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INLEDNING
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Inledning
Syfte och mål

Syftet med detaljplaneprogrammet är att
möjliggöra en utbyggnad av bostäder m.m. norr om
Mora lasarett samt att möjliggöra en utveckling av
lasarettet. Programmet ska klarlägga förutsättningar
och ange riktlinjer för utbyggnad.
Utbyggnaden av Noret norra ska ske på ett hållbart
vis med en variation av bostäder, arbetsplatser,
service och rekreationsområden. Målet är ett
attraktivt boende med utsikt över Orsälven.
Programmet ska resultera i en struktur för
bebyggelse, grönytor, VA och trafik i området.

År 2007 beslutade kommunstyrelsen att påbörja
översiktlig planering för kommunalägd mark väster
om E 45. Inför detta har Tyréns och Sweco tagit
fram olika underlagsmaterial, se följande sidor.

Tekniskt underlag inför
översiktsplanering - Tyréns

År 2005 tog Tyréns fram ett underlagsmaterial
inför översiktlig planering som avhandlar
trafikförsörjning, geologi och geotekniska
förutsättningar. Där finns även ett förslag till
miljöbedömning.

Planprogrammet ska utgöra underlag för det
fortsatta arbetet med detaljplanering för området.

Bakgrund

Markförvärv och översiktsplanering

Mora kommun köpte 2004 in 77 ha mark mellan
Noret och Vattnäs med avsikt att planera för
bostäder. Aktuellt område i programmet omfattar
ca 63 ha. Kommunen och landstinget har ett avtal
om att kommunen ska få köpa mark norr om
lasarettet då detaljplan för helikopterlandningsplats
vunnit laga kraft.
I kommunens översiktsplan är aktuellt område
beläget inom bebyggelseområde 1, Mora tätort.
Området mellan Vattnäs och Lasarettet väster
om E 45 anges som ett utbyggnadsområde för
framtida bostäder. Genom området sträcker sig ett
vägreservat för Sandängsleden, en förbifart som ska
leda om biltrafik på rv 70 norr om Mora, istället
för som idag, genom centrala Mora.
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Noret norra med omgivning

Detaljplanering

För villabebyggelsen vid Pintorp samt för
lasarettsområdet gäller detaljplaner (S 87, S 139
och S 158) fastställda mellan 1973 och 1981, vars
syften var att legalisera det befintliga lasarettet och
villabebyggelse samt att möjliggöra uppförande av
ytterligare villabebyggelse.
Våren 2009 fick dåvarande stadsarkitektkontoret
i uppdrag av kommunstyrelsen att planlägga
området norr om lasarettet för bostäder och en
helikopterlandningsplats för landstingets behov.

Lasarettets dispositionsplan

Landstingsfastigheter har tagit fram en
Dispositionsplan 2010 för Mora lasaretts
utveckling. Målet med dispositionsplanen är
att skapa förutsättningar för en långsiktigt
hållbar utvecklingslinje beträffande de fysiska
förutsättningarna för vården. Arbetet med
dispositionsplanen har inkluderat att inventera
dagens verksamhet och lokaler, kartlägga
verksamhetens behov och önskemål, identifiera
möjligheter och problem samt att utarbeta ett
planförslag. Utgångspunkten har varit att med den
nya planen förbättra förutsättningar för att bland
annat bedriva God vård enligt Socialstyrelsens
definition, dvs. kunskapsbaserad, säker,
patientfokuserad, jämlik och erbjuden i rimlig tid.

dagvård och mottagning. Som komplement till
vårdavdelningarna föreslås ett patienthotell. En
förutsättning för att uppnå rätt vårdkvalitet är att
hotellplatserna bemannas med sjukvårdspersonal
och placeras inom huvudbyggnaden.
Dispositionsplanen föreslår att den utvändiga
miljön bör studeras vidare med sikte på att:
• göra området lättare att hitta i, speciellt för
gående personer
• styra trafiken så att den stör så lite som möjligt,
samtidigt som tillgängligheten är god till byggnader
och entreer.

• tillvarata och förstärka de naturvärden som finns,
inom sjukhusområdet, vid älven och i omgivningen
Vidare utredningar bör göras av
• infarter till sjukhuset
• utformning av området vid huvudentrén
• placering av busshållplats
• utökning av antal parkeringsplatser
• placering och utformning av
helikopterlandningsplats.

Prioriterade behov har varit:
• moderna vårdavdelningar
• patientnärmre vård
• ökad närhet mellan slutenvård och mottagning
• sammanhållen vårdcentral, lätt tillgänglig
Akuta behov är främst lokaler för:
• ny dagkirurgisk enhet
• förbättrad sterilcentral
• laboratoriemedicin.
Planförslaget innebär bl.a. att en nybyggnad
uppförs för vårdavdelningar, innehållande
huvudsakligen 1-patientrum med egna
hygienrum, i grupper anpassade för patientnära
vård, dvs. närhet mellan patienten och
personalens arbetsplats. Mottagningsenheten och
medicinmottagningen flyttas från entréplanet och
placeras i hus 03 (bef. vårdblock) i anslutning till
respektive vårdavdelning i den nya vårdbyggnaden.
Samverkan underlättas därmed mellan slutenvård,

Utveckling av Mora
Lasarett av
Larsson Arkitekter
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Idéunderlag för stadsutveckling - Sweco

Workshop
Som ett moment i arbetet med att upprätta
idéunderlag för kommande fysisk planering av
Noret norra i genomfördes en workshop våren
2009. Workshopens syfte var att få fram alternativa
utformningsidéer för området och att engagera
berörda politiker och tjänstemän i ett tidigt
skede i planeringsprocessen. Vid workshopen
deltog stora delar av kommunstyrelsen i Mora
kommun, presidierna i byggnadsnämnden och
tekniska nämnden och berörda tjänstemän
från stadsarkitektkontoret, tekniska kontoret,
miljökontoret, Vägverket och Landstinget.

6

Nyckelfrågor
Ett antal nyckelfrågor för områdets utveckling
identifierades under den workshop som hölls
kring planeringen av Noret norra; trafik och
kommunikationer, typ av bebyggelse, grönstruktur
och rekreation, kretslopp och energi, omvärld och
organisation, samarbete, målgrupper, image och
varumärke, sociala aspekter, service, restriktioner
samt miljöstörningar.

Slutsatser
Idéunderlaget som Sweco presenterade grundades
på de nyckelfrågor som identifierades och
innehöll en genomgång av olika stadskaraktärer
och hur dessa skulle kunna appliceras i området.
Hållbarhet är ett genomgående tema. Genom att
använda olika bebyggelsetyper kan en variation
av boendekvaliteter, upplåtelseformer och social
blandning uppnås. Trafikstrukturen grundas på en
huvudgata utmed vilken huvudstråk för gång- och
cykel samt kollektivtrafik förläggs. Förbifarten
placeras delvis som en bro genom området för att
möjliggöra passager och god kontakt mellan norra
och södra delarna. Vid korsningen väg 45 och
förbifarten finns förutsättningar för verksamheter,
t.ex. kontor, småindustri och handel i liten skala.
Det är mycket möjligt med en etappvis utbyggnad
av området.

MÅL
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Kommunens
mål
Översiktsplanen
Kommunens översiktsplan anger ett antal
övergripande mål för arbetet med översiktsplanen,
som kan vara applicerbara även i detta
sammanhang:
- Mora ska vara en kommun med god livskvalitet i
en attraktiv Siljansregion
- Planeringen ska inriktas på långsiktigt hållbar
utveckling, där bygdens kultur- och naturvärden är
viktiga tillgångar.
- Kommunens näringsliv och turismen samt
utbildningsmöjligheter ska utvecklas och stärkas.
För att uppnå dessa mål anges bl.a. att man ska ge
förutsättningar för ett varierat boende som präglas
av trygghet, integrering och social mångfald med
möjlighet till arbete, utbildning, vård och omsorg
samt fritidsaktiviteter.
Energi- och klimatplan 2011-2014
I kommunens energiplan nämns att uthålliga
energi- och transportsystem särskilt ska beaktas vid
samhällsplanering. Man säger även att gång- och
cykelvägnätet ska byggas ut för att underlätta säker
gång och cykling.
Politisk plattform 2011-2014
Ett av de politiska målen är att Mora ska vara en
uthållig kommun. Kommunen och de kommunala
bolagen bör, där det är möjligt, välja trä framför
betong som byggmaterial.

8

Byggnadsnämndens verksamhetsplan 2012
Ett av byggnadsnämnden mål är att infarterna
till Mora ska ha ett estetiskt tilltalande utseende.
Området är beläget längs med E 45 norr om
centrala Mora och kommer att finnas i blickfånget
för de som färdas med bil.
Bostadsförsörjningsprogram
Det finns ett stort behov av nya bostäder i
attraktiva lägen i Mora. Planprogrammet kan fylla
en del av det behovet. Det finns även behov av
mindre lägenheter för ungdomar. Genom att en
omfördelning sker i det befintliga beståndet kan
lägenheter för ungdomar frigöras.
Träbyggnadsstrategi
Under perioden 2010-2012 deltar Mora kommun
i Trästad 2012. Syftet med projektet är att vara
en nationell arena för spridning av kunskap om
industriellt och klimatanpassat byggande i trä.
Kommunen utvecklar därför en strategi för
att stimulera en ökad användning av trä vid
nybebyggelse. Ett av målen är att i högre
grad nyttja planer, markanvisnings- och
exploateringsavtal för att etablera samarbeta med
de byggherrar och entreprenörer som vill utveckla
träbyggandet.
Uthållig kommun
Kommunen har deltagit i etapperna 1 och 2
av ett projekt som Energimyndigheten drivit,
Uthållig kommun. Kommunen har även ansökt
och kommit med i etapp 3, med inriktning på
fysisk planering. Ansökan inriktades på transportoch energiplanering i nyexploateringsområden
i perifera lägen för kommuner i Moras storlek.

Kommunen ska delta i grupperna Energikrav
vid nybyggande i små och medelstora kommuner
och i Bilsnål planering i en levande småstad.
Aktuella frågor kan vara utbyggnad av attraktiva
gång- och cykelstråk, kollektiva lösningar och att
arbeta för en minimering av resandet. Projektet
ska även undersöka möjligheterna till att ställa
krav på energieffektivt byggande, t.ex. genom
att utveckla de kommunala exploaterings- och
markanvisningsavtalen. Reslutatet av arbetet ska
bilda underlag till den fördjupade översiktsplanen
för Noret norra.

