskottet kan tillföra positiva värden till kulturmiljön. Detta förutsätter god kunskap och insikt i 
områdets och byggnadens kulturhistoriska värde.

Nya tillskott behöver ofta utvecklas inom befintliga strukturer. Det kan handla om byggnadernas placering 
mot gatan eller placering på tomten och det kan även vara värdefullt att tillvarata utmärkande karaktärsdrag. 
Exempelvis kan volym, formspråk, detaljer, färgsättning, takvinkel, fasadmaterial och fönstersättning vara 
viktiga egenskaper att uppmärksamma vid ombyggnation eller komplettering med nya byggnader i ett område. 
Vilka aspekter som är viktig att tillvarata behöver bedömas från fall till fall. Det är ofta positivt att kunna se 
ungefär under vilken tid en byggnad har tillkommit. 

Rapporten Kulturmiljöer i Mora kommun behöver uppdateras
Rapporten togs fram på 1990-talet och hela tätorten är inte behandlad. Den behöver både uppdateras och 
kompletteras, särskilt med områden och byggnader i Noret och Utmeland men även avseende det rika beståndet 
av knuttimrade byggnader, där en del är uppförda under medeltiden.



5959

Vissa byggnader, bebyggelseområden och platser är särskilt värdefulla ut kulturhistorisk synpunkt
Somliga byggnader eller områden är särskilt värdefulla och omfattas av Plan- och bygglagens 8 kap 13 §. De här 
områdena får därför inte förvanskas:

 a. områden av övrigt intresse för kulturmiljövården (lokala intressen, Öna, Östnor och Kråkberg), 
 b. de byggnader som utpekas i inventeringen Kulturmiljöer i Mora kommun (utmärkta i delområdeskar- 

 torna) samt 
 c. de som utpekas som värdefulla bebyggelsemiljöer (se kriterier nedan samt karta sidan 62). Värdena i 

dessa områden beskrivs närmare i delområdena.

Förutom dessa utpekade områden kan det finnas fler värdefulla områden eller byggnader som omfattas av PBL 
8 kap 13 §.

Byggnader, bebyggelseområden, vissa anläggningar, allmänna platser och vissa tomter som är värdefulla ur his-
torisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får enligt plan- och bygglagen 8 kap 13 § inte 
förvanskas. 

Det kan krävas bygglov för åtgärder som annars är bygglovbefriade
För att säkerställa att dessa värdefulla områden inte förvanskas behöver man söka bygglov för så kallade attefall-
såtgärder, det vill säga åtgärder som på andra platser är bygglovbefriade.

Detaljplanerna behöver ses över
Detaljplanerna i kulturhistoriskt värdefulla miljöer är inte alltid framtagna för att värna bebyggelsen. Ibland kan 
de tvärtom motverka ett bevarande, exempelvis genom att gatumark är utlagd över befintliga uthus, vilka var 
tänkta att rivas då detaljplanen togs fram. Därför behöver kommunen se över gällande detaljplaner och särskilt 
med avseende på kulturmiljövärdena. 

HUR HAR VI VALT UT DE VÄRDEFULLA BEBYGGELSEMILJÖERNA?
För att bebyggelse ska anses vara särskilt värdefull ska dess bevarande vara av 
verkligt allmänt intresse. Bebyggelsen kanske visar hur man bodde och arbe-
tade förr eller representerar viktiga funktioner. Den kanske i sig är en källa 
till kunskap om äldre material eller teknik eller är präglad av en stark arkitek-
tonisk eller konstnärlig idé. Den kanske har haft en stor betydelse för ortens 
invånare och är därmed värd att uppmärksamma.

När vissa områden utpekats som särskilt värdefulla (punkt c. ovan) har man 
utgått från några kriterier:

1. Området ska bestå av en större miljö, inte endast ett fåtal byggnader (enstaka 
byggnader kan mycket väl vara värdefulla men pekas inte ut här) och

2a. Bebyggelsen är huvudsakligen uppförd före eller omkring 1920 (i Sveriges 
tätorter är endast 7 % av bebyggelsen tillkommen före 1921) eller

2b. Bebyggelsen är värdefull på annat sätt. Den kan exempelvis vara sällsynt 
(radhusen på Broåkern), den har ett samhällshistoriskt värde (i Mora centrum 
syns tydligt framväxten av industri- och sedermera handelsstaden) eller har ett 
arkitekturhistoriskt värde (Tuvan).
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BEBYGGELSE
Mora har en småskalig och varierad karaktär. I centrum har husen ofta två 
till fyra våningar, enstaka byggnader har upp till sex våningar. Den tätaste 
bebyggelsen finns i området kring Kyrkogatan och här finns äldre bebyggelse 
från tidigt 1900-tal men även större varuhusbyggnader från 1960-70- talen. 
Användningen varierar mellan bostäder, kontor  och handel.

Bebyggelsen i de centrala kvarteren är ofta uppbruten i flera mindre bygg-
nader som ändå kan vara sammanbyggda och ibland dela innergårdar. En 
sådan bebyggelsestruktur ger variation i fasadlivet längs gatan. 

Centrumområdet omges av de äldre bykärnorna och under 1900-talet har 
marken mellan byarna bebyggts med i huvudsak villabebyggelse. I likhet 
med många andra orter återfinns handels- och industriområden längs med 
infarterna.

Söder om tätorten ligger Vinäs, en äldre by som har kompletterats med 
nyare villaområden och verksamhetsområden. 

ARKITEKTUR
Med arkitektur avses inte bara utformning av byggnader utan även utform-
ning av utemiljö och offentlig miljö. 

Arkitekturen är en viktig del av en plats identitet. Den gör att vi kan skilja 
på tätort och landsbygd och på olika områden i tätorten. Arkitekturen har 
olika stil vid olika tider i historien och fortsätter hela tiden ändras. Det 
gör det möjligt att förstå hur bebyggelsen har vuxit fram. Även till synes 
oansenliga byggnader kan ha en roll i kommunens historia.

God arkitektur ger en känsla av kvalitet. Byggnader kan ofta skildra hur 
samhället har utvecklats och deras utformning och skick idag sänder 
signaler till kommuninvånarna om hur samhället värderar dem. Byggna-
dernas arkitektur kan också bidra till att uppmuntra kreativiteten hos de 
som använder byggnaden.

Zornmuséet, ritat av Ragnar Östberg och uppfört år 1939.
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RIKTLINJER FÖR BEBYGGELSE 
Mora värnar sin småstadskaraktär 
Mora är präglat av bebyggelse från många tidsepoker, det finns allt från medeltida timmerbyggnader, kringbyggda 
nordsvenska gårdar, sekelskiftesvillor, handelshus, industribebyggelse, 1920-tals klassicism, funkis, bostadsområ-
den från 1950-talet och 1970-talet och stora villaområden från andra halvan av 1900-talet. Detta ger en varierad, 
småskalig och uppbruten karaktär vilket är en del av charmen med Mora.

När Mora fortsätter att utvecklas behöver nya byggnader och anläggningar anpassas till landskapsbilden och 
småstadskaraktären. Nya, större bostads- eller verksamhetsområden behöver placeras och utformas med särskild 
omsorg, där variation prioriteras och likformighet motverkas. 

På rätt plats kan höga hus bilda spännande element
De befintliga landmärkena, exempelvis kyrktornet samt vattentornet i Utmeland, är viktiga symboler för orten 
och ska få fortsätta att prägla horisontlinjen. Nya högre byggnader kan tillåtas bilda nya spännande landmärken 
under förutsättning att de placeras och formges med omsorg. Exempelvis bör man inte placera många, höga bygg-
nader tillsammans då det inte överensstämmer med Moras småstadskaraktär. På kartan på sidan 63 finns ett par 
platser markerade som kan vara lämpliga för höga hus. Därtill har en zon lagts ut där högre bebyggelse än fyra 
våningar inte bör medges, just med hänsyn till horisontlinjen. Utanför zonen kan det vara lämpligt med högre 
byggnader men byggnaders utformning ska alltid anpassas till vad som är lämpligt på platsen.

Stärk bymiljöerna  
Med bymiljöer avses i första hand Öna, Östnor, Kråkberg, Morkarlby, Vinäs och Noret. 

De bymiljöer som fortfarande finns kvar i tätorten är viktiga för Moras identitet och varumärke samt för riksin-
tresset för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken. Värdena i bymiljöerna består av flera olika aspekter där 
framförallt timmerhuskulturen, månghussystemet och gårdsbildningarna med uthusen placerade tätt mot byga-
torna är de viktigaste aspekterna men även relationen till det omgivande jordbrukslandskapet. 

För att behålla dessa unika värden så ska nya hus och komplementbyggnader utformas och placeras så att de 
passar in i den befintliga bebyggelsestrukturen, läs mer på sidorna 240-241. Byar som fortfarande har en tydlig 
avgränsning mot varandra ska inte växa ihop. 

RIKTLINJER FÖR ARKITEKTUR
Nya byggnader ska utföras med omsorg och gärna med ett samtida formspråk
För att få en blandad stad med bebyggelse från olika tidsepoker är det viktigt att också uppföra byggnader med 
ett uttryckssätt som speglar dagens arkitektoniska värden. Emellertid bör ny bebyggelse utformas med hänsyn 
till tidigare generationers planering och byggande. Nya byggnader, utförda med omsorg, kan förstärka och lyfta 
äldre omgivande bebyggelse.  

Placera bebyggelse med hänsyn till klimatet
Vid nybyggnation ska byggnaden om möjligt placeras i bra lokalklimat, exempelvis i en solvärmd sluttning hellre 
än en kall sänka. På så sätt minskar behovet av uppvärmning och klimatpåverkan från husets drift minskar. Vid 
planering av nya bebyggelseområden ska hänsyn tas både till att byggnaderna kan placeras i bra lokalklimat och 
att det lokalklimat som byggnaderna skapar i sig är så gynnsamt som möjligt, exempelvis genom att göra det 
möjligt att skapa kringbyggda gårdar så att lä skapas på gården. 

Eftersträva hög arkitektonisk kvalitet
Vid nybyggnation, tillbyggnad och renovering ska en hög arkitektonisk kvalitet eftersträvas. Med arkitektonisk 
kvalitet avses inte enbart utseende. Även byggnadernas funktion, energieffektivitet, klimatpåverkan och kostnads-
effektivitet är en del av den arkitektoniska kvaliteten. Kommunen har här en särskilt viktig roll genom verktyget 
markanvisning och genom sitt kommunala bostadsbolag. För att få in nya spännande idéer kan exempelvis arki-
tekttävlingar övervägas.
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Område där hus högre än fyra våningar inte bör medges

^ Plats lämplig för högre byggnad (4-8 våningar)
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BOENDE
Mora tätort har en befolkning på omkring 10 500 personer. Det finns olika slag av bostäder men 

många bor i egna småhus. Lägenheter finns på olika platser i tätorten och upplåtelseformen varierar. 

När man väljer var man ska bosätta sig är det givetvis viktigt med arbetstillfällen, men det är även 

viktigt med goda kommunikationer, tillgång till vård och omsorg, närhet till utbildning och skola, 

tillgång till attraktiva tomter, ett rikt föreningsliv, kulturutbud, tillgång till naturupplevelser och var 

släkten bor. 
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BOSTÄDER
Mora kommun som helhet hade vid utgången av december 2016 en befolk-
ning på 20 295 personer och Mora tätort hade en befolkning på cirka 10 
500 personer.   

Hur bor man i kommunen?
De allra flesta i kommunen, 72 % av invånarna, bor i småhus, ungefär 6 % 
bor i bostadsrätt, 17 % bor i hyresrätt och ungefär 3 % bor i specialbostad. 
År 2015 fanns 9 337 hushåll i kommunen och man bor i snitt 2,1 personer 
per hushåll (SCB).

Befolkningsprognos
SCB:s befolkningsprognos visar att Mora år 2035 kommer att ha en befolk-
ning om 20 581 personer. År 2029 och 2030 beräknas vara toppår med  
20 630 invånare i kommunen. Vi blir allt äldre i kommunen och färre är 
i arbetsför ålder, vilket innebär att det kommer att bli stor efterfrågan på 
arbetskraft i kommunen. 

Behov av bostäder
Behovet av nya bostäder växer i takt med befolkningsökningen. Generellt 
beräknas att för varje ny individ behövs 0,6 bostäder. Baserat på SCB:s 
statistik beräknas det totala behovet av nyproducerade bostäder uppgå till 
cirka 360 stycken i Mora kommun fram till år 2035.

I SCB:s rapport 2015:18, Behov av bostadsbyggande (bygger på prognosen 
2013) beräknas antalet bostäder som behövs i Moras arbetsmarknads-
region (där även Älvdalen och Orsa ingår) mellan åren 2012-2025 vara 
313 stycken, det vill säga 22 lägenheter per år. Samtidigt beräknar man 
att antalet äldre hushåll, dvs med personer som är 75 år eller äldre, ökar 
markant. Dessa hushåll är i stor utsträckning singelhushåll. 

Människor har olika bostadsbehov under olika skeden i livet beroende på 
bland annat ålder, familjesituation och arbetsplats, men även beroende på 
hälsa och inkomst. Unga studerande behöver, liksom de som precis flyttat 
hemifrån och fått sitt första jobb, små, billiga lägenheter medan nyinflyt-
tade familjer med många familjemedlemmar behöver stora lägenheter. 

Det ökade antalet äldre invånare ställer krav på både service i form av 
hemtjänst eller särskilda boenden men även möjligheter att flytta från 
villan till mer tillgängliga, centralt belägna lägenheter.

Kommunen har genom sitt kommunala bostadsbolag möjlighet att se till att 
personer med olika behov och förutsättningar kan hitta en lämplig bostad 
i kommunen. Kommunen ska också se till att det finns bostäder för de som 
behöver extra stöd, så kallade särskilda boenden för äldre och bostäder för 
vuxna enligt Lagen om Särskilt Stöd, se sidan 68.
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Vad är en attraktiv bostadsort?
Det är svårt att hitta en generell orsak till varför man väljer att bosätta sig 
på en viss plats. Idag växer storstadsregionerna i särklass mest i landet men 
det finns andra aspekter än ortens storlek som påverkar val av bostadsort.

Under industrialismen var företagen ofta bundna till en naturresurs, exem-
pelvis skogen eller vattnet och människorna flyttade till arbetena. I dagens 
informationssamhälle väljer företagen den lokalisering som är attraktiv för 
den typ av anställda som företagen söker. Från att arbetskraften flyttat till 
företagen, flyttar företagen till arbetskraften. 

Attraktiviteten ur boendesynpunkt betyder mer för inflyttningen till en 
region än vad dynamiken i näringslivet gör, det vill säga attraktiva boende-
miljöer är en allt viktigare resurs. 

Valet av bostadsort handlar ofta om vad som passar bäst in i familjens eller 
individens livssituation, exempelvis 

 - goda kommunikationer, 
 - tillgång till vård och omsorg, 
 - närhet till utbildning och skola

Men det handlar även om tillgång till attraktiva tomter, ett rikt föreningsliv, 
kulturutbud, tillgång till naturupplevelser och var släkten bor. 

Förbättrade kommunikationer har lett till att vi i genomsnitt pendlar 
allt längre vilket innebär att vårt omland har vuxit. Samtidigt har lokal 
identitet och lokal förankring visat sig bli allt viktigare. När butiker och 
restauranger blir allt mer likriktade får den lokala kulturen en allt viktigare 
roll för att särskilja orterna (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar 
och analyser, 2011).

Särskilda boenden för äldre
Särskilt boende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. 
Denna boendeform är för personer med omfattande behov av omsorg och 
service och som av den anledningen inte kan bo kvar i sitt hem. 

Den kommunala äldreomsorgen har idag 191 omsorgsplatser fördelade på 
äldreboenden, gruppboenden för demenssjuka samt korttidsvistelser. 

År 2015 började kommunen bygga ett särskilt boende i det nya bostads-
området Noret norra med plats för 32 boende och man beräknar att det 
inom de närmaste åren finns behov av ytterligare 15-20 platser på särskilt 
boende.
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Canadaområdet
ca 100 småhus,
200 lgh i flerfamiljshus

Norra Kråkberg
ca 100 småhus
120 lägenheter

Noret norra
ca 100 småhus

Tingsnäs
ca 200-400 lgh i flerfamiljshus

Sandängarna
ca 100 lgh i flerfamiljshus

Åmåsäng 
förtätning av fritidshus
ca 40 småhus

Förtätningar i centrum
ca 150 lgh

Förtätningar Noret
ca 70 lgh i flerfamiljshus

Förtätningar i Utmeland
ca 15 småhus eller 30 lgh

Broåkern
ca  30-120 lgh i flerfamiljshus
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LSS-boenden
Ett LSS-boende är en bostad som är anpassad för personer med fysiska eller 
psykiska funktionsnedsättningar. Boendet kan vara ett gruppboende, en 
servicebostad eller en annan särskilt anpassad bostad. Målet med LSS-bo-
enden är att funktionsnedsatta människor ska kunna leva och bo så likt 
andra människor som möjligt. I ett LSS-boende finns personal som tar hand 
om de inneboende.

Denna typ av bostad kan utgöras av mindre flerfamiljshus där det dessutom 
finns tillgång till gemensamhetsutrymmen.

Trygghetsboenden
Trygghetsboende är ett ordinärt boende med tillgång till viss service som 
många efterfrågar på äldre dagar. Lägenheterna är tillgänglighetsanpassade 
och ofta samlade i en byggnad med gemensamhetslokal. 

Boendeformen är avsedd för den som klarar sin vardag med hjälp av 
hemtjänsten, men som vill ha närhet till viss service och ökad möjlighet 
till social samvaro. 

Trygghetsboende finns på Noretgården, Spanskgården, Stoltgården och 
Hanslinden. Det finns även ett seniorboende, Dalagården, som liknar trygg-
hetsboende men saknar gemensamhetsutrymmen.

Denna typ av bostad kan utgöras av större flerfamiljshus där det dessutom 
finns tillgång till gemensamhetsutrymmen.

Elevbostäder
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har en gemensam gymnasieskola 
som ligger på Broåkern, Mora gymnasium. Här finns gymnasieutbildning 
med 11 nationella program samt introduktionsprogram och därtill idrotts-
utbildningar, bland annat längdskidor, innebandy och ishockey. Här finns 
även gymnasiesärskoleutbildning och kommunal vuxenutbildning. 

Idag finns elevbostäder, bland annat på Gödslan, norr om gymnasiet och på 
Tingsnäs men det finns ett stort behov av fler bostäder.

Illustration av det särskilda boendet 

i Noret norra.
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Vi ska bli fler i kommunen
Enligt prognoserna ska Moras befolkning år 2030 uppgå till 20 600 personer. Emellertid avser kommunen arbeta 
för att öka inflyttningen, exempelvis genom att erbjuda attraktiva lägen för nya bostäder. Därför planeras för en 
befolkning om 22 000 invånare år 2030. Redan idag finns ett underskott av bostäder och sammantaget bedöms 
det finnas behovs av cirka 1000 lägenheter i en variation av småhus och flerfamiljshus men även parhus, radhus 
och kedjehus är bostadstyper som blir allt attraktivare. 

Fokusera nybyggande till attraktiva lägen
Mora har en stor konkurrensfördel  i närheten till Siljan och älven och man bör koncentrera exploateringen till de 
mest attraktiva lägena, exempelvis Tingsnäs, med utsikt över Saxviken eller Noret norra med utsikt över Orsälven 
och de blånande bergen.  

Allt fler människor vill gärna bo i eller nära tätorter, framförallt i kommuncentra, eller där det finns bra möjligheter 
till kollektivtrafik. Mora har exempelvis Noret norra som ligger i pendlingsstråket mot Orsa och Canadaområdet  
där det är enkelt att gå och cykla till centrum. Från Tingsnäs och Broåkern har man nära till resecentrum vilket 
ger stora möjligheter att pendla till arbete eller studier i Siljansbygden, Falun eller Borlänge. 

Genom att bygga i rätt läge och på rätt sätt kan man främja en god trafiksituation i Mora
Mora har en hög belastning på vägnätet. Genom att ha ett välfungerande gång- och cykelvägnät, att exploatera 
i kollektivtrafiknära lägen eller där det är enkelt att gå och cykla till centrum, förskolan, skolan eller arbetet kan 
vägnätet avlastas och trafiksituationen i Mora förbättras.

Främja ett varierat boende
I olika skeden i livet har man olika boendebehov men även olika familjekonstellationer har olika behov. Därför 
behövs det både små, enkla lägenheter för de som precis flyttat hemifrån, tillgängliga lägenheter med hiss för 
äldre som flyttat från sin villa samt stora lägenheter för stora familjer. Variation behövs även i boendekostnad.

Flexibla boenden kan möta förändringar i åldersstrukturer
Bostäder som tillkommer på grund av efterfrågan från speciella grupper, exempelvis studerande eller äldre, ska 
utformas så att de även passar andra grupper av människor i framtiden. Det kan exempelvis åstadkommas genom 
att gemensamhetsutrymmen i bostäder anpassade för äldre med hemtjänstbehov (ofta benämnt trygghetsbo-
ende) utformas så att de med enkla ingrepp kan göras om till en eller flera vanliga lägenheter.

Det behövs trevliga, centrala bostäder för äldre
Boende avsedda för äldre som inte är i behov av särskilt boende men som är utformade med extra bra tillgäng-
lighet, bör lokaliseras nära servicepunkter så att det är enkelt att exempelvis gå till affären och träffa bekanta. De 
ska även lokaliseras med närhet till park- eller naturmark.  

Särskilda boenden ska utformas för att bilda en lugn och trivsam boendemiljö
Det är inte lika nödvändigt att särskilda boenden placeras i servicepunkter. Det viktigaste är att hyresgäster och 
anhöriga känner sig trygga i boendemiljön. Utöver den privata bostaden behövs allmänna utrymmen för gemen-
samma aktiviteter. Den egna bostaden ska vara så hemlik som möjligt. 

Det behövs attraktiva elevbostäder nära skolan
Eftersom många gymnasieelever, framförallt de som går på någon av idrottsutbildningarna, inte kommer från 
kommunen behövs elevbostäder. Möjligheter till bra elevbostäder är ett konkurrensmedel för gymnasiet. För 
att underlätta samordning och ge möjlighet till boendestödjare behöver dessa samlokaliseras och även ligga nära 
gymnasieskolan på Broåkern.
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OFFENTLIG SERVICE OCH VÅRD
Mora är, och ska fortsätta vara, regionstad för norra Dalarna och del av 
Härjedalen. Det är viktigt att det finns bra service på orten, exempelvis 
lasarett och tingsrätt, för att Mora ska kunna behålla sin funktion som regi-
oncentrum. Tillgången till service är även viktigt för valet av bostadsort. 

Service brukar delas upp i kommersiell service och offentlig service. Livs-
medelsaffär, bank, post, apotek och drivmedel är grundläggande service 
som bedrivs kommersiellt. Framförallt livsmedel och apotek är viktigt att 
ha nära bostaden så att även personer utan bil kan ta sig dit. Även bank har 
haft en sådan funktion, men behovet av det minskar allt mer då fler och fler 
gör sina ärenden på internet. Handel och kommersiell service behandlas på 
sidan 124 och framåt. I offentlig service brukar även skolor och förskolor 
ingå och de behandlas på sidan 72 och framåt.

Det är även viktigt att man har tillgång till statlig myndighetsservice, exem-
pelvis lantmäteri, polis och försäkringskassa.

Sjukvård
Mora lasarett invigdes år 1912 och har sedan dess utvecklats till ett av 
Dalarnas två akutsjukhus för befolkning och besökare i norra och västra 
Dalarna. Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet 
vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den största delen av vårdtill-
fällena som ges till utomlänspatienter i Dalarna sker vid lasarettet i Mora.

Lasarettet har idag 155 slutenvårdplatser och ett antal specialistmottag-
ningar. Vid lasarettet arbetar cirka 1000 personer. 

Nyligen har en ambulanshelikopter installerats i Mora. En helikopterplatta 
uppförs på lasarettet och en hangar har byggts på Mora Siljan Flygplats, 
där helikoptern är uppställd. På flygplatsen finns även utrymmen för perso-
nalen.

I närtid planeras en ny ambulansstation att uppföras på lasarettsområdet.  

Landstinget arbetar med en fastighets- och utvecklingsplan för lasarettet. 
Planen ska ha en livslängd om 30 år och man utreder vilka behov olika 
funktioner har och hur de bäst ska tillgodoses, exempelvis genom omflytt-
ning inom befintliga byggnader men även genom nybyggnation.  
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En regionstad kan erbjuda sina medborgarna en god service
Att vara en regionstad innebär inte enbart handel och arbetstillfällen. Det innebär även att medborgarna kan få 
hjälp att uträtta sina myndighetsärenden, exempelvis att kunna få hjälp på Lantmäteriet angående sitt fastighets-
bildningsärende eller att kunna förnya sitt pass hos polisen. Det är därför värdefullt att de här funktionerna finns 
kvar på orten.

Det finns ett brett utbud av arbetstillfällen i Mora
För att kunna vara en attraktiv ort att bosätta sig på behöver Mora kunna erbjuda olika typer av arbetstillfällen, 
även för specialister, exempelvis läkare, specialistsjuksköterskor, jurister, poliser och lantmätare. Det är därför 
värdefullt för ortens attraktivitet att det finns exempelvis Tingsrätt, Lantmäteri och lasarett. 

Lasarettet betyder mycket för Mora
Det är viktigt för kommunen men även för hela norra Dalarna att lasarettet finns kvar och har möjlighet att 
utvecklas, både för att kunna ge bra vård till invånare och besökare men även för att kunna erbjuda intressanta 
arbetstillfällen.

Lasarettets entré
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SKOLA
Förskola och grundskola
Det finns flera förskolor i tätorten och en del av dem är fristående. Tätortens 
grundskolor utgörs idag av Bjäkenbacken (åk F-6), Morkarlby (åk F-6), 
Morkarlbyhöjden (åk 7-9), Noretskolan (åk F-9) och Utmelandsskolan (åk 
F-6). 

Gymnasium
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har en gemensam gymnasieskola 
som ligger på Broåkern, nära resecentrum. Här finns gymnasieutbildning 
med 11 nationella program samt introduktionsprogram och därtill idrotts-
utbildningar, bl.a. längdskidor, innebandy och ishockey. Här finns även   
gymnasiesärskoleutbildning och kommunal vuxenutbildning. 

Övrig utbildning
I Utmeland ligger Folkhögskolan Skeriol med olika utbildningar.

Mora Högskolecentrum erbjuder studielokaler för den som studerar på 
högskola, universitet eller annan eftergymnasial utbildning.

Mora gymnasium
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Avsätt plats för skolornas utveckling
Behovet av och kraven på skolan förändras över tiden. Ibland uppkommer behov av utbyggnader, utökning eller 
nedminskning av skolområden. Möjliga utvecklingsområden redovisas i respektive delområde. 

Samla gymnasium, högstadium och högre utbildning på Broåkern
Högstadium och gymnasium har likartade behov av exempelvis salar för naturvetenskapliga ämnen och idrott. 
Det finns därför fördelar med att samla gymnasium och högstadium till en plats. Denna plats behöver ligga cen-
tralt och med goda förbindelse till kollektivtrafik. 

Mora gymnasium på Broåkern har idag äldre och mindre ändamålsenliga lokaler och man har i en lokalutredning 
föreslagit rivning och nybyggnation. 

Genom att flytta Morkarlbyhöjdens och Norets högstadieverksamheter till Broåkern men även samla högre 
utbildning, exempelvis högskolecentrum, på Broåkern, kan man göra samordningsvinster. Samtidigt har man 
möjlighet att skapa ett attraktivt campusområde, nära resecentrum, där byggnaderna är anpassade till verksam-
heterna och där det finns trevliga mötesplatser. 

Det ska vara enkelt att gå och cykla mellan bostad och skola
För att främja hållbara transporter och minska trafiken i centrala Mora ska det vara enkelt, säkert och trevligt att 
gå och cykla mellan hemmet och skolan. För att få fler att gå och cykla behövs det naturligtvis ett bra gång- och 
cykelnät (se sidan 112) men cykling kan även främjas genom relativt enkla åtgärder, exempelvis kan cykelställ 
placeras nära entréer medan bilparkeringar och hämta/lämna- funktioner placeras längre bort från skolan.
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TILLGÄNGLIGHET OCH TRYGGHET 
För att få en god tillgänglighet i den fysiska miljön krävs att flera olika behov 
vägs samman. Framförallt barn och unga behöver en säker trafikmiljö och 
genomtänkta stråk mellan bostaden och skolan eller olika fritidsaktiviteter. 

Utformningen av utemiljön ska underlätta för äldre och den som inte 
har det så enkelt att ta sig fram. Miljöerna ska vara lätta att orientera sig 
efter och besvärliga passager med stora höjdskillnader, trappor och kanter 
behöver minimeras samtidigt som olika typer av gränser och material för-
bättrar orienterbarheten. 

Om den fysiska miljön utformas med omsorg kan det innebära att människor 
känner sig tryggare. Både den småskaliga utformningen, med vegetation, 
byggnader och belysning och den storskaliga utformningen, exempelvis om 
ett stråk är bättre belyst än ett annat påverkar hur man väljer att röra sig.

Generellt kan man säga att trygga platser
 - går att överblicka
 - ger kontakt med omgivningen
 - är befolkade
 - går att orientera sig i
 - blandar vägar och bebyggelse
 - är välskötta

Här finns vegetation nedtill i 

form av låga buskar, och upptill i 

trädkronorna, men i mellanskiktet 

råder fri sikt, så att man enkelt 

får ögonkontakt. Ultuna, Uppsala.
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Regelverk
När man anlägger allmänna platser ska de göras tillgängliga och användbara 
för alla. Det här regleras i Boverkets föreskrifter BFS 2011:5 ALM 2.

I publika lokaler och på allmänna platser ska enkelt avhjälpta hinder åtgär-
das. Hinder som är enkelt avhjälpta kan exempelvis vara höga trösklar 
eller tunga dörrar och den här frågan hanteras i Boverkets föreskrifter BFS 
2013:9 HIN 3. 

Trygghet i Mora
År 2014 genomfördes en nationell folkhälsoenkät. I Mora kommun besva-
rade 938 personer enkäten. En av frågorna handlade om trygghet. 22 % av 
kvinnorna och 3 % av männen svarade att de ibland eller ofta avstått från 
att gå ut ensamma, på grund av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på 
annat sätt ofredad. I jämförelse med Dalarna (28 % kvinnor och 6 % män) 
och riket (34 % kvinnor och 8 % män) så ser Moras siffror bra ut men i 
praktiken motsvaras detta av 1741 kvinnor och 238 män, som ibland har 
avstått från att gå ut. Det är i första hand kvinnor i åldern 16-29 år (40%) 
som undviker att gå ut på grund av rädsla. I Dalarna är det i främst kvinnor 
med enbart förgymnasial utbildning som har undvikit att gå ut. 

Grannskapspark, London

Läs mer om regler kring tillgänglig-

het på:  

www.boverket.se
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OFFENTLIGA PLATSER
Offentliga platser exempelvis gator, torg och parker, ska inbjuda till möten 
mellan människor. 

Om de offentliga platserna är tillräckligt attraktiva ökar möjligheten att till-
godose människors behov av sociala kontakter genom både aktiva möten, 
exempelvis när barn leker med varandra på lekplatser eller när bekanta 
stannar för att prata utanför affären. Det kan även handla om passiva akti-
viteter som att se andra människor passera över ett torg. 

Särskilt sommartid flyttar cafélivet utomhus och uteserveringarna, särskilt 
på Kyrkogatan, befolkas. De har en viktig funktion i Moras gatuliv. Det 
är emellertid viktigt att de placeras och utformas genomtänkt, så att de  
harmonierar med gaturummet och för att de inte ska bli till hinder för de 
som promenerar längs gatan.

I Östersund har man utvecklat vinteraspekten av utemiljöerna. 

Foto: visitostersund.se
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Med genomtänkt belysning kan man skapa vardagsrum som är attraktiva dygnet 

runt. Foto: Zero.

Belysning
Sverige är mörkt under en stor del av året och det är viktigt att offentliga 
platser har en genomtänkt belysning. En bra ljussättning gör att det är trev-
ligt att vistas på torg och i parker även på kvällstid. God belysning kan även 
skapa trygghet och säkerhet.

Det är emellertid inte säkert att en plats bli attraktivare eller tryggare ju 
mer ljus den blir belyst med. Det viktigaste är att man kan uppfatta och 
avläsa platser, att man ser var rummet slutar och börjar, var det finns öpp-
ningar och smitvägar och att man ser ansiktet på de människor som man 
möter. 

En och samma plats på dagen kan upplevas som en helt annan på kvällen 
eller natten. En bra ljussättning kan framkalla både stämning och karak-
tär och att arbeta med ljus är lika viktigt som att arbeta med mörker. Alla 
platser behöver inte heller vara belysta.

På olika platser finns det olika krav på belysning. I finparken kan det handla 
om att skapa stämning men även om trygghet, medan det på cykelstråket 
kan handla mer om trafiksäkerhet och att omgivningen är överblickbar. 
Detta innebär att det krävs olika typer av belysning på olika platser. 
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RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGA PLATSER, TILLGÄNGLIGHET OCH TRYGGHET 

Offentliga platser ska möjliggöra möten mellan människor
Offentliga platser är viktiga för människors sociala liv. De behöver utformas genomtänkt så att de uppmuntrar till 
och möjliggör möten mellan människor både i vardagen och vid speciella tillfällen. Väl använda offentliga platser 
bör inte privatiseras. 

Det ska exempelvis finnas sittplatser på platser där det är trevligt att sitta, som i söderläge, belysningen ska vara 
behaglig och platsen ska vara överblickbar. 

Kyrkogatan ska vara en trevlig mötesplats
Kyrkogatan (gågatan) är idag något sliten och behöver få en ny gestaltning som bättre lever upp till förväntning-
arna hos tätortens stora mötes- och handelsplats. Gatan behöver ges ett sammanhängande golv, mer återhållen 
möblering, en mer tidsenlig belysning och skyltning som inte förstärker konkurrensen mellan enskilda byggnaders 
utformning. 

Utformningen ska sträva mot ett lugnt intryck så att människolivet framträder mot en enkel och harmonisk bak-
grund. Enkelheten gäller även utformning av möbler, belysning och skyltning, återigen så att själva byggnaderna 
och människorna i gaturummet får stå för variationen.

Det behövs riktlinjer för möbleringen av det offentliga rummet
För att uteserveringar och annan utrustning ska harmoniera med omgivningen och inte bli till hinder bör riktlin-
jer tas fram. Här kan materialval, färgsättning, storlek och placering i förhållande till fasadliv behandlas. 

Det finns även behov av att uppdatera skyltprogrammet för tätorten så att man får en enhetlighet i skyltfloran. 
Ett program underlättar både för butiksinnehavaren och i bygglovprövningen. 

Riktlinjer för offentliga rum samt skyltprogram bör tas fram i samarbete mellan Stadsbyggnadsförvaltning, 
utvecklingsenheten, tekniska förvaltningen, andra berörda förvaltningar samt köpmannaförening.

Ge plats för evenemang
Vasaloppet, Mora marknad, cirkus, tivolin och andra evenemang behöver platser att hålla till på. Offentliga 
platser som gator och torg behöver även fortsättningsvis utformas och möbleras så att de är användbara vid till-
fälliga evenemang så väl som till vardags. Det här kan innebära flyttbar utrustning och att det finns uttag för el 
och bredband på lämpliga platser.

Offentlig konst kan ge en extra dimension
Vid utformningen av gator och torg bör man överväga att göra plats för offentlig konst som kan tillföra en extra 
dimension eller bidra med en tankeställare. 

Tätorten ska vara attraktiv på vintern
Det är vinter i Mora under flera månader och en stor andel av besökarna kommer till Mora vintertid. Det är 
därför viktigt att offentliga platser utformas så att de är attraktiva även under vintern. Det behöver finnas platser 
att vistas på, men även för att lägga upp snö på. Vinteranpassade evenemang och tillfällig användning av områden, 
exempelvis skridskoåkning på Saxviken, gör Mora mer levande även under vintermånaderna.

Rätt vegetation på rätt plats
Träd och buskar bidrar till en trevlig stadsmiljö men under den mörka tiden av dygnet kan framförallt buskage 
medföra att en plats upplevs som otrygg. Därför är det viktigt att träd och buskar placeras och sköts så att de som 
rör sig i området har en god överblick och känner sig trygga, även när det är mörkt. 



7979

Skapa bra belysning genom att ta fram ett belysningsprogram
Det behövs olika slags belysning på olika platser. Belysning längs gång- och cykelvägar ska göra dem tillgängliga 
och trygga medan man i stadskärnan och i parkerna även vill skapa en attraktiv miljö som kan fungera som invån-
arnas vardagsrum även på kvällstid. 

Ibland uppstår konflikt mellan belysning och vegetation då exempelvis grenar växer så att de skymmer belys-
ningen. Vanligtvis väljer man då att beskära eller ta ned trädet. Man bör emellertid överväga alternativa lösningar 
exempelvis lägre belysningsstolpar. Se bild på sidan 77.

Genom att ta fram ett belysningsprogram identifieras vilka behov som finns på olika platser och kommunen får 
ett bättre underlag för kommande beslut. En strategi för belysning behöver även kopplas samman med planering 
för gång- och cykelvägar. Belysningsprogram bör tas fram i samarbete mellan Stadsbyggnadsförvaltning, utveck-
lingsenheten, tekniska förvaltningen, andra berörda förvaltningar samt köpmannaförening.

Planskilda passager ska utformas så att de upplevs som trygga
Planskilda gång- och cykelpassager kan öka trafiksäkerheten om de utformas på rätt sätt. De behöver vara breda, 
ljusa och öppna för att kännas trygga. Det behöver även vara välskötta och städade så att man som invånare 
upplever att man är värdefull. En otrygg passage kan leda till att gående undviker tunneln och istället korsar 
vägen.

Det ska vara tryggt och trevligt att ta sig till resecentrum som gång- och cykeltrafikant
I Mora ligger resecentrum något avsides och det finns inga bostäder eller verksamheter i det omedelbara närom-
rådet. Detta innebär att få människor rör sig på platsen, såvida det inte är i anslutning till en tåg- eller bussavgång. 

Det är därför särskilt viktigt att stråk till resecentrum från exempelvis centrum, Mora gymnasium och Noret 
utformas extra omsorgsfullt vad avser trygghet. Det är viktigt med genomtänkt belysning och vegetation men 
det är särskilt viktigt att planskilda passager vid Strandens skolområde och mot Broåkern utformas med trygghet 
som ledord. 

Bystugor och majstångsplatser är byarnas mötesplatser
Midsommarfirandets betydelse och bystugornas möjlighet att ordna evenemang och fester gör dessa platser till 
viktiga mötesplatser i de tätortsnära byarna. Öppna ytor i anslutning till dessa platser behöver fortsatt finnas kvar.

Tätortsnära grönområden
Parker och naturmark hanteras i avsnittet om Grönstruktur, sidan 80 och framåt.

En bred gång- och cykelpassage vid norra Backa i Borlänge. Här ser man hur det ser 

ut på andra sidan vägen och vilka människor som befinner sig där.



80

P
LA

N
FÖ

R
S

LA
G

GRÖNSTRUKTUR
Begreppet grönstruktur används här med betydelsen tätortsnära park- och 
naturmark. Grönstrukturen omfattar även trädgårdar, jordbruksmark och 
kyrkogårdar. 

Vistelse i naturen ger vila och återhämtning. Tillgång på natur leder till 
mindre stress och ökad kreativitet på arbetsplatser och bättre motorik och 
koncentrationsförmåga hos barn. Parker och rekreationsområden kan också 
vara trevliga miljöer för möten och för förflyttningar till fots och med cykel.

Det är viktigt att det finns sammanhängande gröna stråk genom den 
bebyggda miljön. Stråken binder samman olika grönområden med varandra 
och med omgivande landskap. De är spridningsvägar för flora och fauna och 
har även ett vistelsevärde för människorna. Stråk kan till exempel utgöras 
av viktiga promenadstigar eller skidspår. 

