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Generellt
Vi har i diskussioner på medlemsmöten och i studiecirklar samlat in synpunkter och förslag 
kopplade till förslaget till Fördjupad översiktsplan för Mora tätort. Detta yttrande utgör inte 
en fullständig sammanställning av alla dessa förslag, utan detta är Socialdemokraternas 
prioriterade förslag till ändringar/kompletteringar av förslaget till Fördjupad översiktsplan 
för Mora tätort. 

Inledningsvis redovisas lite kring våra funderingar inom olika avsnitt. Slutligen har vi 
sammanställt våra viktigaste förslag till förändringar i riktlinjerna för olika avsnitt/områden. 

Bostadsbyggande
I stort är vi överens med planförfattarna rörande möjligheterna att göra det möjligt att 
bygga bostäder genom förtätning och genom att peka ut flera mindre områden som i ett 
första skede kan ses som ”udda”. Ett exempel på detta är området på den nuvarande 
”kajenparkeringen” på kartan på sid 172, givetvis med beaktande av de förbehåll gällande 
buller, översvämningsrisk och förlust av parkeringsplatser detta medför. 

Vi är också positiva till tanken att möjliggöra högre punkthus på utpekade platser. Att i 
förväg låsa maxhöjden till åtta våningar känns dock onödigt begränsande i detta 
dokument. Hur höjden påverkar horisontlinjen beror mycket på den arkitektoniska 
utformningen och bör därför hellre prövas i samband med utformningen av stadsplanen 
för respektive område. 

Däremot är vi tveksamma till förslaget att möjliggöra bostadsbyggande vid 
småbåtshamnen i Sanda enligt riktlinje på sid 194, dels för att det stjäl utrymme som kan 
vara av väsentlig betydelse för utvecklingen av det vattenburna friluftslivet, dels ligger 
området starkt exponerat för bullerstörningar från Siljanssågen och skulle kunna medföra 
nya begränsningar för företagets möjligheter att expandera sin verksamhet. 

Ny bostadsbebyggelse på Sandängarna är vi också positiva till, med reservation för att vi 
också föreslår att platsen kan vara lämplig för en ny högstadieskola (se nedan). 

När det gäller det som i FÖPen kallas ”Norra Kråkberg” föreslår vi att området som 
reserverats för begravningsplats (riktlinje på sid 238) istället så långt möjligt avsätts för 
bostadsändamål med bibehållande av ett skogbevuxet grönområde som en naturlig 
”buffert” mot befintliga industrier. 
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Kultur och evenemang
Det skrivs i dokumentet mycket om kulturens och kulturmiljöernas betydelse för Moras 
attraktionskraft, bland annat i avsnittet ”Kulturstaden Mora” på sid 33. Betydelsen av 
möjligheterna att ge plats och andra förutsättningar för olika tillfälliga eller återkommande 
evenemang betonas också i ”Riktlinjer för offentliga platser…” på sid 78 under rubriken 
”Ge plats för evenemang”. Ett sådant område som lyfts fram i beskrivande text är 
Strandens skolområde på sid 175 utan att detta preciseras i någon riktlinje. 

Vad som däremot helt saknas i text och riktlinjer är skrivningar som lyfter fram det från 
många håll framförda behovet/önskemålet om en fast scen för konserter/
teaterföreställningar. Avsaknaden av en sådan lokal är det som medborgarna i Mora i 
första hand påpekar som en brist när man gör medborgarenkäter på kulturområdet. Inte 
ens den befintliga verksamheten vid Rosa Huset nämns med ett ord i dokumentet. 

Vi anser därför att text och riktlinjer för ”Idrott och fritidsaktiviteter” bör utvidgas att gälla 
även kulturaktiviteter och lokaler för sådana enligt förslag nedan. 

Högstadieskola
I ”Riktlinjer för skola” på sid 73 föreslås att gymnasium, högstadium och högre utbildning 
ska samlas på Broåkern, bland annat utifrån gymnasiets behov av mer ändamålsenliga 
lokaler och att högstadium och gymnasiet har likartade behov av lokaler för exempelvis 
naturvetenskapliga ämnen och idrott. 

Effektivt utnyttjande av lokaler och andra resurser är naturligtvis eftersträvansvärt, men när 
det gäller samlokalisering av en högstadieskola med gymnasium och andra högre, 
frivilliga skolformer finns pedagogiska och sociala faktorer som talar emot en sådan 
lösning. KS ska också tillsätta en särskild utredning att titta på för- och nackdelar med en 
sådan samordning och samlokalisering. 

Då frågan ännu inte är tillräckligt väl belyst anser vi att man i FÖPen inte ska binda sig för 
en områdesanvändning som bygger på samlokalisering av högstadium och högre 
utbildningsformer på Broåkern. 

Istället vill vi att det i FÖPen pekas ut andra platser där det skulle kunna vara möjligt/
lämpligt att bygga en fristående högstadieskola.  