Hållbarhet

Kommunens politiker har uttalat en önskan om att
utvecklingen av Noret norra ska ske på ett hållbart
sätt. Hållbar stadsutveckling innebär att tillgodose
dagens behov utan att äventyra kommande
generationers behov. Inom ramen för begreppet
hållbarhet bör eftersträvas balans mellan de fyra
dimensionerna ekologiskt (förutsättning för liv),
socialt (en god livsmiljö), ekonomiskt (medel för
att nå en god livsmiljö) och rumsligt (den fysiska
plats där utvecklingen äger rum).
Ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet innebär strävan efter balans
mellan förbrukning och tillgång på resurser. Staden
behöver ha tillräckligt tät struktur för att ge
underlag för gemensam infrastruktur. Samtidigt är
det viktigt med balans mellan grönska och bebyggd
struktur.

Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet innebär att basen för vår
försörjning behöver utvecklas inom de ramar som
naturen ger. God ekonomi innebär bl.a. en effektiv
markanvändning, men också att kunna utveckla
staden etappvis. Stadens struktur behöver vara
generell för att fungera för skiftande behov över
tiden.
Social hållbarhet
En socialt hållbar stad förutsätter att bebyggelsen
formas så att det finns ett brett utbud av
bebyggelsetyper och upplåtelseformer inom en
flexibel och samtidigt robust struktur. Blandning
av bostäder, arbetsplatser och service är en
förutsättning för en levande stad liksom kvalitativa
mötesplatser.
Rumslig hållbarhet
Rumslig hållbarhet innebär att de tre övriga
dimensionerna integreras rumsligt så att staden
ges karaktär och identitet - stadens form och
stadens liv ska samverka. En viktig kvalitet är att
staden har en övergripande gestaltning med god
orienterbarhet samtidigt som enskilda stadsdelar,
kvarter och byggnader tillåts få en egen identitet
inom den övergripande ramen.
Det är även fördelaktigt om det är möjligt med
samnyttjande och multifunktionalitet som kan ge
möjlighet att på liten yta rymma flera behov.

Hållbarhet i Noret norra

Hållbarhetsbegreppet som det är beskrivet ovan
behöver “översättas” för att fungera på lokal nivå.
Bebyggelse
Noret norra ska innehålla en blandning av olika
funktioner t.ex. bostäder, handel, förskolor och
arbetsplatser för att minska transportbehovet.
Det ska även finnas en blandning av bebyggelsetyper,
t.ex. flerfamiljshus, radhus och småhus. Det ska
vara möjligt att bo kvar i området men byta från
t.ex. lägenhet till villa eller tvärtom.
Inom området finns redan småhus och
arbetsplatser, t.ex. lasarettet. Befintliga funktioner
är en viktig grund att bygga vidare på. Det ska även
finnas naturliga mötesplatser t.ex. kvartersbutik,
förskola och promenadstråk.
Bebyggelsen ska anpassas till naturmiljö och
terräng, bl.a. för att tilllgodose den biologiska
mångfalden, för att möjliggöra gott lokalklimat och
för att möjliggöra tillvaratagande av solenergi.

Det ska även finnas ett gent gång- och cykelvägnät
som integreras med den omgivande staden.
Offentliga platser bör ha god tillgång till
cykelparkeringar. Det ska vara attraktivt att gå och
cykla till lasarettet, Noret, Mora och Vattnäs.
En god kollektivtrafik, attraktiva gång- och
cykelvägar och en blandning av funktioner innebär
att belastningen på huvudvägnätet i Mora inte
behöver öka drastiskt.
Bebyggelsen ska anordnas så att det är enkelt att
källsortera sitt hushållsavfall.
Grönområden
Boende och arbetande i området ska ha nära till
naturmark för vardagsrekreation och lek.
Grönområden är även viktiga för hantering av
dagvatten. Omhändertagande av dagvatten
på park- eller naturmark kan, förutom att ha
fördröjande och renande effekter, tillföra estetiska
värden till de offentliga platserna.

Infrastruktur och trafik
Vid utbyggnad av en ny stadsdel finns möjlighet
att från början planera för en samordnad teknisk
infrastruktur för hantering av vatten, avlopp, avfall,
energi m.m. En förutsättning för bärkraft i sådana
system är en någorlunda tät bebyggelsestruktur.
Området bör struktureras för att möjliggöra en god
kollektivtrafikförsörjning. Bebyggelsen bör placeras
koncentrerat i nära anslutning till kollektivtrafik.
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Vy över Noret norra från söder, i förgrunden syns lasarettet.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
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Förutsättningar
Tyréns tog år 2005 fram ett underlag inför
översiktsplanering som behandlar trafiksförsörjning,
geologi och geotekniska förutsättningar. Mycket i
följande texter är hämtat därifrån.

Markförhållanden

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.

Radon

Området klassificeras som normalradonmark
vilket innebär att byggnader ska utföras med
radonskyddande grundläggning.

Natur

Planområdet i stort sluttar från E 45 och ner mot
Orsälven och Orsasjön.
Området angränsar till riksintresse för naturmiljö,
N49 – 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 bildar en tydlig
skärm mellan E 45 och bebyggelsen ned mot
vattnet på andra sidan järnvägen med endast ett
fåtal möjligheter till utblickar från E 45. Skogen
strax norr om den stora parkeringen vid lasarettet
är emellertid mer uppvuxen. Det finns äldre
tallar inom den äldre delen av lasarettsområdet.

Framför entrén finns pelaraspar runt en damm. På
parkeringarna finns björkar och rabatter på olika
platser. I övrigt finns gräsmattor på många ställen.
Längs med stranden finns en del äldre träd inne
på tomterna vilket tillsammans med närheten till
vattnet ger en särskild karaktär.

Vattenområden

Det finns några båthus och bryggor längs med
stranden.
Tekniska förvaltningen utredde år 2010
möjligheten att anordna en bro för gång- och
cykeltrafik mellan Sandängarna och Noret. Idén är
dock vilande tillsvidare.

Rekreation

Siljan och Orsasjön med öar och landområden
utgör i sin helhet riksintresse för friluftslivet,
F13 Siljan – Orsasjön. Området omfattas av
geografiska bestämmelser enligt MB 4 kap
2§, inom vilket ”turismens och friluftslivets,
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt
ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten
av exploateringsföretag eller andra ingrepp i
miljön”. Detta innebär kortfattat att exploatering
inte påtagligt får skada intresset för turism och
friluftsliv eller natur- och kulturmiljövärden.
Siljansleden för cykel passerar området i nordsydlig riktning och ett elljusspår finns i området.

Kartan visar jordarter, blått betyder morän, gult betyder silt
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Kulturmiljö

Det finns en fornlämning i form av ett vägmärke nära
korsningen Lasarettsvägen och Carl Berglunds väg,
som består av en kallmurad sten med cementinslag
där själva milstolpen saknas. Vägmärket har suttit
längs med den gamla vägen mellan Mora och Orsa.

SP_087

DP_248

Lasarettsområdet uppvisar många olika byggnadsstilar,
från tidigt 1900-tal till den senaste utbyggnaden av
akutintaget inom ett relativt begränsat område.

SP_139

SP_158

SP_099

Skyddsrum

Lasarettet var tidigare beredskapssjukhus, d.v.s.
avsett att ge sluten akutvård i krigstid. Detta har
dock upphört. Befintliga skyddsrum är avsedda för
personskydd.Totalt finns 874 skyddsrumsplatser.

Strandskydd

SP_087 SP_059
DP_239
SP_002

Gällande detaljplaner i
området
SP_159 SP_067
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Inom detaljplanen S87, som fastställdes år 1974, finns
inget strandskydd. Delar av den ersattes år 1980 av
detaljplanen S139 och inte heller inom denna finns
något strandskydd kvar. Detaljplanen S158 fastställdes
år 1984 men delar av den upphävdes av regeringen
och dessa delar omfattas därmed av strandskydd och
utomplansbestämmelser.

Teckenförklaring
Vatten
Väg
Järnväg
Kraftledning
Riksintresse kommunikation

Översvämning

Enligt den kartläggning som Dalälvens
vattenregleringsföretag m.fl. har tagit fram kommer
den maximala vattenutbredningen vid dammbrott
i Trängslet och högt vattenstånd (”worst-case”) att
hamna nedanför och väster om järnvägen.

Riksintresse för naturvården
Vägkorridor Sandängsleden
100-årsflöden i Dalälven
Fornlämning
Siljansleden cykel

Vattenyta vid ”Q-normal”
1 Maximal utbredning vid
2 Maximal utbredning vid
3 Maximal utbredning vid
4 Maximal utbredning vid
5 Maximal utbredning vid

”Q 100”
”Q klass 1”
”Dammbrott vid Q normal”
”Dammbrott vid Q 100”
”Dammbrott vid Q klass 1”

Hela området
är beläget inom för turism
Hela området är beläget
inom riksintresse
riksintresse för turism enl. MB 4:2
enl. MB 4:2 samt inom
friluftsliv
samt riksintresse
inom riksintresseför
för friluftsliv
(F 13)

Allmänna intressen
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Teknisk försörjning
El

Lasarettet
Lasarettets årliga elbehov är 5700 MWh. Elförsörjningen sker från två inkommande 10 kV-ledningar
till ställverk där dubblerade transformatorstationer
finns.
Bostäder
Bostäderna försörjs genom Fortums elnät.
Kraftledningar
Två kraftledningar om 130 kV korsar E 45 och
älven och leder över till Sandängarna, se karta s.13.
En 50 kV- kraftledning går längs E 45 från Norets
handelsområde och ansluter till de två ovannämnda
ledningarna och följer deras sträckning över
planområdet och till Sandängarna.

Bostäder
Pintorp, villabebyggelsen söder om lasarettet och
de flesta av bostäderna mellan älven och järnvägen
har allmänt VA.

Bostadsbebyggelse
Kommunen ansvarar för hämtning av brännbart
avfall och även komposterbart avfall, i de fall
fastighetsägaren inte komposterar på tomten.

IT-infrastruktur

Förpacknings- och tidningsinsamlingen
ansvarar för insamling av förpackningar på
återvinningsstationer, de närmaste finns i Norets
handelsområde, vid Skogsvårdsstyrelsen i Hedens
industriområde och vid Färnäs gamla kvarn.

Stadsnätet är utbyggt i Noret och till några
fastigheter längs stranden av Orsälven. Även
Lasarettet är anslutet till stadsnätet.

Värme

Grovavfall kan lämna på återvinningscentralen i
Kråkberg.

Fjärrvärme finns utbyggt i Noret.

Avfall
Lasarettet
Lasarettets avfall hämtas av kommunens
entreprenör. Det finns sorteringsrum för olika
fraktioner. Det finns dessutom flera miljöstationer
i källarplan.

Även farligt avfall kan lämnas på
återvinningscentralen men hämtas även två gånger
per år vid villafastigheter och flerfamiljshus.

En 12 kV jordkabel leder från småindustriområdet
och över E 45, snett ner genom planområdet,
under järnvägen och över älven till Sandängarna.