Ekosystemtjänster
Begreppet är en samlingsbenämning för de tjänster som de gröna miljöerna 
gör samhället, exempelvis i form av dagvattenhantering, rekreation eller 
översvämningsytor men här inbegrips även livsmedelsproduktion. Naturen 
utför en syssla som människorna tjänar på. Naturvårdsverket delar in 
ekosystemtjänsterna i:

 - Försörjande: produktion av exempelvis spannmål, dricksvatten, 
trävirke, bioenergi.

 - Reglerande: luftrening, pollinering, klimatreglering.
 - Kulturella: friluftsliv, hälsa, naturarv och turism.
 - Stödjande: för att övriga tjänster ska fungera, exempel är fotosyntes, 

bildning av jordmån, biogeokemiska kretslopp.

Exempelvis är det ofta billigare och bättre att planera rätt från början, 
exempelvis avsätta tillräckliga ytor för fördröjning av dagvatten hellre än 
att modernisera ledningsnätet eller fylla upp för att kunna bebygga låglänt 
mark. Läs mer om dagvattenhantering på sidan 117-119. Jordbruk och 
skogsbruk kan du läsa mer om på sidorna 134-137. Moras besöksnäring 
är till viss del baserad på de naturgivna förutsättningarna och hanteras på 
sidorna 124-128.

Rekreationsområden i tätorten
Det finns god tillgång till stora, sammanhängande friluftsområden nära 
tätorten, huvudsakligen för rekreation och idrott, exempelvis Hemus, 
Prästholmen och Sandängarna. Dessutom kan ett reservat för Saxviksöarna 
upprättas där man samtidigt gör dem mer tillgängliga för allmänheten. I 
varje del av tätorten finns naturnära rekreationsmark. Dessvärre är det inte 
alltid enkelt att nå dessa områden till fots eller med cykel.

Boverket har tagit fram en vägledning 

för hur man beaktar barn och ungas 

behov i utemiljön.

Läs mer om ekosystemtjänster på 

www.naturvardsverket.se
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Landskapsbilden är en stor tillgång
Resterna av det äldre, småbrutna jordbrukslandskap som finns kvar skulle 
kunna tas tillvara bättre och även det faktum att kyrktornet är ett tydligt 
landmärke när besökaren närmar sig Mora. Vyerna över de blånande 
bergen, Siljan och Orsasjön kan utvecklas, exempelvis genom att bebyg-
gelse inte placeras mitt för viktiga utblickar eller att man röjer upp luckor 
i vegetationen. 

Mora omges av vatten
Närheten till vattnet är en stor kvalitet, till exempel har Strandens skolom-
råde sjöutsikt både mot Saxviken och mot Österdalälven och badplatsen 
i Tingsnäs är centralt belägen. Dessvärre kan vattnet vara svåråtkomligt, 
exempelvis är järnvägen och väg 26/45/ 70 stora barriärer att korsa för den 
som vill ta sig mellan centrum och Kajenområdet. Om vattenkontakten 
utvecklas kan tätorten bli mer attraktiv att både besöka och bo i. Det bör 
även finnas bättre gröna kopplingar mellan centrum och Prästholmen och 
mellan centrum och Hemus. 

Stråk längs stränderna
Ett sammanhängande stråk längs med vattnet, från Prästholmen, längs 
med älven, över Broåkern, ner till Tingsnäs och vidare längs med Saxvikens 
strand, hela vägen ner till Åmåsäng skulle kunna bildas om passager anord-
nades på vissa ställen. 

Upprustning av parker 
Det finns ganska god tillgång till parkmark i centrum. Parkerna håller dess-
värre ganska låg kvalitet och inbjuder inte till vistelse, exempelvis kan 
möblemanget vara slitet och obekvämt, platsen kanske inte är avskild från 
vägmiljön och träd och buskar sköts dåligt. 

Många parker används huvudsakligen för passage, exempelvis Tingshuspar-
ken och Kajen-området. 

Genom att höja parkmarkens kvalitet skulle Moras stadsmiljö kunna för-
bättras avsevärt.

Större centrala lekplatser efterlyses ofta. Möjligheter till lek är viktiga för 
stadskärnans attraktivitet för såväl besökare som boende. Parkernas funk-
tion kan renodlas och överlag kan kvaliteten höjas. För fest, exempelvis 
studentfirande, och arrangemang kan Kajenområdet och Tingshusparken 
utvecklas. Tingshusparken är emellertid omgiven av äldre kulturmiljöer 
som kyrkan och Zorngården, och bör därför ha en mer neutral karaktär.

Vasaloppsspåret mellan Hemus och 

Prästholmen
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RIKTLINJER FÖR GRÖNSTRUKTUR

Parkerna ska inbjuda till vistelse och ge en tilltalande bild av Mora
Parker behöver utformas och skötas på rätt sätt för att kunna utgöra en värdefull tillgång i stadsmiljön. I utform-
ningen bör man ha den slutliga användaren i fokus men samtidigt tänka på att underlätta för gräsklippning och 
snöröjning. Man bör använda sig av material som är tåliga men som åldras på ett vackert sätt, exempelvis natur-
sten, och man ska ha tagit hänsyn till hur vegetationen kommer att utvecklas. 

Eftersom de gröna miljöerna är i konstant förändring är skötsel och underhåll minst lika viktigt som den ursprung-
liga gestaltningen. Det är särskilt viktigt att beskärningen utförs av kunniga personer, då träd är dyra i inköp och 
lätt kan skadas av felaktig behandling. 

Vackra välskötta parker i tätorten bidrar till att förmedla en tilltalande bild av Mora, både till de egna invånarna 
och till besökarna. 

Det ska finnas ett sammanhängande grönstråk längs stränderna
Idag finns gångstråk längs strandkanten på vissa ställen. För att det ska bli sammanhängande, från Prästholmen 
via Broåkern, Tingsnäs, Kajen, Utmeland ner till Tingsnäs krävs kompletteringar, exempelvis på Broåkern och i 
Utmeland. Det finns även stigar längs älven mot Selja och Seljabron och vidare mot Öna som bättre kan kopplas 
ihop med centrum.

Mora ska ha ett gott utbud av grönområden för rekreation och lek
För att tillgodose invånarnas behov av lek och rekreation behöver det finnas ett varierat utbud av friytor, parker 
och naturområden och grönområdena ska vara enkla att nå. Vid exploatering ska naturområden med höga upple-
velse- och rekreationsvärden, platser som redan från början kan tillföra något, sparas som naturmark. 

Det ska finnas en trädgård eller gemensam bostadsgård i omedelbar anslutning till bostaden för de som på egen 
hand, exempelvis barn och äldre, inte kan ta sig långa sträckor. Det är även positivt om det går att möjliggöra 
odling nära bostäderna, exempelvis kolonilotter.

Det ska finnas en mindre park eller naturområde inom 300 m från bostaden. Området ska fungera som grann-
skapets mötesplats, det ska ha gröna kvaliteter och det ska finnas möjlighet till lek även om det inte behöver vara 
en iordningställd lekplats. Man ska inte behöva korsa en kraftig barriär, exempelvis väg 45 för att ta sig till parken 
eller naturområdet. 

Det ska finnas ett rekreationsområde inom 1,5 km från bostaden. Området ska erbjuda naturupplevelser. Ett 
rekreationsområde behöver inte innehålla iordningställda anläggningar, men kan göra det, exempelvis elljusspår 
eller skidspår.
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Det är viktigt att förskole- och skolgårdar utformas med omsorg
Skolans och förskolans friytor för lek och pedagogisk verksamhet samt övriga grönområden avsedda för barn och 
ungdomar ska inbjuda till lek och samvaro. De ska vara av tillräcklig storlek. 

Skol- och förskolegårdar ska ha en varierande terräng och vegetation där tomtens befintliga kvaliteter tillvaratas 
och de ska ha goda ljud-, ljus- och luftförhållanden. Exempelvis kan skolbyggnaden placeras som skärm mot 
vägen. Det ska även finnas skuggiga partier, helst genom grenverk. Skugga är särskilt viktigt på lekplatser för 
mindre barn.

Skolskogar ska värnas och även skolbarnens väg till skolskogen.

Dagvattenhanteringen kan tillföra värden både till stadsbilden och till växt- och djurlivet
Vårt klimat förändras och vi kan förvänta oss fler skyfall med högre nederbördsmängder. Grönytor, men även 
gator och torg, kan fungera som översvämningsyta och som ytor för infiltration och fördröjning av dagvatten. Vid 
ny exploatering ska det övervägas om och hur grönområden eller gatumark kan användas som översvämningsyta 
och för fördröjning av dagvatten. Områden för dagvattenhantering ska gestaltas med omsorg så att de även tillför 
värden till stadsbilden och bidrar positivt till växt- och djurlivet.

Den tätortsnära skogsmarken är ofta betydelsefull för närrekreationen
Vid avverkning i skogsmark inom den fördjupade översiktsplanens avgränsning ska Skogsstyrelsen samråda med 
kommunekologen, eftersom de tätortsnära skogarna kan vara viktiga för närrekreationen och man kan behöva 
visa hänsyn till stigsystem och upplevelsevärden.
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Zorns gammelgård, 2014
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IDROTT OCH FRITIDSAKTIVITETER
Möjligheten att utöva idrott är viktigt både för hälsan och för sociala 
kontakter. God tillgänglighet till idrottsanläggningar är viktigt för att fram-
förallt barn och unga ska ha lika villkor på sin fritid. Idrottsanläggningar 
kräver ofta stora områden och kan påverka sin omgivning genom exempel-
vis strålkastare, dammning och trafik till och från området.

I Mora tätort finns idag ett flertal idrottsanläggningar. Prästholmens idrotts-
plats med fotbollsplaner, friidrottsanläggningar, simhall, ishall, tennishall 
mm. Prästholmen utgör ett eget delområde, se sidan 188. Vasaloppsarenan 
angör tätorten västerifrån och löper genom Hemus och Prästholmen. 

På Lomsmyren söder om centrum finns ridhus och på Sandängarna finns 
golfbana. I Hemus finns skidstadion med många spår, både för skidor vin-
tertid och för löpning och rullskidor sommartid. Vid Mora Siljan Flygplats 
finns go-cartbana, motocrossbana mm. Det finns småbåtshamnar på flera 
platser i tätorten. 

Innebandy är en populär ungdomsaktivitet i Mora. Innebandyarenan, 
Unihoc arena, är belägen i Hemus, vid Hemulån.

Därtill finns elljusspår och mindre spolade isplaner lite här och var i tät-
orten. 

Näridrottsplatser och andra områden för olika typer av spontana aktiviteter 
blir allt viktigare eftersom utvecklingen går åt ett håll där vi inte vill binda 
upp oss att passa tider utan vi vill kunna röra på oss när vi känner för det. 
Här spelar olika typer av spontanidrottsplatser, näridrottsplatser och andra 
aktivitetsområden en viktig roll. I sådana områden finns möjlighet att röra 
på sig och träffa andra människor under lättsamma former. Det har också 
blivit allt vanligare att tänka på att alla inte är intresserade av just idrott och 
alternativa aktivitetsplatser som också erbjuder möjlighet att utöva aktivi-
teter knutna till kultur har börjat efterfrågas.

Prästholmen
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RIKTLINJER FÖR IDROTT OCH FRITIDSAKTIVITETER 

Samla idrottsanläggningarna
Vid nybyggnation eller förändringar av idrottsanläggningar och idrottshallar ska nytillskott koncentreras till de 
befintliga idrottsområdena. Det ökar tillgängligheten till anläggningarna och förenklar om en familj har flera barn 
som utövar olika idrotter. 

Det tydligaste exemplet är Prästholmen med många anläggningar och som genom Vasaloppsarenan anknyter till 
både Unihoc Arena och Hemus. Prästholmen har även en stor fördel i att den är belägen nära centrum.

Bullrande verksamheter som exempelvis motorsport och skytte bör placeras långt från bostäder och hästverk-
samheter bör placeras vid den befintliga ridanläggningen på Lomsmyren. 

Spontanidrott och aktivitetsytor ska placeras där barn och unga vistas och känner sig trygga
Platser där barn, unga och även vuxna kan utöva idrott, lek och andra aktiviteter under spontana förhållanden 
behöver finnas på platser där barn och unga vistas och känner sig trygga så att de inte drar sig för att använda 
platsen. Olika funktioner och ytor bör i första hand samlas på samma plats eller i samma område för att öka 
tryggheten och möjligheten till möten genom att många personer vistas i samma område.

Exempel på anläggningar som med fördel kan samlas tillsammans är anläggning för skateboard, utegym, 
uppmålade planer för basket, innebandy och andra bollsporter samt utescener. Det är viktigt att en sådan plats 
utformas flexibelt så att den är attraktiv även när intresset för olika aktiviteter förändras över tid.

Lokala idrottsanläggningar är viktiga för byarna och bostadsområdena
Bollplaner, elljusspår och spolad is vintertid finns i vissa bostadsområden. Sådana områden är viktiga att behålla 
för att det ska finnas möjligheter att utöva idrott, organiserat eller spontant i byn eller i det lokala bostadsområdet 
utan att man ska behöva transportera sig långa sträckor.

Stöd till ideella insatser är betydelsefullt 
Många mindre anläggningar, exempelvis skidspår och skoterleder upprätthålls och sköts av privatpersoner och 
föreningar. Emellertid finns vikande intresse för att ansvara för de här frågorna. Därför är det betydelsefullt med 
stöd och service till ideella insatser för att Mora ska fortsätta vara en attraktiv ort att bosätta sig på.
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FRILUFTSLIV
Utomhusaktiviteter som människor gör på sin fritid kallas ofta för friluftsliv. 
Friluftslivet kan lika gärna vara en veckolång vandring i fjällen eller en tur 
med båt på sjön.

Allemansrätten
Grunden till att vi i Sverige har ett rikt friluftsliv är allemansrätten. Alle-
mansrätten är numera skyddad i grundlagen, men varken den eller annan 
lagstiftning är tydlig med vad allemansrätten innebär. 

Allemansrätten ger människor möjlighet att utöva en mängd olika aktivite-
ter på mark som de inte själva äger, och utan att först fråga markägaren om 
lov. Under förutsättning att man inte stör bostadsbebyggelse eller orsakar 
skador på marken så får man bland annat vandra, cykla, rida och plocka bär 
eller svamp. Dessutom gäller allemansrätten på vattnet vilket gör att man 
även får bada samt förtöja sin båt nästan överallt. Man ska även visa hänsyn 
till sin omgivning – till växt- och djurliv lika väl som till andra människor i 
närheten, bland annat andra som ägnar sig åt friluftsliv. 

Riksintresse för friluftsliv
En stor del av kommunen är av riksintresse för friluftsliv, F 13, Siljans-
området, på grund av områdets långa kontinuitet av turism och det 
rika utbudet av friluftsaktiviteter. Här finns bland annat vandringsleder, 
badplatser, fäbodar, Grönklitts björnpark, Leksands sommarland och skid-
anläggningar. En förutsättning för områdets attraktivitet är den tilltalande 
landskapsbilden och därför bör storskaliga exploateringar med betydande 
inverkan på landskapet undvikas, liksom att skogsbruket bör undvika stora 
kalhyggen och kulturlandskapet hållas hävdat. 

Motordrivna fordon ingår inte 
i allemansrätten

Motordrivna fordon får bara köra 
på barmark om det är för jord- eller 
skogsbrukets ändamål. Det gäller 
även markägaren själv och resul-
terar i att det är förbjudet att köra 
exempelvis motorcross eller fyrhju-
ling om man inte är på en särskilt 
övnings- eller tävlingsbana.

Man får inte heller köra ut med sin 
husbil eller husvagn i terrängen för 
att campa. Det är tillåtet att köra mo-
tordrivna fordon i terrängen om det 
finns ett tillräckligt tjockt snötäcke. 
Men på jordbruks- och skogsmark 
får man bara köra om man är säkert 
på att marken och växterna inte ska-
das, vilket exempelvis kan ske om 
snön på en åker packas samman av 
en snöskoter.

Utsikt från Sanda, där det finns 

badplats och småbåtshamn
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Mora kan erbjuda ett rikt friluftsliv nära tätorten
Inom och i anslutning till tätorten finns  goda möjligheter till friluftsliv 
både på land och vatten. Man kan exempelvis ansluta till Vasaloppsarenan 
redan i centrum och ta sig ut i terrängen, på skidor, till fots eller på cykel. 

I tätorten finns flera badplatser med sandstränder och det finns mindre 
småbåtshamnar, exempelvis på Sanda och i Saxviken. Här äger kommunen 
marken och arrenderar ut den till Mora båtklubb som har hand om anlägg-
ningen. 

Siljansleden leder in till centrum och Siljansleden för cykel leder runt 
Orsasjön och Siljan. 

Vintertid, om isen bär, plogas banor för skridsko på Saxviken och Orsasjön. 
Även pimpling är populärt. Fisket är generellt ett växande intresse. 

Det finns campingplatser på Prästholmen och i Åmåsäng med stugor, 
platser för husbilar och husvagnar. Efterfrågan på ställplatser för husbilar 
ökar och kommunen avser inom kort kunna erbjuda lämpliga ställplatser 
i centrum. 

Campingen på Prästholmen ligger 

centralt, invid Hemulån och 

nedanför Zornmuséet
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Det finns stora möjligheter för friluftslivet att utvecklas nära tätorten om man tillvaratar tillgångarna
Ofta är landskapsbilden och naturvärdena viktiga delar av upplevelsen när man utövar friluftsliv. Det kan röra 
sig om vackra vyer ut över sjön eller det småbrutna odlingslandskapet, gammelskog eller forsande vatten. Därför 
är det viktigt att vid planläggning av nya omfattande områden, som kan antas få en större omgivningspåverkan, 
visa särskild hänsyn till landskapsbilden och till möjligheten att nyttja de natur- eller kulturgivna tillgångarna i 
landskapet.

De värdefulla natur- och kulturtillgångarna behöver förvaltas på ett bra sätt. I särskilt känsliga områden eller på 
platser där olika intressen konkurrerar kan det behövas kanalisering eller zonering så att ömtåliga platser värnas 
eller så att olika typer av besökare inte stör varandra. I Hemus, som är naturreservat, har man arbetat med zone-
ring, där vissa zoner fredas för de höga naturvärdena medan friluftslivet är prioriterat i andra zoner. 

Det är även viktigt att friluftslivet uppmärksammas på de mest tilltalande platserna, genom olika typer av infor-
mationsinsatser eller genom duktiga naturguider. 

Man bör även lämna öppet för nytänkande, är det exempelvis möjligt att bygga bostäder med ski-in, ski-outläge 
till längdskidspår? Ska man från bostaden, enkelt kunna ansluta till skoterleder? 

Vattnets attraktionskraft ska utnyttjas
Siljan, Orsasjön och Österdalälven är viktiga delar av tätorten. Förutom attraktiva boendemiljöer så ger Siljan 
goda möjligheter till friluftsliv och båtliv. Det är viktigt att allmänheten kan fortsätta röra sig till och längs med 
sjöns stränder. Vinterns aktiviteter, som skridskoåkning, ger möjlighet till strandhugg som inte används resten 
av året. Långa orörda strandsträckor eller avskilda uddar är en kvalitet att ta vara på och bör undantas från ny 
bebyggelse. 

I avsnittet om grönstruktur, sidorna 80-83 föreslås ett gångstråk längs vattnet, från Prästholmen via Broåkern, 
Tingsnäs, Kajen och ner till Åmåsäng. Ett sådant stråk skulle även binda samman campinganläggningar och 
badplatser. 

Möjlighet att anordna småbåtshamn vid Tomtebo i Utmeland samt i Noret norra bör undersökas, då tillgång till 
båtplats nära bostaden betraktas som mycket attraktivt. Byggande av en småbåtshamn är vattenverksamhet enligt 
Miljöbalken 11 kap. Om strandskyddet inte är upphävt krävs dispens och det kan även krävas bygglov beroende 
på omfattningen.

En hel del sand transporteras med älven och sedimenterar, exempelvis vid Österdalälvens utlopp i Siljan. Med 
jämna mellanrum behöver man därför muddra för att möjliggöra för båtar att komma in i Saxviken och upp i 
Orsälven.

Vasaloppsarenan ska leda genom centrum
Vasaloppsarenan ska vara tillgänglig från centrum och ska binda samman centrum, Prästholmen, Unihoc arena 
och Hemus. Det är möjligt att anordna en broförbindelse från Vasagatan och ner på Prästholmen. Bron kan bli 
porten ut i spåret medan sträckan längs Vasagatan bör ges en mer stadsmässig och promenadvänlig utformning.

På Hemus finns framförallt skidspår men det finns även elljusspår, rullskidbana och många springer och cyklar 
i området. Hemus bör knytas ihop tydligare med Prästholmen så att en sammanhängande arena kan skapas. 
Området studeras närmare i delområdet Prästholmen - Hemus. 
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INFRASTRUKTUR
Med infrastruktur brukar man mena system för transport av varor, personer och tjänster samt för 

energi och information. 

Det här kapitlet kommer att handla om gator och vägar, järnväg och kollektivtrafik, gång- och 

cykeltrafik, vatten, avlopp och dagvatten samt fjärrvärme, stadsnät och avfallshantering, det vill 

säga grundläggande system för att samhället ska fungera. 
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TRAFIK OCH TRANSPORTER
Transporter är nödvändiga för att samhället ska fungera. Människor 
behöver kunna ta sig till arbeten, skolor, service och fritidsaktiviteter och 
gods behöver transporteras mellan företag och ut till kunden.

Tätorten korsas av flera järnvägar, Dalabanan som förbinder Mora med 
Borlänge, Uppsala och Stockholm, Älvdalsbanan som leder mellan Mora 
och Märbäck, söder om Älvdalen, samt Inlandsbanan som via Östersund 
leder till Gällivare. Gods transporteras på alla järnvägarna men persontrafik 
sker bara på Dalabanan och Inlandsbanan. I tätorten finns godsbangård och 
flera industrispår. 

Kollektivtrafiken utgörs av regionala och lokala busslinjer, samt tåg mot 
Borlänge och enstaka tågavgångar mellan Mora och Östersund. 

Europaväg 45, som sträcker sig från Karesuando till Gela på Sicilien löper 
genom tätorten och är en förutsättning både för pendling mellan Mora 
och Orsa samt för transporter åt norr och söder. Väg 45 är också viktig för 
besöksnäringen tillsammans med riksvägarna 70 och 26 som också genom-
korsar tätorten. Kommunens företag har stor nytta av närheten till de stora 
vägarna för att frakta sitt gods. 

Genomfarten på väg 26/45/70 genom Mora är tidvis högt belastad och 
det uppstår köbildningar, särskilt sommartid och vid de tider på dagen då 
man slutar arbetet. Genomfarten bildar även en barriär i tätorten, exem-
pelvis för gång- och cykeltrafikanter och mellan centrumkärnan och Kajen/
Tingsnäs. Därför pågår det ett arbete med att förbättra vägen genom Mora. 

I tätorten har kommunen till stor del ansvar för vägnätet, bortsett från 
vägarna 26, 45 och 70 samt länsvägarna, för vilka Trafikverket ansvarar.  

Större delen av tätorten ligger inom 3 km från centrum och avståndsmäs-
sigt finns det goda förutsättningar för att gå och cykla. Det finns emellertid 
behov av en översyn av cykelvägnätet. 

Strax söder om Mora ligger Mora Siljan Flygplats, med flygtrafik till Arlanda 
och Ängelholm. Flygplatsen är viktig för norra Dalarna och ökar tillgänglig-
heten för besöksnäringen och tillverkningsindustrin. 
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FLYG
Bra flygförbindelser underlättar för företag att vara lokaliserade till regioner 
där alternativen för att nå viktiga resmål med alternativa färdmedel innebär 
lång restid. För Dalarna är tillgängligheten med flygtrafik av stor betydelse 
för regional utveckling och tillväxt särskilt vad gäller besöksnäringen och 
tillverkningsindustrin men den spelar även en mycket betydelsefull roll för 
sjukvården, i form av sjuk- samt organtransporter från och till Mora lasarett
Länets tillgänglighet till Stockholm är viktig men även tillgängligheten ut 
i Europa. 

Mora Siljan flygplats
Flygplatsen ligger ca 6 km sydväst om tätorten, nära Vinäs. Den invigdes år 
1980 och har ett upptagningsområde om ca 50 000 invånare. I början av 
1990-talet byggdes en mindre passagerarterminal som under 2016 kom-
pletterats med ytterligare en avgångsterminal för större avgångar. Man 
byggde även lokaler för Landstinget Dalarnas etablering av ambulansheli-
kopter, som sedan år 2016 har sin 24H-basering på flygplatsen. Mora Siljan 
flygplats, liksom Dala Airport i Borlänge, drivs av AB Dalaflyget som ägs av 
Landstinget Dalarna tillsammans med Mora, Falun och Borlänge kommu-
ner.

Idag finns förbindelser med Arlanda och vintertid finns chartertrafik till 
Ängelholm. Det finns möjlighet att boka transfer till Sälen. 

Flygplatsen trafikeras idag av mindre propellerplan men är dimensionerad 
för att ta emot större plan, som exempelvis Boeing 737 samt Airbus 320. 
I dagsläget har man ca 7000 passagerare årligen men har en kapacitet för 
att hantera 2300 passagerare/vecka från Nordeuropa. Med en förlängning 
av banlängden med 500 m skulle flygplatsen även kunna ta emot flyg från 
Sydeuropa.  

Flyget till Mora omfattas idag inte av så kallad allmän trafikplikt. Flygplikt 
innebär förenklat att för de orter som är belägna med mer än fyra timmars 
restid med tåg från Stockholm upphandlar och finansierar Trafikverket en 
flyglinje. Idag bekostas flygtrafiken av Mora kommun.

In- och utflygningssektorerna ligger i nordvästlig respektive sydostlig rikt-
ning och inom dessa råder begränsningar för höjd på byggnader och andra 
föremål, se karta på sidan 97. 

Flygtrafik ger upphov till buller, vilket hanteras i kapitlet om störningar och 
risker, sidan 152 och framåt.
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Ambulanshelikopter
Landstinget Dalarna har nyligen investerat i en ambulanshelikopter. Syftet 
är en snabb och säker transport av akut sjuka med livshotande sjukdo-
mar eller skador till Mora lasarett, men den ska även användas för effektiv 
transport av sjuka och skadade som kräver specialistvård vid andra lasarett, 
exempelvis till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Dessutom kan helikop-
tern nyttjas vid akuta organtransporter.

Landstinget har byggt en helikopterplatta ovanpå lasarettets akutintag. 
Inflygningssektorerna till plattan ligger i nordvästlig - sydostlig riktning och 
innebär höjdbegränsningar för föremål inom sektorerna. 

Helikoptern ska enbart landa på lasarettet och annars vara uppställd på 
flygplatsen, där det även finns utrymmen för personal. 
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Flygplatsen är viktig för Mora
Det är viktigt både för Moras näringsliv, boende men även för länets sjukvård att det finns möjlighet till en snabb 
förbindelse med Stockholm och i förlängningen med resten av världen. 

Flygplatsen behöver därför ha möjlighet att utvecklas, exempelvis genom en förlängning av banan. Därför bör 
nya anläggningar nära flygplatsen inte medges om de kan påverka flygplatsen negativt.

Flygplatsen behövs även för att ambulanshelikoptern ska kunna ha Mora som stationeringsort, då det på flygplat-
sen finns hangar samt flygteknisk hjälputrustning, vilken inte kan anordnas på lasarettsområdet. 

Flyghinder
För att säkerställa flygplatsen och helikopterlandningsplatsen finns begränsningar i höjd inom in- och utflygnings-
sektorerna, både från flygplatsen och från helikopterplattan på lasarettet. Inom sektorerna får byggnader eller 
andra föremål, som inverkar på höjdbegränsningarna, inte uppföras utan särskild prövning

Inflygningssektorer för platta på lasarettet.
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OBJECTID
26

27

28

30

Höjdbegränsningar för inflygning
Yta som sluttar från den inre cirkeln
till banan, + 238,4 - 193,4 i RH2000
Horisontell yta 45 m över flygplatsens 
referenshöjd. + 238, 4 i RH 2000
Konisk yta som lutar 5 % från horisontella ytan 
till + 338, 4 i RH 2000

I huvudsak plan yta som börjar slutta först i närheten 
av den yttre cirkeln, + 342,4 - 313,4 i RH 2000

+ 238,4

+ 238,4

+ 238,4

+ 238,4

+ 338,4

+ 338,4

+ 313,4
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JÄRNVÄG
Det är möjlighet att kliva på tåget på Mora resecentrum med regionala tåg 
och intercitytåg eller på hållplats Morastrand som är mer centralt belägen 
och endast trafikeras av regionala tåg.

Mora bangård ligger vid resecentrum. Det finns timmerterminaler på 
Lomsmyren och på Vattumyren och därtill finns flera mindre järnvägsan-
läggningar. 

Mora resecentrum med bangård samt Dalabanan är av riksintresse för kom-
munikation enligt 3 kap 8 § Miljöbalken.

Dalabanan
Dalabanan är statlig och sträcker sig mellan Mora, via Borlänge till Uppsala  
och binder samman flera befolkningskoncentrationer, som ligger på lagom 
avstånd för modern tågtrafik. En utökning av trafiken på Dalabanan kan 
bidra till att skapa en större arbetsmarknadsregion som skulle omfatta tät-
orterna i Siljansbygden. 

Dalabanans attraktivitet är ett av dess problem och restiden och tåg-
frekvensen är betydligt sämre än vad resandeunderlaget motiverar. Med 
förbättrade restider kan Stockholm fungera som motor för regionförstoring 
långt in i Dalarna (Region Dalarna, 2013). 

Det fraktas även mycket gods på Dalabanan, men den ökade trafiken har 
medfört störningar med förseningar. 

Inlandsbanan
Banan sträcker sig mellan Gällivare och Kristinehamn och ägs av kommu-
nerna längs sträckan. Sträckan Filipstad - Mora är dock inte i drift. Banan 
används för godstrafik och viss persontrafik. Den är oelektrifierad mellan 
Mora och Brunflo, som ligger strax söder om Östersund. 

Inlandsbanan passerar nedanför Noret, Mora lasarett och kommunens 
exploateringsområde Noret norra. Lasarettet är en stor arbetsplats och 
Noret norra bedöms fullt utbyggt rymma ca 200-300 bostäder. För att 
underlätta ett hållbart resande är det positivt om den spårbundna kollek-
tivtrafik mellan Mora och Orsa kan utvecklas. Hållplatser bedöms behövas 
vid de stora målpunkterna lasarettet och Noret norra. Ytterligare hållplat-
ser kan behövas i Vattnäs och i södra Orsa, men det ligger utanför den här 
planens avgränsning. 

Älvdalsbanan
Banan är statlig och leder mellan Mora och Märbäck söder om Älvdalen. 
Banan är oelektrifierad och används för godstrafik och har använts för per-
sontrafik till Oxberg och Tjejvasestarten. I huvudsak transporteras flis på 
banan, från Blyberg till Mora. Det förekommer även vissa timmertranspor-
ter till Blyberg.
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Godshantering
Mora bangård ligger centralt i Mora, vid resecentrum. Idag måste all järn-
vägstrafik som passerar Mora in på bangården, eftersom anslutande banor 
inte är elektrifierade och man måste byta mellan ellok och diesellok på ban-
gården, men även då det saknas en direktförbindelse mellan Inlandsbanan 
och Dalabanan. 

På bangården finns en allmän lastplats som fortfarande används.

Idag finns en banvall som förbinder Dalabanan och Inlandsbanan, ett så 
kallat triangelspår, i Mora Noret. Emellertid finns inget spår på sträckan. 
Tidigare utredningar har visat att det är samhällsekonomiskt olönsamt att 
bygga ut spår på sträckan då det inte transporteras tillräckligt mycket gods. 
Emellertid har företag uttryckt önskemål om att i framtiden frakta mer 
gods från Inlandsbanan och vidare på Dalabanan. Även om ett triangelspår 
byggs behöver man fortfarande byta mellan el- och diesellok på en bangård 
längs Dalabanan, såvida man inte har tåg drivna med en kombination av el 
och diesel.

Norets bangård är i stort sett tagen ur bruk. Några spår används för upp-
ställning av fordon och vagnar.

Siljanssågen, som ligger söder om Mora, äger sin egen järnvägsanläggning 
med stickspår men vid lastning och lossning blockeras Dalabanan. För 
att minska belastningen på Dalabanan skulle ett uppställningsspår kunna 
byggas mellan Norets bangård och Siljanssågen (Banverket, 2010). 

Trafikverket ansvarar idag för banan mellan Mora och Lomsmyren. På 
Lomsmyren, söder om Mora, ligger en timmerterminal. Timmer transpor-
teras dit med lastbil och vidare på järnväg. Alla transporter från Lomsmyren 
går via Mora centrum och Mora bangård och även merparten av lastbil-
stransporterna till terminalen. 

Wasaterminalen ligger på Vattumyrens industriområde, söder om Mora. 
Den används som timmerterminal. 

Det har funnits ett mindre spår, Polspåret, i Utmeland som kommunen 
ansvarat för men det har tagits ur bruk.

Det har funnits tankar om att elektrifiera banan mellan Morastrand och 
Lomsmyren för att undvika byte mellan el- och diesellok på bangården. På 
så vis avlastas bangården och det blir färre passager förbi Morastrand. 
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Utveckla Dalabanan
Det är viktigt att den som bor i Mora enkelt kan arbeta på lite längre avstånd, exempelvis i en annan ort i Siljans-
bygden eller Falun/Borlänge men även tvärtom, att det är lätt att pendla till Mora för arbete eller studier. Därför 
bör det bli fler avgångar på Dalabanan men det är även viktigt att trafiken är pålitlig och utan förseningar. 

Järnvägens betydelse kommer att öka
Järnvägens betydelse förväntas öka i framtiden då efterfrågan på klimatsmarta transporter ökar. Minskade god-
stransporter på väg är positivt då det ger lägre miljöbelastning och ökad trafiksäkerhet. För att inte försvåra för 
ökad användning av järnvägen i framtiden ska lämpligheten hos ny bebyggelse prövas med en ökad järnvägstrafik 
i åtanke, exempelvis med avseende på buller och risker. Se mer i kapitlet om Störningar och risker.

Det ska byggas bostäder på Tingsnäs
Nuvarande bangård ligger strax norr om Tingsnäs. Tingsnäs ska omvandlas från verksamhetsområde till bostads-
område med sjöutsikt. Emellertid ianspråktas en hel del av marken av nuvarande bangård. Därför behöver 
behovet av rangering och lokbyte tillgodoses på annat sätt, antingen genom att bangården flyttas eller genom en 
kombination av en rad andra åtgärder. Det skulle kunna vara ombyggnad av befintlig bangård, elektrifiering till 
Lomsmyren och industrispår mellan Norets bangård och Siljanssågen. Trafikverket ska utreda frågan närmare 
under våren 2017. 
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BILTRAFIK OCH VÄGAR
Bilen som transportmedel har stor betydelse i synnerhet för de glesare 
områdena av Sverige. I jämförelse med riket har invånarna i Mora kommun 
många bilar (år 2015 fanns 637 bilar per 1000 invånare). Morabon kör van-
ligtvis ganska korta sträckor.

Bilen är det dominerande transportsättet inom tätorten, fastän avstånden 
är korta. Majoriteten av befolkningen bor inom 3 km från centrum så det 
finns goda förutsättningar för att gå eller cykla. 

Bilvägnätet genom Mora domineras av Europaväg 45 samt riksvägarna 26 
och 70 och de är av riksintresse för kommunikation enligt 3 kap 8 § Mil-
jöbalken. 

Europaväg 45
Vägen utgör en viktig nationell förbindelse för både gods- och person-
transporter mellan Västsverige, Mellansverige och Norrlands inland. Det är 
ett särskilt viktigt turisttrafikstråk från Väst- och Sydsverige och Danmark 
till Dalafjällen. 

Riksväg 70
Vägen utgör en viktig port till Dalarna. Förbindelsen till Stockholm, Mälar-
dalen och Uppsala är en framgångsfaktor för länets utveckling, exempelvis 
för en vidgad arbetsmarknad genom ökad arbetspendling. Stråket är en pul-
såder för den omfattande turisttrafiken från Mälardalen till Siljansområdet 
och Dalafjällen. 

Fritidsresor med bil
Sälenfjällen tillsammans med Idre-Grövelsjön är norra Europas största vin-
terturismområde. Under högsäsong rör sig 100 000 besökare varje vecka i 
området. Även Siljansbygden har en stor besöksnäring. 

Av dagens totala resande till Dalarna är 30 % fritidsresor och bil är det 
dominerande transportsättet. Cirka 90 % av fritidsresorna till Dalarna sker 
med bil, vilket innebär en stor belastning på vägtransportsystemet. Man 
räknar med 13,8 miljoner gästnätter i Dalarna vilket innebär 3,2 miljoner 
besökare. Detta innebär 1,1 miljoner bilar. 

Vägnätet i Dalarna, är dimensionerat för normalflöden. I takt med att 
turismen ökar i betydelse och omfattning blir även trafiktopparna större. 
För fjällturismen är trafiktopparna störst under vinterhalvåret men i Sil-
jansområdet är sommarturismen omfattande och genom Mora uppstår 
köbildningar under sommaren. 

Besöksnäringen i fjällvärlden planerar stora investeringar vilket kommer att 
öka trafiken ytterligare, ca 260 000 bilar ytterligare per år. Under vinterpe-
rioden, torsdagar-söndagar, är trafikbelastningen ca 10-15 gånger högre  än 
genomsnittet över året. 
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Fjällpaketet Dalarna, är ett projekt som syftar till att det offentliga (både 
på lokal, regional och nationell nivå) tillsammans med näringslivet ska 
samverka kring trafiklösningar för både väg, järnväg och flyg för att lösa 
besöksnäringens behov av persontransporter (Region Dalarna, 2013).

Förbifart Mora
En förbifart norr om Mora utreddes under 1990-talet. Den var uppdelad i 
etapper och den tänkta sträckningen ledde från väg 70 öster om Mora, norr 
om Hindriksheden och Heden, anslöt till väg 45, gick över Orsälven och 
Sandängarna för att ansluta till väg 70 söder om Kråkberg. Ännu en etapp 
var möjlig för att förbinda väg 70 med väg 45 väster om tätorten. Arbets-
planen för förbifarten blev inte fastställd men reservatet ligger kvar.

Genomfart Mora
År 2008 återupptogs arbetet med att se över trafiksituationen i Mora. 
Vägverket genomförde en förstudie, där slutsatsen var att Vägverket till-
sammans med Mora kommun och Banverket skulle utreda och samverka 
kring möjliga åtgärder.  

För underlag till finansiering genomfördes ett gemensamt projekt som 
resulterade i rapporten Stadsutvecklande åtgärder i Mora, avseende kom-
munikationer och transporter daterad maj 2009. I studien fokuserade man 
på utvecklingen av Moras centrala infrastruktur och hur man får till ett 
hållbart resande och en hållbar stadsutveckling. Man tittade även på hur 
tillgänglighet i Mora kan förbättras, hur trafikkapacitet på väg 45/70 kan 
förbättras samt hur trafikmiljön kan göras tryggare och säkrare.

Rapporten resulterade i att Genomfart Mora kom med i den nationella 
planen för transportsystemet för genomförande åren 2014 – 2025. 

Projektet ska leda till förbättrad tillgänglighet, ökad kapacitet och en tryg-
gare och säkrare trafikmiljö. Projektet är samfinansierat av Trafikverket, 
Mora kommun och Region Dalarna.
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Trafiknät i centrum
Genomfart är riksvägarna och länsvägarna Östnorsvägen (1021), Färnäs 
bygata (951), Oxbergsleden (väg 1012), Vinäs byväg (947), Sollerövägen 
(946), Vasagatan (1233 ), Strandgatan (1234). Övriga gator är kommunala 
gator.

Parkering
En parkeringsutredning genomfördes år 2008. Där konstateras att det finns 
2200 p-platser i centrum varav hälften är tillgängliga för allmänheten. Två 
tredjedelar av p-platserna finns inom 400 m från centrum vilket betraktas 
som god tillgänglighet. 