Som möjliga områden har vi fått fyra förslag: Tingsnäsområdet, Strandenområdet, 
Sandängarna och Öna/Täppan (gamla AMU). Av dessa har vi bedömt Tingsnäs, 
Sandängarna och Öna/Täppan som mest lämpliga och anser följaktligen att dessa bör 
pekas ut i riktlinjerna som lämpliga för en högstadieskola enligt våra förslag nedan. 

Samtidigt är vi öppna för andra förslag till lokalisering. Strandenområdet skulle exempelvis 
också kunna komma ifråga, förutsatt att det går att kombinera med Vasaloppets behov och 
att trafikmiljön kan göras säker. Även en lokalisering på Broåkern kan ju visa sig vara både 
lämplig och möjlig efter KS utredning. Vi vill egentligen bara att FÖPen möjliggör andra 
lösningar när det gäller högstadiet lokalisering. 



 

Järnväg
I beskrivningen av”Inlandsbanan” på sid 98 saknas skrivning kring banans nuvarande och 
framtida betydelse för godstransporter inom och genom inlandet. Detta kan dessutom, i 
och med Inlandsbanans senaste projekt, snabbt få ökad aktualitet i vårt planeringsarbete. 

Bland annat är en viktig förutsättning för en framtida utveckling av Inlandsbanan som 
godsbana att det sk triangelspåret i Noret omgående återställs. Detta är också redan med 
befintlig järnvägstrafik en förutsättning för att vi ska minska tågrörelserna inne på 
bangården vid Mora station så att denna på sikt kan avvecklas. 

Gång- och cykeltrafik
I avsnittet om ”Cykeltrafik” på sid 110 och i ”Riktlinjer för gång- och cykeltrafik” på sid 
113 betonas vikten av att skapa förutsättningar för ett ökat cyklande och det skrivs mycket 
om vikten av ett tilltalande och effektivt cykelvägnät, och att man i planeringen av nya 
bostadsområden ska skapa säkra och attraktiva cykel- och gångstråk för att erbjuda 
alternativ till att ta bilen. 

Vi har i en motion 2016 föreslagit att det bör byggas en gång- och cykelbro för att binda 
samman bostäder och arbetsplatser i Noret och Noret Norra med Sandängarna och 
därmed bostadsområdena och arbetsplatserna i Öna och Östnor. En eventuell 
högstadieskola, enligt våra förslag, på Sandängarna eller Täppan skulle också gynnas av 
en sådan förbindelse. 

En sådan broförbindelse skulle också, rätt byggd, kunna fungera som en reservbro för 
ambulanser, mindre brandfordon och annan blåljustrafik i ett läge då Noretbron av någon 
anledning är oframkomlig. 

Vägar
Förbifarten över Sandängarna står i samtliga riktlinjer och texter där vi kunnat hitta 
referenser till den, omnämnd som en möjlighet och att reservatet därför ska finnas kvar, 
men knappast som aktuell att realiseras under överskådlig tid. Det är därför märkligt att 
det i utvecklingsstrategin på sid 36, i sista stycket slås fast att ”för att avlasta Mora centrum 
från genomfartstrafik föreslås att den tidigare planerade förbifarten byggs, …” 

Detta stycke bör skrivas om så att förbifarten även här beskrivs som en framtida möjlighet 
och att reservatet av den anledningen ska behållas. 

Handel och kommersiell service
Vi sympatiserar med FÖPens ambitioner att värna centrumhandeln och att spridda 
handels- och serviceetableringar ska undvikas. 

I skrivningen om området norr om Färnäs står att det i området ska finnas”handel med 
skrymmande varor, drivmedelsförsäljning och verksamheter”. Då vi är tveksamma till 
lämpligheten av att exploatera detta område ser vi helst att det helt utgår från att beskrivas  
i FÖPen. Det innefattar också att området avmakeras på kartan på sid 195. Området norr 



 

om Heden, öster om E45 mot Orsa är betydligt bättre lämpat för utveckling denna typ av 
verksamheter. 

Skulle vi inte få gehör för ovanstående synpunkt vill vi ändå framhålla att det av 
samrådshandlingen rörande aktuellt planförslag för området framgår att enbart handel 
med skrymmande varor och drivmedelsförsäljning kommer att bli aktuellt om planen 
fastställs, därmed bör skrivningen om ”verksamheter” absolut strykas här i FÖPen. 

Förslag till ändringar i dokumentet
1. Under ”Riktlinjer för bostäder” på sid 69 står att det ”planeras för en befolkning om 

22.000 invånare år 2030”. På sid 23 avsnittet ”Befolkning” nämns dock inte denna 
vision, utan enbart SCBs befolkningsprognos, som för år 2030 anges till 20.630 
invånare. Målbilden om 22.000 invånare bör kommenteras och beskrivas även på sid 
23, då man annans kan fundera på varför man i FÖPen planerar för ca 1000 nya 
bostäder. Med SCBs befolkningsprognos som grund torde en planering för max 200 
lägenheter vara tillfyllest. 

2. Under ”Riktlinjer för skola” på sid 73 föreslår vi i förslagen till ändringar i 
områdesrekommendationer enligt punkt 9, 11 och 13 nedan, att det i FÖPen ska pekas 
ut andra områden lämpliga för en framtida högstadieskola: Tingsnäs, Sandängarna 
och Öna (Täppan) 
Därmed bör detta avsnitt skrivas om utifrån dessa förutsättningar. 