Vatten, avlopp och dagvatten
Lasarettet
Lasarettet försörjs genom två servisledningar från
det allmänna VA-nätet. För reservändamål finns
en bergborrad brunn som normalt används för
kyländamål i köksbyggnad men som med kort
insatstid kan omställas för distribution av vatten.
Brunnens kapacitet motsvarar 60 % av lasarettets
normala förbrukning. Lasarettets dagvatten avleds
till Orsälven.
Lasarettet har pumpstation vid älvstranden för att
utvinna frikyla ur älvvatten till kylanläggningen.
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Kraftledningarna sedda från planområdet.

Trafik

Gång- och cykeltrafik

Kollektivtrafik

Nuvarande busstrafik i området utgörs av dels
regional, dels lokal busstrafik. Samtliga turer under
vardagarna på linje 104 mellan Orsa och Mora
angör lasarettet. Ca 5 - 6 turer i vardera riktningen
på vardagarna på linje 103 Orsa- Bergkarlås-Mora
samt på linje 70 Falun- Mora angör lasarettet.
Linjen 501 är en lokal linje som angör lasarettet
och Hindriksheden med ca 2 -4 turer per timme
under vardagarna.

Det finns gång- och cykelstråk som ansluter till
området. Viktiga målpunkter för boende i området
bedöms vara handelsområdet i Noret, Noretskolan
och centrala Mora.
Lasarettsvägen används i första hand för gc-trafik
som ska till södra delen av Noret och till centrala
Mora. Planer finns på att anordna en separat gångoch cykelbana längs med Lasarettsvägen.

Järnväg

Inlandsbanan byggdes vid början av 1900-talet
och gick ursprungligen mellan Kristinehamn och
Gällivare. Banan trafikeras av Inlandsbanan AB
som ägs av 15 kommuner som finns utmed banan.
Idag trafikeras sträckan Mora-Gällivare med
persontrafik dagligen under sommarmånaderna.
Under övriga tider på året finns en helgpendel
mellan Mora och Östersund. På sträckan Mora Arvidsjaur transporteras gods.

I höjd med lasarettet finns en planskild gång- och
cykelport under E 45 för trafik till Rödmyren och
Hindriksheden. En cykelport finns under rv 70 vid
västra delen av handelsområdet och ytterligare en
avses byggas under rv 70 mellan Rödmyren och
den östra delen av handelsområdet.
Siljansleden för cykel passerar området i nordsydlig riktning. Den används även för vardaglig
cykeltrafik.

Mora
lasarett

Centrala Mora
Norets
handelsområde

503

Noretskolan

Kråkberg
Öna
Lasarett
503
501

J

505
502
505
502
505

505

Morkarlby

501, 502,
B 503, 505,
506

501

Målpunkt

Noret
501

Planerad gång- och cykelbana

Färnäs

502
506
Busstrafik
idag, tätortslinjer

Hånåkni

Klockarhagen
506

Siljan

Örjastäppan

Vinäs
11

Lasarettsvägen i riktning mot lasarettet.

Karta över gång- och cykelvägnätet i Noret.
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Biltrafik

E 45 är klassad som riksintresse för kommunikation
och utgör en av två stamvägar i nordsydlig riktning
genom landet. Vägen har en viktig funktion
för långväga transporter, för regional trafik, för
trafik mellan närliggande tätorter och för lokal
trafik inom Mora tätort. E 45 kallas populärt
”Inlandsvägen”. Förbi planområdet passerar knappt
6 000 fordon per årsmedeldygn. Hastigheten
är reglerad till 50 km/h genom rondellen vid
Lasarettet men i övrigt till 70 eller 90 km/tim.
Idag angör biltrafik från Pintorp och bebyggelsen
längs stranden huvudvägnätet via Norsborgsvägen,
Frustugevägen, Dr Hellings väg och vidare ut
på Lasarettsvägen och E 45. En hel del fordon
använder sig emellertid av lasarettets interna
vägnät och vidare ut på Lasarettsvägen.
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Sandängsleden

Under slutet av 1990-talet pågick en process
som ledde till en färdig arbetsplan för en
förbifartslösning mellan E 45 strax norr om Mora
och rv 70 norr om Mora. Arbetsplanen fastställdes
inte eftersom det saknades medel i den nationella
planen.
Skälen till att man valde att ta fram arbetsplanen
var flera. Skyltad hastighet varierar mellan 50
och 90 km/h vilket ger en ojämn trafikrytm. Det
finns även flera signalanläggningar i centrala Mora
som under normal eftermiddagsrusning minskar
medelhastigheten till under 30 km/h. Under
högtrafikperioder försämras framkomligheten
ytterligare. Framkomligheten är periodvis
starkt begränsad på framförallt Strandgatan
och Vasagatan och trafiken blir ryckig p.g.a

trafiksignaler vilket också medför dålig luftkvalitet.
Orsasjön och Siljan utgör barriärer norr och söder
om tätorten som inte utan stora kostnader kan
forceras.
Trafiken på E 45 och rv 70 är idag hänvisad till
en förbindelse över Österdalälven vilket medför
höga trafikmängder och stora restriktioner för
uttryckningsfordon från räddningstjänst och
lasarett. Vid en eventuell blockering av denna
förbindelse finns i praktiken ingen annan väg för
utryckningsfordon och lasarettsbesökare (än att åka
runt Orsasjön, en omväg på ca 3-4 mil).
Arbetsplanens förslag är en ny sträckning med bro
över Orsälven ca 500 m norr om Mora lasarett.
Vägen dras över Sandängarna och ansluter till rv
70 vid Kråkberg. Anslutningarna till E 45 och rv 70
utformas som rondeller. Hastigheten sattes till 90
km/h i timmen. Hastigheten innan rondellen sattes
till 50 km/h.

Genomfart Mora

Med anledning av den höga trafikbeslastningen på
vägnätet genom Mora beslöt Vägverket (nuvarande
Trafikverket) att ta fram en förstudie för E45/väg
70 genom Mora som blev färdig 2008. Därefter
beslutade kommunen, Vägverket och Banverket
att utreda och samverka kring möjliga åtgärder.
Samverkan ledde till att följande mål angavs i
skriften Stadsutvecklande åtgärder i
Mora, avseende kommunikationer och transporter:
• Moras centrala infrastruktur skall utvecklas
med fokus på hållbart resande och en hållbar
stadsutveckling
• Förbättrad tillgänglighet i Mora
• Förbättrad kapacitet på E45/väg 70 i Mora
• Tryggare och säkrare trafikmiljö
Målen ska nås genom fyrstegsprincipen:
1. Åtgärder som påverkar transportbehovet och
val av transportsätt, t.ex. utbyggt gång- och
cykelvägnät och bättre kollektivtrafik.
2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av
befintligt vägnät, t.ex. uppdelning av
genomfartstrafik på flera vägar.
3. Förbättringar och ombyggnationer av vägnätet,
t.ex. cirkulationer.
4. Större nybyggnation, t.ex. förbifart
Sandängsleden

Lasarettets trafik

Med bil nås lasarettet från E 45 via den s.k.
lasarettsrondellen och vidare på Lasarettsvägen
som svänger ner till huvudentrén och parkeringar.
Även ambulanser använder denna väg.
Gång- och cykeltrafik från Mora angör
huvudsakligen lasarettet från Lasarettsvägen
söderifrån. Österifrån, från Rödmyren finns en
gång- och cykelport under E 45.
Bussar i lokaltrafik, linje 501, och vissa av bussarna
till och från Falun och Orsa, linje 70, 103 och 104
angör lasarettets huvudentré.
Landstinget upplever att det är många olika
trafikslag, (bussar, personbilar, ambulanser och
gång- och cykeltrafik) som konkurrerar om
utrymmet på Lasarettsvägen mellan rondellen och
akutintaget. Viss risk finns också att bussar eller
gående hindrar brådskande ambulanstransporter.

Kommunen och Trafikverket arbetar nu vidare
med genomfarten.

De flesta av verksamheterna är koncentrerade
till huvudbyggnaden och är lätta att nå från
huvudentrén, där såväl bussar som bilar kan
stanna. Det finns dock en del problem med
trafiken i anslutning till entrén. Placeringen av
busshållplatsen vid vändslingan på entrétorget
medför ljudstörningar och föroreningar för de
närbelägna lokalerna i markplanet. Bilburna
besökare som parkerat på den stora p-platsen
måste korsa den stora infarten på väg till entrén i
hus 02. Där kan tidvis vara livlig trafik med bussar,
ambulansfordon, taxi och privatbilister.
Viss risk finns också att bussar eller gående hindrar
brådskande ambulanstransporter. Problemet
kommer att bli större när entrén i hus 03, dvs.
entrén till vårdcentralen, tas bort och en större
besöksström ska begagna huvudentrén. Dessutom
kommer entréplanens vändslinga att minskas vid
utbyggnad av entréhallen.
Helikopterlandningsplats
Både kommunen och landstinget har studerat hur
en helikopterlandningsplats kan anläggas då det i
flera år funnits behov av att finna en permanent
yta. Helikoptrar har hittills landat på den stora
gräsmattan sydost om lasarettsbyggnaden, vid
hus 03, där ambulans hämtar/lämnar patienten.
Helikoptertransporter har huvudsakligen skett från
lasarettet till regionsjukhus i Uppsala.
Trafiken bedöms understiga 100 flygrörelser per
år och innebär därmed få störningstillfällen och
låg ekvivalent bullernivå (maximalnivåerna blir
dock relativt höga vid de tillfällen då in- respektive
utflygning sker).

Lasarettets entrétorg

Det har funnits flera förslag till helikopterlandningsplats, dels har ett område nordost om sjuk-
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huset och dels har en befintlig bilparkeringsplats
utpekats som lämpliga för byggande av en helikopterlandningsplats. Dessa placeringar innebär
troligtvis att ambulans måste utnyttjas för transport
från helikopter till akutmottagningen eller omvänt,
då avståndet blir väl långt mellan landningsplatsen
och akutintaget.
Viktiga bestämmelser vid anläggande av helikopterlandningsplats är:
• Hinderfrihet dels vid inflygning för landning
och dels vid start och utflygning skall uppfylla
lutningskravet, normalt 4,5 %.
• De två start- och även landningssektorerna bör
helst ligga i linje d.v.s. ha gemensam centrumlinje. I händelse av att inflygningen behöver
avbrytas är det en fördel om helikoptern kan
stiga rakt fram. I befintliga normer har Sverige ett undantag härvidlag. Sektorerna kan
idag vinklas från rak 180 grader till 90 grader
mellan dem. Den regeln kommer att anpassas
till den gällande internationella regeln d.v.s.
minimum 150 grader mellan centrumlinjerna
inflygning-start. Kan det kravet inte uppfyllas föreligger förslag att om antalet starter och
landningar tillsammans är mindre än 250 st/
år behöver helikopterflygplatsen inte vara godkänd av Transportstyrelsen.