Man vill gärna parkera så nära sin målpunkt som möjligt. Generellt bör i 
första hand boende och besökande beredas plats och i sista hand bör par-
kering till arbetsplatser och verksamheter prioriteras. På så vis kan man 
minska resorna med bil till och från arbetet. Detta är under förutsättning 
att det finns bra alternativ till att ta bilen, exempelvis en bra kollektivtrafik 
och ett bra gång- och cykelvägnät.

Hantverkaregatan, gångfartsområde  vid det nyligen ombyggda Fridhemsplan
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Det är mindre viktigt att p-platser för arbetsplatser ligger nära målpunkten 
och boendeparkering bör ligga på den egna fastigheten. 

Idag upplever man att det är svårt att hitta parkering i centrum, särskilt 
sommartid. Ofta finns det lediga platser men de kan vara svåra att hitta. Ett 
hänvisningssystem skulle kunna vara en lösning på problemet. Ett annat 
alternativ är att bygga ett parkeringsgarage i centrum. 

Utformning av gator i centrum 
Badstugatan 
Badstugatan är en stadsgata som passerar förbi kommunhuset, Mora kyrka 
och korsar Vasagatan. Eftersom den även förbinder väg 70 och väg 26/ 45/
Strandgatan används den som genväg genom centrum. Då den leder genom 
ett område där många går och cyklar är det önskvärt att minska biltrafiken, 
framförallt av tunga fordon och att man håller låg hastighet. Gatan, men 
framförallt anslutningen mot väg 70 vid Badstubacksbron, bör utformas för 
att göra den mindre attraktiv som genväg. 

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. 
Gatan förbinder resecentrum i öster med Morkarlby i väster. Vid Vasa-
loppsmålet fanns Moras första handelsbod och gatan 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 det är önskvärt att minska biltrafiken till förmån för gång- och 
cykeltrafik.

För att bättre koppla samman Prästholmen, Vasaloppsarenan och centrum 
kan en ny entré anordnas på bro över Hemulån, intill Zornmuséet. Idag 
bildar Vasagatan en barriär som det kan vara besvärligt att korsa. 

Därför föreslås att Vasagatan utformas som gångfartsområde på sträckorna 
mellan Millåkersgatan och Kyrkogatan samt mellan Badstugatan och Björn-
ramsgatan, se karta sidan 111 och skiss sidan 178-179.
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Förbifart
Nu utreds möjligheten till en bättre genomfart genom Mora men det är viktigt att möjligheten till en förbifart 
finns kvar i framtiden. Därför finns reservatet, med olika sträckningar, kvar.

Det är viktigt med en trivsam stadskärna
God boendemiljö och trivsam stadskärna är värdefulla aspekter för en orts attraktivitet. Detta kan innebära att 
gående och cyklister behöver prioriteras på vissa sträckor, exempelvis genom att gångfartsområden anordnas eller 
att gång- och cykeltrafik ges företräde i vissa viktiga gång- och cykelstråk, se karta på sidan 111. 

Genomfarten ska ha en sammanhållen utformning och särskilt cirkulationsplatserna ska ges en  
gestaltning som förmedlar att man är i Mora
Cirkulationer är platser som behöver gestaltas med extra omsorg då de utgör viktiga blickfång i trafikmiljön. De 
mindre, befintliga cirkulationerna är utformade i natursten; grå granit, vit marmor och den för regionen särskilt 
utmärkande röda älvdalskvartsiten. De här principerna ska fortsätta råda när man utformar cirkulationsplatser i 
genomfartsprojektet. 

Badstugatan är en stadsgata
Väg 70 och väg 26/ 45 förbinds vid Älvgatan, öster om Strandens skolområde. Badstugatan bildar emellertid 
genväg 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 på den gatan. Trafiken bör tydligt ledas på väg 26/45 och väg 70. 

Vasagatan ska vara promenadvänlig
Gatan ska vara attraktiv för gångtrafik, särskilt mellan Zornmuséet och Vasaloppsmålet. Den behöver samtidigt 
fungera för passerande cykeltrafik, biltrafik och i vissa passager även för busstrafik. Den behöver ha en samman-
hållen utformning och kan ges gestaltningselement som signalerar både att Vasaloppet går längs gatan och att den 
kantas av kulturbyggnader som Zornmuséet, Zorngården och Mora kyrka. Därför föreslås att den blir gångfarts-
område, se mer på sidan 178-179. 

Parkering
Man bör utreda ett vägvisningssystem för parkeringar så att besökare snabbare hittar till den lediga parkeringen.

Eftersom det finns begränsade möjligheter att inrymma ytparkering i tätorten är det positivt om det kan 
uppföras parkeringshus. Exempel på tänkbara platser är den befintliga parkeringen norr om Millåkersgatan, vid 
polishuset och grusparkeringen vid ishallens parkering.

För att minska trafiken i centrum kan möjligheten till infartsparkeringar utredas. 

Behåll sträckningen och karaktären längs kulturhistoriskt viktiga vägar
Vissa bygator har en speciell ålderdomlig karaktär genom att de slingrar sig fram och har uthusen placerade tätt 
intill. Detta gör att själva gatan är kulturhistoriskt värdefull. Vägarnas sträckning och karaktären på bebyggelsen 
i byarna samt utblickar över odlingslandskapet och omgivande berg är viktiga att behålla. 

Vägarna redovisas på kartan till höger. På de här vägarna bör man värna kulturmiljövärdena särskilt, exempelvis 
vad  gäller bredd på körbana, val av beläggning, armaturer och belysningsstolpar. Vid ombyggnad bör Kulturför-
valtning och Stadsbyggnadsförvaltning rådfrågas.
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KOLLEKTIVTRAFIK
Region Dalarna är regional kollektivtrafikmyndighet i Dalarna. Syftet med 
kollektivtrafiken är att skapa goda förutsättningar för arbetspendling och  
god tillgänglighet till utbildning och vård. Systemet byggs upp runt stråk, 
bytespunkter och lokal trafik. 

Många resor är kopplade till arbetet. Många Morabor arbetar i andra kommu-
ner och det är många i grannkommunerna som arbetar i Mora, exempelvis 
arbetar över 40 % av Orsas förvärvsarbetande befolkning i Mora. Cirka 
30% av den förvärvsarbetande befolkningen pendlar ut ur Mora kommun 
och in till Orsa som är det vanligaste slutmålet för Morapendlaren. Flera 
stora arbetsplatser i Mora, som lasarettet och Norets handelsområde, ligger 
i Noret och är därför lätta att ta sig till från Orsa tätort. Ungefär 20 % av 
Älvdalens förvärvsarbetande befolkning pendlar till Mora och cirka 12 % av 
Moras befolkning pendlar till Älvdalen, se mer på sidan 25.

Kollektivtrafiken i kommunen består i huvudsak av buss men det finns även 
regionala tåg som förbinder Mora med orterna i Siljansbygden och vidare 
mot Borlänge och Stockholm. Det finns även enstaka avgångar på Inlands-
banan mot Östersund. 

Nyligen byggde man om järnvägsstation till ett resecentrum för att under-
lätta byten mellan olika trafikslag. Här finns exempelvis gott om både 
bilparkering och cykelparkering. 

År 2016 byggdes nya busshållplatser på Fridhemsplan, där det finns möjlig-
het att parkera cykel eller bil. På Morastrand finns möjlighet att byta mellan 
buss och de regionala tågen. Det finns viss möjlighet till bilparkering och 
cykelparkering i närheten. Många stiger även på bussen, framförallt mot 
Falun, i Mora-Noret. Här finns det behov av både cykelparkering och bil-
parkering. 
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Anpassa kollektivtrafiklinjerna efter var människor bor, arbetar och vistas
För att underlätta arbetspendling med kollektivtrafik ska den anpassas efter pendlingsstråk, var kommunens invå-
nare bor samt var det finns viktiga målpunkter. 

Med förkortade restider skulle Dalarna, som idag i alltför hög grad har isolerade arbetsmarknader, kunna fungera 
som en sammanhängande region. Resmöjligheter har stor betydelse för tillgängligheten till arbetsplatser, sam-
hällsservice och utbildning samt för företagens möjligheter att rekrytera arbetskraft. 

Förbättrad transportinfrastruktur möjliggör ökad dagspendling, vilket bidrar till ökad flexibilitet i arbetslivet och 
utvidgning av de funktionella bosättnings- och arbetsmarknadsregionerna. 

Arbeta för bättre pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik
Många Morabor pendlar till andra kommuner, framförallt till Orsa men även till Älvdalen, Falun och Borlänge.  
Det är även många, framförallt från Orsa, som pendlar till arbete i Mora.

För att minska biltrafiken i Mora är det viktigt att kollektivtrafiken är ett attraktivt alternativ, exempelvis vad 
gäller restid, bekvämlighet och möjlighet att arbeta på bussen. Turer utan byten är att föredra men om det krävs 
byten får dessa inte innehålla onödig väntetid. Bussen måste även vara pålitlig och sällan vara försenad.

Det är positivt med spårbunden kollektivtrafik mellan Mora och Orsa och plats  
ska sparas för framtida tågstopp
Idag förekommer viss persontrafik på Inlandsbanan mellan Mora och Östersund sommartid och även mellan 
Mora och Orsa. Det är positivt med mer spårbunden kollektivtrafik mellan Mora och Orsa.

Vid planering av nya bostadsområden och vid förtätning ska det avsättas plats för framtida pendeltågstopp längs 
Inlandsbanan mellan Mora och Orsa. Det bör finnas utrymme för ett framtida tågstopp både i Noret norra och 
vid Mora lasarett. Placeringen redovisas på kartan på sidan 99.

Resecentrum, Fridhemsplan, Morastrand och Mora-Noret är noder
Vid alla de här noderna ska det vara enkelt att byta mellan trafikslag men busstrafiken ska planeras så att bussby-
ten enbart sker vid Resecentrum. Förutom att noderna ska trafikeras av många busslinjer och i bästa fall även av 
tåg, ska det vid noderna finnas cykelställ, gärna med tak och i vissa fall ska det även finnas pendlarparkering. Se 
karta över noderna på sidan 112.
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GÅNGTRAFIK
Nästan alla resor börjar med en promenad, om det så bara är ut till bilen. 
Gångtrafik utgör cirka 20 procent av alla resor och dominerar på korta 
avstånd och avtar för resor över två kilometer. Hälften av alla bilresor är 
korta, mindre än fem kilometer och 30 procent är kortare än tre kilometer. 
(SKL, 2007) 

En tät stad ökar också förutsättningarna för att ta sig fram till fots. För att 
främja ett ökat gående bör den bebyggda miljön planeras så att dagliga mål-
punkter kan nås till fots. Sänkt hastighet stimulerar till att gå och i områden 
där många oskyddade trafikanter rör sig bör motortrafiken inte köra fortare 
än 30 km/tim. I tätbebyggda områden kan gång– och cykeltrafik integreras 
med biltrafik, under förutsättning att bilarnas hastighet kan hållas under 30 
km/tim. I övrigt bör gång– och cykeltrafik så långt som möjligt separeras 
från biltrafiken och från varandra, för att minska antalet olyckor och skapa 
en tryggare trafikmiljö för både gående och cyklister. 

Andra åtgärder som stimulerar ett ökat gående är trygga och estetiskt till-
talande miljöer samt goda möjligheter att sitta ner för vila och avkoppling. 
Gångvägar ska vara integrerade i bebyggelsen, vara gena och inte innebära 
någon större omväg i förhållande till fågelvägen mellan startpunkt och mål-
punkt (SKL m.fl., 2003).

Idag är norra delen av Kyrkogatan gågata och i anslutningen mot Frid-
hemsplan övergår den till gångfartsområde. Gångfartsområde finns även på 
Bälter Swens torg. 

Längs med Vasagatan finns flera populära besöksmål som Zornmuséet, 
Zorngården, kyrkan och Vasaloppsmålet. Även Kyrkogatan, gågatan, anslu-
ter till Vasagatan. 

CYKELTRAFIK 
En ökad cykling medför ett flertal positiva effekter, exempelvis minskar 
trängseln på bilvägar, cykling har positiv inverkan på folkhälsan och är ett 
mer hållbart transportsätt. 

Cykelns konkurrenskraft hör tätt samman med de förutsättningarna vi 
skapar för den i den byggda miljön. Ett gent, effektivt, säkert och estetiskt 
tilltalande cykelnät ökar tillgängligheten till stadskärnan för fler människor. 
Under rusningstrafik ger ett bra cykelnät tidsvinster gentemot biltrafiken 
för trafikanten. Cykelvägarna ska planeras så att de enkelt ger möjligheten 
att nå målpunkter och bytespunkter till andra trafikslag, exempelvis kol-
lektivtrafiken. 

Mora har goda förutsättningar för cykling eftersom största delen av tätor-
ten ligger inom en 3 kilometers radie från centrum och hela tätorten täcks 
inom en radie av 5 kilometer. Cykelnätet är förhållandevis välutvecklat, 
särskilt i nyare områden. Emellertid är det separerade cykelnätet osamman-
hängande och saknar viktiga angöringar och passager bland annat till skolor 
och fritidsanläggningar. 
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RIKTLINJER FÖR GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

Ge plats åt gående i centrala Mora
I områden med många besökare, handel och grundläggande service ska gående kunna röra sig på ett tryggt, säkert 
och gent sätt. Det ska vara lätt att röra sig både längs med gator och vägar samt att korsa dem. 

För att göra Vasagatan mer trivsam för besökare att promenera längs, föreslås att sträckan mellan Zornmuséet och 
Vasaloppsmålet utformas som gångfartsområde, se karta på sidan 111. 

Det ska vara tilltalande att gå och cykla
I Mora ska det vara ett attraktivt alternativ att välja cykeln när man ska röra sig inom tätorten.  

Vid planeringen av nya områden ska nya cykelnät byggas ut så att säkra, attraktiva alternativ till bilen finns på 
plats från första början, både i bostads-, handels-, och industriområden. 

På kartan till vänster föreslås ett primärt nät och ett sekundärt nät. Nätet är redan utbyggt till vissa delar men 
ofta behövs nya stråk eller kompletteringar. Det primära nätet ska hantera huvudmängden av cyklisterna för 
transport mellan centrum och tätortens övriga delar. Det sekundära nätet ska leda från det primära nätet till olika 
målpunkter. 

Gång- och cykelvägarna ska utformas så att de känns trygga och säkra dygnet runt, året runt, för alla. Om det 
finns behov och utrymme ska gångtrafiken separeras från cykeltrafiken men där gång- och cykeltrafik måste 
samsas ska vägen utformas så att konflikter minimeras. 

Mora behöver en cykelplan
För att klarlägga när och hur utbyggnaden av cykelnätet ska ske bör en cykelplan upprättas. Cykelplanen kan 
även föreslå vilken standard som ska gälla för primära respektive sekundära stråk, hur passager ska utformas, var 
cykelparkeringar ska ligga och hur de bör vara utformade samt hur vägvisningen ska se ut. 

Bostadsgator och byvägar ska vara säkra för gående och för cyklister
För att människor ska kunna ta sig till och från huvudstråken för gång- och cykeltrafik på ett säkert sätt så behöver 
bostadsgator och byvägar utformas så att höga hastigheter hos biltrafiken undviks. På bostadsgator och byvägar 
ska även yngre skolbarn kunna röra sig i blandtrafik på ett säkert sätt. På befintliga bostadsgator och byvägar kan 
avmålade gång- och cykelvägar vara ett alternativ, liksom en utformning som bymiljöväg.
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VATTEN OCH AVLOPP
Jordens vatten förbrukas inte. Det lånas, används och återförs till vatt-
nets eviga kretslopp genom regn och avdunstning. Vi har god tillgång på 
rent vatten i Sverige. Hela 9 procent av Sveriges yta utgörs av sjöar och vi 
använder endast 0,5 till 1 procent av det sötvatten som finns tillgängligt.  I 
Sverige förbrukar vi i genomsnitt 160 liter per person och dygn. 

Länsstyrelsen har 2012 tagit fram en Vattenförsörjningsplan för att säkra 
tillgången på grundvatten av god kvalitet. Särskilt grundvattenförande grus-
lager, exempelvis isälvsåsarna, är viktiga för dricksvattenförsörjningen och 
det är viktigt att naturgrustillgångarna bevaras.

I Mora finns gott om både ytvatten och grundvatten. Moravatten AB äger 
de allmänna vatten-, spillvatten- och dagvattennäten och de förvaltas av 
Nodava som ägs av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. 

Kommunen har tagit fram en Plan, vatten och avlopp, som fastställdes av 
Kommunfullmäktige den 1 februari 2016. I planen redovisas hur en utbygg-
nad av det allmänna VA-nätet ska ske så att man får en hållbar vatten- och 
avloppssituation inom kommunen framöver. 

Större delen av Mora tätort är belägen inom verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten. Inom verksamhetsområde kan fastighetsägare 
begära anslutning. Utanför verksamhetsområdena får man lita till enskild 
försörjning.

Vatten
Isälvsavlagringen Älvdalsåsen är kommunens viktigaste grundvattenresurs. 
Det sträcker sig från Siljan och mot nordväst längs Österdalälvens dalgång. 
Det finns goda förutsättningar för stora grundvattenuttag ur åsen och kom-
munens största vattentäkt, Riset i Östnor, tar sitt vatten ur Älvdalsåsen. 
Vattentäktens status är utmärkt. Största hotet mot nuvarande vattentäkt 
är risk för översvämning av Österdalälven. Riset omfattas av vattenskydds-
område med tillhörande föreskrifter för vad som får göras inom de olika 
zonerna. Föreskrifterna berör bland annat hur brandfarliga vätskor får han-
teras, spridning av gödselmedel och tippning av massor, se karta sidan 119. 

Även större delen av Sollerön och Gesunda är anslutna till tätortens vatten-
nät men inte till spillvattennätet. 

Reningsverk
Tätortens reningsverk ligger i Solviken, söder om Noret. Dessutom finns 
mindre verk bland annat i Öna, Våmhus, Sollerön och Gesunda. 

Reningsverk kan ge upphov till störningar såsom buller och lukt, varför ny 
bostadsbebyggelse inte bör uppföras i deras omedelbara närhet. 
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Bebyggelseutvecklingen i Orsa kan påverka Mora
I Grönklitt planeras för en omfattande expansion av bebyggelsen. Det finns 
emellertid begränsad tillgång till dricksvatten och även begränsad möjlig-
het att ta hand om spillvattnet. 

Även i Orsa tätort är tillgången till dricksvatten begränsad. Inte heller 
reningsverket är dimensionerat för att ansluta många fler hushåll. Det finns 
bostäder ganska nära reningsverket och de kan vid en utbyggnad komma 
att bli störda av bland annat lukt. 

VA-utredning för Mora och Orsa
Nodava arbetar med en VA-utredning för att undersöka hur Moras och 
Orsas VA-försörjning ska se ut i framtiden och i vilken omfattning ett sam-
arbete mellan kommunerna skulle kunna leda till kostnadseffektiv och 
säker VA-hantering. 

Ett av alternativen som studeras är att ansluta Orsa till Moras vattennät, 
eftersom det finns stor kapacitet hos Risets vattentäkt. Orsas spillvatten 
skulle kunna ledas till Solviken.

Reningsverken på Sollerön, i Gesunda, Öna och Våmhus är i behov av upp-
rustning. Ett alternativ till upprustning är att orternas spillvatten istället 
leds till Solviken, som i så fall behöver förstärkas, särskilt om även Orsas 
spillvatten ansluts.  
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RIKTLINJER FÖR VATTEN OCH AVLOPP 

Säkra tätortens tillgång till rent vatten
Risets vattenverk har ett skyddsområde men det är ganska begränsat i storleken och skulle behöva utökas rejält 
uppströms, norrut, för att säkra tätortens tillgång till rent vatten. Eftersom Riset även är sårbart för översvämning 
bör vattenverket översvämningssäkras och reservvattentäkt övervägas. 

Värna Solvikens möjligheter till utbyggnad
Det kan uppstå störningar, framförallt lukt, från reningsverk. För att möjliggöra en utbyggnad av tätorten men 
även eftersom det utreds om det är möjligt att även ansluta Orsa, Sollerön m.fl. byar till Solvikens avloppsre-
ningsverk är det viktigt att ny bebyggelse inte uppförs för nära reningsverket. 

Boverket har tidigare rekommenderat ett skyddsavstånd om 1000 meter för reningsverk som hanterar fler än 20 
000 personekvivalenter men det  är svårt att ange ett absolut minimiavstånd då olika etableringar kan vara olika 
känsliga för störningar. Dessutom kan de störningar som reningsverket ger upphov till förändras om hanteringen 
förändras. Frågan ska särskilt uppmärksammas om det rör sig om mer störningskänsliga användningar, exempelvis 
bostäder och skolor som ska uppföras i reningsverkets närhet.

Personekvivalent (pe)

är den föroreningsbelastning 
som används vid dimensi-
onering av enskilda avlopp 
och motsvarar den mängd 
som en person avger scha-
blonmässigt på ett dygn



117

P
LA

N
FÖ

R
S

LA
G

DAGVATTEN
Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt avrinner på markytan. I 
tätorter där det finns många tak och stora asfalterade ytor kan det bli stora 
mängder dagvatten som ska ner i ledningsnätet på kort tid. Om lednings-
nätet inte klarar detta kan det bli översvämning.

Vårt klimat förändras och framöver kommer det att bli vanligare med 
skyfall och därmed fler tillfällen med höga flöden. Detta ställer högre krav 
på dagvattenhanteringen i tätorten, som sällan är dimensionerad för stora 
mängder vatten på kort tid. Ett Dagvattenprogram är under framtagande.

Fördröjning
Istället för att direkt leda dagvatten från hårdgjorda ytor direkt ner i led-
ningar, kan det ledas till grönytor som översvämmas och därifrån kan vattnet 
få ta sig vidare till diken eller dammar. Då kommer vattnet att fördröjas och 
en del partikelbundna föroreningar att sedimentera eller filtreras bort.

Dagvattennätet är utbyggt i stora delar av tätorten. Det förekommer emel-
lertid att dagvattnet anslutits till spillvattenledningarna. En anslutning till 
spillvattnet innebär att mängden vatten till reningsverken ökar markant 
vilket försvårar och fördyrar reningsprocessen. Dagvatten måste i framtiden 
skiljas från spillvattnet och tas om hand lokalt eller i ett särskilt dagvatten-
system.

Läs mer om översvämningar, både vad gäller Österdalälven och Hemulån 
och med anledning av häftiga regn, på sidan 138 och framåt.

Rening
Under senare decennier har föroreningar i dagvatten alltmer uppmärk-
sammats. Förhöjda halter av tungmetaller, polyaromatiska kolväten (PAH), 
salter/klorider, näringsämnen och andra föroreningar innebär en risk för 
vattendragen. På senare år har också innehåll av mikroorganismer väckt 
större intresse, då man numera vet att råvattnets/recipientens mikrobiella 
status är nyckel till god hälsa och god ytvattenkvalité.

Olika tekniker för dagvattenbehandling har utvecklats. Vissa av dessa tek-
niker syftar främst på rening av dagvattnet medan andra framför allt är 
användbara för fördröjning.

Schematisk bild av hur 

fördröjning av dagvatten 

bör fungera. 

Bild Svenskt vatten
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RIKTLINJER FÖR DAGVATTEN 
Lågpunkter och utpekade dagvattenstråk ska undantas från ny bebyggelse
I kartan på sidan 119 har större områden och stråk som är särskilt viktiga för att åstadkomma en långsiktigt 
hållbar dagvattenhantering identifierats. Oftast utgörs de av naturliga lågpunkter i terrängen. 

I avsnittet om störningar och risker har instängda områden, där dagvatten ansamlas vid häftiga skyfall,  
identifierats. Här kan det vara olämpligt att bygga. Ett alternativ är att fylla upp eller konstruera byggna-
den så att den tål att översvämmas. Det kan även krävas särskilda lösningar för att leda undan dagvattnet. 
På de här platserna behöver man utreda dagvattenfrågan extra noggrant.

Dagvattenanläggningar ska utformas och skötas så att de tillför värden 
Diken och dammar för dagvattenhantering ska gestaltas med omsorg så att de även tillför värden till 
stadsbilden och bidrar positivt till växt- och djurlivet. Trevligt utformade och välskötta dagvattenlösningar 
kan försköna staden och allmänheten kan få en större inblick i hur infrastrukturen kring fördröjning och 
rening fungerar. 

Dagvatten ska tas om hand så nära källan som möjligt (se bild på föregående sida)
Det är svårt att hantera stora mängder dagvatten och följden kan bli översvämningar och erosion. I första 
hand bör dagvattnet infiltrera så tidigt som möjligt och i andra hand bör det fördröjas innan det leds till 
anvisad förbindelsepunkt eller recipient (vattendrag).

Vatten infiltrerar bra i mjuka ytor som gräs, planteringar eller naturmark. Från hårda ytor, som asfalt, 
kommer nästan allt vatten att rinna av. 

Om det kommer mycket vatten på kort tid kan marken inte ta emot mer. Då kan man ändå fördröja 
vattnet med hjälp av olika metoder, så att inte allt vatten samtidigt ska ner ledningssystemet eller vatten-
draget. Vatten från tak kan exempelvis fördröjas genom att ha sedummatta på taket eller genom att leda 
ut vattnet över gräsytor innan det hamnar i ledning eller dike. Man kan även låta dagvattendiket slingra 
sig, vilket minskar vattnets hastighet. 

Avledning i öppna system ska prioriteras före ledningssystem
Det är ofta billigare att bygga ett dike jämfört med en ledning. Ett dike kan även hantera större vatten-
mängder än ett rör. 

I nyexploateringsområden har man möjlighet att tänka rätt från början och göra plats för dagvattendiken, 
bäckar och dammar. I ett redan utbyggt område leds dagvattnet ofta direkt till ledningsnätet. Dessutom 
kan det vara trevligt att det, åtminstone tidvis, finns öppna vattenspeglar eller rinnande vatten.

I både planering och byggande ska man ta hänsyn till behov och möjligheter att rena dagvatten 
Det är inte bra om föroreningar kommer ut i vattendrag eller sjöar. Det finns olika metoder för att rena 
dagvattnet men val av metod måste anpassas till vilka föroreningar man förväntar sig och till statusen på 
det vattendrag som det renade vattnet ska släppas ut i. Tänkbara lösningar är dammar (där föroreningen 
sedimenterar), våtmarker (som även kan hantera lösta föroreningar och näringsämnen) eller svackdiken 
(där vissa föroreningar sedimenterar). Svackdiken fördröjer även vattnet och de kan fungera som snöupp-
lag vintertid.

Mängden dagvatten i spillvattenledningar och avloppsreningsverk ska minimeras
Idag är ganska många drän- och dagvattenledningar anslutna till spillvattennätet, vilket ger onödigt stora 
mängder vatten som ska passera i ledningsnätet och reningsverket. När man bygger om bör man istället 
titta på att låta exempelvis takvattnet infiltrera på plats eller fördröjas innan det ansluts till dagvattensys-
temet.
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ENERGI
Våra byggnader och transporter står för en mycket stor del av den energi 
vi använder och i förlängningen vår miljöpåverkan. Stadsbyggandet har 
stora möjligheter att påverka hur mycket energi som används. Till exempel 
innebär en högre täthet i bebyggelsen att man inte behöver resa lika långt 
och i högre grad väljer ett annat färdsätt än bilen. Att planera för attrak-
tiva och väl sammankopplade gång- och cykelstråk och kollektivtrafik är en 
nyckelfråga och det kan man läsa mer om i kapitlet om infrastruktur. 

Byggnader kan även uppföras i material och med tekniska lösningar som 
minskar energibehovet, se mer i kapitlet om bebyggelse. 

I Mora har vi goda förutsättningar att använda lokalproducerad energi från 
vatten, vind eller biomassa.

Energistatistik
Moras användning av energi var år 2014 totalt 721 GWh där cirka 60 
procent kommer från lokalt förnybara energislag. Elanvändningen i Mora 
är cirka 100 GWh lägre än elproduktionen i kommunen (SCB).

Energianvändning (GWh) 2009 2014

Totalt 864 721

El 308 258

Enligt SCB används 42 % av energin i Mora för transporter. Motsvarande 
siffra för Sverige är 22 %. I Mora är andelen miljöbilar 10 % jämfört med 
15 % i landet som helhet. Antalet körda mil per Morabo år 2015 ligger på 
803 mil och detta har ökat med 8 % sedan år 2000. Antalet körda mil per 
invånare i riket har inte ändrats men i Dalarna har milen ökat med 5%.

Energiplan
Mora kommuns energiplan ska ge en samlad bild av energi- och klimat-
frågan i kommunen. Planen består av ett antal mål och åtgärder, både för 
den kommunala organisationen och för kommunen i sin helhet. Här finns 
långsiktiga och övergripande mål (25-50 år) och delmål på kort sikt för vad 
som behöver göras på vägen till ett uthålligt energi- och transportsystem. 
Planens åtgärder syftar till att nå delmålen. Planen är under revidering.

Elnät
Det lokala elnätet i Mora tätort ägs av Ellevio AB. Flera större kraftled-
ningar leder genom tätorten, exempelvis från Rättvik, över Sandängarna, 
längs väg 70 och vidare mot Älvdalen. En mindre kraftledning leder från 
Öna, via Hemus och vidare mot Kättbo och från Siljanssågen längs järnvä-
gen mot Rättvik. 

Fjärrvärmenät
Fjärrvärmenätet är utbyggt i stora delar av tätorten och ägs av Eon Värme 
Sverige AB. 

EU:s klimatmål för 2030
EU har fortsatt att sätta långsiktiga 
mål för sitt klimatarbete. I januari 
2014 presenterade EU-kommis-
sionen förslag till en ram för klimat- 
och energipolitiken fram till år 2030. 
Europeiska rådet tog ställning till 
förslaget och kom i oktober 2014 
överens om en ram för EU:s klimat-
mål fram till 2030. Dessa knyter an 
till den förhandlingslinje EU hade i 
förhandlingarna i Paris i december 
2015.
• Utsläppen av växthusga-
serna ska minska med 40 procent 
jämfört med 1990 års nivå. 
• Andelen förnybar energi 
ska vara minst 27 procent. 
• Energieffektivitet ska öka 
med minst 27 procent. 

Energi- och klimatplanens 
långsiktiga mål för Mora år 
2050
Energianvändningen är så effektiv 
och hushållande att energisystemet 
bara behöver hälften så mycket en-
ergi jämfört med dagens behov:

• Den genomsnittliga använd-
ningen av energi i byggnader i 
Mora kommun är 50 % lägre än 
1990.

• Förnybara energikällor huvud-
sakligen används och använd-
ningen av fossila bränslen har i 
stort sett upphört.

• Energiutvinningen och energi-
omvandlingen sker på ett uthål-
ligt sätt.

• Energitillförseln sker i så stor ut-
sträckning som möjligt av ener-
gikällor som producerats lokalt.

• Energisystemet är säkert, med-
ger en god materiell standard 
och är ekonomiskt konkurrens-
kraftig. Beredskapsplan för 
effekter av klimatförändringar 
finns.

• Klimatpåverkan är begränsad. 
Detta innebär minskning från år 
1990 med minst 60 %.

• Den kommunala organisationen 
och dess bolag är föregångare i 
arbetet för uthålliga energi- och 
transportsystem och begränsad 
klimatpåverkan.
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Vad gäller energifrågor ska den fysiska planeringen ta medverka till att målen i energi- och klimatplanen 
uppfylls
Den fysiska planeringen ska kan medverka till att uppfylla intentionerna i kommunens energi- och klimatplan 
genom bland annat energieffektivisering, ökad andel förnybara energikällor och en minskning av utsläppen av 
växthusgaser. 

Att förtäta innebär ofta att befintliga resurser kan nyttjas mer effektivt
Genom att bygga i lägen där det redan finns tillgång till infrastruktur som VA och vägar kan man ofta nyttja 
befintliga resurser mer effektivt, vilket sparar energi.

Möjliggör uppvärmning med fjärrvärme
Vid detaljplaneläggning inom eller i anslutning till tätorten bör utredas om det är möjligt och lämpligt att 
bygga ut fjärrvärmenätet. Fjärrvärmen är baserad på biobränsle som är en förnybar energikälla.

Transportsnål planering 
Genom att planera för nya bostadsområden där det finns goda möjligheter att skapa bra möjligheter till 
kollektivtrafik eller där det är enkelt att gå och cykla till centrum kan man minska behovet av bil och 
därmed utsläppen av växthusgaser.

För att minska verksamheters behov av transporter bör transportintensiva verksamheter placeras nära riks-
vägarna eller där det finns möjlighet att frakta gods på järnväg.

Placera bebyggelse med hänsyn till klimatet
Vid nybyggnation ska byggnaden om möjligt placeras i bra lokalklimat, exempelvis i en solvärmd sluttning 
hellre än en kall sänka. På så sätt minskar behovet av uppvärmning och klimatpåverkan från husets drift 
minskar. Vid planering av nya bebyggelseområden bör byggnaderna placeras i bra lokalklimat. Man bör 
även sträva mot att det lokalklimat som byggnaderna skapar är så gynnsamt som möjligt, vilket exempelvis 
kan åstadkommas genom kringbyggda gårdar där lä bildas på gården. 
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STADSNÄT
Utvecklingen mot mer kapacitetskrävande IT-tjänster ställer allt högre krav 
på dagens bredbandsinfrastruktur. Internet och bredbandstjänster blir allt 
viktigare för utveckling och tillväxt i samhället. För glesbygd kan det vara 
extra viktigt, kanske till och med en existensfaktor. 

Mora kommun beslutade under år 2015 om en bredbandsstrategi och en 
handlingsplan för att nå bredbandsmålen. Det innebär att senast år 2020 
ska minst 90% av alla företag och hushåll ha möjlighet att ansluta sig till 
Mora kommuns fibernät. 

AVFALL
Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller 
bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Enligt 
miljöbalken ska alla kommuner ha en gällande renhållningsordning som 
antagits av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av avfalls-
plan och föreskrifter för avfallshanteringen. 

På återvinningscentralen på Vattumyren får hushållen kostnadsfritt lämna 
olika sorters avfall.

Förpackningar har däremot Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) 
ansvar för. FTI drivs av de som producerar förpackningarna och återvin-
ningsstationer (ÅVS:er) finns utplacerade på olika ställen i tätorten, ofta i 
anslutning till livsmedelsaffärer. 

Naturligtvis ska man sträva efter att så mycket som möjligt återvinns men 
det allra bästa är att avfallet aldrig uppstår. 

Läs mer om avfallsplanen 
på www.nodava.se
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Vid detaljplaneläggning ska möjligheten till utbyggnad av stadsnät undersökas
Eftersom det blir allt viktigare, både i bostäder och för handel och verksamheter, med god tillgång till IT-tjänster 
är det viktigt att planera för stadsnätet redan från början.

Det ska vara enkelt att sopsortera
Vid planläggning av nya exploateringsområden bör möjligheten till gemensam insamling av matavfall undersökas.

Återvinningsstationer för förpackningar och tidningar ska placeras där man naturligt passerar och så att de är lätt 
tillgängliga. De ska ha en tilltalande och strukturerad utformning. 
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NÄRINGSLIV
Industri, besöksnäring och handel är de tre grundbultarna i kommunens näringsliv. Tillverknings-

industrin i Mora är mycket nyanserad med en handfull större företag, några med internationell 

ägarbild och många små. Handeln är länets näst största med ett handelsindex på 135 år 2016. 
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BESÖKSNÄRING
Globalt är turismen en av de starkast växande näringarna. Dalarna, med 
sina natur- och kulturgivna förutsättningar för besöksnäring, har redan idag 
stor betydelse för människor i mer tätbefolkade delar av Europa. 

Utanför storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö är Dalarna 
det i särklass ledande turismlänet. När det gäller gästnätter per invånare 
växer Dalarna mest och är klart störst i landet. Siljansbygden har en stor 
och betydande besöksnäring och varumärket Dalarna förknippas ofta just 
med Siljansbygden. Där ingår förutom landskapsbilden och bymiljöerna 
också upprätthållande av traditioner till exempel midsommarfirande och 
julotta. 

Besöksnäring är platsberoende vilket gör att den kan liknas vid de areella 
näringarna och det är därför viktigt att värna och utveckla de värden som 
attraherar besökare till området, exempelvis områdets natur-, kultur- och 
friluftslivsvärden. 

Besöksnäringen är en viktig del av Mora kommuns näringsliv. Sedan långt 
tillbaka har turister gärna besökt Mora. Mora är knutpunkt för stora delar 
av Dalarnas besöksnäring med bland annat närhet till fjällvärlden. Tack 
vare mixen av kultur, natur, besöksmål och stora evenemang så som Zorn-
samlingarna och Vasaloppsveckorna har bygden utvecklats till en attraktiv 
året-runt destination både i Sverige och internationellt. Det som lockar 
är framför allt Zorn, dalahästtillverkningen, handeln och de stora evene-
mangen knutna till idrott och kultur, exempelvis Vasaloppets sommar- och 
vinterevenemang, innebandyturneringarna Starlet & Buster Cup samt 
kulturevenemanget Vinterfest. 

Det finns cirka 2 300 kommersiella bäddar i Mora fördelat på hotell, 
stugor, vandrarhem och bed&breakfast. Utöver det tillkommer bäddar på 
campingplatser och i privat uthyrning. 

Besöksnäringen ger många arbetstillfällen till Mora. Under år 2015 
spenderade inresande besökare 370 miljoner kronor. Tillsammans med 
omsättningen för genomfartstrafiken, vilken beräknades vara 837 miljoner 
blir den totala omsättning drygt 1,2 miljarder kronor och ger sysselsättning 
för totalt 686 personer och 47,1 miljoner i skatteintäkter. 

Drygt 933 000 turistiska övernattningar gjordes i kommunen och av dessa 
var 335 000 kommersiella. Av de kommersiella övernattningarna gjordes 
80% av svenskar och den största utländska gruppen är från Norge. Hotell-
gäster var den ekonomiskt viktigaste boendekategorin under år 2015 och 
beräknas ha uppgått till 110 miljoner kronor. Besöksnäringen medför, 
förutom de egna arbetstillfällena, även positiva effekter för andra företag i 
kommunen exempelvis handel, fordonsservice och bygg- och anläggnings-
arbete. 

Outdoor-verksamhet eller 
friluftsliv?

Outdoor-verksamhet är kommersia-
liserat friluftsliv. Det vill säga frilufts-
liv som på något sätt har utvecklats 
så att det går att ta betalt för det. 
Friluftsliv ska inte vara avgiftsbelagt 
och därför är det viktigt att skilja på 
begreppen.

Allemansrätten och outdoor-
verksamheter

Outdoor-verksamheter omfattas 
ibland av allemansrätten. Det beror 
både på om själva aktiviteten omfat-
tas av allemansrätten eller inte, och 
vad verksamheten får för påverkan 
på marken.

Allemansrätten förutsätter att den 
som visas i naturen inte stör bo-
stadsbebyggelse eller ger upphov 
till skador på marken. Det är alltid 
lämpligt att fråga markägaren om 
lov först vare sig verksamheten om-
fattas av allemansrätten eller inte. 
Om outdoor-verksamheten som ska 
hållas på platsen inte omfattas av al-
lemansrätten måste man fråga mar-
kägaren om lov och man bör teckna 
avtal och komma överens om even-
tuell ersättning.
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Camping
Det sker en snabb utveckling inom campingbranschen. Campingar utvecklas 
från traditionella campingplatser till turistanläggningar som erbjuder mer 
aktiviteter och boende i form av större stugor och husbilsplatser. Antalet 
husbilar ökar snabbt och det finns önskemål om mer camping i tätorten.

Tätorten har två campingplatser, Prästholmen och Åmåsäng. Prästholmen 
ligger i centrum, mellan Hemulån och Österdalälven och Åmåsängs 
camping ligger söder om Utmeland, vid Åmåsängs badplats och med utsikt 
över Siljan. 

På båda platserna ska därför allmänhetens tillgänglighet till stranden samsas 
med det kommersiella nyttjandet av marken och det allmänna intresset av 
mark för campingändamål. 

Begrepp
Med camping avses enligt Plan- och bygglagen endast tält, husvagnar och 
husbilar, alltså lätt flyttbara enheter och inte stugor eller andra anläggningar. 