3. Rubriken på sid 86 ”Idrott och fritidsaktiviteter”, bör vidgas till att  handla om ”Idrott, 
fritids- och kulturaktiviteter”. I text bör här också beskrivas tillgång och behov av 
lokaler/scener för musik- och teaterevenemang. Ungkulturhuset ”Rosa huset” och 
dess verksamhet borde i detta sammanhang dessutom förtjäna en egen rubrik. 

4. Rubriken”Riktlinjer för idrott och fritidsaktiviteter” på sid 87 bör även den vidgas till 
att gälla ”Riktlinjer för idrott, fritids- och kulturaktiviteter”. Vidare bör en riktlinje 
skrivas med innebörden att tillträde, scen och ”back stage”-utrymmen i aulan i en ny 
högstadieskola eller ombyggnad av gymnasieskolan utformas så att denna lokal även 
ska kunna användas för ”externa” musik- och teaterarrangemang och därmed också 
kunna fungera som ”kulturscen” i Mora. 

5. Under ”Riktlinjer för järnväg” på sid 101 bör också en rubrik och några rader om 
Inlandsbanan skrivas med innebörden att en viktig förutsättning för Inlandsbanans 
möjligheter att utvecklas och nyttjas på ett effektivt sätt för godstransporter, är att det 
sk triangelspåret i Noret återställs. 
Likaså bör det i samband med skrivningen om att bangården bör flyttas, skrivas in att 
”Lämpligt område för en ny bangård kan vara det markområde söder om Färnäs som 
kommunen numera äger” och att ”Ett återställande av trinagelspåret i Noret skulle 
också minska behovet av tågrörelser på nuvarande bangård.” 

6. Under ”Riktlinjer för biltrafik och parkering” på sid 106, avsnitt ”Parkering” påtalas 
att det finns begränsade möjligheter att inrymma fler ytparkeringar. Vi föreslår att man 
här, efter det andra stycket, lägger till: ”Den norra delen av ytan mellan Mäxvägen och 
E45/Rv26 kan också iordningställas som parkeringsplats, främst för dem som har sina 



 

arbetsplatser i centrum, men kan också fungera som infartsparkering söderifrån för 
vidare kollektivtrafikresande med sin relativa närhet till Fridhemsplans busshållplatser.” 

7. I ”Riktlinjer för gång- och cykeltrafik” på sid 113 bör, under rubriken ”Det ska vara 
tilltalande att gå och cykla” i samband med skrivningarna om planering av nya 
områden skrivas in ”En gång- och cykelvägsbro som förbinder Noret/Noret Norra med 
Sandängarna kan vara ett sätt att stimulera framför allt cyklandet mellan de östra och 
norra delarna av tätorten.” 

8. Under ”Riktlinjer för handel och kommersiell service” på sid 130 anser vi att 
området ”norr om Färnäs” utgår som möjligt handelsområde,  
alternativt att det i stycket som beskriver området ändras till att där ska ”finnas handel 
med skrymmande varor och drivmedelsförsäljning” och att ordet ”verksamheter” 
följaktligen tas bort. 

9. Under områdesrekommendation ”Tingsnäs” på sid 182 anser vi att det i riktlinjerna 
bör skrivas in ”En högstadieskola ska vid behov kunna byggas i området.” 

10. I riktlinjerna under områdesrekommendation ”Noret” på sid 194 föreslår vi  
dels att det stycket om förtätning av bostäder vid Noretgården får lydelsen ”Förtätning 
av bostäder med markant högre hus än gängse 3-4 våningar ska vara möjligt på den 
norra delen av området intill Noretgården”,  
dels att riktlinjen om bostadsbyggande på Sanda helt tas bort. 

11. Under områdesrekommendation ”Tuvan och Sandängarna” på sid 224 anser vi att det 
i riktlinjerna bör skrivas in ”En högstadieskola ska vid behov kunna byggas på 
Sandängarna närmast Tuvan” 

12. Under områdesrekommendation ”Tuvan och Sandängarna” på sid 224 anser vi också 
att det i riktlinjerna bör skrivas in ”Ett område för begravningsplats och minneslund för 
smådjur föreslås reserveras norr eller väster om nuvarande skjutbana.” 

13. Under områdesrekommendation ”Öna” på sid 226 anser vi att det i riktlinjerna bör 
skrivas in ”En högstadieskola ska vid behov kunna byggas i Täppan där ’gamla AMU’ är 
beläget.” 

14. Under områdesrekommendation ”Norra Kråkberg” på sid 238 anser vi att riktlinjen 
om begravningsplats och minneslund för smådjur bör utgå. Denna riktlinje kan istället  
lämpligen föras in i riktlinjerna för Sandängarna på sid 224 där tillräckligt markområde 
lämpligt för ändamålet borde kunna avsättas (se punkt 12 ovan). 

För Socialdemokraterna i Mora 

Lennart Sohlberg  
ordförande