Sweco och Ramböll studerade fem alternativ:
Alt. 1. Helikopterlandningsplatsen placeras på en
upphöjd fristående konstruktion i anslutning till
akutintaget. Generellt gäller att en upphöjd helikopterplatta kostar mer att anlägga och att driva än
en markförlagd dito.
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Alt. 2 och 3. Helikopterplattan placeras ovanpå
ambulansintagets förstärkta tak.
Vinkeln mellan in- och utflygning kan utformas
större än 150 grader. Det kan finnas konflikt
mellan inflygningsvinklar och träd respektive
belysningsstolpar vid väg 45. I alternativ 3 kan
inflygningsvinkeln hamna alltför nära hörnet av hus
3 och nytillkommande byggnadskroppar.
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Ett annat alternativ är att om helikopterrotorn har
två motorer behövs bara en gemensam landningsoch startsektor.
I de flesta fall krävs trädfällning eller undanröjande
av hinder.
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Alt. 4 och 5. Förslaget på parkeringsdäck möjliggör
dels vinklad dels rak in- och utflygning efter en del
hinderröjning. Avståndet till akuten, ca 70 m, är
kanske något långt och kräver regn - och snöskydd.
Det kan finnas konflikt mellan inflygningsvinklar
och träd respektive belysningsstolpar vid väg 45.

Alt. 6. Under landstingets arbete med
dispositionsplanen för lasarettet diskuterade
man att förlägga helikopterlandningsplats på den
tillkommande byggnadens tak, förutsatt att denna
uppförs till ungefär samma höjd som hus 03 och
med den byggnadstekniska konstruktion som krävs.
Inflygningsvinklar har inte analyserats för detta läge
men platsen torde fungera bra då det höga läget
innebär färre hinder.

Slutsatser
En placering på lasarettets tak är att föredra
då transporter utomhus inte behöver ske,
landningsplatsen är upphöjd vilket minskar
risken för konflikt med bebyggelse och andra
högre föremål och bullerpåverkan minskar.
Denna placering beror dock på om och när
landstinget beslutar att bygga ut en ny flygel
samt om den uppförs till tillräcklig höjd för
att klara inflygningsvinklar mot befintliga
lasarettsbyggnader.
Utredningarna visar att det finns flera möjliga
alternativ för en helikopterlandningsplats
inom lasarettsområdet. De föreslagna
inflygningsvinklarna för samtliga alternativ behöver
inte placeras över den tillkommande bebyggelsen.
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Detaljplaneläggning för bostäder norr om
lasarettet bör därmed kunna ske utan att slutlig
placering valts. I detaljplaneläggningen för
lasarettsområdet bör man ta ställning till placering
av helikopterlandningsplats.
Den viktigaste hälsofrågan, bullret, har ännu inte
analyserats. En särskild bullerutredning behöver
göras inför detaljplaneskedet när färre alternativ
återstår.
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Vy över Noret norra från norr, till vänster syns E 45 och till höger Orsälven.
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Analys och riktlinjer
Samband med Mora

För att den tillkommande bebyggelsen inte ska
hamna som en isolerad ö, skild från resten av Mora,
och i princip endast tillgänglig med bil, är det
viktigt att knyta samman den nya bebyggelsen med
Noret. Detta kan göras genom att Lasarettsvägen
ges en tydlig och logisk förlängning som kan
trafikeras av bussar mot Orsa, gc- trafik och av
ambulanser och personbilar.
Det behöver även finnas tydliga och gena gång- och
cykelvägar som gör det attraktivt att cykla mellan
Vattnäs och centrala Mora.
Villaområdet Pintorp behöver knytas ihop med
den tillkommande bebyggelsen, både av sociala
skäl och för att leda biltrafiken ut på E 45 via den
nya cirkulationsplatsen för att därigenom minska
personbilstrafiken genom lasarettsområdet.

Samband med lasarettet

Lasarettet ligger idag som slutpunkt av Noret,
endast Pintorp ansluter till lasarettet norrut. Vid
en utbyggnad av bebyggelse norr om lasarettet
behöver lasarettsområdet kopplas samman med
den tillkommande bebyggelsen. Lasarettsområdet
kommer att bilda en central nod i Noret och en
plats många dagligen kommer att passera på sin väg
mellan bostaden och centrala Mora.
Med anledning av detta behövs tydliga gång- och
cykelstråk som binder samman lasarettsområdet
med bostäderna söderut och norrut. Lasarettets
utemiljöer behöver därför utformas för att fungera
som en ”förbifart” för gång- och cykeltrafik till och
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från Noret norra. Exempelvis behöver man jobba
med ytorna mellan parkeringen och entrén, för
att tillskapa tydliga stråk som kan kanalisera gctrafiken.
Man behöver även arbeta med ”baksidan”, dvs
området mellan den stora lasarettsbyggnaden och
järnvägen.
Eftersom många trafikslag, gång- och cykeltrafik
från Noret och Mora, besökare till lasarettet,
personbilar, bussar, sjuktransporter och
ambulanser, ska samsas på liten yta i området
framför lasarettet är det avgörande att denna
yta utreds noggrannt och ges en omsorgsfull
gestaltning.

Äldre skog finns framförallt i området mellan
tillkommande bebyggelse och lasarettet.
Detta område kan bilda en stadspark liknande
stadsparken i Falun som är belägen intill Falu
Lasarett.
Hela området avvattnas västerut via bäckar och
diken. Jordlagren är täta och därför är infiltrationen
liten och det kan ge goda möjligheter att anordna
attraktiva dagvattenmiljöer i naturområdena.

Utsikten

En av områdets stora kvaliteter är utsikten över
Orsasjön och Orsälven. Det bör även finnas
möjlighet till vackra utblickar från E 45 och från
gatorna inom området. Byggnader och vegetation
bör ges en omsorgsfull placering och byggnadernas
höjder bör regleras för att tillvarata utsikten.

Grönstrukturen

Äldre uppvuxen skog har många kvaliteter som det
kan vara svårt att återskapa. Därför bör befintlig
vegetation i så stor utsträckning som möjligt sparas.
Vegetationen får emellertid inte komma i konflikt
med utsikten. Planeringen bör därför noga ta
hänsyn till både var den värdefulla uppvuxna
vegetationen finns och till viktiga siktlinjer, både
från bostäder och E45.

Utsikt från Noret norra, från området vid
kraftledningen.

PLANFÖRSLAG
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Planförslag
Bebyggelse

Som konstaterades i analysen besitter området
särskilda kvaliteter; utsikten, närheten till
Mora och den uppvuxna vegetationen. Om de
tillvaratas kan stora mervärden uppstå för det nya
bostadsområdet.

Struktur

Äldre städer bygger ofta på någon form av rutnät
av gator, där alla stråk hänger ihop. Moderna
städer har ofta en mer trädliknande struktur med
en hierarki av gator med olika funktioner där det
saknas anslutningar mellan ”trädets grenar”, vilket
innebär återvändsgator och att ytterområden blir
isolerade. Färdvägen mellan två områden som
ligger nära varandra kan därför ändå bli lång.
Fördelen med det kontinuerliga rutnätet är att det

Tullinge trädgårdsstad av Brunnberg & Forshed
Området följer trädgårdsstadens principer från första
halvan av 20-talet. Området har ett nätverk av gator, större huvudgator och torg. Det finns en variation
i husstorlekar och en mix av funktioner. Alla bostäder
har tillgång till en privat trädgård.
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minskar transportbehovet och det ger ökade sociala
kontaktmöjligheter när alla enkelt når alla.
En stadsdels struktur kan möjliggöra eller försvåra
kontakt mellan de boende. Planeringen kan sträva
efter att ge förutsättningar för bebyggelseenheter
som är lagom stora för att boende ska kunna
lära känna varandra och nyttja gemensamma
funktioner, t.ex. parkeringsplats, tvättstuga
bostadsgård eller park. Äldre bymiljöer har genom
olika samarbeten och beroenden ofta hög grad av
social samverkan, medan moderna villaområden
och höghusområden ofta har mindre av detta.
Inom området föreslås ca 150 lägenheter i
flerfamiljshus, ca 30 lägenheter i rad/kedjehus, ca
30 enfamiljshus samt 1 förskola. Därtill föreslås
centrumverksamhet i bottenvåning inom en del av
området.

Gator

I Noret norra föreslås en genomgående gata som
bildas i förlängningen av Lasarettsvägen. Gatan
ska knyta samman det nya området med det
befintliga Noret och lasarettet. Gatan trafikeras av
kollektivtrafik mellan Mora och Orsa via lasarettet.
En gång- och cykelväg går längs med hela denna
gata, se sektioner s. 25.

Grönstråk

I området finns ett grönstråk som ska leda hela
vägen från norr till söder och som ska vara
lättillgängligt från alla bostäderna. Grönstråket
förbinder bostäderna med lasarettet och Mora i
övrigt. Därtill finns flera mindre gröna stråk som
anknyter till det större.

För att nå den karaktär som önskas är inte
bostadstypen den viktigaste faktorn, utan snarare
tätheten och gaturummet.

Studieplan i Framtidsdalen, Borlänge. En möjlig
inspirationskälla för utformningen av torget i
bostadsområdet

BoKlok-hus av Skanska på Tallbacken,
Galgberget i Falun.
Galgberget byggdes ut i början av 1990-talet.
Bebyggelsen består både av flerbostadshus och
småhus. Området har egen skola åk 1-9 och
barnomsorg, egen busslinje, idrottsanläggning
med bollplaner och närhet till golfbana. Området
är omgivet av skog och strövområden och har
cykelavstånd till centrum.

Torg och förskola

Ett torg föreslås placeras på en plats där flera stråk korsas för att ge möjlighet
till service och till möten mellan de boende och verksamma i området. Torget
bör omges av byggnader om ca 3 våningar. I bottenvåningen bör det finnas
möjlighet till centrumverksamhet, t.ex. mindre livsmedelsbutik, frisörsalong,
kiosk el. dyl. De övre våningarna bör utgöras av bostäder. I anslutning till torget
placeras en busshållplats och en förskola. Det bör även vara möjligt med en
återvinningsstation vid torget.
4,0
6,0

6,0

3,0

3,0

6,0

0,5

Sektion 1, genom huvudgatan/förlängningen av Lasarettsvägen, mot söder. Gatan
ska trafikeras av bussar i linjetrafik och utgöra huvudstråk för gc-trafik. En trädrad
avskiljer gång- och cykeltrafik från motorfordon. Gatan flankeras av tätare bebyggelse.