Sveriges Campingvärdars Riksorganisation definierar däremot begreppet 
som:

En campingplats är en kommersiell anläggning som upplåter övernattningsplat-
ser för mobilt boende i kombination med en nödvändig grundservice, och ofta 
tilläggsservice. Som campingplats räknas även anläggning där mobilt boende 
kompletterats med andra boendeformer.

Historik
Intresset för friluftsliv ökade både i Sverige och i andra delar av världen i 
början av 1900-talet och härstammar från nordamerika. Den amerikanska 
campingtraditionen bygger främst på gamla indian- och nybyggartradi-
tioner. Under 1920-1930-talen blev dock själva tältandet i sig ett billig 
övernattningsalternativ som gjorde semesterresor möjliga för fler. Behovet 
av organiserade tältplatser växte och ledde till att de första campingplat-
serna anlades omkring år 1930. Med 1938 års semesterlag, som gav alla 
heltidsarbetande två veckors semester, fick campingen ytterligare ett starkt 
uppsving i Sverige. 

Den tilltagande bilismen kom också att starkt påverka campinglivet. Mellan 
åren 1945 till 1970 ökade antalet bilar i Sverige från femtio tusen till mer 
än 2 miljoner. Denna utveckling ställde nya krav på campingplatserna, det 
blev ett måste att komma in med både bil och husvagn på campingplatsen, 
liksom att ordna vägar inne på campingplatserna så att gräset inte kördes 
sönder.

Under 1960-talet utvecklades campingplatserna till specialiserade och 
tämligen avancerade anläggningar. Ökade krav på komfort och tillgäng-
lighet ledde till att campingplatserna byggdes ut ytterligare under 1970- och 
1980-talen. 

Plan- och bygglagen om 
camping (i urval)

Detaljplanering
Användningen N- Friluftsliv och 
camping bör tillämpas för områden 
för campingplatser med tillhörande 
verksamheter. Områden, anlägg-
ningar och byggnader som ska vara 
till för det rörliga friluftslivet ingår i 
ändamålet. Campingplatser är där-
för avsedda endast för tillfällig uthyr-
ning och för enkelt flyttbara enheter.

Användningen O- Tillfällig vistelse 
kan tillämpas för områden för alla 
typer av tillfällig övernattning samt 
konferenslokaler. 

Användningen P-PLATS, parke-
ringsplats bör tillämpas för parkering 
alla typer av fordon på allmän plats. 
Användningen bör kunna användas 
för husbilsparkering, så länge det rör 
sig om parkering en begränsad tid 
då allmän plats ska vara tillgänglig 
för allmänheten.

Användningen P, parkering bör till-
lämpas för områden för alla slag av 
självständiga parkeringsanläggning-
ar.

Bygglov
1. Generellt för byggnader 
och tillbyggnader gäller följande. En-
ligt 9 kap. 2 § PBL krävs det bygglov 
vid nybyggnad och tillbyggnad. Vid 
varje tillfälle en ”campingplats” ska 
tillföras ytterligare en stuga, annan 
byggnad eller en tillbyggnad krävs 
det som huvudregel ett bygglov och 
startbesked innan åtgärden får på-
börjas.

2. Generellt för husvagnar 
gäller följande. Enligt rättspraxis ska 
normalt sett en husvagn som står 
på samma plats under en längre tid 
än "en normal semesterperiod" be-
dömas vara en byggnad (se till ex-
empel RÅ 1975 Ab 247). Det krävs 
alltså bygglov för en längre tids upp-
ställning eller årligen återkommande 
längre säsongsuppställning av en 
husvagn.

Läs mer om planering och bygglov 
för camping i:

Camping - planering, prövning och 
tillsyn. Underlag till handledning 
för anläggande och utveckling av 
campingplatser 
Strömstads kommun och Region 
Gotland, 2016



127

P
LA

N
FÖ

R
S

LA
G

Idag ser man en ökande efterfrågan på platser för husbilar och man vill 
ha det allt bekvämare. Åretruntverksamhet och ökad lönsamhet är utma-
ningen för många campingägare idag. 

Camping blir boende
Camping är inte längre något som idag bara görs under några enstaka 
sommarveckor eller en så kallad normal semesterperiod utan många har sin 
husvagn säsongsuppställd. Det innebär att man hyr en plats på en camping 
under vår, sommar, höst eller vinter eller hela året som gästen kan komma 
till, lämna och återkomma till under hela året. I vissa fall har camping-
platsen för en del blivit ett alternativ till att ha ett eget fritidshus. 

Denna trend kan på sikt medföra att campingplatser utvecklas till bostads-
områden som inte lever upp till kraven på lägsta godtagbara standard för 
bostäder, men att de ändå är att betrakta som och får användas som bostäder. 
En omvandling till bostäder medför även att allmänhetens tillgång till 
området begränsas. Där man tidigare kunde ströva någorlunda fritt hävdar 
enskilda plötsligt rätt till hemfrid. 

Strandskydd och utveckling av camping
Många campingar, även de två som finns i Mora, ligger vid stranden. I Moras 
båda fall är strandskyddet upphävt genom detaljplaneläggning, men då en 
detaljplan görs om återinträder strandskyddet. Strandskyddet är till för att 
säkra allmänhetens tillgänglighet till strandområdet och bevara goda livs-
villkor för växter och djur. 

Prästholmens camping är samtidigt ett populärt strövområde i tätorten. 
En eventuell utveckling för camping på Prästholmen behöver ske på ett 
sådant sätt att allmänhetens tillgänglighet till området fortsätter att vara 
god. Även de naturvärden i form av uppvuxen tallskog som finns ska värnas 
vid en utbyggnad. 

Åmåsängs camping är belägen invid en badplats. En utveckling av 
campingen här får inte ske på bekostnad av badplatsens attraktivitet.

Plan- och bygglagen om 
camping, bygglov, forts.

3. För villavagnar inträder 
bygglovsplikt omedelbart vid upp-
ställning.

4. Det förekommer cam-
pingplatser med altaner/trädäck 
vid varje enskild uppställningsplats 
för husvagnar. Den som ställer upp 
sin husvagn får alltså tillgång till ett 
lågt altandäck i direkt anslutning till 
husvagnens ena långsida. Öppna 
altaner är som huvudregel inte 
bygglovspliktiga men om det bildas 
ett användbart utrymme under (ca 
1,2 m) kan altanen bli definierad 
som byggnad och blir då bygglovs-
pliktig. Bygglov kan också komma 
att krävas om altanen får en sådan 
volym att den får ett dominerande 
intryck på en byggnad eller omgiv-
ningen.

Campingen på Prästholmen, i bakgrunden Zornmuséet
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Stimulera utvecklingen av de stora besöksmålen
De flesta som kommer till Mora ska besöka Zornmuséet, Zorngården och Vasaloppsmålet och det är därför 
viktigt att Vasagatan, som förbinder dessa, får en utformning som gör det trevligt för besökarna att ta sig till 
besöksmålen och ströva emellan dem. 

Utveckla outdoor-verksamhet på rätt platser
Outdoor-verksamheter är en viktig del av besöksnäringen. För att inte outdoor-verksamheter ska bli ett hinder för 
friluftslivet så bör outdoor-verksamhet som kräver avgiftsbelagda anläggningar placeras i anslutning till befintliga 
besöksanläggningar. 

Outdoor-verksamheter i behov av anläggningar men där vildmarkskänsla och ensligt läge är viktiga kvalitéer kan 
behöva placeras på andra platser och det är då viktigt att dessa anläggningar utformas så att allmänheten inte 
utestängs mer än nödvändigt. I vissa fall kan friluftslivet få tillgång till delar av anläggningarna. 

Verksamheter som orsakar buller, exempelvis verksamheter med olika typer av motorfordon, bör placeras i 
områden som redan påverkas av buller, exempelvis i anslutning till befintliga skoterleder eller flygplatsen.

Utvecklingen av campingverksamhet behöver ske på ett bra sätt
Efterfrågan på bra, centrala campingplatser ökar. Campingplatserna i Mora är belägna vid stränderna, vilka är en 
stor tillgång både för campingverksamheten och allmänheten. Vid en utveckling av camping i tätorten behöver 
man säkerställa att allmänheten har fortsatt god tillgång till stränderna och att livsvillkoren för djur- och växter 
inte försämras. 

Prästholmen har i mångt och mycket länge fungerat som Morabornas vardagsrum och särskilt längs stränderna 
finns det äldre tallar, där en del områden är utpekade som nyckelbiotoper. Här behöver avvägningen mellan 
campingverksamhet, allmänhetens tillgänglighet och naturvärden ske på ett genomtänkt sätt. Vad gäller allmän-
hetens tillgänglighet behöver man särskilt beakta stigen längs Österdalälven samt Vasaloppsspåret.  

När man planerar utformningen på en camping ska zonen närmast stranden avsätts för fri passage för allmänhe-
tens tillgänglighet och växt- och djurlivet, i enlighet med Miljöbalkens bestämmelser om strandskydd. Hur stor 
den zonen ska vara måste avgöras från fall till fall. Efter den fria passagen lägger man förslagsvis tältplatser, som 
har mindre påverkan på växt- och djurlivet och i mindre utsträckning avhåller allmänheten från området. Längre 
ifrån stranden är det mer lämpligt med husvagnar, husbilar och stugor, som har mer privatiserande inverkan. 

Ställplatser för husbilar
Det har inkommit önskemål om attraktiva och centrala ställplatser för husbilar. Möjliga lokaliseringar utreds 
under vintern 2016-2017.

Stöd och service till ideella insatser är betydelsefullt för besöksnäringen 
En väsentlig del av Moras attraktionskraft inom besöksnäringen upprätthålls av privatpersoner och ideella fören-
ingar. Midsommarfiranden, välskött ängsmark samt skridskobanor, skoterleder och vissa skidspår genomförs med 
olika grader av ideellt arbete som utförs både sommar och vinter. 

Friluftsliv
Se avsnittet Friluftsliv på sidorna 88-91.
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HANDEL OCH KOMMERSIELL SERVICE
Mora har en lång kontinuitet som handelsstad och idag har Mora länets näst 
högsta handelsindex – 135 i totalt försäljningsindex – efter Borlänge. År 
2015 ökade dagligvaruhandeln i kommunen med 2 procent vilket innebär 
att den nu ligger på 872 miljoner kronor. Sällanköpsvaror ökade med 10 
procent till 895 miljoner. Det innebär att Moras index för dagligvaruhandel 
ligger på 129 och för sällanköpsvaror 142. Totalt ökade detaljhandelsom-
sättningen 2015 med 6 procent till 1 767 miljoner kronor.

Mora har två större handelsområden; centrum och Noret. Noret har fram-
förallt större butiker och varuhus framförallt inom hus, hem och fritid samt 
bilhandel. Handeln i Mora centrum är framföralt samlad till gågatan/Kyr-
kogatan där det finns många butiker, restauranger och kaféer. Det finns 
dessutom flera mindre områden med handel, exempelvis Tuvan och därtill 
mindre centrumbildningar med närbutik, förskola och viss service exem-
pelvis i Hånåkni.

Handelsutredning
År 2007 lät kommunen ta fram en handelsanalys. Denna visade att handels-
strömmarna in till Mora framförallt kommer från Älvdalen, Orsa, Rättvik 
samt Malung- Sälen. Från Malung kommer framförallt människor som 
ändå är inne och besöker lasarettet i Mora. Från hela Härjedalen kommer 
en del konsumenter för så kallad upplevelsehandel. Ut ur Mora kommun 
rör sig handelsströmmarna främst till Borlänge som har ett större utbud 
när det gäller sällanköpsvaror. För upplevelsehandel är det mest Stockholm 
som lockar besökare. 

Utredningen visade även att det fanns stor potential att utveckla handeln, 
särskilt vad gäller sällanköpshandel. Utredningen föreslog en utveckling 
i Noret men att det är viktigt att stadskärnan och Noret samverkar och 
kompletterar varandra. Om Mora erbjuder både attraktiv shopping i stads-
miljö samt i ett externt handelsområde, skapas genom det gemensamma 
utbudet en sammantaget större attraktionskraft på dagens konsumenter. 
Detta leder – rätt hanterat – till positiva överspillningseffekter mellan 
centrum och Noret. 

Utredningen visade att stadskärnan och Noret bör erbjuda handel av olika 
karaktär – stadskärnans utbud ska kännetecknas av tidsfördriv, nöje och 
upplevelsen som förknippas med inköpen, medan Noret ska erbjuda ett 
mer effektivt och skrymmande handelsutbud. En utveckling av Norets 
handelsområde kräver dock en samtidig satsning på stadskärnans styrkor – 
i form av anpassning av utbudet samt uppgradering av den fysiska miljön. 
Trenden går mot att handeln koncentreras allt mer och en allt större andel 
av detaljhandeln går genom köpcentrum. För att uppnå skalfördelar bör 
Mora undvika att etablera mer än ett externt handelsområde – koncentra-
tion bör ske i Noret. 

Nu är Noret nästan fullt utbyggt och det pågår arbete med att utveckla ett 
område norr om Färnäs, öster om Rödmyren för att inrymma handel med 
skrymmande varor, verksamheter samt industri.

Vad är handelsindex?

Handelsindex är ett mått på hur 
handeln lyckats i en kommun i jäm-
förelse med andra kommuner.

Ett handelsindex på 100 visar att det 
är lika stort utflöde som inflöde, det 
vill säga att det invånarna handlar i 
andra kommuner, kompenseras fullt 
ut av det som besökare handlar i 
den egna kommunen.

Olika typer av handel

Detaljhandel
Med detaljhandel avses handel ex-
klusive bilföretag, bensinstationer, 
apotek och systembolag. Detaljhan-
deln kan delas upp i dagligvaror och
sällanköpsvaror.

Dagligvaruhandel
Dagligvaruförsäljning i varuhus och 
stormarknader samt total försäljning 
inom branscherna livsmedel, par-
fym, tobak, tidningar och blommor.

Sällanköpshandel
Sällanköpsvaruförsäljning i varuhus 
och stormarknader samt total för-
säljning inom branscherna bekläd-
nad, fritidsvaror, hemutrustning och 
byggvaror.
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Det behövs en ny handelsutredning
Handelsutredningen från 2007 föreslog en utbyggnad i Noret och idag är det området så gott som utbyggt. För 
att ta reda på hur handeln ska utvecklas framöver finns behov av att följa upp den tidigare utredningen. Denna 
bör  bland annat beakta 

 - hur trafiken påverkar och påverkas av handelsutvecklingen,
 - hur det geografiska upptagningsområdet ser ut, 
 - hur turismen påverkar förutsättningarna för handeln, 
 - utvecklingen av köpkraft/marknadsunderlag för detaljhandeln, 
 - framtida konkurrenssituation, 
 - trender inom detaljhandeln, exempelvis e-handel.

Rätt handel på rätt plats
Några principer för lokalisering av handel bör kunna läggas fast redan nu; 

Det finns fördelar med att samla och gruppera handel och kommersiell service, både för företagen själva, som 
kan öka sin sammanlagda omsättning, och för invånarnas tillgänglighet. Att samla handel på ett par platser ökar 
möjligheten att dra en busslinje förbi eller att anordna särskilda gång- och cykelvägar till och inom området. 
Nyetableringar av handel och kommersiell service ska därför i första hand placeras enligt kartan till höger. Spridda 
handelsetableringar och service på övriga platser ska undvikas. 

Stadskärnan är kommunens viktigaste och mest mångsidiga mötes- och handelsplats. I centrum ska det finnas 
många olika verksamheter som handel, restauranger, kultur och olika typer av service. Det är viktigt att det finns 
livsmedelshandel i centrum för att hålla det levande. 

I Norets handelsområde finns livsmedelsbutiker men där ska huvudsakligen finnas handel med skrymmande 
varor. 

I området norr om Färnäs, öster om Rödmyren, ska det finnas handel med skrymmande varor, drivmedelsförsälj-
ning och verksamheter. Livsmedelshandel ska inte medges då detta kan leda till att centrumhandeln blir lidande 
och till ytterligare ökning av trafiken på Noretbron.

På Tuvan finns olika verksamheter. Tidigare har det funnits en mindre livsmedelsaffär. För att minska trafiken 
mellan Noret och centrum är det fördelaktigt om livsmedelshandel återigen kan etableras på Tuvan.  

Stadsdelscentrum (blått på kartan) är mindre handelsområden vars syfte främst är att serva närområdet med 
handel och service. Denna typ av områden finns på ett par platser men kan även utvecklas i Noret norra. I resten 
av tätorten kan enstaka mindre handelsetableringar, exempelvis en frisörsalong eller restaurang, vara lämpliga. 
Dessa etableringar får dock inte leda till att nya handelsområden uppstår, vilket på sikt kan leda till sämre förut-
sättningar för centrumhandeln eller en ökning av trafiken.

Knyt ihop centrumhandeln med hjälp av stråk och gestaltning
Den centralt belägna handeln och kommersiella servicen ska knytas samman med hjälp av stråk och gestaltning.  
Det är viktigt att Fridhemsplan och Kyrkogatan har en gestaltning som gör att det är enkelt och trevligt att ströva 
i centrum. Kyrkogatan ska även vara visuellt förbunden med Vasagatan, Moragatan och Lisselby.

Det är viktigt med gestaltning även i externa områden
Att gestaltningen av utemiljön i centrum är viktigt för handeln är nästintill en självklarhet. Men det är lika viktigt 
att ha en genomtänkt gestaltning i områden som innehåller handel för skrymmande varor. Det ska vara trevligt 
att röra sig i området, även kvällstid och som gång- eller cykeltrafikant. Det är därför viktigt med en genomtänkt 
utformning av gaturum och förgårdsmark (marken mellan gatan och byggnaden).
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! Mindre centrum

Stadskärnan, dagligvaruhandel
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Örjastäppan



132

P
LA

N
FÖ

R
S

LA
G

INDUSTRI OCH VERKSAMHETER
Mora har en lång historia av verkstadsindustri. Verkstadsindustrin kom att 
få ett avstamp i urtillverkningen. Under senare delen av 1800-talet tog 
industrin verkligen fart. Mässing bearbetades på olika sätt och de första 
vattenkranarna levererades. I slutet av seklet började knivproduktionen och 
grunden var lagd. 

Dessa äldre industrier bedrevs främst inne i centrala Mora, i Öna och 
Östnor. Idag finns inte industrin kvar inne i Mora men i Östnor finns flera 
större industrier, med bland annat krantillverkning och knivtillverkning. 

På Örjastäppan, söder om Mora, finns verksamhetsområde av blandad 
karaktär, med bland annat återvinningscentral, grossister, upplag och till-
verkningsindustri. Här finns Wasaterminalen som ansluter till Inlandsbanan 
och inte långt därifrån ligger timmerterminalen på Lomsmyren. Det pågår 
nu en utbyggnad av Örjastäppan. 

Det finns även mindre verksamhetsområden längs väg 70 i Öna, norr om 
Noret, längs väg 45, på Tingsnäs och insprängda bland annan bebyggelse.

Verksamhetsområdet på Tingsnäs är beläget vid Siljans strand, på mark där 
det tidigare låg sågverk. Här finns bland annat åkeri, trävaruhandel och 
sällanköpshandel. Läget är attraktivt för nya bostäder och ett arbete har 
påbörjats för att möjliggöra utflyttning av verksamheterna, i första hand till 
ett läge norr om Färnäs, öster om Rödmyren. 
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Störningsgraden och utrymmesbehovet ska styra placeringen av industrier och verksamheter
Verksamheter och industrier som genererar många tunga transporter, har stora utrymmesbehov eller ger upphov 
till mycket buller, vibrationer eller störande ljus ska placeras med tillräckliga avstånd till bostäder och andra 
känsliga verksamheter som exempelvis skolor. Industrier och verksamheter som inte medför stora störningar kan 
placeras närmare bostäder eller blandas med handel och service.

Säkerställ snabba kopplingar till väg 26, 45 och 70
Både industri och andra verksamheter gynnas av att snabbt kunna ta sig ut på stomvägnätet. Idag ligger de största 
industri- och verksamhetsområdena nära de större vägarna och transporterna behöver inte passera bostadsbebyg-
gelse. Det är viktigt att denna princip fortsätter råda.

Även industriområden ska ha en god utformning
Tomterna i industri- och verksamhetsområden kan ibland vara stökiga och på de olika tomterna kan vitt skilda 
verksamheter bedrivas, exempelvis upplag, grossistfirmor eller åkeri. Detta resulterar ofta i att området som 
helhet upplevs som brokigt, stökigt och ibland till och med otryggt. 

Vid planering av nya industriområden eller omvandling av befintliga områden ska gestaltningen av gaturum och 
förgårdsmark behandlas särskilt för att främja en ordnad miljö. Precis som bostadsområden och handelsområden 
ska industriområden ha en genomtänkt gestaltning. 

En del verksamheter föreslås flyttas ut för att ge plats för bostäder
På Tingsnäs finns idag verksamheter, exempelvis åkeri och bilhandel, som på sikt föreslås flytta ut till halvexterna 
lägen. Här föreslås istället bostäder i form av flerfamiljshus, se mer i delområde Tingsnäs.

Möjliggör verksamheter norr om Heden
Området ligger intill väg 45 och inte långt från väg 70 vilket innebär god tillgänglighet till det nationella vägnätet. 
Området är dessutom beläget relativt långt från bostäder vilket innebär färre störningar.
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JORDBRUK
Enligt miljöbalkens 3 kap 4 § är jord- och skogsbruk av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen.

Inom planområdet finns inte mycket mark för vare sig jord- eller skogs-
bruket. Jordbruket har emellertid stor betydelse för upplevelsen av 
landskapet, och det är av stor vikt att den brukade marken hålls öppen så 
att orten fortsätter att vara en attraktiv bostads- och besöksort.

För Moras del finns det alltså två sätt som jordbruksmarken kan vara 
värdefull på:

 - brukningsvärde
 - landskapsbildsvärde

Jordbruksmark, beroende på hur den brukas, kan även vara betydelse-
full för den biologiska mångfalden. Ägosplittringen är ofta en utmaning 
för jordbrukarna, eftersom marken ofta ägs av många olika fastighetsägare 
och arrenden ofta är ettåriga. Detta innebär en osäkerhet i brukandet och 
svårigheter att genomföra större investeringar.

Brukningsvärde
När det gäller brukningsvärde kan man se saken ur två perspektiv. Det är 
ofta enklare att bruka större, sammanhängande ytor, varför dessa områden 
är viktiga att värna från att bli uppsplittrade av exempelvis ny bebyggelse. 

I anslutning till Noret finns ett större sammanhängande jordbruksområde 
som skymtas vid infarten till tätorten från Rättvik. Även i Vika finns större 
sammanhängande områden med jordbruksmark. Dessa två områden ska 
värnas.

Däremot är mindre, åtskilda ytor bra för den ekologiska jordbrukaren, som 
inte använder bekämpningsmedel, eftersom naturliga barriärer i form av 
skogsmark eller bebyggelse hindrar spridning av sjukdomar och skadedjur. 
De här områdena återfinns i framförallt Öna och Östnor. 

Landskapsbildsvärde
De lokala jordbrukarna bidrar inte bara med lokalproducerad mat utan 
de är också nyckeln till ett fortsatt öppet landskap och upprätthållande 
av kulturmiljöerna. Det öppna landskapet och väl bevarade kulturmiljöer 
är avgörande för en fortsatt stark besöksnäring i kommunen. Läs mer om 
landskapsbilden på sidan 39 och framåt. 

Vid infarten till Mora från Rättvik kan man se jordbruksmarken nedanför 
Noret och Färnäs och därbakom skymtar de blånande, skogsbeklädda 
bergen som tillsammans berättar om Siljansbygdens landskap och historia. 

Även de mindre ytorna av jordbruksmark kan vara viktiga. Historiskt sett 
har bebyggelsen varit beroende av den jordbruksmark som hört till byn och 
det är tillsammans med jordbruksmarken som det kulturhistoriska värdet i 
bebyggelsen framgår tydligast.

Jordbruksmark
Jordbruksmark är ett samlingsnamn 
på åkermark och betesmark. Mark 
som används till - eller kan använ-
das till - växtodling eller bete definie-
ras som åkermark. Marken ska även
gå att plöja.

Den mark som används till - eller 
kan användas till - bete och inte 
är lämplig att plöjas räknas som 
betesmark. Betesmark kan vara 
naturbetesmarker eller kultiverade 
betesmarker.

Slåtterängar är jordbruksmark som 
inte plöjs, betas eller gödslas men 
skördas som foder.

I Jordbruksverkets blockdatabas 
finns information om all jordbruk-
smark som omfattas av EU-stöd, 
vilket motsvarar större delen av jord-
bruksmarken i Sverige.
Källa: SCB, Jordbruksverket
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SKOGSBRUK
Även skogsbruket är skyddat enligt miljöbalkens 3 kap 4 § och är av 
nationell betydelse. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska 
så långt det är möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett 
rationellt skogsbruk.

Inom planområdet finns inte mycket mark för vare sig jord- eller skogs-
bruket. Näringarna har emellertid stor betydelse för upplevelsen av 
landskapet. De tätortsnära skogarna är ofta viktig för den vardaglig rekrea-
tionen och folkhälsan. Se mer i avsnittet om grönstruktur på sidan 80 och 
framåt.

Definition av skog enligt 
bland annat skogsvårdslagen
Skog är mark inom ett samman-
hängande område där träden har en 
höjd av mer än fem meter och där 
träd har en kronslutenhet av mer än 
tio procent eller har förutsättningar 
att nå denna höjd och kronslutenhet 
utan produktionshöjande åtgärder.
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Det är viktigt att det finns goda förutsättningar att bedriva jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruket är betydelsefulla näringar i kommunen och ny bebyggelse bör inte lokaliseras så att pågå-
ende bruk försvåras. I Mora tätort är dessutom mycket av jordbruksmarken värdefull för landskapsbilden och 
även den aspekten ska tas med i bedömningen vid förslag på byggnation på jordbruksmark. 

Mark som bedöms vara särskilt värdefull utifrån brukningsvärde eller landskapsbildsvärde har pekats ut i kartan 
på föregående uppslag. Här omfattas både större sammanhängande arealer och mindre ytor. De här ytorna ska 
inte bebyggas. 

För att bidra till ett livskraftigt jordbruk och öppet odlingslandskap krävs fortsatt hävd och brukande, vilket inte 
alltid är enkel fråga att lösa. Jordbruksmark bör inte planteras med skog.

Bra samrådsrutiner
Vid plan- och bygglovärenden som rör områden viktiga för jord- eller skogsbruket bör LRF vara remissinstans och 
i ärenden som skogsmark bör Skogsstyrelsen vara remissinstans. 

Vid avverkning i skogsmark inom den fördjupade översiktsplanens avgränsning bör samråd ske med kommu-
nekologen, eftersom de tätortsnära skogarna kan vara viktiga för närrekreationen och man bör visa hänsyn till 
stigsystem och skogens upplevelsevärden.
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STÖRNINGAR OCH RISKER
För att samhället ska bli mindre sårbart och mer uthålligt mot yttre störningar och hot, är det viktigt 
att riskhanteringsfrågorna kommer in tidigt i planeringsprocesserna. 

Mora tätort är belägen där Orsälven och Österdalälven mynnar i Siljan och stigande vattennivåer 
kan orsaka översvämningar. Men även regn kan orsaka problem i den bebyggda miljön. Vårt klimat 
kommer att förändras framöver och man förväntar sig fler plötsliga skyfall och dagvattnet kanske 
inte hinner rinna undan i samma takt som regnet faller. Mora genomkorsas även av större vägar 
där farligt gods transporteras. Om en olycka med en transport av farligt gods skulle inträffa kan 
det medföra allvarliga konsekvenser, varför det krävs vissa avstånd eller skyddsåtgärder mellan 
bebyggelse och väg.
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ÖVERSVÄMNING
Det finns risk för översvämning utmed Siljans och Österdalälvens stränder,  
främst i samband med vårflod och höstflod. Dessutom kan översvämningar 
orsakas av skyfall.

Tätorten har drabbats av översvämningar tidigare
År 1916 blev Mora översvämmat och vattennivåerna steg så högt som 
upp till + 164,66 (RH 2000) i Siljan. På den tiden hade vattenkraften inte 
byggts ut i Österdalälven och vattennivåerna varierade betydligt mer på 
den tiden än vad de gör idag. 

Det finns även exempel på höga flöden från senare tid. Vid höstfloden år 
1985 uppmättes en vattennivå vid Moraparkens hotell på + 164,17 (RH 
2000) och vid Risets vattenverk + 164,80 (RH 2000). I november år 2000 
låg nivån i Siljan på + 163,47 (RH 2000).

Klimatförändringar
Dalarna kommer, liksom övriga delar av Sverige, att bli både blötare och 
varmare under de närmaste hundra åren. Klimatscenarierna visar på en 
ökning av bland annat skyfall och höga temperaturer. Exempelvis har 
Malmö drabbats hårt av översvämningar på senare tid.

Klimatscenarierna visar på ökad medelvattenföring. De medelhöga vatten-
flödena förväntas få längre varaktighet men eftersom snömängderna blir 
mindre förväntas även vårfloderna bli mindre. 

Översvämning från Österdalälven och Siljan
Dalälvens vattenregleringsföretag (DVF) gjorde år 2012 en översvämnings-
kartering för höga flöden och dammbrott i Österdalälven. 100-årsflödet 
syns på kartan på sidan 140. För centrala Mora ligger nivån på + 163,86 
(RH 2000).

Beräknat högsta flöde är ett extremt flöde som beräknas genom att 
kombinera kritiska faktorer (regnmängd, snösmältning, hög markvattenhalt 
och fyllnadsgrad i vattenmagasin). Flödet beräknas enligt Flödeskommit-
téns riktlinjer för dimensionering av riskklass 1-dammar. Det kan jämföras 
med ett 10 000- årsflöde. För centrala Mora ligger nivån på + 166,0.

DVF har även genomfört beräkningar av vilka områden som kommer att 
översvämmas om dammarna i älven brister. Det är emellertid väldigt låg 
risk för att en damm brister varför dessa nivåer inte används som planering-
sunderlag. Kommunen har emellertid tagit fram en handlingsplan för hur 
man ska agera vid dammbrott.

Lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap 
(LEH)

är en lag som bl.a. reglerar hur kom-
muner och landsting ska minska 
sårbarheten i sin verksamhet och ha 
en god förmåga att hantera krissitu-
ationer i fred.

Kommuner och landsting skall ana-
lysera vilka extraordinära händelser 
i fredstid som kan inträffa och hur 
dessa händelser kan påverka den 
egna verksamheten. Resultatet av 
arbetet skall värderas och samman-
ställas i en risk- och sårbarhetsana-
lys. Denna ska utmynna i en plan.

I kommuner och landsting skall det 
finnas en nämnd för att fullgöra upp-
gifter under extraordinära händelser 
i fredstid (krisledningsnämnd).

Handlingsplan för ledning 
och information vid 
extraordinär händelse

är en plan som Mora kommun tagit 
fram för att säkerställa resurser för 
ledningen av den kommunala orga-
nisationen både under extraordinära 
händelse och vid andra påfrestning-
ar på samhället. Den kan också 
vid ett annat säkerhetspolitiskt läge 
kompletteras och anpassas så att 
den kan vara kommunens plan vid 
höjd beredskap. 

Kommunstyrelsen fungerar i sam-
band med extraordinär händelse 
som krisledningsnämnd. Den får 
vid extraordinär händelse överta den 
beslutanderätt som situationens om-
fattning och art kräver. 

Till sin hjälp har nämnden en s.k. 
beredningsgrupp bestående av 
tjänstemän, bl.a. kommunchefen 
och säkerhetssamordnare ingår.

I planen har man identifierat olika 
risker, exempelvis elförsörjning och 
översvämning.



140

P
LA

N
FÖ

R
S

LA
G

0 1 20,5 Kilometers

S i l j a n

O r s a-
s j ö n

¯

Färnäs

Morkarlby

Utmeland

Östnor

Öna

Noret

Vinäs

Vattnäs

Saxviken

Teckenförklaring
Avgränsning planområde

100-årsflöde enligt Dalälvens vattenregleringsföretag

Beräknat högsta flöde enligt MSB

Kråkberg



141

P
LA

N
FÖ

R
S

LA
G

Samhällsviktig verksamhet
Samhället  är mer beroende av vissa verksamheter än av andra. En samhälls-
viktig verksamhet är en verksamhet som måste fungera antingen för att 
vi inte ska hamna i allvarliga kriser, eller för att hantera kriser när de väl 
inträffar. Det är särskilt viktigt att dessa verksamheter lokaliseras till lägen 
som inte är utsatta, exempelvis för höga flöden, se bild nedan. 

Översvämning på grund av skyfall
Kommunen har med hjälp av Sweco tagit fram en simulering av vad som 
kommer att ligga under vatten vid ett häftigt skyfall. Modellen matas med 
ett 50- års regn respektive ett 100-årsregn, där det scenario som simuleras 
motsvarar ogynnsamma förhållanden där ingen infiltrationskapacitet finns 
samt att ledningsnäten går fulla och inte kan ta emot ytterligare vatten. 
Man har inte tagit hänsyn till broar eller planskilda passager, varför karte-
ringen (sidan 142-143) kan vara något missvisande, exempelvis i Noret där 
Norra Bergvägen passerar under väg 45/70. 

Modellresultaten utgör ett viktigt underlag för att identifiera platser där  
befintlig och planerad bebyggelse kan behöva särskilda åtgärder eller vilka 
ytor som bör sparas som översvämningsytor samt var dagvattenledningarna 
kan behöva förstärkas alternativt ersättas med öppna lösningar.

Schematisk bild över vilken typ av verksamhet som bör förläggas var med hänsyn till 

risk för översvämning.

Illustration: Länsstyrelserna, 2006, Översvämningsrisker i fysisk planering - 

Rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse

Lagen om skydd mot olyckor 
(2003:778) (LSO)
är en lag som reglerar bland annat 
kommunal räddningstjänst. De för-
sta paragraferna i lagen innehåll-
er allmänna bestämmelser som 
säger att lagen syftar till att ge alla 
människor likvärdigt skydd mot 
olyckor. Lagen definierar Rädd-
ningstjänst med de räddningsin-
satser som stat eller kommunerna 
ansvarar för, för att hindra och be-
gränsa skador på människor, egen-
dom eller miljön.

Lagen reglerar även de krav som 
ställs på privatpersoner som får 
kännedom om en olycka eller brand 
som kan innebära fara för någons 
hälsa eller miljön. Även företag och 
privatpersoner som bedriver farlig 
verksamhet eller verksamheter där 
olyckor kan få stora konsekvenser 
omfattas och man kan här läsa om 
vem som till exempel ansvarar för 
brandskyddet på en publik anlägg-
ning.
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Ytavrinning 100-årsregn Nordväst (del av), PRELIMINÄR 2014-09-23
Mora_100år_dygn_Hmax0.asc
max vattendjup (m)

0.0127 - 0.2

0.2 - 0.5

0.5 - 1

1.000000001 - 2

2.000000001 - 4

Ytavrinning, resultat
100-årsregn, detalj
mora100y_hmax
max vattendjup (m)

0.0127 - 0.2

0.2 - 0.5

0.5 - 1

1.000000001 - 2

2.000000001 - 4

Dalälven 100-årsflöde (MSB 2013)

0 200100 m

Östnor, Öna, Kråkberg och Sandängarna

Centrala Mora
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Ytavrinning, resultat
100-årsregn, detalj
mora100y_hmax
max vattendjup (m)

0.0127 - 0.2

0.2 - 0.5

0.5 - 1

1.000000001 - 2

2.000000001 - 4

Dalälven 100-årsflöde (MSB 2013) 0 200100 m

Ytavrinning, resultat
100-årsregn, detalj
mora100y_hmax
max vattendjup (m)

0.0127 - 0.2

0.2 - 0.5

0.5 - 1

1.000000001 - 2

2.000000001 - 4

FÖP Mora

0 200100 m

Örjastäppan

Broåkern och Noret
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EROSION OCH SEDIMENTATION
År 2009 gjorde SMHI, på uppdrag av Mora kommun, en översvämningsut-
redning där man även tittade på erosion och sedimentation. 

Utredningen visar att strömhastigheterna i Österdalälven oftast ligger 
under de kritiska hastigheterna för erosion. Först vid höga flöden är det 
stor risk för erosion vid järnvägsbron, och i de raka delarna av älvfåran, 
undantaget området kring Seljabron. För övrigt råder generellt en ökad risk 
för erosion i alla ytterkanter av älvkrökarna. 

För samma flöde råder stor risk för sedimentation i
· älvmynningen mot Siljan
· området omkring Badstubacksbron
· uppströms och nedströms Seljabron

Generellt råder en ökad risk för sedimentation i alla innerkanter av älvkrö-
karna, och särskilt vid Valdemarsudde och Korsudden. För Orsälven mellan 
Orsasjön och Korsudden är det ingen större risk för vare sig sedimentation 
eller erosion. Strömhastigheterna blir inte särskilt höga, och det är inte 
troligt att det finns några högre halter suspenderade sediment i det tillrin-
nande vattnet från Orsasjön. 

Resultaten tyder på att den muddring som utförts har väldigt liten effekt på 
vattennivåerna. Sedimentbankar måste bli väldigt stora innan de påverkar 
storleken på ett översvämningsområde. 

Stabilitetsförhållanden 
Stabiliteten förändras kontinuerligt under inverkan av erosion, sedimen-
tering, nederbörd, is och tjälförhållanden. Flodfårans bredd och djup samt 
höjden på slänten är andra viktiga faktorer som påverkar känsligheten för 
förändringar.

År 1992 gjorde VBB VIAK, på uppdrag av Mora kommun, en utredning 
av stabiliteten vid Österdalälven och Hemulån. En sträcka utpekades som 
akut att åtgärda, vid Noretbron, och en tryckbank anordnades omgående 
vid strandkanten. Nio andra sträckor utpekades som viktiga att hålla under 
observation för att se om det sker förändringar. Dessa sträckor ses på kartan 
på motstående sida (en av sträckorna ligger i Långlet, utanför den fördju-
pade översiktsplanens avgränsning). 

Ansvarsförhållanden vid naturolycka
Fastighetsägaren har det primära ansvaret för att skydda sin egendom. 
Detta gäller även vid naturolycka. Om varken stat eller kommun kan eller 
vill bistå har den enskilde att vända sig till det privata försäkringsskyddet 
för att täcka sina kostnader.

Kommunen är den ansvariga aktören för räddningstjänst vid olyckor eller 
överhängande fara för olyckor. Det är kommunen som ska agera och kom-
munen som ska stå för kostnaden. Vissa delar av höga kostnader ersätts 
sedan av staten. 

Erosion
är  nednötning och transport av jord, 
berg eller annat material på grund 
av en mekanisk eller kemisk påver-
kan. Erosion kan till exempel orsa-
kas av vind, rinnande vatten, vågor, 
glaciärer, gravitationsrörelser, levan-
de organismer, men även genom 
massrörelsernas materialtransport 
nedför sluttningar.

Sedimentation
är den process där material, exem-
pelvis sten och sand, sjunker till bot-
ten av ett vattendrag. 

Sedimentationen ökar där vatten-
draget flyter långsammare exempel-
vis i innerkanter av älvkrökar eller 
vid utlopp i en sjö. 

Länsstyrelsens vägledning
Länsstyrelsen Dalarna arbetar med 
att ta fram en vägledning för hur 
man i den kommunala, fysiska 
planeringen ska hanteras risker 
från översvämning, ras och skred. 
När den är färdig kommer den att 
behöva hanteras i den fördjupade 
översiktsplanen, antagligen till ut-
ställningen, nästa skede.
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RIKTLINJER FÖR ÖVERSVÄMNING

I områden belägna under nivån för 100-årsflöde (lila på kartan s. 140) råder stor sannolikhet för 
översvämning
I områden som hotas av 100-årsflöde bör det inte tillkomma någon bebyggelse alls. Undantag kan göras för enkla 
byggnader, exempelvis uthus med lågt ekonomiskt värde och som har ett innehåll med lågt värde. Undantag 
behöver också göras för anläggningar som behöver ligga nära vatten, exempelvis båthus.