Torget kan utformas som ett s.k. shared space, där de olika trafikslagen integreras
och samsas. De båda sidorna bör utformas med ett gemensamt formspråk som
binder dem samman. Ett dagvattenstråk föreslås även korsa torget. Inspiration kan
t.ex. hämtas från Studieplan i Framtidsdalen i Borlänge.

centrum och bostäder

mot E 45 /
Hedens industriområde
minst 4,0
minst 6,0

5,5

minst 6,0

1,5

Sektion 2, genom den västra gatan. Gatan är smalare och
enklare utformad. Gatan flankeras av glesare villabebyggelse.

mot Vattnäs

förskola

2,0

1,0

5,0 - 6,0

2,0

busshållplats
mot Lasarettet

3,0 - 5,0

Sektion 3, gatan är mer stadsmässig med fasadliv i gatan eller
med ett mindre avsnitt förgårdsmark. Gatuträd kan med fördel
planteras längs med ena sidan.
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Rumslighet

Rumsligheten har stor betydelse för hur påtaglig
vår upplevelse av den byggda miljön är. En relativt
sluten rumslighet tenderar att skapa fler möten
med andra boende och besökande. Slutna stadsrum
kan begränsa kontakten med landskapet, men kan
samtidigt förstärka upplevelsen genom riktade
utblickar. Dalabyarna är ofta en kombination av
slutna och öppna rum. Traditionella villaområden,
där husen har längre avstånd till gatan och med
större avstånd mellan varandra, har ofta låg
rumslighet och därigenom otydliga gaturum.
Gaturum
Genom att husen placeras nära förlängningen av
bussgatan och relativt tätt kan gaturummet hos
hållas slutet med tydlig rumsbildning och riktning,
i likhet med en bygata. Gaturummet hos den
västra gatan kan vara glesare och omges av mer
traditionell villabebyggelse.

Funktionsblandning

En blandning av olika markanvändningar är den
princip som gällt för städer generellt fram till
slutet av 1800-talet. Funktionsblandning gynnar
möten, kreativitet och trygghet i den offentliga
miljön och kan minska avstånden mellan arbete,
boende, service och rekreation, vilket även
minskar energiåtgången för transporter. Modern
stadsplanering har ofta inneburit arbetsplatser för
sig, bostäder för sig o s v. Denna princip har lett
till kraftigt ökade avstånd, ökade transporter och
isolering.
Service
Planområdet är i första hand avsett för bostäder
men det ska även finnas möjlighet till enklare

Gröna rum och utsikten
I området finns flera parkområden mellan
bebyggelsen som bildar större rumsligheter i
grannskapet.

26

Rekreationsområden
Möjligheten till närrekreation säkerställs genom
det centrala grönstråket som leder vidare mot
skogsmarken norrut.
Arbetsplatser
Lasarettet är beläget inom planområdet och
det finns därmed ett stort antal arbetsplatser i
området. På den östra sidan E 45 finns dessutom
ett småindustri/handelsområde som ska vara
lättillgängligt även via gång- och cykel.
Handel
Området kommer att bilda entré till Mora
norrifrån och i framtiden kan det hamna i
skärningspunkten mellan rv 70 och E 45. Detta
innebär att platsen kan bli attraktiv för etableringar
av handel och verksamheter. Det är dock inte
önskvärt med större etableringar i området.

Gårdar
I den östra kanten, mot E 45, är det möjligt med
flerfamiljshus som tillsammans med radhusen
bildar gårdsrum som kan innehålla gemensamma
funktioner t.ex. lekplats, tvättstuga mm.

Bebyggelsen i området vänder sig till stor del åt
väster för att betona kontakten med landskapet
över Orsasjön och vattnet, både fysiskt och visuellt.
Det ska vara enkelt att se vattnet och att ta sig dit.

service t.ex. förskola, närbutik, mindre
kontorslokaler o.dyl. i ett centralt läge där många
boende passerar dagligen. Funktionsblandningen
innebär att de dagliga behoven i stor utsträckning
kan tillfredsställas nära bostaden och för att antalet
arbetsresor kan hållas nere. Transporter kan
därmed överlag minska. Blandningen talar även för
en god social hållbarhet.

Befintlig bostadsbebyggelse
Kvarnskogen av Brunnberg & Forshed
Kvarnskogen i Sollentuna byggdes kring en glänta
i skogen i starkt sluttande terräng. Ibland byggdes
husen i souterräng, ibland på styltor. Husen byggdes
i trä, lärk och svartmålad furu och de fick gröna
sedumtak.

Längs med Orsälven finns en hel del småhus av
varierande ålder och karaktär. Om det skulle bli
aktuellt med detaljplaneläggning för dessa föreslås
att de även fortsättningsvis har 1-2 våningar och får
en begränsning i byggrätten. Det är även viktigt att
strandremsan är allmänt tillgänglig och att det finns
möjlighet för allmänheten att nå stranden på ett
enkelt sätt.

Sektion 3
Sektion 1

Sektio

n2

Förslag bebyggelsestruktur
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Trafik

Sandängsleden

Eftersom många frågetecken återstår att reda
ut innan man vet om det kommer att byggas en
förbifart, Sandängsleden, lämnas ett reservat för
vägkorridoren.
Det är emellertid viktigt att trafiken till och från
samt inom området fungerar både med och utan
förbifart. Trafik i nordsydlig riktning behöver
ske under Sandängsleden och det är positivt om
förbifarten kan förläggas på bro så långt möjligt för
att motverka barriäreffekter.
En anslutning från området till E 45 föreslås i form
av en cirkulation men ingen avfart från förbifarten,
Sandängsleden, ner till området föreslås.
Tillgänglighet till E 45 bedöms ändå som god
och området bör inte bli attraktivt för storskalig
handels- eller verksamhetsetableringar.

Bil

I Tyréns utredning från 2005 beräknas
trafikalstringen för en utbyggnad av hela
området mellan Vattnäs och Lasarettet, se figur
nedan. Utgångspunkten var då 250 lägenheter i
enfamiljshus. Trafiken på E 45 beräknas öka med
20 % från 2002 års siffror fram till år 2015, jmf.
figur s. 16.
Med en god kollektivtrafikförsörjning och väl
fungerande övergripande cykelnät kan antalet
bilresor bli något färre. Om en stor andel av de
boende kommer att ha lasarettet som arbetsplats
kan också biltrafiken till och från området bli något
lägre.

Det kan behövas bullerdämpande åtgärder längs
med E 45, t.ex. en bullervall. Den bör utformas
på ett estetiskt tilltalande sätt med möjlighet
till utsikt. Infotavlan är placerad alltför nära
den föreslagna cirkulationen och behöver en ny
placering.
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Kollektivtrafik

Linje 104 mellan Mora och Orsa via Vattnäs
bör förläggas genom området och en hållplats
bör finnas i centrumområdet. Linje 501,
tätortstrafiken, föreslås trafikera det centrala torget
samt lasarettet.

Järnväg

E 45

En förstudie enligt väglagen kommer att inledas
under hösten 2011 för att utreda hur området
ska anslutas till E 45. Kommunens förslag är att
detta sker genom en cirkulation för att därigenom
markera att den tätbebyggda staden börjar här.
Förstudien får emellertid avgöra det mest lämpliga
sättet att ansluta.

enklare att nå Noret från Kråkberg och Öna samt
erbjuda ett alternativ till den hårt trafikerade Noretbron som förbinder de centrala delarna av Mora
med Noret. För att nå den tilltänkta bron behöver
järnvägen passeras. Övergången är idag obevakad
och om en bro byggs behöver säkerheten hos passagen ses över.

Prognos 2015, om hela sträckan mellan lasarettet och Vattnäs
bebyggs med bostäder.

Gång- och cyketrafik

I nord-sydlig riktning mellan Vattnäs och Noret
föreslås gång- och cykeltrafik längs den centrala gatan i förlängningen av Lasarettsvägen samt genom
det stora grönstråket. Det föreslås även ett flertal
tvärförbindelser i öst-västlig riktning. En gång- och
cykeltunnel föreslås i anslutning till centrumanläggningen under E 45 mot handel/småindustriområdet
öster om E 45.
Planförslaget lämnar utrymme för en gång- och
cykelbro till Sandängarna. En gc-bro skulle göra det

Ytan närmast intill järnvägen föreslås vara fritt
från bebyggelse för att inte omöjliggöra en
utbyggnad av hållplatser om banan i framtiden
skulle kunna trafikeras av t.ex. pendeltrafik mellan
Mora och Orsa. Möjlig lokaliseringar av hållplats
anges. Naturvårdsverkets riktlinjer för buller och
vibrationer ska följas. Den planerade bebyggelsen
bedöms inte bli påverkad av störningar från
järnvägstrafiken.

Parkering

För småhusbebyggelsen bör parkering i huvudsak
ske på tomten. För flerfamiljshus bör det finnas
gemensamma parkeringar med carportar. För
lasarettets parkering se avsnitt om lasarettet.

Båtbryggor

Kommunen äger marken längs med stranden i
norra delen av området och det kan vara möjligt
att anlägga båtbryggor i området. Området kan
angöras med bil från norr eller söder.

Det centrala grönstråket

Förslag trafikstruktur och teknisk försörjning
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Grönstruktur
Skog

Skogsmarken strax norr om lasarettet kan fungera
som avskiljare mellan lasarettet och bostäderna,
minska lasarettsbyggnadens överväldigande
skala och hejda störningar från lasarettsområdet,
t.ex. trafikbuller. Skogsmarken kan även ha en
sammanbindande, social funktion eftersom den
kan fungera som rekreativ yta både för lasarettets
personal och för boende i området. En förebild
kan vara stadsparken i Falun. Bevarad skogsmark
i större bestånd bör även finnas i det stora
grönstråket.

Naturmark

Det stora grönstråket ska fungera som
rekrationsområde för de boende och verksamma
i området och för förskolans barn. Naturmark
har en positiv inverkan på människors hälsa och
välbefinnande och barn utvecklas bättre om de
leker i naturmark jämfört med anlagd mark.
Området bör ha karaktär av skogsmark och
uppvuxna träd i större grupper bör sparas. Med
hänsyn till utblickar och solinsläpp i trädgårdar
kan området ställvis gallras ur och i så fall bör
lägre arter återplanteras. Öster om befintlig
villabebyggelse bör träd sparas för att skydda
mot insyn. En skötselplan för hur vegetationen
får gallras och hur plantering ska ske behöver
upprättas så att viktiga utblickar kan skapas eller
förstärkas. Efterföljande detaljplanering bör studera
detta mer noggrant. Marklov för trädfällning bör
övervägas.

i grannskapet. Parkerna kan t.ex. innehålla
lekredskap, bollplaner, sittplatser och
planteringar. Det kan även behövas möjlighet till
dagvattenhantering.

Siljansleden

Siljanleden för cykel passerar området i nord-sydlig
riktning. Den bedöms inte påverkas av förslaget till
utbyggnad.

Bullervall

Bullervallen kan signalera Dalarnas böljande
landskap och medge utblickar där det kan ske utan
att de boende utsätts för störning.

Dagvatten

Genom att behålla vattnet vid ytan istället för
att låta dagvatten rinna direkt ut i vattendrag
via ledningsnätet går det att skapa miljöer som
fördröjer och minskar flödet samt renar dagvatten
innan det rinner vidare ut i recipienten. I ett
nyexploateringsområde finns goda möjligheter att
anordna rännor, svackdiken och bäckar som kan
leda vidare ut i dammar och våtmarker.
Det går att skapa trivsamma miljöer med hjälp av
dagvatten. Det finns många exempel på kommuner
som har arbetat med dagvatten i parkmiljöer, t.ex.
Malmö och Borlänge.

Gatan i Lasarettsvägens förlängning föreslås inom
bostadsområdet kantas av träd på ena sidan.
Trädraden separerar fordonstrafik från gång- och
cykeltrafikanter. Den andra sidan av gatan föreslås
få en gångbana. Övriga gator i området föreslås
få gångbanor. Gatan i det nordöstra hörnet, där
bebyggelsen är tätare och högre, föreslås få en mer
stadsmässig utformning, se sektioner s. 25.

Dagvatten i Noret norra
I Noret norra föreslås att vatten från E 45
samlas upp vid infarten till området och leds
vidare ner över torget, längs med gatan och ut i
skogsmarken nedanför, se skiss s. 25. Vattenparken
och Studieplan i Borlänge kan fungera som
inspirationskällor. Dagvatten bör även kunna
bilda tilltalande parkmiljöer i grannskapsparkerna.
Malmö kommun har arbetat mycket med vatten i
bostadsområden.

Vatten i bostadsmiljö, Augustenborg i Malmö

Studieplan i Borlänge, en stiliserad bäck.

Gatumiljö

Park

Parker föreslås i den södra respektive den
norra delen för att skapa gemensamma rum
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Lasarettets utveckling
Bebyggelse

I Landstingets dispositionsplan föreslås att en ny
byggnad för vårdavdelningar uppförs sydost om
nuvarande huvudbyggnad men det finns även idéer
för att bygga ytterligare en flygel.
Det finns även planer för att bygga ut den
befintliga entrén.
Platsen vid huvudentrén har en storslagen karaktär
som är värd att bevara även om entrén byggs ut
och platsen får en ansiktslyftning. De uppvuxna
pelarasparna bör om möjligt sparas då de matchar
lasarettets stora skala.

”Lasarettstorget” och trafik

Enligt detta förslag kommer den nordöstra sidan
av lasarettsbyggnaden att bli ett mer frekventerat
område än vad det är idag, bl.a. kommer antagligen
antalet gångtrafikanter och cyklister genom
lasarettsområdet att öka.
Lasarettstorget föreslås utformas som ett s.k.
”shared space” där de olika trafikslagen integreras
och samsas.
Lasarettstorget kommer att behövas studeras mer i
detalj:
- för att området ska bli lätt att orientera sig i,
- för att skapa en tydligare koppling mellan den
stora besöksparkeringen och entrén,
- för att trafikmiljön ska vara säker och
- för att platsen ska upplevas som attraktiv och bli
en tillgång i stadsmiljön.
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Landstinget avser att göra en trafikutredning
som ska omfatta samtliga trafikslag men nedan
presenteras förslag inför den fortsatta utredningen.
Gång- och cykelstråk
Programmet föreslår gc-stråk i följande lägen:
- från bostäderna i norr över skogsmarken och
genom lasarettsområdet över ”lasarettstorget”,
- längs med bussgatan i Lasarettsvägens förlängning
- från bostäderna, genom skogen och längs med
Flottarevägen.
Bussar
En flyttning av busshållplatsen föreslås så att
den kommer längre från entrén där det finns
mer utrymme. En ny tillfart föreslås österifrån
för att i någon mån avlasta Lasarettstorget.
Lokalbusstrafiken föreslås bli enkelriktad, se
karta s. 29, men regionalbusstrafiken föreslås
dubbelriktad.
Parkering
Förlängningen av Lasarettsvägen innebär att en
del av den stora besöksparkeringen behöver tas
i anspråk men istället föreslås att denna utökas
norrut så att det blir fler parkeringsplatser, totalt
ca 550. Infarten till parkeringen föreslås ske från
förlängningen av Lasarettsvägen för att personbilar
i minsta möjliga mån ska belasta Lasarettstorget.
Ambulanstrafik
Ambulanstrafiken bör studeras närmare i
den trafikutredning som Landstinget ska ta
fram. Det kan även bli aktuellt med flytt av
ambulansstationen.

Helikopterlandningsplats

En placering på lasarettets tak är att föredra då
transporter av patienter utomhus inte behöver
ske. Landningsplatsen är upphöjd, vilket minskar
risken för konflikt med bebyggelse och andra
högre föremål och bullerpåverkan minskar.
Denna placering är dock avhängig om och när
landstinget beslutar att bygga ut en ny flygel samt
om den uppförs till tillräcklig höjd för att klara
inflygningsvinklar.
Även de övriga placeringarna bedöms som möjliga
med hänsyn till tillkommande bebyggelse.
Bullret har ännu inte analyserats. En
särskild bullerutredning behöver göras inför
detaljplaneskedet när färre alternativ återstår.

Parkmark

De rester av äldre parkmiljö som ligger sydost
om den stora lasarettsbyggnaden bör om möjligt
sparas och utvecklas till en mer tydlig parkmiljö
som kan brukas för vårdnadstagare och personalens
rekreation. De många mindre parkeringsplatserna
bör om möjligt flyttas till de större parkeringarna.
Parkmiljön kan gärna utformas med äldre tiders
sjukhusparker i åtanke och på ett sätt som tar
hänsyn till det befintliga växtmaterialet.
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Teknisk försörjning och
genomförande
Fastighetsreglering

Mora kommun och Landstingsfastigheter har
tecknat avtal om att kommunen ska planlägga för
helikopterlandningsplats mot att kommunen ska få
köpa mark av Landstinget. Marken utgörs av södra
delen av exploateringsområdet. Tillträde får ske när
detaljplanen vunnit laga kraft.

Räddningstjänst

Räddningstjänstens inställningstid till lasarettet är
10 min.

Avfall

En återvinningsstation för förpacknings- och tidningsinsamling bör placeras vid det tillkommande
centrala torget.
Gemensamma hämtningsplatser för enbostadshusens hushållsavfall, t.ex. av typen Molok, bör
undersökas i detaljplanearbetet för att åstadkomma
en mer ”städad” utemiljö samt för att underlätta
sophämtningen.

Värme

I dagsläget är E.On tveksamma till att bygga ut
fjärrvärmenätet i området.
Uthållig kommun
Kommunen är med i Uthållig kommun, etapp 3
som drivs av Energimyndigheten. Inom projektet
ska bl.a. möjligheten att öka det energieffektiva
byggandet genom exploateringsavtal undersökas.
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Vatten och avlopp

Vägar och ledningar

Bostadsområdet närmast E 45 kan vara för högt
beläget i förhållande till Norets vattentorn. En
tryckstudie bör göras i detaljplaneskedet.

Schaktarbeten

Planområdet är beläget utanför
verksamhetsområdet för allmänt VA. Området kan
anslutas till det allmänna VA-nätet i Noret.

IT-infrastruktur

Stadsnätet kommer att byggas ut till den
tillkommande bebyggelsen.

Grundläggning

Enligt Tyréns utredning från 2005 kan
grundläggning av byggnader med största
sannolikhet utföras med sulor eller plattor i såväl
silt, sand som moränjordar. Eventuell organisk
jord måste avlägsnas under byggnader innan
grundläggning. Översiktliga undersökningar måste
utföras för tomter och vägar. Kompletterande
undersökningar för varje byggnadsläge måste
utföras innan grundläggning utförs. De
förekommande jordarna är generellt tjälfarliga till
mycket tjälfarliga och tjälisolering kommer att bli
nödvändig vid anslutningar mellan hårdgjorda ytor
och byggnader.
Byggnader i starkt sluttande terräng, t.ex. i
Flottarvägens förlängning, ska anpassas till denna,
t.ex. genom grundläggning med souterräng eller
som på bilden, på styltor.

Inga grundförstärkningar erfordras för vägar och
ledningar. Organiska jordar bör avlägsnas innan
grundläggning. Dock måste dimensionering av
vägar och ledningar utföras med fokus på den höga
tjälfarligheteten i mark.

Schaktningsproblem kan förekomma i delar
med mycket finkorniga moräner och silt/lera,
speciellt under perioder med höga yt- eller
grundvattenflöden. Schakt för ledningar, under
torra perioder, kan utföras utan åtgärder under
förutsättning av korta öppethållandetider och
stegvisa schakter där igenläggning sker efterhand.

Kraftledningar

Kraftledningar korsar området. Dessa föreslås
lokaliseras i samma sträckning som Sandängsleden,
se karta s. 29, för att inte ytterligare splittra
upp området. Att flytta och jordförlägga dem i
föreslaget läge skulle ta ca 2 år att genomföra p.g.a
koncessionsansökningar m.m. Det är emellertid
inte en bra teknisk lösning med en kort sträcka
nedgrävd kabel på en i övrigt lång kraftledning. Ett
annat alternativ är att endast flytta ledningen och
behålla den luftburen vilket är mindre kostsamt.
Även en omledning tar ca 2 år.
Säkerhet
Enligt starkströmsföreskrifterna ska avståndet
mellan kraftledning och bostäder vara minst 10 m i
detaljplanelagt område.

Jordkabel

En 12 kV jordkabel leder från småindustriområdet
och över E 45, snett ner genom planområdet,
under järnvägen och över älven till Sandängarna.
Jordkabeln kan ledas om och läggas i kanten av
naturmarken mellan bostäderna och lasarettet, se
karta s. 29.

Avvattning

Eftersom området domineras av icke
genomsläppliga jordar infiltreras mycket lite eller
inget ytvatten. Detta innebär att det ställs stora
krav på kapacitet hos diken, dräneringar och
bäckar, i perioder av nederbörd eller snösmältning.
Det är av stor vikt att dessa dimensioneras för
förhållanden med höga flöden för att undvika
att nyanlagda ytor såsom tomtmark, vägar
och parkeringar blir vattensjuka i perioder.
Beräkning av ytvattenvolymer måste utföras inför
dimensionering. Grundvattenytan bedöms endast
påverkas måttligt av stora nederbördsmängder.

Vattenparken i Framtidsdalen i Borlänge.

Parkstråk är inlagda i framförallt östvästlig riktning. Dessa kan användas för
dagvattenhantering.
Det kan vara nödvändigt med avskärande diken för
att förhindra att ytvatten från högre belägen mark
rinner in på lägre belägna tomter. Det kan även
vara viktigt att sockelhöjder anges i detaljplanen.
För gestaltning, se avsnittet om grönstruktur, s. 30.
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Miljö- och riskfaktorer
Förorenad mark

Det finns ingen känd förorenad mark inom
planområdet.