Lägsta grundläggningsnivå
Om man vill bygga nära ett område med risk för 100-årsflöde ska man se till att byggnaden klarar naturligt 
översvämmande vatten upp till ett 100-årsflöde. Detta innebär att man kan behöva fylla ut eller se till att grund-
läggningen eller byggnaden utförs så att den klarar vatten som når till de här nivåerna (RH 2000): 

 - Uppströms Seljabron (Riset): + 164,5
 - Östnor (nedströms Seljabron): + 164,3
 - Övriga tätorten:  +163,9

I områden belägna över 100-årsflöde men under nivå för högsta beräknade flöde (rosa på kartan på s. 
140) finns viss sannolikhet för översvämning
De flesta verksamheter kan lokaliseras till områden som är belägna ovan 100-årsflöde men som ändå inte ligger 
ovan högsta beräknade flöde. Samhällsviktiga verksamheter eller riskobjekt ska dock alltid lokaliseras ovan nivå 
för högsta beräknade flöde.

Om man väljer att lokalisera nya, större bebyggelseområden till områden belägna under högsta beräknade flöde 
bör man emellertid genomföra en riskanalys. En riskanalys kan göras för att utröna om bebyggelsen behöver 
utformas på ett visst sätt eller om säkerhetsåtgärder behöver vidtas.

Ovanför nivån för högsta beräknade flöde råder det låg sannolikhet för översvämning
I Mora är det högsta beräknade flödet på + 166,0. Ovanför den här nivån kan all typ av bebyggelse lokaliseras, 
även samhällsviktiga verksamheter eller riskobjekt, exempelvis sjukhus, skolor eller riksvägar, se illustration s. 
141. 

Undvik att bygga i områden där regnvatten kan ansamlas
Om man vill bygga i områden som kan komma att drabbas vid skyfall (se kartor på sidorna 142-143) behöver 
man vara uppmärksam på att man kan behöva vidta vissa åtgärder för att tomten ska vara lämplig, exempelvis 
fylla upp till lämplig nivå eller anordna särskilda dagvattenlösningar.

Om man ska bygga nära
gränsen till 100-årsflöde ska
man se till att byggnaden 
utförs så att den klarar ett
100-årsflöde

Normalvattenstånd

100-årsflöde
(+163,9 - + 164,5)

Högsta beräknade flöde
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RIKTLINJER FÖR NATUROLYCKA

Både kommunen och fastighetsägaren har ett stort ansvar
Kommunen är både fastighetsägare och myndighet och har därmed en något komplex roll.  Kommunen ska klar-
lägga vilka platser som kan komma att utsättas för översvämning eller erosion, riskbedöma sina egna fastigheter 
och informera övriga fastighetsägare så att de kan vidta skyddsåtgärder. I detaljplaneläggning och bygglovgivning 
ska kommunen se till att ny bebyggelse inte uppförs där det finns risk för översvämning eller att åtgärder vidtas 
för att bebyggelsen ska klara översvämning, se föregående sida.

Ytterst är det fastighetsägaren som har det primära ansvaret för att skydda sin egendom.

RIKTLINJER FÖR EROSION 

Kommunen ska bevaka risken
Kommunen ska hålla uppsikt över de områden som  utpekats i utredningen från 1992 genom att regelbundet 
besiktiga platserna.

Vid byggnation nära Österdalälven eller Hemulån kan det krävas en geoteknisk utredning 
Eftersom slänterna på vissa ställen är branta och kan utgöras av jordarter med risk för erosion kan det behövas 
en geoteknisk utredning med stabilitetsbedömning om man vill bygga nära älven eller ån. 

Vårflod 1911, vid f.d. Mattssons järn vid Strandgatan.

Foto: Mora Bygdearkiv
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TRANSPORTER AV FARLIGT GODS
Rekommenderade vägar för farligt gods går i många kommuner i Dalarna 
rakt genom tätbebyggda områden och tätorternas centrala delar där det är 
nära till bostäder och offentliga lokaler. Även järnvägar och stickspår går i 
många fall rakt genom tätorterna. Alla järnvägar i Sverige får användas för 
farligt gods.

Efterfrågan på godstransporter ökar i Sverige både på väg och järnväg, 
samtidigt som önskemål och behov av att exploatera mark eller ändra 
markanvändning i lägen nära väg och järnväg ökar. Detta kan leda till ökade 
risker för olyckor där farligt gods är inblandat. 

Länsstyrelsen i Dalarna har därför tagit fram en vägledning för planläggning 
intill led för farligt gods, med en zonindelning över vilken markanvändning 
som kan vara lämplig inom vissa avstånd från leden. 

Områden närmast transportleden bör inte uppmuntrar till stadigvarande 
vistelse och kan vara odlingar eller trafikytor. Områden allra närmast farligt 
godsleden bör inte heller bebyggas på ett sådant sätt att eventuella olycks-
förlopp kan förvärras. Inom 30 meter finns risk för mekanisk påverkan från 
avkörande fordon. Den största mängden farligt gods som idag transporteras 
längs våra vägar är petroleumprodukter.

I området 30-70 meter från riskkällan bör markanvändningen utformas så 
att få personer uppehåller sig i området och de personerna alltid är i vaket 
tillstånd. Här kan det medges bilservice, parkering eller tekniska anlägg-
ningar.

På ett avstånd om 70 - 150 m från vägkant kan de flesta typer av markan-
vändning förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser, exempelvis 
bostäder i upp till två plan, handel och idrottsanläggningar. Undantaget är 
sådan markanvändning som innefattar särskilt många eller utsatta personer.

Praktiskt taget alla former av bebyggelse är lämplig på ett avstånd som 
överstiger 150 m. Här kan det vara lämpligt med bostäder i över två plan 
och vård. I vissa planeringssituationer bör man dock beakta riskerna med 
farligt gods även längre bort än 150 meter, till exempel om det rör sig 
om mycket personintensiv verksamhet, eller intill leder med mycket 
omfattande transporter av explosiva ämnen eller där andra intilliggande 
riskobjekt kan innebära att riskområden överlagrar varandra.

Om man avviker från de här avstånden behöver man göra en riskbedömning 
med en mer noggrann analys av förekommande risker och vilka eventuella 
skyddsåtgärder som krävs för att bebyggelsen ska vara lämplig. 
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STRÅLNING FRÅN ELEKTROMAGNETISKA FÄLT
Lågfrekventa elektromagnetiska fält är en typ av icke-joniserande strålning. 
Överallt där elektrisk ström finns, exempelvis utmed kraftledningar, kring 
transformatorstationer och kring järnvägar finns två typer av fält, de elek-
triska fälten och de magnetiska fälten. Magnetfält är svåra att skärma av 
och går obehindrat genom väggar och tak, men avtar snabbt i takt med att 
avståndet ökar.

Diskussioner om hälsoeffekter gäller främst magnetfält. Dessa mäts i 
enheten tesla (T). Eftersom det är en stor enhet används vanligen mikro-
tesla (μT), en miljondels tesla. Folkhälsomyndigheten är tillsynsvägledande 
och ansvarig myndighet för frågor om hur elektromagnetiska fält påverkar 
hälsan.
 
Ett stort antal vetenskapliga studier har undersökt hälsoeffekter i relation 
till kraftfrekventa elektromagnetiska fält. Exempel är cancer, hjärt-kärl-
sjukdom och neurodegenerativa sjukdomar. Det råder idag stor enighet om 
hur starka magnetfält som krävs för att ge upphov till omedelbar påverkan, 
till exempel nerv- och muskelretningar. Styrkan på dessa magnetfält ligger 
långt över vad som normalt finns i vår omgivning. För magnetfält med frek-
vensen 50 Hz är referensvärdet 100 μT. Under de största kraftledningarna 
(400 kV) ligger fälten på 10 – 20 μT.

Däremot finns viss osäkerhet kring barnleukemi och exponering för mag-
netfält från kraftledningar. Det finns inte något riktvärde för magnetiska fält 
på grund av den stora osäkerheten kring hur hälsan påverkas. Forskningen 
har påvisat ett visst samband mellan barnleukemi hos befolkningsgrupper 
som långvaraktigt exponerats för magnetfält på 0,4 μT eller mer. Folk-
hälsomyndigheten rekommenderade tidigare att vid nybyggnation av 
kraftledningar eller vid nybyggnad av skolor, förskolor och bostäder invid 
befintliga kraftledningar skulle man se till att bostäderna inte exponerades 
för värden över 0,4 μT. Beroende på hur stor ström som leds genom led-
ningen varierar avståndet där fältstyrkan är 0,4 μT, men diagrammet nedan 
kan ge översiktlig vägledning.  

Bild: Arbetsmiljöverket m.fl.

Säkerhetsavstånd
Det finns regler för bland annat ar-

bete vid kraftledningar, avstånd mel-

lan byggnad och kraftledning och 

träd och kraftledning: 

Läs mer på

www.elsakerhetsverket.se

Försiktighetsprincip
Arbetsmiljöverket, Strålsäkerhets-

myndigheten m.fl. har formulerat en 

försiktighetsprincip:

"Om åtgärder som generellt minskar 

exponeringen, kan vidtas till rimliga 

kostnader och konsekvenser i övrigt 

bör man sträva efter att reducera fält 

som avviker starkt från vad som kan 

anses normalt i den aktuella miljön. 

När det gäller nya elanläggningar 

och byggnader bör man redan vid 

planeringen sträva efter att utforma 

och placera dessa så att exponering-

en begränsas."
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RIKTLINJER FÖR TRANSPORTER AV FARLIGT GODS

Länsstyrelsens policy om markanvändning intill transportleder för farligt gods ska följas
Länsstyrelsens policy är framtagen för att främja ett robust samhälle. De rekommenderade avstånden ska i största 
möjliga mån följas. Det kan emellertid förekomma situationer där man behöver bygga närmare väg eller järnväg. 
I  så fall ska en riskanalys genomföras för att utreda om det finns förutsättningar, exempelvis gynnsamma terräng-
förhållanden, som kan motivera en avvikelse eller om det i detaljplanen kan krävas säkerhetshöjande åtgärder för 
att göra platsen lämplig för den tilltänkta byggnationen.

Rekommenderad led för farligt gods på väg behöver justeras
Idag är den tidigare vägen mellan väg 45 och Sollerön samt två sträckningar genom Vinäs och samt väg genom 
Vika utpekade som rekommenderade vägar för farligt gods. Det finns emellertid inget skäl till att transportera 
farligt gods på dessa, då de inte är genomfartsvägar. De transporter som kan förekomma på dessa är sådana trans-
porter som har sitt mål vid vägen, exempelvis flygplatsen som ligger nära väg 45 eller bensinstationen på Sollerön. 

Badstugatan- Kaplansgatan, som förbinder väg 70 med väg 26/45 genom centrala Mora är rekommenderad led. 
Eftersom den passerar genom Moras centrala delar och en bättre förbindelse finns österut, via Älvgatan, föreslås 
att den inte längre är en rekommenderad led för transporter av farligt gods. 

RIKTLINJER FÖR ELEKTROMAGNETISKA FÄLT

Man ska inte behöva bo eller vistas nära kraftledningar
Magnetfältet på platser där människor stadigvarande vistas, exempelvis bostäder, förskolor eller vårdinrättning-
arn, bör inte överskrida 0,4 μT.  Vid detaljplaneläggning nära kraftledningar behöver frågan utredas. 

Nya kraftledningar och elektriska anläggningar bör även utformas eller förläggas så att människors exponering 
för magnetfälten begränsas.

Kraftledningar genom tätorten bör jordförläggas
För att få en attraktiv landskapsbild i tätorten, där boende och besökare kan ta del av Siljansbygdens landskap 
med bebyggelse vid sjön, omgärdad av den blånande bergen, bör större kraftledningar jordförläggas. 
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BULLER
Buller är den miljöstörning som berör flest människor i vårt land. Forsk-
ning visar att buller påverkar människors hälsa, ofta mer än vad många tror. 
Genom att planera och utforma bostäder och lokaler på rätt sätt går det att 
skapa bra ljudmiljöer även i bullriga lägen.

De vanligaste källorna till buller är trafik, det vill säga vägar, järnvägar och 
flyg. Även grannar, industrier och andra verksamheter kan bullra. Trots att 
många arbetar med att begränsa exponeringen så minskar inte bullerpro-
blemen. Detta beror bland annat på att städerna blir allt större och att 
transporterna ökar.

Sammanställningar visar att omkring två miljoner svenskar i sin boende-
miljö utsätts för buller som överskrider riktvärdena för buller utomhus (55 
dBA). Utöver att många bostäder utsätts för buller blir även andra områden, 
såsom rekreationsmiljöer, med god ljudkvalitet färre. Detta påverkar både 
människors hälsa och välbefinnande.

Grundprincipen vid bullerstörningar är att den som bullrar eller har en 
verksamhet som bullrar, ansvarar för eventuell störning. 

Enligt plan- och bygglagen ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till 
mark som är lämpad för ändamålet, bland annat med hänsyn till människ-
ors hälsa och säkerhet samt till möjligheterna att förebygga bullerstörningar. 
Plan- och bygglagen ger också kommunen möjligheter att besluta om plan-
bestämmelser med skyddsåtgärder som reglerar buller, för att göra en viss 
plats lämplig.

Från och med den 2 januari 2015 ska bullervärden vid behov anges i 
planbeskrivning till detaljplan eller i bygglov. Ljudnivåerna avser omgiv-
ningsbuller utomhus. Huvudregeln är att en tillsynsmyndighet inte kan 
påverka de fastställda bullervärdena vid en senare prövning enligt miljö-
balken.

Ska det byggas bostäder bör bullerexponerade platser undvikas så långt 
det är möjligt. Inom befintliga tätortsområden kan kommunen ändå bli 
tvungen att använda exponerade platser för bostäder. För att detta ska vara 
möjligt krävs ofta reglering av byggnadsverkens placering och utformning 
för att användningen ska bli lämplig. Om inte detta är tillräckligt kan det 
vara nödvändigt att också ställa krav på skyddsåtgärder för att skapa en 
hälsosam och säker miljö. I varje enskilt fall måste kommunen göra en 
bedömning av hur störningskänslig den planerade användningen är eller 
vilken omgivningspåverkan den har.

Läs mer om buller på:

www.boverket.se
www.naturvardsverket.se
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Industribuller
Vid planläggningen av ny bostadsbebyggelse som är exponerad för buller 
över angivna riktvärden för buller (se tabell nedan) från befintlig industri 
eller andra verksamheter ska i första hand möjligheten att dämpa bullret 
vid källan undersökas. Ansvaret för detta vilar på exploatören/planmyndig-
heten, men behöver ske i dialog med verksamhetsutövaren. Om det inte är 
möjligt att dämpa källbullret kan åtgärder göras i den planerade bebyggel-
sen, exempelvis genom skärmning och/eller en bulleranpassad utformning 
av bostadsbyggnaderna. En teknisk, ekonomisk och miljömässig värdering 
kan ligga till grund för vilka åtgärder som bör genomföras.

I Mora finns bullriga verksamheter framförallt på industriområdena, exem-
pelvis Örjastäppan och Östnor. Örjastäppan ligger relativt långt från 
bostäder men i Östnor är industrin insprängd bland övrig bebyggelse. 

Vid ny planläggning för verksamheter eller industri, exempelvis norr om 
Färnäs eller på Heden, är det viktigt att hålla tillräckliga avstånd till bostä-
der.

Ovan anges de riktvärden som bör gälla vid planläggning och bygglovsprövning av 

bostadsbebyggelse i områden som påverkas av industri- och annat verksamhetsbuller. 

Det är den som ska tillämpa plan- och bygglagen som ska göra bedömningen och det 

kan i enskilda fall finnas skäl att tillämpa andra värden än de som anges tabellen. 

Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad. Källa: www.boverket.se
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Väg- och spårbunden trafik
Det finns en förordning till miljöbalken, se faktaruta till vänster, med 
bestämmelser om trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader.

Förordningen ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyg-
gande av olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller är 
uppfyllt vid planläggning samt i ärenden om förhandsbesked och bygglov 
utanför detaljplan. Förordningen anger också vilka åtgärder som bör vidtas 
vid förhöjda bullervärden.

Trafikverket kartlade 2011 hur bullret från de statliga vägarna ser ut. Stora 
delar av tätorten är utsatt för buller över 55 dBA, se karta nedan. För de 
fastigheter med en exponering över 65 dBA genomför Trafikverket buller-
minskande åtgärder som bullervallar eller skärmar. 

Bullerberäkningar som kommunen gjort i detaljplaner visar att, förutom 
från de stora vägarna väg 26, 45 och 70, överskrids riktvärdena för bebyg-
gelse belägen nära de större gatorna i tätorten, exempelvis Oxbergsvägen 
och Vasagatan.

Flyg
Förordningen anger att buller från flygplatser inte bör överskrida 55 dBA 
flygbullernivå, FBN, och 70 dBA maximal ljudnivå för flygtrafik vid en 
bostadsbyggnads fasad. Om bullernivån om 70 dBA maximal ljudnivå för 
flygtrafik ändå överskrids bör nivån inte överskridas mer än sexton gånger 
mellan kl. 06.00-22.00 och tre gånger mellan kl. 22.00 och 06.00. 

 

Ur Förordning (2015:216) 
om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader

3 § Buller från spårtrafik och vägar 
bör inte överskrida
 1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad, och
 2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 
70 dBA maximal ljudnivå vid en ute-
plats om en sådan ska anordnas i 
anslutning till byggnaden.

För en bostad om högst 35 kva-
dratmeter gäller i stället för vad som 
anges i första stycket 1 att bullret 
inte bör överskrida 60 dBA ekviva-
lent ljudnivå vid bostadsbyggnadens
fasad.

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § 
första stycket 1 ändå överskrids bör
 1. minst hälften av bostadsrummen 
i en bostad vara vända mot en sida 
där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids vid fasaden, och
 2. minst hälften av bostadsrummen 
vara vända mot en sida där 70 dBA 
maximal ljudnivå inte överskrids 
mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fa-
saden.

Vid en sådan ändring av en byggnad 
som avses i 9 kap. 2 § första stycket 
3 a plan- och bygglagen (2010:900) 
gäller i stället för vad som anges i 
första stycket 1 att minst ett bostads-
rum i en bostad bör vara vänt mot en 
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
inte överskrids vid fasaden.

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA 
maximal ljudnivå som anges i 3 § 
första stycket 2 ändå överskrids, 
bör nivån dock inte överskridas med 
mer än 10 dBA maximal ljudnivå 
fem gånger per timme mellan kl. 
06.00 och 22.00. 

6 § Buller från flygplatser bör inte 
överskrida 55 dBA FBN och 70 dBA 
maximal ljudnivå flygtrafik vid en bo-
stadsbyggnads fasad.

För buller från flygplatser i Stock-
holms kommun gäller inte den be-
gränsning som anges om maximal 
ljudnivå flygtrafik i första stycket 
mellan kl. 06.00 och 22.00.

7 §    Om den ljudnivå om 70 dBA 
maximal ljudnivå flygtrafik som 
anges i 6 § första stycket ändå över-
skrids, bör nivån inte överskridas 
mer än
 1. sexton gånger mellan kl. 06.00 
och 22.00, och
 2. tre gånger mellan kl. 22.00 och 
06.00.
För buller från flygplatser i Stock-
holms kommun gäller inte den be-
gränsning som anges i första stycket 
1.

8 § Vid beräkning av bullervärden 
vid en bostadsbyggnad ska hänsyn 
tas till framtida trafik som har bety-
delse för bullersituationen.

Mora

MORA

ORSA

ÄLVDALEN

0 1 2 3 4 5 km

Lden 4 meter ovan mark år 2011
Fordonsantal > 3 000 000 per år

© Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667

MORA±

Skala (A3): 1:100 000
Datum: 2012-06-25

           1 /           1

Teckenförklaring

Lden > 65 dBA

Lden > 55 dBA
Mora

MORA

ORSA

ÄLVDALEN

0 1 2 3 4 5 km

Lden 4 meter ovan mark år 2011
Fordonsantal > 3 000 000 per år

© Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667

MORA±

Skala (A3): 1:100 000
Datum: 2012-06-25

           1 /           1

Teckenförklaring

Lden > 65 dBA

Lden > 55 dBA



155155

RIKTLINJER FÖR BULLER

Bullernivån i boendemiljön ska vara bra
Kommunen ska i planläggning och lovgivning bevaka att bullermiljön utomhus för bostäder, vid fasad och ute-
plats, följer gällande riktvärden.

Bostäder ska i första hand placeras på platser med god ljudmiljö men det kan krävas att bebyggelsen utformas för 
att minska bullret. 

Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en metod, Hur mycket bullrar vägtrafiken?, 
för att man översiktligt ska kunna bedöma om bebyggelse utsätts för höga bullervärden. Metoden baseras på has-
tighet, årsmedeldygnstrafik (ÅDT) och avstånd till vägmitt. Om man i denna översiktliga bedömning kan befara 
att riktvärdena överskrids ska en bullerutredning tas fram, där åtgärder för att ljudmiljön ska bli bra ska föreslås. 
Tänkbara åtgärder är placering av byggnadskroppar eller krav på plank. 
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FÖRORENAD MARK
Det är framför allt tidigare industrier, som till exempel kemisk industri, 
träimpregnering, massa- och pappersindustri och glasbruk, som har orsakat 
giftiga ämnen i mark och vatten. De flesta förorenade områdena är kända. 
I Sverige finns ca 24 500 riskklassade områden och cirka 1000 områden är 
allvarligt förorenade (riskklass 1) och i 7000 områden är riskerna sanno-
likt stora (riskklass 2). Naturvårdsverket är den nationella myndighet som 
arbetar med frågor om förorenad mark. Länsstyrelsen vägleder kommunen 
och tar fram kartmaterial där länets områden redovisas.

Markföroreningar i Mora
I Mora utgörs de potentiellt förorenade områden av asfaltverk, avfalls-
deponier, avfallsupplag, skjutbanor, bilskrotar, bensinstationer, flygplats, 
skrotupplag, sågverk, träimpregneringsanläggningar och ytbehandlare. 
Riskklasserna delas in i klass 1-4. De branscher som medför allvarligast 
föroreningar (klass 1), bland annat gruvor, massa- och pappersindustri, 
återfinns inte i Mora.

Att området är utpekat innebär inte nödvändigtvis att marken är förorenad 
men det föreligger risk för det. Arbetet med att undersöka dessa pågår. 

Moras industrihistoria innehåller både metall- och sågverksindustri. Inom 
båda dessa branscher har det använts kemikalier som idag påverkar miljön. 
Det totala antalet potentiellt förorenade områden i kommunen är 250. 
Längs Saxvikens stränder har det funnits sågverk från slutet av 1800-talet 
till mitten av 1900-talet. I den södra delen, på Saxnäs, doppade och bespru-
tade man träet med dioxiner och pentaklorfenol. På Tingsnäs har man hittat 
alifater, aromater, bensen, PAH och kadmium, nickel, koppar, bly och zink, 
i koncentrationer som överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för känslig 
markanvändning (bland annat bostäder). Om de här områdena ska kunna 
bebyggas behöver föroreningarna först åtgärdas.

I Mora kommun finns flera metallindustrier med ytbehandling. Ytbe-
handling betraktas som riskverksamhet i markföroreningssammanhang. 
Huvudansvaret för att föroreningsfrågan är utredd i plan- respektive 
bygglovsärendet ligger på den som fattar beslut i ärendet, det vill säga det 
organ inom kommunen som antar detaljplanen eller ger bygglovet. 

Åtgärder
Genom efterbehandlingsarbeten kan man förhindra att de föroreningar 
som finns på platsen sprids ytterligare genom exempelvis luft och grund-
vatten. Exempel på efterbehandlingsmetoder är inneslutning, jordtvättning 
och förbränning. Jord kan även avlägsnas och ersättas med ny jord. 

Syftet med efterbehandling av förorenade områden är att långsiktigt 
minska riskerna för människors hälsa och miljön. Arbetet med efterbehand-
ling omfattas av miljöbalken. Huvudregeln är att den som bidragit till en 
förorening ska ansvara för att utreda och åtgärda föroreningen. För de föro-
reningsskador där ingen ansvarig finns kan istället staten besluta om bidrag 
till efterbehandlingen. Det statligt finansierade efterbehandlingsarbetet 
är därmed en viktig del av arbetet och för att uppnå miljökvalitetsmålet 
Giftfri miljö. 

Läs mer om föroreningar på 
 
www.naturvardsverket.se
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RADON
Radonet i våra bostäder kommer från radium-226, ett radioaktivt 
grundämne som finns allmänt i naturen. Dess atomkärnor sönderfaller utan 
yttre påverkan och ädelgasen radon bildas. Radonet sönderfaller i sin tur 
till radondöttrar, som består av radioaktiva metallatomer. Vid sönderfallen 
utsänds joniserande strålning (alfa-, beta-, respektive gammastrålning).

Radondöttrar fastnar till en del i luftvägarna, där de sönderfaller och sänder 
ut bland annat alfastrålning. Strålningen kan skada cellerna i luftrör och 
lungor. Bor man under lång tid i ett hus med höga radongashalter riskerar 
man att drabbas av lungcancer.

Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att 
upptäcka radon är att mäta. Enligt Boverkets byggregler, BFS 2011:6, får 
radon-gashaltens årsmedelvärde i en ny byggnad inte överskrida 200 Bq/m3 
i rum där personer vistas mer än tillfälligt. Livsmedelsverket har fastställt 
ett gränsvärde för otjänligt dricksvatten på 1 000 Bq/l. I Folkhälsomyndig-
hetens allmänna råd om radon i inomhusluft anges riktvärdet för radon i 
inomhusluften till 200 Bq/m3, vilket gäller befintliga bostäder och skolor.

Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushålls-
vattnet. Beroende på varifrån radonet kommer och på hur hög halten är 
finns sedan ett antal åtgärder för att sänka den. 

Radon i mark
Den källa som orsakar de högsta radonhalterna inomhus är marken. Om 
stora mängder jordluft läcker in finns alltid risk för höga radonhalter 
inomhus. Inläckaget kan hindras genom en bra grundläggning. 

Statens geotekniska institut (SGI) utförde år 1986 en kommunfat-
tande markradonöversikt där marken klassade som hög-, normal- och 
lågriskområden. De flesta undersökta områden klassades som låg- och 
normalriskområden. Flygmätningar och annan aktuell geologisk informa-
tion visar på förhöjda halter av uran speciellt väster och sydväst om Mora 
exempelvis Gesundaberget. Detta innebär sannolikt höga radonhalter i 
jordluften som kan minskas genom bra grundläggning.

Radon i byggnader 
Radon i bostaden är ett allvarligt hälsoproblem liksom problem med fukt, 
mögel och ventilation, eller brist på ventilation. Dessa problem hänger ofta 
samman. 

Alla stenbaserade byggnadsmaterial (till exempel betong, tegel och lättbe-
tong) innehåller radium och avger därför radon. Normalt är radiumhalten 
så liten att radonavgången är försumbar, men det finns undantag.

Av de byggnadsmaterial som har använts i Sverige är det egentligen bara 
lättbetong med alunskifferinblandning, så kallad blåbetong, som ger radon-
problem i inomhusluften. Sådan lättbetong tillverkades i Sverige fram till 
år 1975 och förekom på marknaden ytterligare några år därefter. De bygg-
material som tillverkas i dag har så låg halt av radium att de inte kan ge 
upphov till mer än några få tiotal Bq/m3 i inomhusluften.
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RIKTLINJER FÖR FÖRORENAD MARK

Vid exploatering behöver man vara uppmärksam på föroreningar
Om man ska exploatera, eller av annan anledning genomföra markarbeten, i ett område där det finns misstanke 
om att det förekommit en verksamhet som kan ha orsakat föroreningar ska man titta på vilka verksamheter som 
förekommit historiskt på platsen. Finns misstanke om att tidigare verksamheter kan ha orsakat föroreningar bör 
man gå vidare och göra provtagning för att klargöra  föroreningarnas omfattning och art. 

I samband med markarbete bör man generellt sett vara uppmärksam på avvikande material eller lukt, vilket kan 
vara en indikation på förorening. Om iakttagelser uppmärksammas ska tillsynsmyndigheten (Miljönämnden) 
kontaktas för samråd kring eventuell provtagning och hur hantering av eventuellt redan uppgrävda massor ska 
ske.

Kommunen planerar för många nya bostäder på Tingsnäs, i ett område där det tidigare har förekommit sågverk 
och där det idag ligger verksamheter men även bangård. Här förekommer föroreningar. Likaså finns tankar om 
ytterligare byggnation på Saxnäs, där det förekommer dioxiner, och föroreningarna behöver då hanteras. 

RIKTLINJER RADON

Genom att undersöka radon i detaljplaneprocessen underlättas bygglovsprocessen
När områden detaljplaneläggs för bostäder och skolor ska markradonundersökning genomföras. Utifrån gjorda 
mätningar tas ställning till om byggnaderna behöver uppföras radonskyddat, vilket är den grundläggningstyp som 
ska användas för normalradonmark (10- 50 kBq /m3 ), eller radonsäkert, den grundläggningstyp som ska användas 
för högradonmark (mer än 50 kBq/m3 ).

Ortofoto över Saxviken, 1969. Här syns sågverken längs stränderna och flottningstimmer i Saxviken.
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MELLANKOMMUNALA 
INTRESSEN
I många fall behöver man samarbeta över kommungränserna för att nå ett bra resultat, exempelvis 
för att lösa behov av bostäder, kommunikationer eller vatten- och avloppsfrågor. 

Mellankommunala frågor hanteras i flera avsnitt i den fördjupade översiktsplanen. Det här kapitlet 
blir en kort sammanfattning med hänvisningar till andra avsnitt. Därför finns inga riktlinjer. 
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SAMARBETE ÖVER KOMMUNGRÄNSERNA
Boverket poängterar i Vision för Sverige 2025 vikten av att landsbygds-
kommuner samarbetar mer framöver. En samverkan mellan kommunerna 
innebär att orternas och områdenas olika kvaliteter lyfts fram och förstärks 
med service i nya former, exempelvis företag inom besöksnäringen. 

Idag samarbetar Mora med grannkommunerna på olika sätt. Mora och Orsa 
har gemensamt miljökontor och stadsbyggnadsförvaltning, Mora, Orsa och 
Älvdalen har gemensam löneadministration, IT-avdelning, gymnasienämnd 
och VA-bolag. Övre Dalarna samverkar kring överförmyndaverksamhet. 

LANDSKAP OCH STADSBYGD
Siljansbygden är av riksintresse enligt Miljöbalken 4 kap 2 §
Kommunerna kring Siljan har ett gemensamt ansvar för att tillgodose att 
området fortsätter att vara attraktivt för besökare och boende. Det  innebär 
att värna de befintliga natur- och kulturvärdena i bygden och se till att 
nya större exploateringsprojekt, exempelvis vindkraft, inte påverkar land-
skapsbilden så att förutsättningarna för turism och friluftsliv långsiktigt 
försämras. Läs mer om Siljansbygden på sidorna 39-43.

Naturen och vattnet
Siljan, Orsasjön och Skattungen är av riksintresse för naturvården och kom-
munerna kring sjöarna ska bevaka att förutsättningarna för riksintresset 
inte försämras. Läs mer på sidorna 44-51.

BOENDE
Bostäder
Mora-Orsa-Älvdalen är en lokal arbetsmarknadsregion och man delar även 
i viss mån bostadsmarknad. Det råder brist på bostäder i Mora och många 
väljer därför att bosätta sig i Orsa, som inte heller har något stort överskott 
på bostäder. En utveckling av bostäder i både Mora och Orsa är antagligen 
positiv för båda kommunerna då man friare kan välja var man vill bosätta 
sig och var man vill arbeta. Läs mer om bostäder på sidorna 65-69.

Fritid
Kommunerna kring Siljan delar det riksintresse för friluftsliv som finns i 
Siljansbygden och har ett gemensamt ansvar för att se till att förutsätt-
ningarna för friluftslivet fortsätter att vara goda. Vasaloppsarenan leder från 
Sälen via Älvdalen och till Mora och är ett intresse som sträcker sig över 
gränserna. Det finns även leder exempelvis Siljansleden  som kommunerna 
kring Siljan delar. Läs mer om friluftslivet på sidorna 88-91.

Skola
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har en gemensam gymnasienämnd 
som ansvarar för gymnasieutbildning, vuxenutbildning, svenska för invand-
rare (SFI) och gymnasiesärutbildning. Läs mer om skola på sidorna 72-73.
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INFRASTRUKTUR
Kollektivtrafik
Dalabanan, som sträcker sig från Mora till Uppsala, är viktig för många 
orter längs banan, både för transporter inom länet men även ut i landet och 
både för persontransporter och för godstransporter. 

Älvdalsbanan är en viktig järnväg för godstransporter, både för företag i 
Älvdalens kommun och för företag i Mora kommun. 

Inlandsbanan, som idag trafikeras mellan Mora och Gällivare, är inte elek-
trifierad på sträckan mellan Mora och Orsa och används i första hand för 
godstransporter. Det sker en ökning av persontrafiken mellan Mora och 
Orsa vilket är positivt då många pendlar mellan de två orterna. 

Region Dalarna är regional kollektivtrafikmyndighet i Dalarna. Region 
Dalarna är ett kommunalförbund med Dalarnas 15 kommuner och Lands-
tinget Dalarna som medlemmar. Region Dalarna verkar som kommunalt 
samverkansorgan med ansvar för bland annat kollektivtrafiken. 

Flyg
Idag finns två flygplatser i länet, i Borlänge och i Mora, men en tredje flyg-
plats kan komma att etableras i Sälen. Flygplatsen i Mora har reguljära 
turer till Arlanda men även chartertrafik från Ängelholm där det är möjligt 
att boka transfer från flygplatsen till Sälen. En etablering av flygplats i Sälen 
kan komma att påverka förutsättningarna för att driva flygplats i Mora. 

Flygplatsen i Mora tjänar ett större omland och även kringliggande kom-
muner och deras näringsliv har fördel av att ha nära till en flygplats. 

Genomfartstrafiken
Det planeras för en rejäl utökning av antalet bäddar i fjällvärlden vilket 
kommer att medföra en ökning av trafiken till Sälen. En stor del av trafiken 
kommer att behöva gå genom Mora och belasta genomfarten väg 26/45/70 
som redan idag är hårt trafikerad. Mora kommun och Trafikverket arbetar 
med att förbättra genomfarten genom Mora. 

En utökning i fjällvärlden innebär även att trafiken på Vasaloppsvägen (i 
centrum kallad Oxbergsvägen) ökar och därmed att fler boende intill den 
kommer att utsättas för höga bullernivåer. 

Vatten och spillvatten
Moras, Orsas och Älvdalens vatten-, spillvatten- och dagvattennät förvaltas 
av ett gemensamt bolag, Nodava. Det är tänkbart att framförallt Mora och 
Orsa kommer att samarbeta ännu mer framöver vad gäller dricksvattenför-
sörjning och avloppsrening. 

Avfall
Nodava har även hand om kommunernas avfallshantering.

Läs mer om infrastruktur på sidorna 92 - 123.
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NÄRINGSLIV
Besöksnäring
Dalarna är landets fjärde största besöksdestination och besöksnäringen är 
en viktig sysselsättning för många. Landskapet och de natur- och kultur-
givna förutsättningarna bildar grunden för bygdens attraktionskraft och 
kommunerna behöver samarbeta för att värna och utveckla förutsättning-
arna för besöksnäringen. Traditioner som midsommarfirande är ett exempel 
på evenemang som drar många besökare. 

De olika kommunerna har olika styrkor inom besöksnäringen. Förenklat 
kan man säga att Mora, Rättvik och Leksand har tilltalande kulturmiljöer i 
form av de äldre byarna medan Älvdalen, Malung-Sälen och Orsa har stora 
vildmarksområden och skidanläggningar som lockar. Genom att samarbeta 
och nyttja sina olika styrkor så kan regionen bli mer än de ingående delarna. 

Handel
Mora har länets näst högsta handelsindex och särskilt högt är handelsindex 
för sällanköpsvaror. Detta innebär att många ifrån omkringliggande kom-
muner besöker Mora för att handla. Många Morabor reser även till Falun 
och Borlänge för att handla.

Läs mer om besöksnäring och handel på sidorna 124-131. 
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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 sidan 167 finns en översiktlig karta över hela tätorten 
med en grov indelning i markanvändningen. 

Markanvändning och utveckling - mer detaljerat
På sidorna 170- 239 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 ska man förvänta sig att det sker en 
kontinuerlig utveckling, 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 
under bostadsändamålet och högre utbildning i centrum. 

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.

Värdefull 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. Men även 
den mest brukningsvärda jordbruksmarken bör värnas. På de områden som utpekas som särskilt 
värdefulla ska 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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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 bör man visa hänsyn 
till stigsystem eller upplevelsevärden.
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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 silhuett, 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 sílhuetten 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. 

RIKTLINJER
Bebyggelse
 � För att värna Moras 

silhuett med kyrka, 
klockstapel och vatten-
torn i Utmeland får 
bebyggelse uppföras i 
upp till fyra våningar 
inom större delen 
(orange raster) av 
delområdet.

 � Vissa platser har 
däremot bedömts passa 
extra bra för högre 
bebyggelse, upp till 
åtta våningar, se marke-
ringar på kartan. De 
här områdena är viktiga 
platser i stadsmiljön 
och ny bebyggelse ska 
utföras med hög kvalitet 
i arkitektur.

Värdefull bebyggelsemiljö 
Norra Kyrkogatan- 
Vasagatan
 � Många byggnader i 

området är kulturhis-
toriskt värdefulla och 
ska värnas utefter sina 
respektive förutsätt-
ningar.

 � Längs norra Kyrkogatan 
ska småskaligheten, 
kvarterets uppbrutna 
struktur, gårdsmiljö-
erna och även uthusen 
värnas.

Zorngården
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CENTRUM
Även byggnadsvolymerna varierar, från den mer småskaliga, äldre bebyg-
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 år 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. 

AB O. Carlssons affärshus vid Kyrkogatan

RIKTLINJER, FORTS
Värdefull bebyggelsemiljö- 
Kyrkogatan södra
 � Byggnaderna ska värnas 

utefter sina respektive 
förutsättningar. 

 � Lindarna längs Morkarl-
byvägen bör värnas.

Värdefull bebyggelsemiljö 
Lisselby
 � Områdets småskalighet 

ska värnas.

Kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader
 � Byggnaderna ska värnas, 

se mer på sidan 58-59. 
Deras värde är beskrivet 
i skriften Kulturmiljöer i 
Mora kommun 
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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 f.d. 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 funkishus. 
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 
musuem, 1991.

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 emellertid utöka området. Enligt Länsstyrelsen är 
grunden för områdets värde det strategiska läget i anslutning till Siljan och 

Lisselby
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vattenvägarna mot framförallt norr. Här har skett etablering av kyrkligt 
centra, marknadsplats och järnvägsanslutning, vilket utgjorde grund när 
man valde platsen för ett centra för bebyggelse och verksamheter vid stads-
bildningen som skedde kring år 1900. De två olika områdena visas i kartan 
på sidan 62. 

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. 

Före detta busstationen - korsningen Moragatan /Fridhemsgatan /Strandgatan
Här bör kunna medges bebyggelse i upp till fyra våningar. Den nya genom-
farten kommer att ianspråkta en stor yta i söder mot nuvarande korsningen 
och tomten kommer att bli mindre än idag. 

Här kommer man att behöva beakta risker med avseende på farligt gods 
transporter på väg och järnväg samt buller. Området bildar fond för den 
som kommer från Malungshållet och ny bebyggelse ska utföras med hög 
kvalitet. 

Kajen-parkeringen
Här föreslås bebyggelse i upp till tre våningar med möjlighet till centrum-
funktioner, exempelvis café i bottenplan. Byggnader ska placeras med 
gavlarna mot vattnet för att möjliggöra att bakomvarande bostäder längs 
Strandgatan kan ha kvar utsikten, se illustration sidan 181.

Man behöver beakta risker från transporter av farligt gods och väg- och 
spårbuller men dessutom risk för översvämning. Dessutom finns det risk 
att marken är förorenad.

Saxnäs södra
Härifrån har man fin utsikt över Saxviken. Något högre bebyggelse kan 
medges här. Området är förorenat.

Strandens skolområde
Idag används platsen i huvudsak av Vasaloppet under sommar- och vin-
terveckorna men det förekommer även cirkus. Området har studerats i ett 
planprogramsarbete och ska utvecklas till ett välgestaltat evenemangsom-
råde.

Naturvärden
Det finns flertalet alléer i centrum och dessa omfattas av det generella bio-
topskyddet, se sidan 49. Om man planerar att vidta 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. 

Lindar vid Vasagatan
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Trafik
Genomfarten
Arbetet med genomfarten pågår och det är ännu inte klarlagt hur den 
kommer att utformas.

Det är emellertid viktigt att gestaltningen är enhetlig och särskilt cirku-
lationsplatserna ska ha en utformning som signalerar att man är i Mora. 
Cirkulationer är platser som behöver gestaltas med extra omsorg då de 
utgör viktiga blickfång i trafikmiljön. De mindre, befintliga cirkulationerna 
är utformade i natursten; grå granit, vit marmor och den för regionen sär-
skilt utmärkande röda älvdalskvartsiten. De här principerna ska fortsätta 
råda när man utformar cirkulationsplatser i genomfartsprojektet. 

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 den befintliga parkeringen norr om Millåkersgatan, vid polishuset 
och grusparkeringen vid ishallens parkering.

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

Korsningen Fridhemsgatan - 

Hantverkaregatan vid det nyligen 

ombyggda Fridhemsplan.

RIKTLINJER
Trafik- genomfarten
 � Det ska finnas bra 

gångförbindelser mellan 
centrum och Kajen.

 � Genomfartens cirku-
lationer ska utformas i 
grå granit, vit marmor 
och den för regionen 
särskilt utmärkande röda 
älvdalskvartsiten. 

 � Gatuträd längs genom-
farten ska ha en storlek 
som är avpassad till det 
breda gaturummet. Valet 
av träd ska ge genom-
farten en tydligt egen 
karaktär, dvs man bör 
inte i första hand 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- Vasagatan
 � se s.idan 178-179.

Trafik- Badstugatan
 � Gatan bör utformas 

som en stadsgata, vilket 
skulle stärka stadskarak-
tären men även minska 
hastigheterna och göra 
det trevligare att passera 
och gå längs gatan.

Trafik- Kyrkogatan
 � Kyrkogatan och Frid-

hemsplan ska ha en hög 
kvalitet i gestaltningen 
men även i material, 
exempelvis markbe-
läggning, möbler och 
vegetation.

 � Gestaltningen ska lyfta 
fram de äldre kulturmil-
jöerna som framförallt 
återfinns längs med 
Kyrkogatans norra del.
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Kyrkogatan
Kyrkogatan leder från kyrkan och söderut mot Oxbergvägen. 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 Fridhems-
gatan öppnar den sig i ett torg, Fridhemsplan. 

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, se illustration till höger.

Badstugatan 
Väg 70 och väg 26/ 45 förbinds vid Älvgatan, öster om Strandens skolom-
råde. Badstugatan är emellertid 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.  

Illustration av hur Kyrkogatan kan 

utformas, Sweco, 2013.
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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 det är önskvärt att minska biltrafiken till förmån för gång- och 
cykeltrafik.

För att bättre koppla samman Prästholmen, Vasaloppsarenan och centrum 
kan en ny entré anordnas på bro över Hemulån, intill Zornmuséet. Idag 
bildar Vasagatan en barriär som det kan vara besvärligt att korsa. 

Därför föreslås att Vasagatan utformas som gångfartsområde på sträckorna 
mellan Millåkersgatan och Kyrkogatan samt mellan Badstugatan och Björn-
ramsgatan.

Den behöver ha en sammanhållen utformning och kan ges gestaltningsele-
ment som signalerar både att Vasaloppet går längs gatan och att den kantas 
av kulturbyggnader som Zornmuséet, Zorngården och Mora kyrka. 

bro
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Viktiga aspekter att fånga upp i gestaltningen:

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 mark-
beläggningen.  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.
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Parker och grönstråk
Kajen
Kajenområdet ligger mellan järnvägen och Saxviken. Området iord-
ningsställdes som parkområde under det tidiga 1980-talet och utgörs av 
gräsmattor, träd och buskplanteringar. Här finns restaurang, parkering och 
småbåtshamn Det har emellertid blivit slitet med tiden och är i behov av 
upprustning. 

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.

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 . 
sidorna 178-179.

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 sidorna 178-179.

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
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Nya bostäder med garage 

under. Låga byggnader mot 

väg 26/45 och järnväg dämpar 

buller på gården och minskar 

risker men medger utsikt från 

bebyggelse vid Strandgatan. 

Gårdarna kan vara upphöjda. 

parkering, ca 80 platser

Stora sammanhängande gräsytor 

med grupper av sittplatser. Stora 

träd verkar rumsbildande

Stor lekplats där 

loket får bilda fond.

Kiosk eller servering

Kiosk eller servering, med en 

högkvalitativ utformning

tydligt stråk från gågatan

trivsamma sittplatser 

omgivna av blommande 

perenner och utsikt över 

vattnet

utveckling av befintlig 

småbåtshamn

bryggor med småbåtshamn

rening av dagvatten

med damm / våtmark

äng

vass i öar vid bryggor
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TINGSNÄS
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.

Historika
Morabygden var redan under förhistorisk tid en knutpunkt för vägförbin-
delser och på Tingsnäs udde har en spjutspets och fyra pilspetsar av järn 
hittats. Längst ute på udden finns en blästbrukslämning. Under slutet av 
1800-talet etablerades sågverk på Tingsnäs, där det var nära till både sjön, 
där man flottade 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 m m. 

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 
med öppningar, bör skapas utmed gång- och cykelstråket vid Saxvikens 
strand. De gröna ytorna fungerar som rekreationsområde för stadsdelen 
och blir därigenom befolkade. 

RIKTLINJER
 � 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 man utreda 
vilka föroreningar som 
finns och hur dessa ska 
hanteras.

 � Risker med avseende 
på transporter av farligt 
gods från järnvägen 
behöver beaktas i plan-
arbetet.
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TINGSNÄS
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 man ska kunna dra full nytta av närheten till resecentrum. 

Verksamheter och bangård
Idag finns det emellertid en bangård och verksamheter på platsen och en 
förutsättning för områdets exploatering är att bangårdens yta minskas ned 
och att befintliga verksamheter flyttas ut. 

Eftersom det tidigare har funnits sågverk och det idag är bangård på platsen 
är marken antagligen förorenad och behöver 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.

Karta med förutsättningar finns på 

sidan 172-173 (Centrum)
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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 grö-
nområde, 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. Det finns även ett attraktivt strövstråk 
längs älvstranden som emellertid behöver bindas samman på någon sträcka. 

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.
 

RIKTLINJER
 � Campuskaraktären ska 

utvecklas på gymnasie-
området.

 � Utveckla bostads-
byggandet, 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 nyckel-
biotop. Tallarna ska 
värnas.

Värdefull bebyggelsemiljö

 � Radhusen vid Älvgatan 
bedöms vara  en 
värdefull bebyggelse-
miljö och ska värnas. 
Byggnaderna ska bibe-
hållas 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 sidorna 58-59. 
Deras värde är beskrivet 
i skriften Kulturmiljöer i 
Mora kommun 
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BROÅKERN

^

^

Teckenförklaring
Avgränsning planområde

Avgränsning delområden

Kulturhistorisk värdefull byggnad, grupp_II

Kulturhistorisk värdefull byggnad, grupp_III

^ Plats lämplig för högre byggnad (4-8 våningar)

Erosion prioritet I

Erosion prioritet III

Värdefull bebyggelsemiljö

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

100-årsflöde

Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen)

Grönstråk som ska värnas och/eller utvecklas

Grönområden som ska värnas

Fornlämning, punkt

Fornlämning, linje

Fornlämning, område

Länsstyrelsens förslag riksintresse kulturmiljövård

Möjligt område för utveckling av nya bostäder

0 0,25 0,50,125 Kilometers

¯

Broåkern

Tingsnäs

Mora gymnasium

Nya
Begravningsplatsen

Gödslan

Kristineberg

Resecentrum
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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.  

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.

BROÅKERN

Stråk längs älven
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BROÅKERN
Mora gymnasium kan bli campus
Dagens gymnasieskola började uppföras under 1960-talet och har byggts 
ut ett flertal gånger. Idag finns visioner om att även samla kommunens hög-
stadium och 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. 

Det finns även ett stort behov av elevbostäder för gymnasiet. Ett planpro-
gram har utarbetats där olika lokaliseringar 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. 

Radhusen längs Älvgatan

Planprogram
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Mora Orsa har nyligen tagit 
fram ett planprogram för 
att utreda hur elevbostäder 
skulle kunna anordnas på 
Broåkern. Läs mer på:

 www.mora.se/planering
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RIKTLINJER
 � Prästholmen och Hemus 

ska sammankopplas 
genom Vasaloppsarenan. 
Utformningen kan avse 
markbeläggning, vegeta-
tion och belysning.

Hemus rekreationsområde
 � Hemus ska vara 

tätortens stora frilufts-
område.

 � Förutom de befintliga 
verksamheterna kan det 
även vara möjligt med 
kompletterande verk-
samheter som cykelpark, 
snölekplats, skiduthyr-
ning eller cykeluthyrning 

 � Det är viktigt att 
de upprättade före-
skrifterna för Hemus 
naturreservat och sköt-
selplanen för de olika 
delområdena respekt-
eras.

 � 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 synskadade.

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

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 byggde man ut 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
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Teckenförklaring
Avgränsning planområde

Avgränsning delområden

Erosion, prioritet III

Värdefull bebyggelsemiljö

Område där hus högre än fyra våningar inte bör medges

Vägreservat förbifart

100-årsflöde

Cykel befintligt primärt nät

Cykel föreslagen utveckling primärt nät

Cykel befintligt sekundärt nät

Cykel föreslagen utveckling sekundärt nät

Fornlämning, punkt

Fornlämning, linje

Fornlämning, område

Grönstråk som ska värnas och/eller utvecklas

Grönområden som ska värnas

Område möjligt för utveckling av nya bostäder

^ Badplatser

Riksintresse naturvård

Naturreservat
0 0,5 10,25 Kilometers

¯

skidstadion

Prästholmen

Hemus

camping

Mora 
Parken

fotboll, friidrott
ishall

tennishall

Hemulån

simhall

Unihoc

Bryggeriet

Morkarlby
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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 nyligen ett natur-
reservat. 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 man lämnar död ved 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.

RIKTLINJER, FORTS.

Värdefull bebyggelse-
miljö, Bryggeriet
 � Befintlig, äldre bebyg-

gelse har sådant 
värde att rivningar är 
olämpliga.

 � Vid ombyggnationer 
eller kompletteringar ska 
karaktären av industri-
miljö värnas.

Hemulån 
 � Vegetation i anslutning 

till ån ska sparas i största 
möjliga mån. Emellertid 
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. 

Prästholmen
 � Idrottsanläggningar, 

(simhall, tennishall, 
fullstor sporthall, 
träningsishall samt café 
och reception) föreslås 
samlas runt ett torg.

 � För att byggnader ska 
passa in skogskarak-
tären bör fasader utföras 
i trä och färgsättas 
med slamfärg, exem-
pelvis faluröd, grå eller 
svart. Fasader kan även 
utföras i ofärgat trä eller 
behandlas med järnvi-
triol.

 � 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.
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RIKTLINJER, FORTS.

 � Vid ombyggnationer 
eller andra åtgärder ska 
beaktas hur området 
upplevs från Zorn-
gården, 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. 
Anslutning från Hant-
verkaregatan 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 Zorn-
muséets parkering och 
ska ersätta de tillfälliga 
broarna.

 � Allmänhetens möjlig-
heter att ströva längs i 
första hand älvstranden 
och Vasaloppsspåret ska 
värnas.

 � Den äldre tallskogen, 
framförallt i områden 
utmärkta som nyckel-
biotoper ska värnas.

 � Tallarna i slänten 
nedanför Zorngården 
bör sparas. 

 � Vasaloppsspåret genom-
korsar området och 
det vore positivt om 
detta kunde förtydligas 
sommartid.

 � Campingen föreslås bli 
mer strukturerad och 
på så vis kan fler platser 
inrymmas. 

 � Tallar föreslås planteras 
på de idag öppna 
platserna för att stärka 
skogskaraktären som är 
ett signum för Präst-
holmen.

Bryggeriet och Unihoc-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 lager-
lokalerna används för innebandyverksamhet, Unihoc-arena. Eftersom 
innebandyn är en populär sport i Mora, besöks området flitigt. 

Trafik till Hemus
Biltrafik till Hemus och Unihoc-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, varför man bör förtäta om fler ska kunna gästa campingen. Samti-
digt bör skogskaraktären värnas. Läs mer om camping på sidan 126.

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.
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Samlad arena med simhall, 
fullstor sporthall, träningsis-
hall, tennishall, café, recep-
tion

Stig, frå
n Broåkern vid

are mot Åränget

Ö s t e r d a l ä l v e n

möjlig utformning av parkering 

vid arena

Unihoc-

arena

Bryggeriet

naturstig
 

upplevelsestigar

skidstadion

Vasaloppsspår kan ges en enhetlig 
utformning som leder vidare mot 
Hemus
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ishall

Tänkbar utformning av passage på brygga 

under väg 70

Trevlig strandskog som är värdefull för all-

mänhetens rekreation. 

friidrott

fotboll

parkering

parkering

parkering

Stig, frå
n Broåkern vid

are mot Åränget

hundrast-

gård

S k e p p h u s -

v i k e n-

badplats

lek
entrépark

bro

Alar bildar skärm mot 

Hemulån

al

Ny väganslutning från 
Oxbergsvägen

Parkeringshus uppfört i trä, i Skellefteå

det centrala området bör 
struktureras för att medge fler 
platser för husbilar

Foto: Michael Horn

Tänkbar utformning av bro

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

Ny bro, med en ut-
formning som lyf-
ter Zornmuséet, 
förbinder centrum, 
Prästholmen och Va-
saloppsarenan

Gång- och cykelväg från centrum via 
arena, Mora Parken och vidare till 
Hemus med tydligt avvikande markbe-
läggning
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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 är 
nergrävd någon gång efter år 1057, då det yngsta myntet är tillverkat. 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. 

RIKTLINJER
 � I Noret framträder olika 

epokers planeringsideal 
tydligt, vilket bör värnas.

 � Jordbruksmark, som är 
värdefull antingen för 
landskapsbilden eller 
genom sitt bruknings-
värde, ska inte bebyggas.  
Särskilt jordbruk-
smarken mellan Färnäs 
och Noret är viktig för 
riksintresset för kultur-
miljövård i Färnäs. 

 � Noretskolan ska ha 
möjlighet att utvecklas 
österut. Vid en utvid-
gning österut ska 
risk avseende närhet 
till bensinstappställe 
utredas.

 � Om nuvarande infart till 
Sanda, via Sandholms-
vägen, behöver stängas 
ska ny infart utredas. 
Emellertid ska passage 
för gång- och cykel 
finnas kvar i nuvarande 
läge. 

 � Förtätning av bostäder 
vid Noretgården kan 
utföras i upp till åtta 
våningar i norr och upp 
till tre våningar i söder.

 � På Sanda föreslås 
småskalig, men tät 
utbyggnad av bostäder, 
där det idag är upplag 
och uppställning av 
båtsläp. 

 � Sidoområdena längs 
infart från Rättvik ska 
ha en tilltalande utform-
ning. 

forts. riktlinjer, se nästa uppslag.

Mora-Noret och Skiljet från 

Broåkern, foto Karl Lärka, 1917, 

Mora bygdearkiv
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^

Noret

Teckenförklaring
Avgränsning planområde

Avgränsning delområden

^ Plats lämplig för högre byggnad (4-8 våningar)

Dagvattenstråk

dagvattendammar

Område för utveckling av nya bostäder

Utveckling skolområde

Värdefull jordbruksmark

Värdefull bebyggelsemiljö

Förslag nya verksamheter

Kulturhistoriskt värdefull väg

Vägreservat förbifart

100-årsflöde

Cykel befintligt primärt nät

Cykel föreslagen utveckling primärt nät

Cykel befintligt sekundärt nät

Fornlämning, punkt

Fornlämning, linje

Fornlämning, område

Övriga intressen kulturmiljövård

Grönstråk som ska värnas och/eller utvecklas

Grönområden som ska värnas eller utvecklas

väg 70

S i l j a n

Stormyren

Hindriksheden

Sandängarna
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Mora lasarett
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Järnvägen
År 1891 hade man byggt järnväg från Falun till Mora, via Rättvik. Den 
banan slutade vid Mora Noret. Året efter byggdes bana till Orsa. Från 
Noret vill man gärna dra järnväg över älven så att Mora-Falun-banan kunde 
möta Mora-Vänernbanan. Det var emellertid dyrt att bygga bro och därför 
byggde man 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.

NORET

Norebergsvägen, 2014

RIKTLINJER, FORTS.

Värdefull bebyggelsemiljö
 � Ny bebyggelse inom 

detta område ska stärka 
bebyggelsens karaktär 
med traditionella gårds-
bildningar, se sidorna 
240-241. 

 � Nya byggnader, som 
prövas lämpliga med 
hänsyn till bebyggelse-
mönstret, måste även 
anpassas till befintlig 
byggnadstradition 
beträffande placering, 
volym, utformning, 
material och färgsätt-
ning. Vid underhåll 
används traditionella 
färger, material och 
byggnadstekniker.  

 � Befintlig, äldre bebyg-
gelse har sådant 
värde att rivningar är 
olämpliga.

 � Längs gata markerad 
som kulturhistoriskt 
värdefull ska bebyg-
gelsen bilda ett tydligt 
och smalt gaturum.

 � Asfaltsbeläggningar bör 
undvikas på mindre 
vägar, öppna platser 
samt gårdsplaner. Nyan-
läggning, borttagande, 
samt uträtning och 
breddning av vägar bör 
undvikas. Belysnings-
armaturer och stolpar 
bör väljas med omsorg. 
Majstångsplatsen ska 
visas hänsyn. 

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

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 emellertid 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. 
Emellertid är det viktigt 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 sällanköpshan-
deln. Man beslöt då att även planlägga området öster om Sandkittan, vilket 
nu är utbyggt.

Nu finns önskemål om ytterligare etableringar för sällanköpshandel och 
området öster om Rödmyren och norr om väg 70 ska planläggas för sällan-
köpshandel och verksamheter.

Fritid och friluftsliv
I söder, på Sanda, finns småbåtshamn för vilken Mora båtklubb ansvarar. 
Här finns även en populär badplats. 
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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. Emel-
lertid 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 
kulturmiljövård 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 
dels en värdefull aspskog, dels ett vildvuxet område värdefullt för fågelli-
vet, 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 av bostäder
Två områden har hittats för förtätningar av bostäder i Noret, Tyskgården 
(väster om Noretgården) samt på Sanda.

Utsikt från Sanda 

badplats, 2014.
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Tyskgården
Det bör vara möjligt att uppföra ett högre hus i norra delen av området, 
omkring 6-8 våningar. En sådan byggnad kan bilda ett välkomnande 
utropstecken för den som närmar sig Mora från Rättvik eller Orsa. Detta 
förutsätter att byggnaden uppförs med hög arkitektonisk ambition. Bygg-
naden skulle kunna vara ett trygghetsboende, eftersom tomten ligger nära 
Rondellens köpcentrum med tillgång till service och handel och eftersom 
hemtjänsten har lokaler i det närbelägna Noretgården. Bostäder kan även 
medges ner mot Skålmyrsvägen men dessa bör anpassas till omgivningen 
och uppföras i max tre våningar. 

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

Här föreslås radhus om en till två våningar, möjligen även några radhus 
norrut, där det idag är båtuppställning. I så fall behöver man hitta alter-
nativa lösningar för båtklubben. Trafik föreslås matas från Sandavägen 
(nordväst) och förbindas med gång- och cykelväg mot Movägen (norrut).

Sandaskatten hittades i området och det kan krävas ytterligare arkeologiska 
insatser om området ska bebyggas. 

badplats

småbåtshamn

Sa
nd

av
äg

en

M
ov

äg
en

parkering

skog värnas

skog värnas
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NORET NORRA
RIKTLINJER
Väster väg 45 - bostäder
 � En huvudgata ska löpa 

genom bostadsom-
rådet, från lasarettet till 
Vattnäs. Intill huvud-
gatan ska gång- och 
cykelstråk finnas. 

 � Genom bostadsom-
rådet 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 kultur-
miljövård 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.

 � Småbåtshamn föreslås 
vid reservatet för förbi-
farten.

 � Kraftledningarna ska 
jordförläggas.

 � Buller, både från Inlands-
banan och från väg 45 
behöver beaktas i plan-
läggningen.

 � Risker med transporter 
av farligt gods på väg 45 
behöver beaktas.

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. 

Hållbarheten ger sig till känna i den transportsnåla utformningen med nära 
till bussen och bra gång- och cykelvägar. Även dagvattenhanteringen är 
tänkt att bilda en tillgång i området. Det är även möjligt att bygga ut fjärr-
värme i området.

Öster om väg 45 är inte kommunen markägare med det vore positivt 
med en utveckling av verksamheter i området, då det är nära både till bra 
kommunikationer och till Orsa. 

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.

Naturvärden 
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 är äldre och därför mer värdefull. 

Genom områdets norra del rinner Vasslarängsbäcken som är värdefull för 
reproduktion av öring och behöver buffertzoner.  

Öster om väg 45 finns en nyckelbiotop med aspskog.

Vy från norr, del av Legranäs i 

förgrunden, 2011
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Noret
Teckenförklaring

Avgränsning planområde

Avgränsning delområden

Område möjligt för utveckling av nya bostäder

Förslag nya verksamheter

Dagvattenstråk
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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. Man har gjort fynd från stenåldern i form av en flintyxa och 
ett flintbryne och även hittat 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 omfattande lämningar efter lågtek-
nisk järnhantering. 

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

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.

RIKTLINJER
Öster väg 45- verksamheter
 � Värna Vasslarängsbäcken 

och håll en rejäl buffert.
 � Värna nyckelbiotopen 

för aspskog.
 � Kraftledningen ska jord-

förläggas.
 � Det ska vara enkelt 

att cykla till och inom 
området.

 � Sidoområdet längs 
infarten ska vara tillta-
lande 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 man kan 
fortfarande hitta 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 sidan 
58-59.

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 emellertid en hel del äldre hus och uthus 
kvar, några från medeltiden. 

Djos Lars gård i norra delen av Morkarlby, i bakgrunden bebyggelse 

från 1960-talet.

RIKTLINJER
 � Morkarlbys  varierade 

karaktär ska värnas och 
man kan bygga vidare 
på den genom att ha en 
variation av material, 
färger och höjder i till-
kommande bebyggelse.

 � Nya bostäder föreslås 
på ett område nära 
Selbäcksvägen. Bebyg-
gelsen ska anpassas till 
omgivningens skala, 
volymer, färgsättning.

 � Det område som är 
utpekat som värdefull 
jordbruksmark ska inte 
bebyggas men koloni-
område kan anordnas på 
platsen.

 � Morkarlbyskolan bör ges 
möjlighet till utveckling, 
inte minst vad gäller 
trafiksituationen.

 � Värna grönstråken.
 � Värna grönområdena, 

framförallt Guttorm-
sen-parken och 
grönområdet norr om 
Hånåkni (Knagghagen - 
Vigghagen).



205

P
LA

N
FÖ

R
S

LA
G

MORKARLBY

Teckenförklaring
Avgränsning planområde

Avgränsning delområden
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Värdefull jordbruksmark

Erosion, prioritet III

Värdefull bebyggelsemiljö

Kulturhistoriskt värdefull väg

Område där hus högre än fyra våningar inte bör medges
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Cykel föreslagen utveckling primärt nät

Cykel befintligt sekundärt nät

Cykel föreslagen utveckling sekundärt nät
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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 oredig, framförallt genom att 
föräldrar idag skjutsar sina barn i allt högre utsträckning. Det pågår en 
utredning kring hur kommunens skolor ska utvecklas och delar av Morkarl-
byskolans lokaler är slitna. Beroende på utredningens slutsatser kan det bli 
aktuellt med ombyggnation och i så fall bör man överväga att omgestalta 
skolområdet 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.  

RIKTLINJER
Värdefull bebyggelsemiljö
 � Ny bebyggelse inom 

detta område ska stärka 
bebyggelsens karaktär 
med traditionella gårds-
bildningar, se sidan 
240-241. 

 � Nya byggnader, som 
prövas lämpliga med 
hänsyn till bebyggelse-
mönstret, måste även 
anpassas till befintlig 
byggnadstradition 
beträffande placering, 
volym, utformning, 
material och färgsätt-
ning. Vid underhåll 
används traditionella 
färger, material och 
byggnadstekniker.  

 � Befintlig, äldre bebyg-
gelse har sådant 
värde att rivningar är 
olämpliga.

 � Längs gata markerad 
som kulturhistoriskt 
värdefull ska bebyg-
gelsen bilda ett tydligt 
och smalt gaturum.

 � Asfaltsbeläggningar bör 
undvikas på mindre 
vägar, öppna platser 
samt gårdsplaner. Nyan-
läggning, borttagande, 
samt uträtning och 
breddning av vägar bör 
undvikas. Belysnings-
armaturer och stolpar 
bör väljas med omsorg. 
Majstångsplatsen ska 
visas hänsyn. 

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

Byggnad på Djors Lars gård
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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 Canadaområdet. 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. 

Ett område har utpekats i norr, mellan Selbäcksvägen och järnvägen. Här 
kan utredas om det är lämpligt för nya bostäder. Befintlig bebyggelse längs 
Selbäcksvägen utgörs delvis av äldre gårdar och aktuellt område är idag 
jordbruksmark som hört till gårdarna och tillsammans berättar de byns his-
toria. Viss förtätning bör emellertid vara möjlig, och ska då ske i anslutning 
till befintlig bebyggelse. Ny bebyggelse bör anpassas till den äldre bebyg-
gelsens  skala, volymer och former. Befintlig, lägre liggande jordbruksmark 
kan användas för koloniodling. 

Guttormsen-parken

RIKTLINJER
Kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader
 � Byggnaderna ska värnas, 

läs mer på sidan 58-59. 
Deras värde är beskrivet 
i Kulturmiljöer i Mora 
kommun, 1991.
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CANADAOMRÅDET
RIKTLINJER
 � Bebyggelse längs huvud-

gatan ska utgöras av 
flerfamiljshus eller 
radhus. Byggnader ska 
placeras relativt nära 
gatan och får uppföras 
i upp till tre våningar. 
Upp till 30 % av fastig-
heten får bebyggas. 

 � Byggnadsvolymerna ska 
vara småskaliga eller 
uppbrutna och höjderna 
och färgsättningen ska 
vara varierad.

 � För att bilda en fin 
övergång mot skogen ska 
bebyggelse i västra delen  
uppföras på tomter 
om minst 2000 m2. 
Byggnader får uppföras i 
upp till två våningar och 
upp till 10 % av fastig-
hetsarean får bebyggas. 
Fasad bör utföras i trä.

 � Bebyggelse i öster får 
uppföras i upp till två 
våningar och upp till 
20% av fastighetens area 
får bebyggas. 

 � En förskola kan uppföras 
söder om befintlig 
förskola. Samlokalisering 
kan innebära samord-
ningsvinster.

 � Natur- och rekreations-
värdena i skogsmarken i 
väster (tallhed) och norr 
(löv- och blandskog) 
samt tallområde vid 
Timmervägen ska värnas.

 � Skolskogen söder om 
Lundstigen ska värnas.

 � Koloniområde eller park 
kan anordnas mellan 
bebyggelse vid Ljung-
vägen och ny bebyggelse 
Området har antagligen 
varit uppodlat tidigare 
och borde ha goda förut-
sättningar för odling.

Nya bostäder med närhet både till natur, friluftsliv och centrum
Området är cirka 87 ha och har funnits med i den kommunala planeringen 
som exploateringsområde sedan länge. En dispositionsplan togs fram för 
Canadaområdet och godkändes 1991. Planen låg till grund för lokalisering 
av bebyggelseområden och huvudtrafikstråk inom exploateringsområdet. 
Utbyggnaden har påbörjats i den norra delen av området och de senaste 
åren har ett antal detaljplaner färdigställts och byggts ut; Violvägen, Skvatt-
ramsvägen, Lundstigen och Ljungvägen.

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 
Canadaområdet. 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 Canadaområdet 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.
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CANADAOMRÅDET

Teckenförklaring
Avgränsning planområde

Avgränsning delområden

Cykel befintligt primärt nät

Cykel föreslagen utveckling primärt nät

Cykel befintligt sekundärt nät

Cykel föreslagen utveckling sekundärt nät

Grönstråk som ska värnas och/eller utvecklas

Grönområden som ska värnas

Område möjligt för utveckling av bostäder

Dagvattenstråk

Område för dagvattenhantering

Naturreservat

Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen)

Riksintresse naturvård

0 0,4 0,80,2 Kilometers
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Områdets struktur
Eftersom Canadaområdet 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, upp till tre våningar, och tomterna mindre. Västerut, 
mot naturmarken, föreslås bebyggelsen bli glesare med större tomter och 
byggnader upp till två våningar. 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 grupp-
boenden 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. 

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 place-
ras ut på strategiska platser. Man kan även, särskilt i närheten av förskolan, 
anordna "lekstopp" 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.
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Flerfamiljshus fint inpassade i 

skogskaraktären. Illustration:

Sandra Håmås och Marika Nyström

Området bedöms rymma ca 200 

lägenheter och ca 100 småhus

Timmervägen
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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 bl.a. 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 Hemus-Prästholmen sidorna 188-193.

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 Unihoc-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- järnvägen 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. 

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

Infart till Hemus skidstadion och Unihoc arena
Trafiken till skidstadion och till innebandyarenan är periodvis intensiv och 
man ansluter från Oxbergsvägen över järnvägen, i plankorsning, för att där-
efter köra 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
 � Ny bebyggelse bör vara 

småskalig och utföras i 
max två våningar.

 � Värdefull jordbruksmark 
ska inte bebyggas. 

 � Utred ny väg till Hemus 
skidstadion och Unihoc 
arena.

Värdefull bebyggelsemiljö 
 � Ny bebyggelse inom 

detta område ska stärka 
bebyggelsens karaktär 
med traditionella gårds-
bildningar, se sidorna 
240-241. 

 � Nya byggnader, som 
prövas lämpliga med 
hänsyn till bebyggelse-
mönstret, måste även 
anpassas till befintlig 
byggnadstradition 
beträffande placering, 
volym, utformning, 
material och färgsätt-
ning. Vid underhåll 
används traditionella 
färger, material och 
byggnadstekniker.  

 � Befintlig, äldre bebyg-
gelse har sådant 
värde att rivningar är 
olämpliga.
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HEMUS

Teckenförklaring
Avgränsning planområde

Avgränsning delområden

Värdefull bebyggelsemiljö

Erosion prioritet III

Vägreservat förbifart

100-årsflöde

Cykel befintligt primärt nät

Cykel föreslagen utveckling primärt nät

Cykel befintligt sekundärt nät

Cykel föreslagen utveckling sekundärt nät

Fornlämning, punkt

Fornlämning, linje

Fornlämning, område

Grönstråk som ska värnas och/eller utvecklas

Grönområden som ska värnas

Naturreservat

Riksintresse naturvård

Värdefull jordbruksmark

Skidstadion

Hemus

Hemulån

Ö s t  e r d a l ä l v e n

Åränget

0 0,4 0,80,2 Kilometers

¯

Unihoc-
arena

Förslag till läge för 
ny infart, men frågan
behöver utredas närmare
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UTMELAND
Utmeland - från holbyar och Zorns gammelgård till  

kedjehus och badplats

Utmeland ansluter till Mora tätort i söder 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. Under 1900-talets 
första hälft utgjordes största delen av dagens Utmeland av jordbruksmark 
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 1960-talet 
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. 

Söder om 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, småskaliga bebyggelse i skala och volym.

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

Även området mellan Klockarhagen och det bebyggda området i Åmåsäng 
har pekats ut som värdefull jordbruksmark. Idag är vissa delar relativt 
igenvuxna i Åmåsäng och vissa delar betas. Brukningsvärdet är därmed 
begränsat men området är värdefullt för landskapsbilden då det obebyggda 
området är en viktig buffert mot badplatsen och berättar om hur Siljans-
bygdens landskap tidigare brukats.

Ängs- och betesmarksinventeringen, Jordbruksverket, 2003, pekar ut två 
ytor i Åmåsäng som kultiverad fodermark. Med detta avses före detta kul-
tiverad mark med en mer eller mindre tydlig påverkan av gödsling och 
kultivering vilket innebär att fältskiktets floravärden är små.

RIKTLINJER
 � I Utmeland framträder 

olika epokers planering-
sideal tydligt, vilket bör 
värnas.

 � Ny bebyggelse vid 
Eldsläckarevägen 
(nuvarande brand-
station) bör utföras i 
maximalt tre våningar. 
I övrigt maximalt två 
våningar.

 � Värdefull jordbruksmark 
ska inte bebyggas.

 � Naturreservat bildas för 
Saxviksöarna. Man bör 
utreda vilka av öarna 
som ska göras tillgäng-
liga för allmänheten och 
vilka som ska prioriteras 
för fågellivet. Man bör 
även utreda hur de ska 
göras tillgängliga, exem-
pelvis genom broar. 

 � Även Funäsudden kan 
vara aktuell för reservat.

 � Badplatsen ska ha 
möjlighet att utvecklas. 

Kulturhistoriskt värdefulla  
byggnader
 � Byggnaderna ska värnas, 

se mer på sidan 58-59. 
Deras värde är beskrivet 
i Kulturmiljöer i Mora 
kommun, 1991.
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UTMELAND

Teckenförklaring
Avgränsning planområde

Avgränsning delområden

LIS -område

Strandskydd, utökat

Värdefull jordbruksmark

Värdefull bebyggelsemiljö

Kulturhistoriskt värdefull väg

Område för fri passage i LIS-område

Cykel befintligt primärt nät

Cykel föreslagen utveckling primärt nät

Cykel befintligt sekundärt nät

Cykel föreslagen utveckling sekundärt nät

Fornlämning, punkt

Fornlämning, linje

Fornlämning, område

Saxviksoarna stråk

Grönstråk som ska värnas och/eller utvecklas

Grönområden som ska värnas

Område möjligt för utveckling av nya bostäder

Riksintresse naturvård

Utmelands-
monumentet

0 0,5 10,25 Kilometer ¯

Åmåsäng

Utmeland

Örjastäppan

Yvraden

Skeriol

Camping

bad-
plats

Tomtebo

Klockarhagen

skola

Saxviks-
öarna

Vattumyren
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Blister-
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Södra
Gotholmen

Norra
Gotholmen

Klubb-
holmen
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UTMELAND
Örjastäppan
Örjastäppan är verksamhets- och industriområde, tillkommet under 1900-
talets senare hälft. Bebyggelsen är storskalig och gaturummet ofta brett. 
Nyligen har en detaljplan för verksamheter, mittemot Vattumyrens indu-
striområde, tagits fram. 

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 lämpliga 
fågelbiotoper. På Funäsudden finns även en utpekad sumpskog och en 
nyckelbiotop med aspskog. 

RIKTLINJER, FORTS.
Värdefull bebyggelsemiljö
 � Ny bebyggelse inom 

detta område ska stärka 
bebyggelsens karaktär 
med traditionella gårds-
bildningar, se sidan 
240-241. 

 � Nya byggnader, som 
prövas lämpliga med 
hänsyn till bebyggelse-
mönstret, måste även 
anpassas till befintlig 
byggnadstradition 
beträffande placering, 
volym, utformning, 
material och färgsätt-
ning. Vid underhåll 
används traditionella 
färger, material och 
byggnadstekniker.  

 � Befintlig, äldre bebyg-
gelse har sådant 
värde att rivningar är 
olämpliga.

 � Längs gata markerad 
som kulturhistoriskt 
värdefull ska bebyg-
gelsen bilda ett tydligt 
och smalt gaturum.

 � Asfaltsbeläggningar bör 
undvikas på mindre 
vägar, öppna platser 
samt gårdsplaner. Nyan-
läggning, borttagande, 
samt uträtning och 
breddning av vägar bör 
undvikas. Belysnings-
armaturer och stolpar 
bör väljas med omsorg. 
Majstångsplatsen, vid 
vattetornet, ska visas 
hänsyn. 

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

Funäsudden från norr
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UTMELAND

Saxviksöarna från söder

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

Antagligen betades holmarna 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.

Kommunfullmäktige beslutade år 1988 att påbörja markinköp på öarna 
och att öarna så småningom skulle avsättas som naturreservat. 

I kartan på föregående uppslag föreslås hur öarna delvis kan göras tillgäng-
liga för allmänheten från Utmeland. Möjligheten att genom dragfärja ta 
sig ut på Klubbholmen från Tingsnäs bör undersökas. Översiktlig dragning 
av stigar och placering av fågeltorn föreslås. Broar eller dragfärjor behöver 
utföras så att viktiga farleder för båtar kan fortsätta att fungera. De södra 
öarna föreslås reserveras för fågellivet.
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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.

Ett planprogram upprättades år 2013 för att studera Åmåsängs möjliga 
utveckling främst med avseende på utvecklingen av camping. Det finns 
möjlighet att förtäta och strukturera upp det centrala fritidshusområdet 
men det bedöms även vara möjligt med viss förtätning söderut längs stran-
den.

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. 

RIKTLINJER, FORTS.
Åmåsäng, väster badplats
 � Fastigheterna bör vara 

relativt stora i förhål-
lande till byggnaderna.

 � Byggnader bör passas in  
i den omgivande skogs-
marken så att vegetation  
kan sparas mellan tomt-
platserna.

 � Ny bebyggelse bör 
begränsas till en våning.

 � Byggnadsarean för 
huvudbyggnad bör 
anpassas till omgivande 
bebyggelse.

 � Det kan vara lämpligt 
med flera mindre uthus-
byggnader.

 � 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.
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Åmåsäng, söder badplats
 � Tillkommande bebyg-

gelse bör anpassas till 
terrängen och naturen. 

 � Omgivande skog bör 
sparas i största möjliga 
mån.

 � Grundläggning ska ske 
utan omfattande schakt-
ning eller uppfyllnader.

 � Byggnadernas storlek 
och skala bör anpassas 
till omgivande bebyg-
gelse. 

 � Uthus bör uppföras 
som flera mindre bygg-
nadskroppar 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, område väster badplats

Åmåsäng, område söder badplats
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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 Bärsgård, vid Bärsgardsvägen.

Åkermarken är omfattande och sammanhängande, vilket är unikt för tätor-
ten men även i kommunen som helhet. Därför har stora områden utpekats 
som värdefulla för jordbruket.

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. 

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 man levde förr.

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

RIKTLINJER
 � Nya bostadsetableringar 

bör ske på äldre tomt-
platser eller i skogen 
eller på gränsen till 
skogsmarken.

 � Verksamheter får inte 
medföra risker eller stör-
ningar för omgivningen.

 � Värdefull jordbruksmark 
får inte bebyggas.

Värdefull bebyggelsemiljö
 � Nya byggnader inom 

dessa områden ska stärka 
bebyggelsens karaktär 
med traditionella gårds-
bildningar, se sidan 
240-241. 

 � Nya byggnader, som 
prövas lämpliga med 
hänsyn till bebyggelse-
mönstret, måste även 
anpassas till befintlig 
byggnadstradition 
beträffande placering, 
volym, utformning, 
material och färgsätt-
ning. Vid underhåll 
används traditionella 
färger, material och 
byggnadstekniker.  

 � Befintlig, äldre bebyg-
gelse har sådant 
värde att rivningar är 
olämpliga.

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

 � Asfaltsbeläggningar bör 
undvikas på mindre 
vägar, öppna platser 
samt gårdsplaner. Nyan-
läggning, borttagande, 
samt uträtning och 
breddning av vägar bör 
undvikas. Belysnings-
armaturer 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 sidan 
94-97. 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. 