Utsläpp till luft

Utsläpp från området bedöms i första hand komma
att utgöras av utsläpp från fordon. Planområdets
struktur ska underlätta för gång- och cykeltrafik
och kollektivtrafik vilket innebär att utsläpp från
fordon kan antas vara begränsad.

Buller

Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller
som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation
av bostäder.
• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i
anslutning till bostad.
Enligt Tyréns utredning från 2005 bedöms E45
med hela området mellan Lasarettet och Vattnäs
utbyggt ha c:a 7 000 fordon per årsmedeldygn.
I princip innebär det att bullerstörning över 55
dB(A) uppstår inom ett område av drygt 40 meter
från vägmitt.
Den närmaste bostadsbebyggelsen föreslås ha ett
avstånd av 30 m till vägen men föreslås åtskiljas
från denna med en bullervall. Byggnaderna kan
behöva utformas med bullerdämpande fasad och
fönster.
En särskild bullerutredning ska göras då
helikopterlandningsplatsens läge fastlagts.
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Elektromagnetisk strålning

Kraftledningarna föreslås flyttas till Sandängsledens
sträckning. Enligt Socialstyrelsen 2005 har ingen
riskökning kunnt påvisas vid fältstyrkor under 0,4
mikroTesla. Bebyggelse föreslås på ett avstånd av
30 m. Enligt Fortums beräkningar är fältstyrkan
på ett avstånd av 30 m från ledningarna 0,23
mikroTesla.

Översvämning

Enligt den kartläggning som Dalälvens
vattenregleringsföretag m.fl. har tagit fram kommer
den maximala vattenutbredningen vid dammbrott
i Trängslet och högt vattenstånd (”worst-case”)
att hamna nedanför och väster om järnvägen,
se karta s. 13. Inga förändringar föreslås för den
befintliga bebyggelsen längs med stranden. Den
nytillkommande bebyggelsen kommer enligt
kartläggningen inte att beröras av översvämning.

Transporter med farligt gods

E 45 är en rekommenderad färdväg för farligt
gods. År 2002 genomfördes en inventering av
transporter av farligt gods genom Mora. Mellan
Noretrondellen och Orsa på E45 förekom totalt
85 st transporter till och från Orsa under en
normalvecka (v.40). Om Sandängsleden byggs
kommer även en stor del av de transporter av
farligt gods som går genom Mora och vidare på rv
70 istället att passera här. Den största mängden
farligt gods som transporteras längs sträckan
utgörs av petroleumprodukter. Största risken med
transporterna bedöms vara en avkörningsolycka
eller kollision som leder till utsläpp med antända
kemikalier eller där människor exponeras för giftiga
ämnen. En annan risk är att olyckor kan leda till
utsläpp till mark och vatten.
Enligt förslag till policy för markanvändning vid
transportleder för farligt gods för Dalarnas län
genererar detta ett riskavstånd om ca 150 m från
vägkant om bebyggelsen ska vara flerbostadshus.
Detta förutsätter att hastigheten är 90 km/h.
E45 och bebyggelsen bör åtskiljas av en bullervall.
Infarten till området föreslås bli en rondell och
hastigheten mellan den befintliga rondellen och
den tillkommande behöver sänkas, förslagsvis till
50 km/h. Av dessa skäl föreslås ett avstånd på 30 m
mellan E 45 / Sandängsleden och bostäderna och
förslaget avviker därmed från förslaget till policy.
I detaljplaneskedet behöver en riskbedömning
upprättas.

KONSEKVENSER
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Konsekvenser
Riksintressen

Riksintresse kommunikation
Planförslaget innebär en viss ökning av trafiken
på E 45 men det bedöms inte inverka påtagligt
negativt på riksintresset.
Den föreslagna rondellen kommer att innebära
lägre hastighet på en kort sträcka av E 45, vilket
kan påverka framkomligheten.
Riksintressen turism och friluftsliv
Programområdet omfattas av riksintresse för
friluftslivet och turism och friluftsliv enligt
miljöbalken 4:2.
För turism är det landskapsbilden och
tillgängligheten som bedöms vara viktiga. Området
används idag inte för turism och friluftsliv i
någon större utsträckning. Förslaget innebär att
skogsmark tas i anspråk för bostadsbebyggelse
varvid landskapsbilden förändras. Idag består
utblickarna från E 45 till största delen av
skogsmark. Utbyggnaden kan möjliggöra utblickar
över Orsasjön och randbergen. Idag är det främst
från sjösidan som det natursköna kulturlandskapet
vid Legranäs och Vattnäs (norr om planområdet)
kan upplevas men inga förändringar föreslås inom
100 m från strandkanten och det föreslås inga
förändringar för den småskaliga bebyggelsen som
idag finns längs stranden. Inverkan på friluftslivets
och turismens intressen torde bli begränsad.
Riksintresse för naturvården
Området vetter mot riksintresse för naturmiljö,
N49 – Siljan-Skattungen. Intresset består i att
sjöarna Siljan och Orsasjön i sin helhet utgör värde
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ur biologisk och fiskemässig synpunkt.
Föreslagen, nytillkommande bebyggelse ligger som
närmast på ett avstånd av 100 m, avskiljt bl.a. av
väg och järnväg från stranden och bedöms inte
inverka negativt på riksintresset.

Luft

Utsläpp från området bedöms i första hand komma
att utgöras av utsläpp från fordon. Planområdets
struktur ska underlätta för gång- och cykeltrafik
och kollektivtrafik vilket innebär att utsläpp från
fordon kan antas vara begränsad.
Beträffande miljökvalitetsnormer kan konstateras
att förutsättningarna inte är sådana att det finns
någon generell risk för överskridande.

Strandskydd

Inga förändringar föreslås inom
strandskyddsområdet. Den tillkommande
bebyggelsen avskiljs från Orsälven med väg och
järnväg samt befintlig bebyggelse.

Trafik

Enligt Tyréns studie från 2005 förväntas trafiken
på E45 öka med 20 % från 2002 års siffror fram
till år 2015 under förutsättning att hela området
mellan Vattnäs och Lasarettet byggs ut med ca 250
lägenheter i enfamiljshus.

Vatten, avlopp och dagvatten

De drygt 200 ytterligare abonnenter som beräknas
tillkomma kan anslutas till det befintliga VA-nätet
i Noret.

Det finns goda möjligheter att anordna funktionella
och estetiska miljöer för lokalt omhändertagande
av dagvatten i området.

Buller

Enligt Tyréns studie bedöms E 45 med hela
området mellan Vattnäs och Lasarettet utbyggt
ha c:a 7 000 fordon per årsmedeldygn år 2015.
I princip innebär det att bullerstörning över 55
dB(A) uppstår inom ett område av drygt 40 meter
från vägmitt. En bullervall bör uppföras längs E45.

Hälsa och säkerhet

Farligt gods
Ett avstånd om 30 m mellan E 45 / Sandängsleden
och bostäderna föreslås och förslaget
avviker därmed från förslaget till policy för
markanvändning intill transportleder för farligt
gods. Hastigheten föreslås emellertid bli lägre
än 90 km/h och en bullervall föreslås intill
E 45. En riskbedömning behöver upprättas i
detaljplaneskedet.
Kraftledningar
I planförslaget föreslås 30 m mellan bostad och
kraftledning.
Enligt starkströmsföreskrifterna ska avståndet
mellan kraftledning och bostäder vara minst 10 m i
detaljplanelagt område.
Den elektromagnetiska strålningen beräknas
till 0,23 mikroTesla på ett avstånd av 30 m
från ledningen vilket är under Socialsyrelsens
rekommendationer (0,4 mikroTesla).
Människors hälsa bedöms därför inte påverkas av
kraftledningarna.

Naturmiljö och vegetation

Inga dokumenterade höga värden för naturmiljön
finns inom planområdet. Förslaget innebär att
skogsmark tas i anspråk för bebyggelse men även
att en hel del skog sparas, i första hand avsedd för
rekreation.

Landskapsbild

Skogsskärmen ger idag inga möjligheter till
utblickar från E45. Då merparten av planområdet
ligger i sluttande terräng mot Orsälven blir den
nya bebyggelsen väl synlig från sjösidan. Även från
E45 blir den nya bebyggelsen synlig. Känsligast är
området väster om järnvägen närmast vattnet som
idag består av småskalig bebyggelse. Sett från E45
kan nya utblickar ut mot Orsälven vara positiv,
förutsatt att bebyggelsen är samstämmig med
landskapet.
Om den nya förbifarten, Sandängsleden,
byggs kommer vägen att utgör en barriär i
landskapsbilden. En bullervall längs med E 45
kommer att innebära att utsikten från vägen
begränsas.
Om kraftledningarna jordförläggs kommer
landskapsbilden att påverkas mindre än om de
förblir luftburna.

Friluftsliv

Siljansleden för cykel leder genom området men
förslaget bedöms inte påverka den.
Det finns ett elljusspår i området, inom vad som
föreslås sparas som skogsmark.

Möjligheten till rekreation nära bostaden bedöms
bli god för de tillkommande bostäderna då det
föreslås ett antal gång- och cykelstråk i skogsmark
inom området. Dessa möjliggör även tillgänglighet
vidare ut i naturmarken norrut.

Äldre barn kommer troligen att gå i Noretskolan
och skolvägen kommer att gå längs med
Lasarettsvägen och i dess förlängning, som kommer
att få en avkiljd gång- och cykelbana.

Sociala konsekvenser

Jämställdhet
Kvinnors och mäns liv och livsmönster skiljer
sig åt på olika sätt. Bland annat värdera kvinnor
geografisk närhet högre än män, vilket kan bero på
att kvinnor i högre grad samordnar det vardagliga
livet och har ett mer komplext rörelsemönster över
dygnet. Generellt sett använder kvinnor även i
högre grad kollektivtrafik samt går mer än män.

Det idag bebyggda området upplevs som tryggt.
Under förutsättning att de offentliga miljöerna,
gång- och cykelstråken och parkeringarna gestaltas
väl med genomtänkt belysning och växtmaterial
kommer området att upplevas som tryggt.

Detta ser emellertid lite annorlunda ut i Mora.
År 2009 genomfördes en enkät bland anställda på
arbetsplatser i Mora. Denna visade att männen i
högre grad åker kollektivt och att kvinnorna i högre
grad cyklar och åker ensamma i sin bil till arbetet.
Förklaringen kan vara att kvinnor i högre grad
lämnar barn och har ansvar för livsmedelsinköpen.
Enkäten visade även att kvinnor i högre grad
arbetar deltid och många kvinnor svarade att
kollektivtrafikens tider inte passade.

Kulturmiljö

Det finns en fornlämning i form av ett vägmärke
nära korsningen Lasarettsvägen och Carl Berglunds
väg. Denna bedöms inte påverkas av förslaget.

Trygghet
När det gäller trygghet i den fysiska miljön handlar
det till stor del om god utformning. Att skapa
överblickbarhet och fri sikt är viktigt för att kunna
skapa trygghet.