Fornlämningar
I området finns det gott om fångstgropar och även fångstgropsystem 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
 � Flygplatsen ska ha 

möjlighet att utvecklas, 
exempelvis genom en 
förlängning av land-
ningsbanan.

 � För att inte öka bullret 
för boende i Isunda bör 
banan förlängas norrut. 
Detta kan innebära 
att vägen ut till flyg-
platsen behöver flyttas 
norrut eller att den äldre 
anslutningen från väg 45 
öppnas. 

 � Det är viktigt att 
området kring flyg-
platsens 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 lokalise-
rade hit, där det är långt 
till närmsta bostad. 

 � Bostäder ska inte 
medges alltför nära 
Lomsmyrens ridanlägg-
ning för att den ska ha 
möjlighet att utvecklas. 
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RIKTLINJER
Tuvan 
 � Den befintliga 1950-tals-

bebyggelsen, utmärkt 
som värdefull bebyg-
gelsemiljö, ska värnas. 
Byggnaderna ska bibe-
hållas till sin karaktär 
med avseende på volym,   
proportioner, material-
behandling, färgsättning, 
samt detaljeringsnivå. 
Originaldetaljer ska 
värnas.

 � Eventuell ny bebyg-
gelse 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
 � Friluftsområdet värnas
 � Skjutbanan ska omloka-

liseras.
 � Ny bebyggelse föreslås 

längs älven med fin 
utsikt över vattnet och 
centrala Mora. Bebyg-
gelsen bör utföras i 
maximalt tre våningar 
och ska anpassas till 
topografi och vegetation.

 � Ny bebyggelse föreslås 
även på nuvarande 
skjutbana och fotbolls-
planer. Här bör 
bebyggelsen vara 
varierad i både höjd och 
karaktär.

 � Ny bebyggelse är 
belägen under högsta 
beräknade flöde och en 
riskanalys kan behövas.

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 där det finns 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. 

Bebyggelsens karaktär
Flerfamljshusen 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. Man anpassade ofta bebyggelsen 
efter områdets topografi så att exempelvis skogsdungar bevarades, som man 
gjort även här.

Sandängarna
Sandängarna domineras av skogsmark. I sydost finns golfbana, i väster fot-
bollsplaner och skjutbana. I norr finns enstaka bostadsbebyggelse.

Vissa delar är lågt belägna och utsatta för översvämningsrisk från Öster-
dalälven. Däremot finns delar som kan vara lämpliga för bostadsbebyggelse. 
Ett område föreslås i söder, med fin utsikt in mot centrum. Ett område för 
bostäder föreslås även på nuvarande skjutbanan och fotbollsplaner, i nära 
anslutning till det populära Tuvan. 

TUVAN OCH SANDÄNGARNA
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RIKTLINJER
 � Önas karaktär av äldre 

jordbruksby bör värnas.
 � Värdefull jordbruksmark 

får inte bebyggas.
 � Förtätningsområden för 

bostäder föreslås.
 � Verksamheter nära 

bostäder får inte vara 
störande för omgiv-
ningen.

Område av övrigt intresse 
för kulturmiljövården
 � Ny bebyggelse inom 

detta område ska stärka 
bebyggelsens karaktär 
med traditionella gårds-
bildningar, se sidan 
240-241. 

 � Nya byggnader, som 
prövas lämpliga med 
hänsyn till bebyggelse-
mönstret, måste även 
anpassas till befintlig 
byggnadstradition 
beträffande placering, 
volym, utformning, 
material och färgsätt-
ning. Vid underhåll 
används traditionella 
färger, material och 
byggnadstekniker.  

 � Befintlig, äldre bebyg-
gelse har sådant 
värde att rivningar är 
olämpliga.

 � Längs gata markerad 
som kulturhistoriskt 
värdefull ska bebyg-
gelsen bilda ett tydligt 
och smalt gaturum.

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

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. 

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. 

ÖNA

RIKTLINJER, FORTS.
 � Asfaltsbeläggningar bör 

undvikas på mindre 
vägar, öppna platser 
samt gårdsplaner. Nyan-
läggning, borttagande, 
samt uträtning och 
breddning av vägar bör 
undvikas. Belysnings-
armaturer 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 man sig bisysslor. I mitten av 1700-talet började man 
tillverka ur. 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 till-
verkningen för att på 1860-talet helt ha försvunnit. 

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. Man tillverkade till 
en början pinglor, selkrokar, selbeslag mm. År 1876 började man tillverka 
pannkranar. Knivtillverkningen 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 den tidigare återvinningscentralen, där företag idag 
kan lämna sitt avfall. 

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

RIKTLINJER
 � Det är värdefullt att 

Östnors speciella 
karaktär med en 
blandning av gamla 
gårdar, odling och verk-
samheter kan fortsätta 
utvecklas. 

 � Värdefull jordbruksmark 
får inte bebyggas.

 � Förtätningsområden för 
bostäder föreslås.

 � Nya bostäder bör inte 
uppföras nära återvin-
ningscentralen. 

 � Verksamheter nära 
bostäder får inte vara 
störande för omgiv-
ningen.

forts., se nästa uppslag
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Naturvärden
Östnor ligger i utkanten av Morafältet, som är av riksintresse för naturvår-
den, läs mer på sidan 45.

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).

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.

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. 

RIKTLINJER, FORTS.
Värdefull bebyggelsemiljö 
och övrigt intresse för kul-
turmiljövården
 � Ny bebyggelse inom 

detta område ska stärka 
bebyggelsens karaktär 
med traditionella gårds-
bildningar, se sidan 
240-241.

 � Nya byggnader, som 
prövas lämpliga med 
hänsyn till bebyggelse-
mönstret, måste även 
anpassas till befintlig 
byggnadstradition 
beträffande placering, 
volym, utformning, 
material och färgsätt-
ning. Vid underhåll 
används traditionella 
färger, material och 
byggnadstekniker.  

 � Befintlig, äldre bebyg-
gelse har sådant 
värde att rivningar är 
olämpliga.

 � Längs gata markerad 
som kulturhistoriskt 
värdefull ska bebyg-
gelsen bilda ett tydligt 
och smalt gaturum.

 � Asfaltsbeläggningar bör 
undvikas på mindre 
vägar, öppna platser 
samt gårdsplaner. Nyan-
läggning, borttagande, 
samt uträtning och 
breddning av vägar bör 
undvikas. Belysnings-
armaturer och stolpar 
bör väljas med omsorg. 
Majstångsplatsen ska 
visas hänsyn. 

 � Häckar, vårdträd och 
karaktäristiska träd i 
gaturummet  bör visas 
hänsyn. 
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Risets vattenverk
Det vattenverk som försörjer nästan hela tätorten även vissa kringliggande 
byar med dricksvatten ligger i Riset, väster om Östnor. Det finns idag ett 
skyddsområde men det finns behov av att detta utökas uppströms, mot 
nordväst. Det är även viktigt att intilliggande bebyggelse inte riskerar att 
orsaka en försämrad vattenkvalitet, genom olämpliga avloppsanläggningar.
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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 
Kråkberg 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. Vid 
Skåludden har man 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 fann man knivar, pärlor, 
halsband och textilier. Nordväst om denna plats finns ett mindre gravfält. 
Inte långt från gravfältet har man bland annat funnit en spjutspets och 
pilspetsar. 

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. 

Man fick tidigt binäringar här 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.

RIKTLINJER
 � Kråkbergs långa konti-

nuitet ska värnas.
 � Värdefull jordbruksmark 

ska inte bebyggas med 
hänsyn till landskaps-
bilden. 

 � Det finns vissa möjlig-
heter till förtätningar av 
bostäder, se karta.

 � Ny bebyggelse ska 
anpassas till omgiv-
ningen vad gäller, skala, 
volym och färgsättning.

Område av övrigt intresse 
för kulturmiljövården 
 � Vid exploatering i 

området ska Kråkbergs 
långa historia och konti-
nuitet värnas.

 � Man ska vara särskilt 
uppmärksam på 
fornlämningar vid 
markarbeten.

forts., se nästa uppslag
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KRÅKBERG

Öna

Teckenförklaring
Avgränsning planområde

Avgränsning delområden

LIS-områden

Område möjligt för utveckling av bostäder

Värdefull jordbruksmark

Värdefull bebyggelsemiljö

Vägreservat förbifart

Kulturhistoriskt värdefull väg

Fornlämning, punkt

Fornlämning, linje

Fornlämning, område

Övriga intressen kulturmiljövård

100-årsflöde

Grönområden som ska värnas
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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 strandsan-
djägare 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 bybeyggelsen. 

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. 

RIKTLINJER, FORTS.
Värdefull bebyggelsemiljö
 � Ny bebyggelse ska stärka 

bebyggelsens karaktär 
med traditionella gårds-
bildningar, se sidan 
240-241. 

 � Nya byggnader, som 
prövas lämpliga med 
hänsyn till bebyggel-
semönstret, måste 
anpassas till befintlig 
byggnadstradition 
beträffande placering, 
volym, utformning, 
material och färgsätt-
ning. Vid underhåll 
används traditionella 
färger, material och 
byggnadstekniker.  

 � Befintlig, äldre bebyg-
gelse har sådant 
värde att rivningar är 
olämpliga.

 � Längs gata markerad 
som kulturhistoriskt 
värdefull ska bebyg-
gelsen bilda ett tydligt 
och smalt gaturum.

 � Asfaltsbeläggningar bör 
undvikas på mindre 
vägar, öppna platser 
samt gårdsplaner. Nyan-
läggning, borttagande, 
samt uträtning och 
breddning av vägar bör 
undvikas. Belysnings-
armaturer och stolpar 
bör väljas med omsorg. 
Majstångsplatsen ska 
visas hänsyn. 

 � Häckar, vårdträd och 
karaktäristiska träd i 
gaturummet  bör visas 
hänsyn. 
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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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NORRA KRÅKBERG
RIKTLINJER
 � Större delen av området 

bör detaljplaneläggas, 
även befintlig bebyggelse 
för att reda ut hur VA 
och väg ska anordnas 
och för att säkra allmän-
hetens tillgänglighet till 
stranden. Detaljplane-
ring kan ske etappvis. 

 � En fördjupad natur-
värdesinventering  bör 
göras om område nära 
stranden berörs. 

 � Det kan behövas en 
arkeologisk utredning.

 � Detaljplanen bör även 
utreda möjlighet till att 
anlägga småbåthamn.

 � Hela området bör 
anslutas till det allmänt  
vatten- och spillvatten-
nätet.

 � Eftersom industri-
området 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 

sk ”gröna stråk” som gör 
strandområdet allmänt 
tillgängligt. För att säker-
ställa viktiga släpp/stigar 
ner mot vattnet har fri 
passage markerats på 
kartan, vilket begränsar 
bebyggelsens utbred-
ning. 

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

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.

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

Linnea och ögonpyrola, foto: Bengt Oldhammer
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NORRA KRÅKBERG

Teckenförklaring
Avgränsning planområde

Avgränsning delområden
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NORRA KRÅKBERG
RIKTLINJER, FORTS.
Nytt bostadsområde

 � En ny huvudgata 
föreslås anslutas till väg 
70, antingen vid Kråk-
bergsvägens nuvarande 
anslutning eller något 
norrut. 

 � Huvudgatan ska leda 
fram till Näsudden.

 � En gata, som trafikeras 
av buss föreslås från 
huvudgatan till Bonäs-
vägen. 

 � 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 skogs-
marksområde föreslås 
sparas mellan den nya 
bebyggelsen och strand-
bebyggelsen för att 
fungera som närrekre-
ationsområde för de 
boende.

 � Eventuell nyetablering 
i industriområdet bör 
prövas med beaktande 
av såväl framtida 
bostadsbebyggelse som 
trafikpåverkan på Kråk-
bergsvägen.

 � Ett område för begrav-
ningsplats föreslås 
reserveras mellan 
befintliga industrier 
och de tillkommande 
bostäderna. Till begrav-
ningsplatsens utkant bör 
det även vara möjligt att  
lokalisera minneslund 
för smådjur. 

Bebyggelsekaraktär 
Befintlig bebyggelse finns ovanför Orsasjöns strandplan och utgörs till stor 
del av fritidshusbebyggelse med ett 70-tal bostadsfastigheter varav 5-10 st 
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. 

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.

Brant strandbrink ner mot Orsasjön, 

Foto: Bengt Oldhammer
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NORRA KRÅKBERG

området reserverat för

begravningsplats

möjligt läge för 

småbåtshamn

bussgata

gång- och cykel-

förbindelse
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Ovan: Bostadshusets och komplementbyggnadens placering verkar inte gårdsbildande 

på tomten. Placering är vanlig i nyare villaområden men är olämplig i områden med 

karaktären av traditionell by. Även färgsättningen är olämplig.

Ovan: Bostadshusets och komplementbyggnadens placering verkar svagt gårdsbil-

dande 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. Denna placering är ett exempel på ett lämpligt alternativ i 

områden med karaktären av traditionell by. Även färgsättningen är lämplig.

ATT BYGGA NYTT OCH 
FÖRÄNDRA I VÄRDEFULLA 
BYMILJÖER
Flera byar i Mora tätort 
har i vissa delar fort-
farande en karaktär av 
traditionell by där bygg-
naderna 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 gårdsbild-
ning på tomten men också 
ett tydligt gaturum i byn. 

I delområdena har värde-
fulla bebyggelsemiljöer 
pekats ut och i de äldre 
byarna är det just kvarle-
vorna av den gamla byn och 
gårdsbildningarna som är 
viktiga att värna. Här nedan 
visas hur detta kan åstad-
kommas:
 
Bostadshuset och eventu-
ella komplementbyggnader 
ska placeras så att de 
tillsammans verkar gårds-
bildande på tomten. Under 
förutsättning att inte annat 
anges bör byggnaderna 
placeras endast några meter 
från gatan. Bostadshus kan 
läggas längs gatan om trafik-
situationen tillåter. Entrén 
ska ändå förläggas in mot 
gården.

Takmaterialet på bostads-
husen är tegelröda 
takpannor. Tegelröda eller 
ljusa, exempelvis galvade, 
plåttak förekommer också 
och är vanligare på komple-
mentbyggnader än på 
bostadshus.
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Ovan: Bostadshusets och komplementbyggnadernas placering verkar starkt gårdsbil-

dande 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 gårdsbil-

dande 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. Placeringen av byggnaderna och färgsättningen är ett 

exempel på ett lämpligt alternativ i områden med karaktären av traditionell by, men 

den stora mängden träd på gården motverkar bykaraktären.

FORTS. Fasadmaterialet är 
trä, oftast stående träpanel 
eller knuttimrade hus. 
Liggande träpanel före-
kommer. 

På bostadshusen är röd 
slamfärg vanligast, men 
även obehandlat trä och 
gråa eller bruna toner före-
kommer.

För komplementbyggnader 
är obehandlat trä vanligare 
än på bostadshus, men 
färgsättningen är annars 
den samma. 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 komple-
mentbyggnader behöver 
inte vara i samma färg, 
men det är inte lämpligt 
att måla komplementbygg-
nader i andra färger än ovan 
nämnda även om bostads-
huset sedan tidigare har en 
annan färg.

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

Illustrationer: Frida Petersson
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GENOMFÖRANDE
För att genomföra planförslaget behövs olika typer av insatser, dels konkreta ombyggnationer 
i exempelvis cykelvägnätet men även mer långsiktig planering, exempelvis för att möjliggöra 
bostäder på Tingsnäs.

I det här kapitlet föreslås en översiktlig handlingsplan för hur vi ska nå våra visioner. Handlings-
planen behöver bli mer detaljerad och även införlivas i den kommunala investeringsbudgeten och 
kontinuerligt revideras och följas upp. 



243

P
LA

N
FÖ

R
S

LA
G

HUR SKA VI NÅ VÅRA VISIONER?
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen har bedrivits stegvis :

 - Stadsbyggnadsvision
 - Planförslag
 - Genomförande 
 - Konsekvenser

Planförslaget, som är huvuddelen av den fördjupade översiktsplanen, grun-
dades i en stadsbyggnadsvision, se sidorna 30 - 37. Stadsbyggnadsvisionen 
utgår från den strategiska planen men har konkretiserats utifrån stadsbygg-
nadsfrågor. I korthet består den av fyra delar:

 - Regionstad Mora. Mora är centralort i norra Dalarna och här 
erbjuds attraktiva bostäder med tillgång till goda kommunikationer, 
både inom tätorten men även ut i länet och landet.

 - Det aktiva Mora. I Mora har man nära till friluftsliv och natur. 
Stadsmiljön inbjuder till möten och vistelse.

 - Kulturstaden Mora. De äldre byggnadstraditionerna värnas och lyfts 
fram men högkvalitativa nytillskott inom arkitekturen tillåts skapa 
intressanta kontraster eller harmonier. 

 - Mora vid vattnet. Närheten till vattnet är påtaglig i Mora. Nya 
bostäder byggs med sjöutsikt och det finns trevliga utemiljöer vid 
stränderna.

På de följande sidorna listas olika åtgärder som kommunen kan vidta för att 
vi ska nå dit vi vill. Emellertid kan framtiden påverkas av omständigheter 
i omvärlden som kommunen har svårt att påverka, exempelvis demografi, 
ändrade förutsättningar för näringsliv, turism och naturvård.
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PLANERINGSINSATSER FÖR ATT FÖRBÄTTRA STADSMILJÖN
I olika avsnitt i dokumentet föreslås planeringsinsatser för att förbättra 
stadsmiljön. Den här typen av dokument behöver ligga till grund för kon-
kreta utbyggnadsprojekt och behöver påbörjas ganska snart. 

De planer eller program som bedöms behövas de närmsta åren är:

 - Program för utformning av utemiljön, där frågor om utformning av 
exempelvis bänkar, sopkorgar och uteserveringar behandlas.

 - Skyltprogram med riktlinjer för utformning av skyltar.
 - Cykelplan med en strategi för hur gång- och cykelvägnätet ska 

byggas ut.
 - Trädplan behövs för att få en överblick över kommunens träd-

innehav och vilka behov som finns framöver, exempelvis beskärning 
och återplantering.

 - Belysningsprogram för att identifiera de behov av belysning som 
finns och hur det ska uppnås.

ANDRA INSATSER SOM BEHÖVS
Det är inte bara planer och program som behövs, utan det krävs konkreta 
insatser för att skapa den tätort som vi eftersträvar:

 - Omgestaltning Kyrkogatan (gågatan) för att stärka centrum som 
mötes- och handelsplats.

 - Naturreservat ska upprättas för Saxviksöarna, för att uppmärk-
samma de naturvärden som finns och göra vissa av dem tillgängliga 
för allmänheten.

 - Gångstråk längs vattnet (kan krävas detaljplan på vissa sträckor, 
beroende på utformning)

 - Uppdatering av skriften "Kulturmiljöer i Mora kommun" för att 
uppmärksamma och värna tätortens bebyggelse.

 - Omgestaltning Vasagatan, kommunhusparken/Stapelparken och 
området vid Vasaloppsmålet. 

 - Vägvisningssystem så att man lättare hittar de parkeringar som är 
lediga.
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PLAN- OCH EXPLOATERINGSPROJEKT DE NÄRMASTE ÅREN
För att klara den stora efterfrågan på bostäder de närmaste åren men även 
för att möjliggöra en utveckling av verksamheter behöver kommunen ta 
fram många detaljplaner och därefter bygga ut gator, VA mm och därefter 
sälja marken. De planer som är på gång de närmaste åren är:

 - Detaljplan för verksamheter norr om Färnäs.
 - Detaljplan för Canadaområdet.
 - Detaljplan för genomfarten väg 26/45/70
 - Detaljplan för bostäder på Saxnäs.
 - Detaljplan för bostäder på Tyskgården.
 - Detaljplan för bostäder på gamla brandstationen, vid Eldsläckare-

vägen.
 - Detaljplan för evenemangsområde på Strandens skolområde.
 - Detaljplan för bostäder på gamla busstationen.
 - Detaljplan för skola och bostäder på Broåkern.
 - Detaljplan för bostäder i Noret norra, etapp 2.
 - Planprogram för Tingsnäs
 - Planprogram för norra Kråkberg

PLAN- OCH EXPLOATERINGSPROJEKT PÅ LITE LÄNGRE SIKT
Det finns planer och projekt som den fördjupade översiktsplanen förutsät-
ter men som behöver ske på lite längre sikt:

 - Detaljplan för bostäder och omgestaltning av parkmarken på Kajen.
 - Detaljplan för utveckling av Prästholmen och stråket mot Hemus.
 - Detaljplaner för förtätning av bostäder i Utmeland.
 - Detaljplan för bostäder på Sanda.
 - Detaljplan för bostäder i Noret norra, etapp 3.
 - Detaljplan för bostäder vid Selbäcksvägen.
 - Detaljplaner för Tingsnäs.
 - Detaljplaner för norra Kråkberg.

Det finns dessutom flertalet föreslagna projekt, exempelvis förtätning av 
bostäder i Åmåsäng, som är beroende av att fastighetsägarna själva driver 
frågan. De är därför svåra att tidsbestämma.
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INLEDNING
Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveck-

ling främjas. Miljöbedömningars roll är att göra beslutsprocessen mer förebyggande, mer 

strategisk och mer hållbar och resultatet är en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Planläggning ska främja en långsiktigt god och hållbar samhällsutveckling. Det innebär bland annat att 
planera för en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder, en god 
livsmiljö för alla, god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt god ekonomisk tillväxt och 
effektiv konkurrens. 

För att det ska bli tydligt om översiktsplaneringen bidrar till en hållbar utveckling behöver planförslagets 
konsekvenser analyseras. Den fördjupade översiktsplanen ska vara utformad så att innebörden och konse-
kvenserna av den tydligt framgår. En bra beskrivning av konsekvenserna kan även underlätta tillämpningen 
av planen och öka förståelsen för de bedömningar som har gjorts.

VAD ÄR EN MILJÖBEDÖMNING OCH VAD ÄR EN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING?
En miljöbedömning är den process i vilken en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utarbetas. I miljöbe-
dömningen ingår bland annat att miljökonsekvensbeskrivning upprättas, att samråd genomförs och att 
resultatet av samrådet beaktas i beslutsprocessen samt att information om antagandebeslutet lämnas. 

MILJÖ-
KONSEKVENS-
BESKRIVNING
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Miljöbalk (1998:808) 
6 kap 11 §

11 § När en myndighet eller kom-
mun upprättar eller ändrar en plan 
eller ett program, som krävs i lag 
eller annan författning, skall myn-
digheten eller kommunen göra en 
miljöbedömning av planen, pro-
grammet eller ändringen, om dess 
genomförande kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan.

Syftet med miljöbedömningen är 
att integrera miljöaspekter i planen 
eller programmet så att en hållbar 
utveckling främjas.

Regeringen får meddela föreskrif-
ter om vilka slags planer och pro-
gram som alltid kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan samt 
om undantag från kravet på miljö-
bedömning. Regeringen får också 
meddela föreskrifter om samråd i 
samband med bedömningen av om 
en plan, ett program eller en ändring 
kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Lag (2004:606)

VARFÖR GÖR VI EN MILJÖBEDÖMNING?
När en kommun upprättar eller ändrar en plan som krävs i lag eller annan 
författning, ska kommunen göra en miljöbedömning av planen, om dess 
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (Miljöbal-
ken 6 kap 11§).

Hur vet man om genomförandet av planen medför betydande miljöpå-
verkan? Enligt MKB-förordningen, 4 §, antas genomförandet av en plan 
medföra betydande miljöpåverkan om 

 1. Genomförandet av planen kan antas innefatta en verksamhet 
som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 § a Miljöbalken eller
 2. Anger förutsättningarna för kommande tillstånd för verksamhe-
ter i bilaga 3 (se faktaruta till vänster)

Översiktsplaner behandlar lokaliserings- och exploateringsfrågor och anger 
en önskvärd mark- och vattenanvändning. De anger därför förutsättningar 
eller vägledning för kommande tillstånd. Typiska tillstånd är exempelvis 
sådana som lämnas enligt 9 kap Miljöbalken (som behandlar miljöfar-
liga verksamheter och hälsoskydd) för anläggningar för infrastruktur men 
begreppet tillstånd ska inte tolkas snävt, exempelvis ingår även bygglov och 
dispenser. 

VAD SKA EN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING INNEHÅLLA?
Det är den betydande miljöpåverkan som översiktsplanens genomförande 
kan antas medföra som ska identifieras, beskrivas och bedömas. Innehållet i 
en MKB regleras i 6 kap 12 § Miljöbalken och i förordningen om miljökon-
sekvensbeskrivningar (1998:905) (se faktaruta på nästa sida).

Emellertid ska, enligt Plan- och bygglagen, planens konsekvenser tydligt 
framgå, varför det här kapitlet kommer att innehålla fler aspekter än enbart 
de som medför betydande miljöpåverkan. På så vis tydliggörs förhoppnings-
vis även den avvägning som kommunen har gjort mellan olika allmänna 
intressen. 

Utdrag ut Förordning 
(1998:905) om 
miljökonsekvens-
beskrivningar, bilaga 3

 INFRASTRUKTURPROJEKT
    a) Anläggning av industriområ-
den.
    b) Projekt för tätortsbebyggelse, 
inklusive byggande av shoppingcen-
trum och parkeringsplatser.
    c) Byggande av järnvägar, om-
lastningsstationer eller terminaler för 
kombinerad trafik (andra projekt än 
de som omfattas av bilaga 1).
    d) Anläggning av flygfält (andra 
projekt än de som omfattas av bila-
ga 1).
    e) Byggande av vägar, hamnar 
eller hamnanläggningar, inklusive 
fiskehamnar (andra projekt än de 
som omfattas av bilaga 1).
    f) Anläggning av inre vattenvägar 
(andra projekt än de som omfattas 
av bilaga 1) och anläggningar för 
reglering av vattenflöden.
    g) Dammar och andra fördäm-
ningar eller vattenmagasin för lång-
varigt bruk (andra projekt än de som 
omfattas av bilaga 1).

[...]   

    
TURISM OCH FRITID
    a) Skidbackar, skidliftar och lin-
banor med tillhörande anläggningar.
    b) Hamnar för fritidsbåtar.
    c) Hotellkomplex och fritidsbyar 
med tillhörande anläggningar utan-
för sammanhållen bebyggelse.
    d) Permanenta campingplatser.
    e) Temaparker. Förordning 
(2005:356).
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AVGRÄNSNING
För att behandla de miljöfrågor som är relevanta i sammanhanget och 
undvika onödigt arbete behöver man avgränsa vilka frågor som är mest 
aktuella att hantera. 

Ett samråd om avgränsningen genomfördes med Länsstyrelsen sommaren 
2015. Då identifierades följande frågor som viktiga att behandla: miljökva-
litetsnormer (luft, vatten och buller) miljömål (nationella och regionala), 
trafik, barriäreffekter, kulturmiljö, boendemiljö, stadsbild, grönstruktur, 
risker, förorenad mark och klimat. För att underlätta läsbarheten har dessa 
frågor införlivats i olika avsnitt, exempelvis beror barriäreffekter ofta på 
trafiken.

En översiktsplan, även en fördjupad, är av övergripande karaktär och 
behandlar större strukturer och system. Därför bör miljöbedömningen 
även behandla effekterna av mer övergripande frågor. Frågor av mer detal-
jerad karaktär hanteras bättre i samband med prövning av andra planer 
eller i tillståndsprövningen. 

Den fördjupade översiktsplanen anger förutsättningar för Förbifart Mora 
och för Genomfart Mora, två vägprojekt som är av den karaktären att de 
omfattas av bilaga 3 i MKB-förordningen och anses medföra betydande 
miljöpåverkan. De beskrivs därför något mer ingående. 

Den geografiska avgränsningen är planområdet men området påverkas 
naturligtvis av skeenden utifrån. 

Den tidsmässig avgränsningen är satt till år 2030 men ibland berörs frågor 
med en längre livslängd.

Miljöbalken 6 kap 12 §

12 § Inom ramen för en miljöbe-
dömning enligt 11 § skall myndig-
heten eller kommunen upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning där den 
betydande miljöpåverkan som pla-
nens eller programmets genomför-
ande kan antas medföra identifieras, 
beskrivs och bedöms. Rimliga alter-
nativ med hänsyn till planens eller 
programmets syfte och geografiska 
räckvidd skall också identifieras, be-
skrivas och bedömas.

 Miljökonsekvensbeskrivningen skall 
innehålla 

 1. en sammanfattning av planens 
eller programmets innehåll, dess 
huvudsakliga syfte och förhållande 
till andra relevanta planer och pro-
gram,

 2. en beskrivning av miljöförhållan-
dena och miljöns sannolika utveck-
ling om planen, programmet eller 
ändringen inte genomförs,

 3. en beskrivning av miljöförhållan-
dena i de områden som kan antas 
komma att påverkas betydligt,

 4. en beskrivning av relevanta be-
fintliga miljöproblem som har sam-
band med ett sådant naturområde 
som avses i 7 kap. eller ett annat 
område av särskild betydelse för 
miljön,

 5. en beskrivning av hur relevanta 
miljökvalitetsmål och andra miljö-
hänsyn beaktas i planen eller pro-
grammet,

 6. en beskrivning av den betydande 
miljöpåverkan som kan antas upp-
komma med avseende på biologisk 
mångfald, befolkning, människors 
hälsa, djurliv, växtliv, mark, vat-
ten, luft, klimatfaktorer, materiella 
tillgångar, landskap, bebyggelse, 
forn- och kulturlämningar och annat 
kulturarv samt det inbördes förhål-
landet mellan dessa miljöaspekter,

 7. en beskrivning av de åtgärder 
som planeras för att förebygga, hin-
dra eller motverka betydande nega-
tiv miljöpåverkan,

 8. en sammanfattande redogörelse 
för hur bedömningen gjorts, vilka 
skäl som ligger bakom gjorda val av 
olika alternativ och eventuella pro-
blem i samband med att uppgifterna 
sammanställdes,

 9. en redogörelse för de åtgärder 
som planeras för uppföljning och 
övervakning av den betydande mil-
jöpåverkan som genomförandet av 
planen eller programmet medför, 
och

 10. en icke-teknisk sammanfattning 
av de uppgifter som anges i 1-9. Lag 
(2004:606).
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BAKGRUND
Här ges bakgrundsinformation av olika slag, exempelvis om begreppet hållbarhet, de nationella 

miljömålen och miljökvalitetsnormerna. Dessutom beskrivs de viktigaste omvärldsfaktorerna 

och det ges en kort sammanfattning av planförslaget och en beskrivning av nollalternativet.
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BEGREPPET HÅLLBARHET 
Den fördjupade översiktsplanen ska enligt miljöbalken främja en hållbar 
utveckling. Med vad är hållbar utveckling egentligen? Begreppet används 
vanligtvis för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling. Den kanske 
vanligast förekommande definitionen av begreppet kommer ur Brunt-
landkommissionens rapport "Vår gemensamma framtid" som publicerades 
1987:

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att även-
tyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Ett sätt att göra begreppet mer konkret är att definiera det i termer av olika 
dimensioner eller kategorier av fenomen, resurser och processer, exempel-
vis genom att tala om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet (KTH, 
2016).

Begreppet har visualiserat på olika sätt genom tiderna och det nyaste kan 
ses nedan. Modellen förtydligar att de tre hållbarhetsperspektiven – det 
ekologiska, sociala och ekonomiska – är beroende av varandra. Den visar 
att det ekonomiska systemet är en del av det sociala, och att det sociala 
systemet är en del av det ekologiska. Det ekologiska systemet är basen och 
sätter gränserna för de övriga dimensionerna.  

ekologisk
social

ekonomisk
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NATIONELLA, REGIONALA OCH LOKALA MILJÖMÅL 
De nationella miljömålen listas till vänster. Länsstyrelsen Dalarna arbetar 
med att bryta ner de nationella målen till regionala mål men man har även 
lagt till ett mål, nämligen ekologisk produktion och konsumtion. Kommu-
nen arbetar med att ta fram en ny Miljö- och naturvårdsplan för att bryta 
ned miljömålen till lokal nivå. 

MILJÖKVALITETSNORMER 
Sverige har miljökvalitetsnormer för att uppnå miljömålen. Mil-
jökvalitetsnormerna definieras i 5 kap Miljöbalken. Det finns idag 
miljökvalitetsnormer för

 - buller (som naturvårdsverket ansvarar för)
 - utomhusluft (som naturvårdsverket ansvarar för)
 - vattenkvalitet (som havs- och vattenmyndigheten ansvarar för)

En miljökvalitetsnorm anger den lägsta godtagbara nivå som miljön 
eller människorna bedöms kunna tåla. Kommuner och myndigheter har 
huvudansvaret för att normerna följs, men ett visst ansvar finns även hos 
olika verksamhetsutövare. Enligt miljöbalken ska alla ha kunskap om sin 
miljöpåverkan och självmant utföra rimliga åtgärder för att begränsa verk-
samhetens hälso- och miljöpåverkan. Ansvaret ökar med verksamhetens 
storlek och miljöpåverkan.

Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och myndigheter planerar 
och planlägger, bedriver tillsyn och ger tillstånd till att driva anläggningar. 
Hur beslutande myndighet ska förhålla sig till normer vid planering eller 
prövning av nya och ändrade verksamheter regleras bland annat i plan- och 
bygglagen, väglagen, lag om byggande av järnväg samt i miljöbalken. 

Utomhusluft
De ämnen som regleras genom miljökvalitetsnormer är kvävedioxid, 
kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kol-
monoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.

De flesta normerna är så kallade gränsvärdesnormer som ska följas, medan 
några är så kallade målsättningsnormer som ska eftersträvas. Normerna 
baseras huvudsakligen på krav i EU-direktiv. Förordningen heter idag luft-
kvalitetsförordningen (2010:477).

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. Med utom-
husluft avses enligt förordningen utomhusluften med undantag för 
arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik.

Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljö-
kvalitetsnormerna, i samverkan med andra kommuner eller på egen hand, 
och att tillhandahålla aktuell information om föroreningsnivåerna.

Länsstyrelsen Dalarna och Dalarnas luftvårdsförbund genomförde 
mätningar av luftkvaliteten under 2010, för partiklar och vissa andra föro-
reningar som det finns miljökvalitetsnormer för. Mora hade höga halter av 

Generationsmålet - Till nästa 
generation ska vi lämna över ett 
samhälle där de stora miljöpro-
blemen är lösta. Lösningen av 
dessa miljöproblem får inte orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem i 
andra delar av världen.

De nationella miljömålen

1. Begränsad klimatpåverkan
 
2. Frisk luft

3. Bara naturlig försurning

4. Giftfri miljö 

5. Skyddande ozonskikt

6. Säker strålmiljö

7. Ingen övergödning
 
8. Levande sjöar och vattendrag

9. Grundvatten av god kvalitet

10. Hav i balans samt levande kust 
och skärgård
 
11. Myllrande våtmarker

12. Levande skogar

13. Ett rikt odlingslandskap

14. Storslagen fjällmiljö

15. God bebyggd miljö

16. Ett rikt växt- och djurliv

läs mer på: 

www.naturvardsverket.se
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partiklar under våren där uppvirvling av vägdamm är den främsta orsaken 
men miljökvalitetsnormerna överskreds inte. Mätningar av kvävedioxid 
och bensen genomfördes under tre vintrar och värdena ligger under mil-
jökvalitetsnormerna. En ny mätning av partiklar i luften (PM 2,5 och PM 
10) ska göras i Mora tätort under år 2017 i samverkan med Dalarnas luft-
vårdsförbund.

Buller
Buller hanteras utförligt i kapitlet om Störningar och risker, sidan 152-155. 
Många är idag utsatta för buller i sin bostadsmiljö men genom att planera 
bebyggelsen så att nya bostäder placeras i lägen som är mindre bullerut-
satta och genom att placera uteplatser och sovrum på skyddade sidor kan 
antalet bullerutsatta personer minska. 

Vatten 
Miljökvalitetsnormen innebär att inga vattenförekomster får försämras. Ny 
bebyggelse får inte medföra sämre vattenkvalitet. Detta innebär att man 
måste arbeta för bra vatten- och avloppslösningar och rening av dagvatten.

Sveriges vattendrag har klassificerats utifrån sin ekologiska status och sin 
kemiska status. Siljan, Orsasjön, Hemulån och Österdalälven har måttlig 
ekologisk status (grad 3 på en 5-gradig skala). Vasslarängsbäcken har 
däremot god ekologisk status (2 av 5). 

RIKSINTRESSEN 
Inom planområdet finns flera olika riksintressen. Siljansbygden är av riksin-
tresse enligt Miljöbalken 4 kap 2 § med hänsyn till natur- och kulturvärdena 
som är särskilt intressanta för turism och friluftsliv. Däremot finns det inga 
Natura 2000-områden inom planområdet, områden av intresse för hela 
Europa, se faktaruta till höger. 

Planområdet omfattas av Riksintresse för friluftslivet, Siljansområdet enligt 
3 kap Miljöbalken och Siljan, Orsasjön och Skattungen är av riksintresse 
för naturvården. Även Morafältet, norr och väster om tätorten, är av riksin-
tresse för naturvården. I norra delen av planområdet finns en mindre del av 
Riksintresset för kulturmiljö, Orsasjön, som omfattar den östra stranden av 
sjön, bland annat Vattnäs, där det finns rikligt med fornlämningar. 

Läs mer om varje riksintresse under respektive temaområde i planförslaget.

Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av skyd-
dade områden i hela EU.

Målet med nätverket är att hejda 
utrotningen av arter och livsmiljöer.  

Urvalet av Natura 2000-områden 
är en viktig grund för att bevara ett 
representativt urval av naturmiljö-
er i Sverige. Natura 2000 omfat-
tar värdefulla naturområden med 
arter eller naturtyper som är särskilt 
skyddsvärda ur ett europeiskt per-
spektiv.
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FOLKHÄLSA
Nationella folkhälsomål
Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Det över-
gripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 
för hela befolkningen. Särskilt angeläget är det att hälsan förbättras för de 
grupper som är mest utsatta för ohälsa. Den fördjupade översiktsplanen 
har bedömts kunna påverka målområde 1,3,5 och 9, se lista till vänster.

1. Delaktighet och inflytande i samhället handlar om att stärka social och 
kulturell delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt 
stärka barns och ungdomars samt äldres möjligheter till inflytande och del-
aktighet i samhället. 

3. Trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för barns och ungdomars 
hälsa och för folkhälsan på lång sikt. Den ökande psykiska ohälsan bland 
barn och ungdomar bör uppmärksammas särskilt, liksom utvecklingen av 
barns och ungdomars levnadsvanor.

5. Sunda och säkra miljöer och produkter är av grundläggande betydelse 
för folkhälsan. De framtida insatserna inom området ska utgå ifrån de av 
riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen och en kretsloppsstrategi. Insat-
serna för att skapa en säker trafikmiljö ska på samma vis utgå från de av 
riksdagen beslutade målen för transportpolitiken.

9. Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling. Samhället 
kan utformas så att det ger förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet för 
hela befolkningen.

Moras arbete med social hållbarhet
Mora kommun deltar i ett nationellt nätverk för strategiska folkhälsofrågor. 
Nätverket drivs av Sveriges kommuner och landsting, SKL, och 26 kom-
muner deltar. Utgångspunkten för nätverket är strategiska folkhälsofrågor 
ur ett lokalt och regionalt perspektiv, frågor som också är kopplade till den 
övergripande planeringen och hållbar utveckling. 

OMVÄRLDSUTVECKLING
Oavsett vad kommunen väljer att göra kommer omvärlden att förändras 
framöver och det är också något som påverkar kommunens utveckling. 
Därför beskrivs till att börja med en omvärldsutveckling.  

En genomgång av omvärldsfaktorer har gjorts på sidorna 16-27 men här  
repeterar vi en del och tittar lite närmare på den utveckling som särskilt 
berör miljön. Aspekterna nedan antas ske oaktat kommunala beslut och 
ligger till grund för både nollalternativ och planförslag. 

Klimat
Klimatet kommer att förändras framöver med fler plötsliga skyfall med 
stora regnmängder på kort tid. Klimatförändringarna innebär också att snö-
smältningen kommer att ske under längre tidsintervall och att vårfloder 
men även höstfloder inte kommer att ha samma omfattning. Man förväntar 
sig däremot en högre medelvattenföring i vattendragen. 

Folkhälsomål

1. Delaktighet och inflytande i sam-
hället 
 
2. Ekonomisk och social trygghet

3. Barn och ungas uppväxtvillkor

4. Hälsa i arbetslivet  

5. Miljöer och produkter 

6. Hälsofrämjande hälso- och sjuk-
vård

7. Skydd mot smittspridning 
 
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
 
9. Fysisk aktivitet

10. Matvanor och livsmedel 
 
11. Tobak, alkohol, narkotika, dop-
ning och spel 

läs mer på: 

www.folkhalsomyndigheten.se
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Energi
En generell utveckling i det svenska samhället mot minskade utsläpp per 
capita av klimatpåverkande gaser och energieffektivisering i Sverige kan 
förväntas på grund av lagstiftning, miljöavgifter, högre energipris och ny 
teknik. En ökande andel av utsläppen sker dock i tillväxtländer när de varor 
vi förbrukar tillverkas. 

Trafik
Det planeras för en rejäl utökning av turismen i Dalafjällen. De vanligaste 
vägarna för att ta sig till fjällen leder antingen genom Mora eller genom 
Malung. Detta innebär med stor sannolikhet att trafiken genom Mora 
kommer att öka. Trafiksituationen genom tätorten är redan idag ansträngd, 
särskilt vid de tider på dagen när folk slutar arbetet och i samband med 
högtider och evenemang.

På 1990-talet planerades för en förbifart norr och väster om Mora. Arbets-
planen blev inte fastställd men reservatet ligger kvar i den fördjupade 
översiktsplanen. Nu planerar Trafikverket och kommunen för en ombygg-
nation av genomfarten genom Mora för att höja kapaciteten på vägnätet. 
Detta innebär bredare vägar, ytkrävande rondeller men även gång- och 
cykelvägar längs genomfarten.

Statliga bidrag
De senaste åren har det kommit bidrag från staten ämnade för olika 
ändamål, exempelvis bidrag till sanering av förorenad mark, bidrag för 
bostadsbyggande och för naturvårdsinsatser. Antagligen kommer fler bidrag 
att lanseras under planens livslängd vilka kommer att påverka hur den 
byggda miljön utvecklas.

STADSBYGGNADSVISION
Den strategiska planen är baserad på visionen: Regionstad Mora - för ett 
aktivt liv. Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv 
utvecklingstrend. Staden är i takt med tiden och erbjuder möjligheter för 
människor att trivas, utvecklas och framförallt leva ett aktivt liv.

Stadsbyggnadsvisionen utgår från den strategiska planens vision men har 
konkretiserats utifrån stadsbyggnadsfrågor. Den består av fyra delar:

 - Regionstad Mora. Mora är centralort i norra Dalarna och här 
erbjuds attraktiva bostäder med tillgång till goda kommunikationer, 
både inom tätorten men även ut i länet och landet.

 - Det aktiva Mora. I Mora har man nära till friluftsliv och natur. 
Stadsmiljön  inbjuder till möten och vistelse.

 - Kulturstaden Mora. De äldre byggnadstraditionerna värnas och 
lyfts fram men nya, högkvalitativa tillskott inom arkitekturen tillåts 
skapa intressanta kontraster eller harmonier. 

 - Mora vid vattnet. Närheten till vattnet är påtaglig i Mora. Nya 
bostäder byggs med sjöutsikt och det finns trevliga utemiljöer vid 
stränderna.
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SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET
En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en sammanfattning av planen 
I korta ordalag är den fördjupade översiktsplanen (FÖP) en redovisning  av 
hur kommunen vill att tätorten ska utvecklas, var det kan och bör byggas, 
var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som ska sparas 
för rekreation. I planen beskrivs också vilka hänsyn som behöver tas till 
kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden och vilka risker för bullerstörningar 
och översvämningar som föreligger. 

De viktigaste natur- och rekreationsområdena utgörs till stor del av vatten; 
Orsasjön, Siljan, Österdalälven och Hemulån. Sjöarna, vattendragen och de 
tätortsnära skogarna behöver värnas men tillgängligheten till dem föreslås 
förbättras. Bland annat föreslås ett grönt stråk som kopplar samman 
Hemus, Prästholmen, Österdalälvens stränder, Siljans strand och Åmåsäng. 
Den jordbruksmark som är värdefull, antingen för landskapsbilden eller på 
grund av sitt brukningsvärde ska värnas.

I första hand föreslås förtätningar av bostäder i centrum, exempelvis på 
Tingsnäs, som ligger centralt men idag är bebyggt med verksamheter. 
Området är beläget intill badstranden på Tingsnäs och med utsikt över 
Saxviken. 

Befolkningen förutsätts öka mer än vad SCB förutspår och år 2030 är vi 
22 000 invånare i kommunen och det behövs många nya bostäder. De 
större planerade områdena för nya bostäder, Noret norra, norra Kråkberg, 
Tingsnäs, Sandängarna och Canadaområdet ligger antingen nära centrum 
eller med goda möjligheter till kollektivtrafik eller att gå och cykla till 
centrum. Noret ligger i pendlingsstråket mot Orsa, med möjlighet till 
utsikt över Orsälven eller Orsasjön. Kråkberg ligger i pendlingstråket mot 
Älvdalen och nära Orsasjöns långgrunda sandstränder. Detta  skapar boen-
demiljöer med unika kvaliteter. 

Verksamhetsområden föreslås utvecklas intill de större vägarna, exempelvis 
på Heden intill väg 45 och ett området norr om Färnäs, intill väg 70. 

I  närtid arbetar Trafikverket och kommunen med att förbättra genomfarten 
genom Mora. För att möjliggöra att Mora centrum avlastas från genomfart-
strafik föreslås att reservatet för den tidigare planerade förbifarten ligger 
kvar, från Färnäs, genom Noret norra och över Sandängarna, till Kråkberg 
och väg 70 men även vidare söderut mot väg 26/45. 

S i l j a n

O r s a s j ö n

Nusnäs

Vattnäs

Bergkarlås

Maggås

Bonäs

Selja

Östnor

Öna

Kråkberg

Noret

Utmeland

Morkarlby
Stranden

Vinäs

Färnäs
Hemus

Sandängarna

Åmåsäng

M
ora Siljan Flygplats
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NOLLALTERNATIVET 
En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla konsekvenser av planför-
slaget men den ska även innehålla konsekvenser av ett nollalternativ. Ett 
nollalternativ beskriver hur tätorten kommer att utvecklas utan den för-
djupade översiktsplanen, utefter de riktlinjer och beslut som finns idag. 
Nollalternativ är alltså inte detsamma som nuläge. 

För nollalternativet förutsätts planlös utveckling då den gällande översikts-
planens delområde för tätorten blir alltmer föråldrat och anses överspelat.
Översiktsplanens riktlinjer och rekommendationer visas allt mindre hänsyn 
i beslutsfattandet. Den bristande vägledningen leder till att fler beslut fattas 
ad hoc utifrån det enskilda fallet och utan att de större sammanhangen 
iakttas. 

Befolkningen antas utvecklas i enlighet med SCB:s prognos och antalet 
invånare i kommunen år 2030 är omkring 20 600.

Grönstrukturen och dess värden för djur och människor beaktas inte, vilket 
leder till fragmentering av de gröna områdena. De föreslagna gröna stråken 
anordnas inte vilket inte ger någon förbättring för rekreationsmöjlighe-
terna.  

Då jordbruksmarken inte är utpekad som särskilt värdefull blir den bebyggd 
till vissa delar, exempelvis i stor omfattning i Noret - Färnäs men även i 
form av spridd bebyggelse i Vinäs, Öna och Östnor.  

Gång- och cykelvägnätet byggs inte ut vilket innebär att det är mindre 
attraktivt att gå och cykla och belastningen på vägnätet fortsätter att öka. 

Bebyggelsen blir utspridd, inte fokuserad  till kollektivtrafikstråk eller nära 
resecentrum vilket innebär ökat transportbehov och då främst i form av 
ökat personbilsåkande.  

Den spridda bebyggelsen ger även sämre förutsättningar för en utbyggnad 
av det allmänna vatten-, avlopps- och dagvattennätet vilket ger en sämre 
vattenkvalitet i vattendrag och sjöar. Det blir även sämre förutsättningar för 
att bygga ut fjärrvärmenätet. 
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KONSEKVENSER
En miljökonsekvensbeskrivning ska identifiera, beskriva och ge underlag för en samlad bedömning 

av planförslagets direkta och indirekta effekter på miljön, hälsan och hushållningen med naturre-

surser. Den ska även beskriva de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka 

betydande negativ miljöpåverkan. Översiktsplanen kan i sig inte garantera några åtgärder, eftersom 

den inte är bindande, men den är vägledande för vad som kan beslutas i senare planläggning och 

tillståndsprövning. 
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LANDSKAP OCH LANDSKAPSBILD 
Förutsättningar och nuläge 
Mora är idag en småstad belägen intill Siljan, Orsasjön, Österdalälven och 
Orsälven och vattnet är ständigt närvarande. Förutom vattnet omges tät-
orten av jordbrukslandskapet, skogen och bergen i Siljansringen. Orten 
utgjordes ursprungligen av gamla byar bestående av kringbyggda gårdar 
längs bygatorna. De flesta byarna har med tiden vuxit samman till en tätort. 
Runt år 1900 hade en småstad uppstått och en kontinuerlig bebyggelseut-
veckling har skett sedan dess och pågår fortfarande. 

Siljansbygden är utpekad i Miljöbalkens fjärde kapitel som ett intresse för 
hela riket, ett riksintresse, med tanke på de särskilda natur- och kulturgivna 
förutsättningar som är av stort intresse för turism och friluftsliv.

Gemensamma konsekvenser för både nollalternativ och planförslag 
Genomfartsprojektet medför att större yta behöver ianspråktas som väg-
område jämfört med dagens genomfart men kommer förhoppningsvis att 
ha en mer tilltalande gestaltning.  

Byggande av en förbifart kommer att kräva en bro över Orsälven vilken 
kommer att ha en omfattande påverkan på landskapsbilden, inte minst från 
Vattnäs, som är av riksintresse för kulturmiljövården både på grund av det 
rika fornlämningsbeståndet men även på grund av den äldre, småskaliga 
bymiljön.  

Nollalternativ 
Utan ett starkt ställningstagande mot byggande på jordbruksmark eller i 
lägen som är viktiga för landskapsbilden kan en exploatering för handel 
på jordbruksmarken mellan Noret och Färnäs förutsättas. Detta leder till 
negativ påverkan på landskapsbilden och även på riksintresset för kultur-
miljövård i Färnäs men även riksintresset för Siljanbygden.  

En småskalig ad hoc-mässig utbyggnad av bostäder på jordbruksmarken, 
exempelvis i Vinäs, kommer att leda till en långsam försämring av land-
skapsbilden och till sämre förutsättningar för ett livskraftigt jordbruk då de 
i dag stora sammanhängande jordbruksmarkerna splittras. 

Planförslaget 
Enligt planförslaget värnas de värdefulla bebyggelsemiljöerna och behålls 
intakta. Ingen ny bebyggelse medges på värdefull jordbruksmark, bland 
annat för att värna Siljansbygdens unika landskapsbild.  

Idag medges fyra våningar generellt i tätorten men med planförslaget 
medges högre bebyggelse något mer perifert, i områden som inte påverkar 
Moras silhuett med kyrktorn, klockstapel och vattentorn negativt. Detta 
ger en förändrad landskapsbild i Mora.  

En förtätning medför att fler invånare ska samsas på gator, torg och i parker. 
Detta medför ökat slitage och kräver en kvalitetsförbättring av de offentliga 
miljöerna. FÖP:en ger förslag till hur detta kan genomföras.
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NATUR OCH VATTEN 
Förutsättningar och nuläge 
Inom planområdet finns många områden med höga naturvärden. Morafäl-
tet, där även Hemus och Vinäsgraven ingår, är av riksintresse för naturvården 
och utgörs av ett stort fält med sanddyner som bildades i slutet av den 
senaste istiden och som givit upphov till en särskild flora och fauna. De 
stora sjöarna Orsasjön, Siljan och Skattungen är av riksintresse för naturvård 
på grund av sitt rika fiskebestånd. 

Utöver riksintressen kan nämnas att det finns en del större ädellövträd i 
centrum och gamla tallar längs Österdalälvens stränder. På Saxviksöarna 
är fågellivet rikt och Hemulån har ett rikt djurliv med många sorters fisk.

Österdalälven, Hemulån, Siljan och Orsasjön har måttlig ekologisk status 
(grad 3 på en 5-gradig skala). Vasslarängsbäcken har däremot god ekologisk 
status (2 av 5). 

Gemensamma konsekvenser för både nollalternativ och planförslag 
Ombyggnaden av genomfarten kan medföra att gamla träd i centrum 
behöver tas ner. Förhoppningsvis kommer de att ersättas men det kommer 
att ta många år innan de har fått de biologiska kvaliteter som de befintliga 
träden har.  

Vad gäller byggandet av förbifarten berörs inga kända naturvärden i öster 
men i väster, vid Hemus, kommer Morafältet att påverkas om man väljer 
att genomföra den delsträckan.

Det finns ett beslut från år 1988 om att Saxviksöarna med ett rikt fågelliv, 
ska avsättas som naturreservat, vilket kommer att ske oaktat planförslaget.
 
Nollalternativet 
En oplanerad, spridd bebyggelse kan leda till en fragmentering av både 
skogslandskap och jordbrukslandskap och att länkar som är viktiga för djur- 
och växtlivet försvinner. Flera mindre exploateringar på jordbruksmark kan 
i längden leda till att förutsättningarna för ett ekonomiskt hållbart jordbruk 
försämras då sammanhängande jordbruksområden splittras upp i mindre 
enheter. 

Stränder kan komma att bebyggas utan en sammanhängande planering 
vilket på sikt kan leda till att tillgängligheten till stränderna försämras.  

En spridd utveckling av bebyggelsen innebär sämre förutsättningar för en 
utbyggnad av allmänt VA vilket innebär att antalet enskilda avlopp ökar. 
Detta medför större risk för en negativ påverkan på vattenkvaliteten. 
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Planförslaget 
Planförslaget betonar vikten av förtätning men medger även större, nya 
exploateringar i skogsmark. Emellertid medges ingen nyexploatering på 
skogsmark med höga naturvärden, exempelvis värnas tallskogen i Canada-
området där det finns rödlistade arter. 

Planförslaget värnar den värdefulla jordbruksmarken och vikten av att de 
större sammanhängande områdena sparas i sin helhet betonas särskilt. Även 
mindre åkrar, som är viktiga för det ekologiska jordbruket, värnas.

Områden och stråk som är viktiga för en sammanhängande grönstruktur 
är utpekade och ska värnas men föreslås även utvecklas på en del ställen 
för att skapa ett bättre sammanhang, både för människor, djur och växter. 

Även värdet av ekosystemtjänster har uppmärksammats vilket medför att 
viktiga områden för dagvattenhantering, rekreation, jordbruk eller med hög 
biologisk mångfald värnas vid exploatering. 

Dagvattnet från exploateringsområden ska både fördröjas och renas, vilket 
innebär att vattenkvaliteten i vattendrag och sjöar inte försämras.

Canadaområdet, sommaren 2016. Foto: Sanda Håmås och Marika Nyström
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KLIMAT OCH ENERGI 
Förutsättningar och nuläge 
Idag använder många Morabor bilen för att ta sig mellan bostad, arbete, 
fritidsaktiviteter och affären. Förutom att bilåkande kräver mer energi än 
att cykla, gå eller åka kollektivt ger det även upphov till utsläpp av växt-
husgaser. 

Enligt statistik från SCB används 42 % av energin i Mora för transporter.  
Motsvarande siffra för Sverige är 22 %. I Mora är andelen miljöbilar 10 % 
jämfört med 15 % i landet som helhet Antalet körda mil per Morabo år 
2015 ligger på 803 mil och detta har ökat med 8 % sedan år 2000. Antalet 
körda mil per invånare i riket har inte ändrats men i Dalarna har det ökat 
med 5%.

Energianvändningen i småhus, flerbostadshus och fritidshus har minskat 
med 17 % sedan 2010. 

Vad gäller klimatförändringarna kan nämnas att Mora är beläget intill både 
stora sjöar och vattendrag och en del av bebyggelsen är utsatt för översväm-
ningsrisk.

Gemensamma konsekvenser för både nollalternativ och planförslag 
Dagens trender leder mot ett mer energieffektiviserat byggande och mot 
att de fossila bränslena fasas ut. Transporterna blir mer energieffektiva 
men de ökar samtidigt i antal då fler väljer att pendla. Även antalet god-
stransporter ökar.  

Klimatförändringarna ger upphov till en högre medelvattenföring i vatten-
dragen men färre höga flöden. Det kommer även att bli fler plötsliga skyfall. 

Nollalternativ 
En planlös utbyggnad av tätorten förutses ge en mer spridd bebyggelse, 
vilket innebär sämre förutsättningar för en utbyggnad av kollektivtrafiken 
och för ett sammanhängande gång- och cykelvägnät.  

Avsaknad av en gång- och cykelplan leder till att man fortsätter att bygga ut 
gång-och cykelvägnätet utan att ta ett samlat grepp, vilket gör att cyklandet 
inte ökar utan att Moraborna fortsätter att nyttja bilen i hög grad.  

En spridd bebyggelse ger även sämre förutsättningar för en utbyggnad av  
fjärrvärmenätet vilket kan leda till att energibehovet för uppvärmning ökar.  

Klimatförändringarna  leder till högre regnmängder på kort tid och utan en 
genomtänkt dagvattenplanering kan bebyggelse komma att översvämmas. 

En spridd bebyggelseutveckling kan leda till många enstaka etableringar i 
översvämningskänsliga lägen.  
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Planförslaget  
Planen föreslår att bebyggelsen koncentreras till kollektivtrafikstråk och till 
stationsnära lägen. Detta leder till att fler invånare väljer kollektiva färdme-
del mellan hem och arbete.  

En samlad bebyggelseutveckling ger även bättre förutsättningar för en 
genomtänkt utbyggnad av gång- och cykelvägnätet vilket leder till att fler 
lämnar bilen hemma och därmed till minskad alstring av växthusgaser på 
flera sätt. Familjer har bättre förutsättningar att klara sig med en bil, vilket 
minskar utsläpp från tillverkning men det ger även lägre utsläpp från bil-
körandet.  

En samlad bebyggelseutveckling  ger även bättre förutsättningar för utbygg-
nad av fjärrvärmenätet. 

En genomtänkt dagvattenhantering, bland annat genom att lågstråk sparas i 
tätorten för dagvattenhantering, underlättar vid plötsliga skyfall. 

Nya exploateringsområden föreslås på det låglänta Sandängarna där det 
kan finnas risk för översvämning. Emellertid ska en eventuell exploatering 
föregås av riskanalys för att klarlägga grundläggningsnivåer och eventuella 
övriga åtgärder som krävs. 
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REKREATION OCH FRILUFTSLIV 
Förutsättningar och nuläge 
Det finns goda förutsättningar för ett rikt rekreationsliv och friluftsliv i 
tätorten i dag. I Hemus finns bland annat skidspår, rullskidbanan, elljusspår 
och på Prästholmen finns ishall, simhall, tennishall, friidrottsområde och 
fotbollsplaner. Prästholmen och Hemus förbinds via Vasaloppsspåret och 
däremellan ligger Unihoc-arena med innebandyverksamhet. På Sandäng-
arna finns golfbana och skjutbana samt äldre fotbollsplaner. 

Parkerna i centrum kan upplevas som slitna och ogästvänliga. Särskilt Kajen 
är i behov av upprustning och den är dessutom avskild från centrum genom 
den barriär som järnvägen och väg 26/45/70 bildar.  

Gemensamma konsekvenser för både nollalternativ och planförslag 
Genomfarten kommer att leda till att ytan för trafik ökar. Det blir färre 
passager tvärs väg 26/45/70 och järnvägen mellan centrum och vattnet för 
oskyddade trafikanter vilket leder till ökad barriäreffekt.  Däremot blir det 
bättre gång- och cykelvägar längs med genomfarten vilket kan leda till att 
fler väljer att lämna bilen hemma och istället cyklar till arbetet.

Förbifarten kommer att genomkorsa Sandängarna som är ett tilltalande 
rekreationsområde med bland annat golfbana. En utbyggnad av förbifart 
behöver säkerställa viktiga passager för friluftslivet och eventuellt även att 
bullerreducerande åtgärder vidtas.  

Det finns ett beslut från år 1988 om att Saxviksöarna ska avsättas som 
naturreservat, vilket kommer att ske oaktat planförslaget. Öarna kan göras 
mer tillgängliga för allmänheten genom broar eller färjor.

Nollalternativ 
Spridd bebyggelse kan leda till att den tätortsnära skogsmarken bebyggs 
utan att rekreationsvärdena beaktas. Exempelvis kan viktiga stigar bli tomt-
mark eller allmänheten kan avhållas från stränderna genom privatisering. 

Genom att inte säkerställa de grönstråk som föreslås längs stränderna i 
kombination med oplanerad bebyggelseutveckling kan rekreationsvärdet 
vid vattnet komma att försämras.  

Prästholmen är idag något splittrad och det finns ingen tydlig koppling 
mellan centrum, via Prästholmen och Unihoc-arena till Hemus och utan 
en aktiv planering uteblir en ökning av rekreations- och friluftslivsvärdet.  
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Planförslaget  
Vattnet som är så närvarande i tätorten föreslås nyttjas bättre genom att 
stråk anordnas från Åmåsäng, via Utmeland, Kajen, Tingsnäs och Broåkern 
till Prästholmen och Åränget. Även flera andra grönstråk föreslås värnas och 
utvecklas.

En kvalitetshöjning av Kajen, Tingshusparken och Kommunhusparken 
föreslås  även, vilket leder till att parkernas vistelsevärde ökar.  

Prästholmen och Hemus föreslås bilda ett sammanhängande rekreations-
område med olika kvaliteter i olika delar för att höja det sammantagna 
rekreationsvärdet. 
 
En utbyggnad av bostäder föreslås på Sandängarna, bland annat på befintlig 
skjutbana och golfbana. Det finns möjlighet att bygga ut golfbanan i andra 
riktningar och skjutbanan föreslås flyttas ut ur tätorten.  

MÄNNISKORS HÄLSA 
Förutsättningar och nuläge 
Trafiken på de större vägarna innebär idag att många som bor i tätorten är 
utsatta för buller som överstiger gällande riktvärden, framförallt från de 
statliga vägarna men även från några av de kommunala gatorna. 

En medborgarundersökning visar att Moras invånare, jämfört med andra 
orter i Dalarna och riket som helhet, känner sig ganska trygga. Idag är 
emellertid de offentliga miljöerna i centrum något slitna och i behov av 
upprustning, även ur en tillgänglighetsaspekt.

Det finns inga indikationer på att miljökvalitetsnormerna för luft över-
skrids i tätorten.

Gemensamma konsekvenser för både nollalternativ och planförslag 
En teknisk utveckling förutses leda till mindre utsläpp av växthusgaser  och 
partiklar vilket ger bättre förutsättningar för att  miljökvalitetsnormerna 
för luft inte heller kommer att överskrids i framtiden. 

Syftet med arbetet med ombyggnad av genomfarten är att öka kapacitet 
på vägnätet. Detta innebär att det blir lättare att ta bilen, både mellan 
stadsdelarna och från stadsdelarna och in till centrum. Dessutom kommer 
genomfarten att ta större ytor i anspråk vilket medför ökade barriäreffek-
ter om dessa inte motverkas genom en bra utformning av passager mellan 
centrum och vattnet eller centrum – resecentrum/Tingsnäs. 

Eftersom genomfarten ger bättre förutsättningar för att köra bil kan det 
minska gående och cyklande vilket minskar den fysiska aktiviteten, som är 
positiv för hälsan. Gång- och cykelvägar ska emellertid anordnas längs med 
genomfarten.

En förbifart kan ge mindre buller för bebyggelsen i centrum och minskade 
barriäreffekter men som helhet ge bättre förutsättningar för person-
bilstransporter.  



266

M
IL

JÖ
K

O
N

S
E

K
VE

N
S

B
E

S
K

R
IV

N
IN

G

Nollalternativ 
En spridd bebyggelse ger inte bra förutsättningar för kollektivtrafik eller 
nya gång- och cykelvägar vilket leder till ökat bilberoende. Detta ger ökade 
bullerproblem och mindre fysiska aktivitet. Om det är färre som uppe-
håller sig på gång- och cykelvägar, på torg och i parker leder det till ökad 
otrygghet.

Det finns även risk att utbyggnad av bostäder sker genom att homogena 
områden byggs, exempelvis stora områden med bara villor. Därmed uteblir 
den blandning som är positiv för mångfald och integration. 

En avsaknad av kvalitetshöjning genom material, belysning och genom bra 
växtmaterial på de allmänna platserna leder till ökad otrygghet och inte till 
att tillgängligheten eller ortens attraktivitet förbättras.  

Genom att sammanhängande grönstråk inte byggs ut underlättas inte möj-
ligheten till fysisk aktivitet i vardagen.  

Planförslaget 
Den fördjupade översiktsplanen föreslår en utbyggnad av bostäder i sta-
tionsnära läge, nära centrum eller i kollektivtrafikstråk. Detta ger goda 
förutsättningar för att gå och cykla till stationen för att ta tåget eller bussen 
till arbete eller studier i regionen. Förutom vardaglig fysisk aktivitet ger det 
bättre möjligheter för människor i olika åldrar och av olika kön att bo och 
verka på orten och bidrar på så sätt till en bättre mångfald i tätorten. Det 
ger även bättre möjligheter att sysselsätta sig med det man i längden vill, 
utan att behöva flytta till en större stad. 

En planerad bebyggelseutveckling ger förutsättningar för en blandning av 
bebyggelsetyper exempelvis både villor och flerfamiljshus i exploaterings-
områdena och även möjlighet att planera för både förskolor, LSS-boenden 
och äldreboenden i bostadsområdena. Detta ger bättre förutsättningar för 
en blandning av människor både i ålder men även av socioekonomiska 
grupper.  

Förtätning innebär fler invånare vilket innebär ett ökat transportbehov men 
i och med de korta avstånden kan transporterna i stor utsträckning ske med 
gång och cykel, vilket är positivt för hälsan men främjar även mötet mellan 
människor.  Mer befolkade offentliga rum innebär även att tryggheten ökar.
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KULTURMILJÖ 
Förutsättningar och nuläge 
Planområdet omfattar delvis riksintresset för kulturmiljövård Orsasjön, 
som berör Vattnäs och området söder om Vattnäs. Området är rikt på forn-
lämningar men även Vattnäs bymiljö är värdefull. Planområdet gränser till 
riksintresset för kulturmiljövård, Färnäs, som är en gammal by med ålder-
domlig karaktär.

Det finns fornlämningar av olika slag och från olika tider i Mora. Särskilt 
rikliga är fornlämningarna längs Kråkbergs och Vattnäs stränder men det 
finns även gott om kolbottnar i Hemus och Vinäs. Det finns även en hel del 
lämningar från järnframställning. 

Mora utgörs i grunden av flertalet byar och många av dem har kulturhisto-
riskt värde. Ofta består de av trähus, inte sällan timmer, ordnade kring en 
bygata. Idag är det mesta av den omgivande jordbruksmarken bebyggd men 
i exempelvis Vinäs och söder om Färnäs är stora delar av jordbruksmarken 
intakt. 

I Mora tätort finns flera värdefulla byggnader, exempelvis kyrkan, klocksta-
peln, Prostgården och Kaplansgården. Från Anders Zorns tid kan nämnas 
Zorngården, Zornmuséet och Zorns gammelgård. Mora som småstad har 
sitt ursprung i den bebyggelse som uppstod kring Kyrkogatan under det 
tidiga 1900-talet och i Kyrkogatans norra del finns en hel del av den bebyg-
gelsen kvar.

Gemensamma konsekvenser för både nollalternativ och planförslag 
Genomfartsprojektet kommer att leda till att större ytor ianspråktas för 
trafikändamål och att intrång sker på kulturhistoriskt värdefulla områden, 
exempelvis Korsnäsgårdens trädgård. Den medför även ingrepp i Kristine-
bergskullen, vilket kommer att påverka upplevelsen av Kristineberg. 
 
Förbifarten kommer att bilda en stor barriär och påverka landskapsbilden, 
framförallt i sträckningen på bro över Orsälven, betraktat från Vattnäs. 
Fornlämningar söder om  Vattnäs kan påverkas.  

Nollalternativ 
Kommunen saknar aktuellt kulturmiljöprogram och det finns svagt 
underlag till att styra utformning av bebyggelse och vägra rivningslov av 
bebyggelse med högt kulturmiljövärde. Mindre förändringar, exempelvis 
takbyte eller byte av typ av fasadfärg omfattas inte alltid av krav på bygglov 
och de många, mindre förändringarna leder på sikt till en urholkning av 
de kulturhistoriska värdena i bebyggelsen. I ett längre perspektiv kan det 
leda till att Mora blir mindre attraktivt som bostads- och besöksort vilket 
innebär sämre förutsättningar för en utveckling av orten.  

En spridd bebyggelseutveckling jämfört med ett fåtal större exploaterings-
områden kan leda till att de arkeologiska frågorna förbises. 

Läs mer

Kulturmiljöer i Mora kommun, Da-
larnas museum, 1991
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Handelns utveckling kan leda till att den kvarvarande jordbruksmarken 
mellan Noret och Färnäs ianspråktas för ytterligare handel om ett starkt 
ställningstagande saknas angående exploatering på jordbruksmark. En 
exploatering här skulle ge en stark påverkan på riksintresset för kulturmil-
jövård i Färnäs då en stor andel av den mark som byn använt för jordbruk 
blir bebyggd. 

Planförslaget  
I planförslaget finns förslag på platser där förtätningar kan ske i värdefulla 
bebyggelsemiljöer och riktlinjer till hur detta kan göras på rätt sätt. Det 
finns även riktlinjer till hur den befintliga bebyggelsen kan värnas för att 
värdena långsiktigt ska kunna finnas kvar. 

Större nya bebyggelseområden föreslås både mellan Noret och Vattnäs och 
norr om Kråkberg. I Vattnäs finns fornlämningar och en utbyggnad norr om 
Noret behöver ske med hänsyn till de arkeologiska värdena. Även norr om 
Kråkberg behöver man visa hänsyn vid utveckling av bebyggelsen.  

Riksintresset för kulturmiljövård i Färnäs värnas genom att jordbruksmar-
ken mot Noret inte får bebyggas. Emellertid är det en förutsättning för 
värdet att jordbruksmarken fortsätter att brukas, vilket är svårt att garan-
tera med det verktyg som en fördjupad översiktsplan är.  
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EKONOMISKA KONSEKVENSER 
Förutsättningar och nuläge 
Moras befolkning förutspås bli utgöras av en större andel äldre vilket 
medför att allt färre verksamma i arbetslivet ska försörja de äldre invånarna. 
Mora behöver därför inflyttning men även arbetstillfällen. 

Det råder bostadsbrist i tätorten vilket innebär att många nyinflyttare väljer 
att bosätta sig i grannkommuner och pendla till arbete i Mora, vilket ger 
sämre skatteunderlag för kommunen. 

Kommunen som organisation har stora utmaningar i behov av investeringar 
i kommunala byggnader och infrastruktur.  

Gemensamma konsekvenser för både nollalternativ och planförslag 
Både förbifarten och genomfartsprojektet kommer att leda till mer effektiva 
transporter och de har därmed en positiv påverkan på samhällsekonomin, 
även om de initialt är kostsamma. En förbifart kan innebära en risk för 
att trafikanter passerar förbi Mora utan att stanna och spendera pengar på 
orten. En förbättrad genomfart kan medföra att det blir mer attraktivt att ta 
bilen till handelsområdet i Noret vilket leder till sämre förutsättningar för 
centrumhandeln, vilket på sikt är sämre för tätorten som helhet.  

Nollalternativ 
En utspridd bebyggelse ger sämre förutsättningar för effektiv utbyggnad 
av vägar och VA men även ett mindre effektivt vägunderhåll vilket innebär 
högre kostnader per capita. En utspridd befolkning ger även högre kostnad 
för skolskjuts och hemtjänst.  

Planförslaget 
En planering för fler bostäder nära resecentrum och skolområdet på Bro-
åkern leder till regionförstoring vilket innebär att företag i regionen har ett 
större underlag av arbetskraft och även tvärtom, att man har större möj-
lighet att välja var man vill arbeta. Detta innebär en större flexibilitet och 
lägre arbetslöshet vilket är positivt för ekonomin. En bred arbetsmarknad 
ger positiva effekter som högre produktivitet, bättre tillväxt, högre välfärd 
eftersom genomsnittslönerna ökar och ohälsotalen minskar samt större 
mångfald som ger ett bredare näringsliv och större variation inom konsum-
tion, fritid och arbete. 

Planförslaget föreslår exploatering på förorenad mark men även att mark 
som idag är bangård exploateras för bostadsbebyggelse. Detta medför 
omfattande initialkostnader men kan i längden ge mycket attraktiva bostä-
der med närhet både till resecentrum, centrum och med sjöutsikt, vilket på 
sikt ger bättre skatteunderlag.  

En förtätning innebär fler boende centralt vilket ger högre krav på parker, 
gator och torg vilket medför kostnader för både ombyggnationer och bättre 
underhåll. Det kan ge en mer attraktiv ort som lockar till sig ännu fler 
invånare men även fler besökare som spenderar pengar på orten och ger 
underlag till handel och besöksnäring.  
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EKO

För att skapa en bättre översikt som illustrerar hur den fördjupade översiktsplanen 
uppfyller de nationella miljömålen och det tillägg till miljömålen som Dalarna gjort, 
ekologisk produktion och konsumtion i Dalarna har en tabell med miljömålen och folk-
hälsomålen tagits fram. Här jämförs nollalternativet och planförslaget. Pilarna indikerar 
en positiv respektive negativ utveckling jämfört med nuläget.

Begränsad 
klimatpåverkan

PlanförslagNollalternativ

Frisk luft

SAMMANFATTNING - PÅVERKAN PÅ MILJÖMÅL OCH FOLKHÄLSOMÅL

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt

Säker strålmiljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och
vattendrag

Grundvatten av
god kvalitet

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård

Myllrande våtmarker

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

Storslagen fjällmiljö

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv

Ekologisk produktion och 
konsumtion i Dalarna

Hur bidrar FÖP:en?

Nya bostäder planeras där det ska vara lätt 
att ta bussen, tåget eller gå och cykla.

Kommunen kan verka för hållbart skogs-
bruk.

Kartläggning av förorenade områden som 
behöver saneras.

Kommunen kan verka för väl fungerande 
avfallshantering.

Radonsäkert byggande vid risk för högt mar-
kradon. Kraftledningar grävs ned.

Bostäder byggs där det finns möjlighet att 
anordna bra VA-lösningar.

Värdefulla vattendrag värnas. Konsekventa 
rutiner vid beslut om strandskyddsdispens

Risets vattentäkt ska värnas.

Det finns ingen kust eller hav i tätorten. Bra 
status i sjöar och vattendrag påverkar havet.

Det finns inga våtmarker med höga naturvär-
den men Saxviksöarna föreslås bli reservat.

Områden med höga naturvärden värnas. 
Hyggesfritt skogsbruk på rätt platser.

Värdefull jordbruksmark värnas.
Ny bebyggelse tar hänsyn till kulturmiljön.

Det finns inga fjäll i tätorten.

Förtätning och nyexploatering med högkva-
litativ arkitektur. Kulturmiljöer värnas. 

Behålla viktiga grönstråk och grönområden.
Områden med höga naturvärden värnas.
Ingen ny bostadsbebyggelse på värdefull 
jordbruksmark.

Nya bostäder planeras där det ska vara lätt 
att ta bussen, tåget eller gå och cykla.

Miljömålen
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Delaktighet och inflytande i 
samhället

PlanförslagNollalternativ

Matvanor och livsmedel

Hur bidrar FÖP:en?

Bättre parker, stadsmiljöer och bättre gång- 
och cykelnät så att man själv kan ta sig.

Säkrare trafikmiljöer.
Jordbruksmark värnas för lokal produktion.

Bättre gång- och cykelvägar och grönstråk 
för den vardagliga rekreationen i tätorten.

Bättre stadsmiljöer så att alla har möjlighet och 
intresse av att vistas i de offentliga rummen.

Ekonomiska och sociala 
förutsättningar

Barn och ungas uppväxt-
villkor

Hälsa i arbetslivet

Miljöer och produkter

Hälsofrämjande hälso- och 
sjukvård

Skydd mot smittspridning

Sexualitet och reproduktiv 
hälsa

Fysisk aktivitet

Tobak, alkohol, narkotika, 
dopning och spel

Folkhälsomålen
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AVSLUTNING
Slutligen ges en sammanfattande redogörelse av hur arbetet med miljöbedömningen har bedrivits 

och ska fortsätta framöver samt hur den fördjupade översiktsplanen och dess konsekvenser kan 

följas upp.
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Plan- och bygglag 
(2010:900) 3 kap 8 §

8 § Om planförslaget kan antas 
medföra en sådan betydande mil-
jöpåverkan som avses i 6 kap. 11 
§ miljöbalken, ska kommunen 
låta det bli föremål för samråd och 
granskning på ett sätt som uppfyller 
också kraven i 6 kap. 11-18 och 22 
§§ miljöbalken. Om en miljökonse-
kvensbeskrivning upprättas ska den 
finnas tillsammans med planförsla-
get.

SAMMANFATTANDE REDOGÖRELSE
Kommunen ska i en sammanfattande redogörelse visa hur miljöbedöm-
ningen har gjorts och varför kommunen valt de alternativ som behandlats. 
Denna bildar underlag för den särskilda sammanställning som ska upprät-
tas och offentliggöras när planen antas. 

Miljöbedömningen har gjorts i anknytning till framtagandet av samrådsför-
slaget av planförfattaren och arbetsgruppen men även miljösamordnaren 
och folkhälsoplaneraren har deltagit. 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska samrådas tillsammans med planförsla-
get för att därefter justeras med anledning av inkomna synpunkter och kan 
därefter ställas ut. Efter utställningen kan den fördjupade översiktsplanen 
antas. Miljökonsekvensbeskrivningen ska inte antas men genom den för-
djupade översiktsplanens antagande tar kommunen också ställning till om 
miljökonsekvensbeskrivningen utgör tillräckligt underlag för beslutet. Efter 
antagandet ska en särskild sammanställning, en slags utvärdering, upprättas. 
Den kan vara färdig inför antagandet och vara ett stöd för beslutet om anta-
gande. Här ska inkomna synpunkter redovisas och kommenteras och även 
varför kommunen antagit planförslaget och inte något alternativ. 

Efter antagandet ska kommunen informera, genom kungörelse, om anta-
gandet och planen och den särskilda sammanställningen göras tillgänglig 
för samrådskretsen. 

UPPFÖLJNING
För att identifiera negativ påverkan på miljön och skapa förutsättningar för 
att avhjälpa den ska kommunen redogöra för de åtgärder som planeras för 
uppföljning. 

De åtgärder som bedömts medföra betydande miljöpåverkan är projekten 
Förbifart Mora och Genomfart Mora. Det finns idag inga direkta planer på 
att ta upp arbetet med förbifarten men om så sker kommer kommunen att 
vara en viktig aktör och har stora möjligheter att påverka att den fördjupade 
översiktsplanens intentioner genomförs. Kommunen deltar i det pågående 
arbete med genomfarten och den fördjupade översiktsplanen anger riktlin-
jer för hur vägen bäst anpassas till stadsbilden, hur barriäreffekter minskas 
och att hänsyn ska visas till befintliga natur- och kulturvärden. I arbete med 
vägplaner ska MKB tas fram. Här kommer genomfartens miljökonsekven-
ser att kunna studeras djupare.

Varje mandatperiod ska en bedömning av översiktsplanens, och även den 
fördjupade översiktsplanens, aktualitet genomföras. Vid dessa tillfällen är 
det även lämpligt att göra en uppföljning av hur miljökonsekvensbeskriv-
ningen utfallit.
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