Tillgänglighet
Förslaget lägger stor vikt vid att göra området
tillgängligt via gång och cykel. Under förutsättning
att de yttre miljöerna utformas på ett väl
genomtänkt sätt, t.ex. med taktila plattor vid
busshållplatser och bra övergångsställen kommer
området att ha en god tillgänglighet.
Barn- och ungdomar
Man kan anta att en hög andel av hushållen i
området kommer att innehålla barn och en förskola
planeras. Det ska vara enkelt att ta sig till och från
förskolan med olika trafikslag.

Förslaget lägger stor vikt vid att göra området
tillgängligt via gång- och cykel samt kollektivtrafik
och det är beläget nära flera arbetsplatser, t.ex.
lasarettet och småindustriområdet öster om E45.
Det finns även ett område avsett för förskola och
det bör även finnas möjlighet att etablera viss
service inom området. Sammantaget innebär detta
att det är lätt att transportera sig inom och till och
från området med olika färdmedel och det finns
goda möjligheter till både arbete, förskola och viss
service i nära anslutning till bostaden.
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Vägar vidare

E 45

Förstudie

En förstudie enligt Väglagen bör inledas hösten/
vintern 2011 för cirkulationen från E 45.
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Förskola

Etapp 3

Etapp 1

För att kunna ta fram en detaljplan behöver landstinget besluta om läget för helikopterplattan. Planprogrammet presenterar 6 alternativa lokaliseringar
som alla är möjliga att genomföra och som inte
påverkar de tillkommande bostäderna negativt. Det
mest lämpliga läget kan vara på den tillkommande
utbyggnadens tak.

Detaljplanen för lasarettsområdet behöver även
ersättas för att möjliggöra de utbyggnader som
landstinget planerar.

sar
etts

Etapp 4

Kommunen och landstinget har ett avtal om att
kommunen ska få köpa mark norr om lasarettet,
inom fastigheten Noret 128:4, när kommunen tagit
fram en lagakraftvunnen detaljplan för helikopterlandningsplats.

Detta innebär att så länge läget inte är avgjort kan
detaljplan inte tas fram och marköverlåtelsen kan
inte fullföljas enligt avtal. Avtalet bör därför ersättas så att kommunen kan förvärva del av fastigheten Noret 128:4. Kommunen upprättar då fortfarande detaljplan för helikopterlandningsplatsen när
landstinget har beslutat om lokalisering.
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Etapp 2

Centrum

Flottarvägen
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Orsälven

Gestaltningsprogram för byggnader, gator
och parker
Området byggs ut av olika exploatörer över
en längre tidsperiod vilket ger möjlighet till
en variation av stilar. Det kan emellertid vara
positivt för området som helhet om det finns
en viss övergripande gestaltningsidé, både vad
gäller byggnader och utemiljö. Med anledning
av träbyggnadsstrategin kan byggnader utformas
huvudsakligen i trä.

Exploateringsavtal

Kommunen är med i Uthållig kommun, etapp 3
som drivs av Energimyndigheten. Inom projektet

ska möjligheten att öka det energieffektiva
byggandet genom exploateringsavtal undersökas.
Sandängarna
Kommunen
arbetar även med en träbyggnadsstrategi som bl.a. genom exploateringsavtal kan
arbeta för ett ökat byggande i trä.
0

Skötselplan för naturmark

100

´

Den fortsatta detaljplaneringen kan delas in i etapper, se karta till höger för föreslagen utbyggnadsordning.

Hedens industriområde

Sandängsleden

Detaljplaner och markfrågor

200
m

Inom området finns ett större område med natur.
En översyn av området behöver göras innan den
fortsatta detaljplaneringen för att kartlägga hur
skogen ska skötas. Översynen behöver göras med
hänsyn till både utsikt från bostäder och behov av
naturmark för rekreation och dagvattenhantering.

BILAGOR
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Bilagor
På följande sidor beskrivs lasarettet och området norr om detta på ett mer övergripande
sätt.

Landskapskaraktär

Lasarettsområdet befinner sig i gränsen mellan tätorten och naturen och i gränsen mellan E 45 och Orsälven. Lasarettet är en fortsättning och en slutpunkt av Noret men
utgör samtidigt en barriär mellan bostadsbebyggelsen i Noret och skogen norr därom.
Terrängen sluttar mot väster, brantare närmast stranden, och det finns möjlighet till
utblickar över Orsälven, Orsasjön och bergen i norr och väster. Marken utgörs av
barrskogklädd moränmark. Skogen utgörs huvudsakligen av ungskog och bildar idag
en tydlig skärm mellan E 45 och bebyggelsen ned mot vattnet på andra sidan järnvägen. Närmast lasarettet finns emellertid lite äldre barrskog. Skogen genombryts av en
kraftledningsgata.
Överlag domineras lasarettsområdet vegetationsmässigt av stora tallar.
Det finns spår av äldre parkanläggning i form av t.ex. häckar, buskage och lindar i områden med byggnader uppförda under tidigt 1900-tal. I de områden som uppfördes under 1950-60-tal har husen placerats med hänsyn till den befintliga skogen och många
äldre tallar har kunnat sparas nära byggnaderna. Här finns också en del prydnadsväxter,
t.ex. pil.
Under 1960-talet uppfördes ett nytt vårdblock och en förbindelsebyggnad mot den
äldre delen och en ny entré tillkom. Framför den nya entrén skapades ett torg med en
avlång damm omgiven av pelaraspar och torget är försett med belysning. Runt torget
finns körytor för hämtning/ lämning och en busshållplats. I dammen placerades år
1979 två statygrupper i brons gjorda av Per Nilsson-Öst. Markbeläggningen är huvudsakligen markplattor och asfalt.
På den stora parkeringen finns rader av björkar, bitvis uppluckrade av rönnar. Mittemot parkeringen, framför entrén till vårdcentralen och dess parkering finns en stor
gräsmatta och intill denna buskplanteringar, träd och bänkar.
Trafikytorna kan upplevas som splittrade och otydliga. Olika fordonsslag, t.ex. ambulanstransporter, bilar, bussar, gång- och cykeltrafik behöver ofta samsas på samma ytor.
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Landskapskaraktärer
Här nedan beskrivs och illustreras de olika landskapskaraktärerna.

Äldre barrskog
Särskilt i anslutning till lasarettet finns äldre
barrskog. De stora tallarna bör i så stor utsträckning som möjligt bevaras.

Park
Nyare anläggningar med prydnadsväxter,
sittplatser och belysning i anslutning till
de huvudsakliga gångstråken.

Yngre blandskog
Skogen består i huvudsakligen av lögskog
med inslag av gran och tall. Kommunen har
gallrat ur vissa partier.

Entrétorg
Tidstypisk och storslagen anläggning vid
huvudentrén anlagd på 1970-talet. En
lång damm omges av höga pelaraspar
som matchar de höga byggnaderna. I
dammen finns bronsskulpturer. Markbeläggningen är huvudsakligen betong.

Bebyggelse vid stranden
Bebyggelsen består av bostadshus i olika
ålder och med olika karaktär. Vegetationen
varierar från tät tallskog till ytterst sparsam.
Utsikten är oftast imponerande.
Hus i park
Bostads- och kontorshus från främst 50-talet
omgivna av gräsmattor med större tallar,
pilar och prydnadsväxter.
Äldre parkmiljö
I den södra delen av lasarettsområdet finns
spår av äldre sjukhuspark, t.ex. lindar,
häckar och gångstigar.

Stora parkeringen
Större parkeringsyta avdelad av rader
av björkar och rönnar som får den att
upplevas som mindre.

Trafik och försörjning
Ytorna domineras av trafikapparat som
utgörs av många splittrade ytor med
olika funktioner, t.ex. parkeringar. Därtill finns lasarettskök, värmecentral mm.
Villaträdgårdar och förskola
Bebyggelsen består av villor från
huvdsakligen 1960- 1980-talet.
Vegetationen domineras av
trädgårdsväxter.
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Bebyggelse

Mora lasarett tillkom 1912, med en sjukhusbyggnad för 52 patienter samt
överläkarbostad och portvaktstuga. Fler byggnader tillkom successivt och under
1950-talet uppfördes en ny byggnad med polikliniker och vårdavdelningar,
sammantaget fanns vid den tiden 186 vårdplatser. Under 1960-talet tillkom ett
vårdblock och en förbindelsebyggnad och lasarettet inrymde då 360 vårdplatser.
Ytterligare utbyggnader gjordes under 1970-talet, men sedan 1979 har inga större
tillbyggnader skett, förutom det nya akutintaget.
Den ursprungliga huvudbyggnaden är uppförd av rött tegel 1956. Senare
byggnadskroppar har fasader av tegel med partier av vita eller ljusgrå plåtkasetter.
På sjukhustomten finns 3 st trähus från början av 1900-talet med faluröda väggar
och tegeltak, ursprungligen använda som bostadshus. Under 1950-talet uppfördes
flerfamiljshus i tegel för personalens behov. Idag används en del av dessa
byggnader för administration, psykiatri mm. Bakom lasarettet finns varuintag,
lasarettsköket, värmepanna mm.
Förutom lasarettsområdet består bebyggelsen i området huvudsakligen av
småhus. Norr om lasarettet ligger Pintorp som har tätt liggande villabebyggelse i
modernare struktur, uppförd under 1970- 1980-talet. Söder om lasarettsområdet
tar bostadsbebyggelsen i Noret vid, som i aktuellt område huvudsakligen
exploaterades under 1960-1980-talet.

Mora lasarett 1959
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Bebyggelsekaraktärer

Trähus, tidigt 1900-tal
På sjukhustomten finns 3 st trähus från början
av 1900-talet med faluröda väggar och tegeltak,
ursprungligen använda som bostadshus. Det
finns spår av äldre parkmiljö.

Villaområde i Noret
Bebyggelsen i området närmast
lasarettet är av varierande ålder men
är huvudsakligen uppförd under
1960-1970-talet.

Småhus vid stranden
Längs med Orsälven finns en hel del småhus av
varierande ålder och karaktär.

Förskola
Enplansbyggnad i tegel och trä uppförd
under 1970-talet.
På bilden syns även vattentornet.

Flerfamiljshus / administration
Ett flertal flerfamiljshus uppfördes under 1950och1960-talen för personalens bostadsbehov.
En del har nu bl.a. administrativa funktioner.
Materialen är huvudsakligen tegel.

Pintorp
Tätt liggande villabebyggelse i
modernare struktur, huvudsakligen
uppförd under 1980-talet. Varierande
material bl.a. trä och tegel.

Försörjning; värmecentral, kök mm
Bakom lasarettet finns byggnader och ytor
av varierande karaktär, t.ex. värmecentral,
parkeringar och lasarettskök.

Småindustri - handelsområde
Småindustriområde som bitvis har inslag
av bilhandel och kontorsverksamhet.
Något splittrat i byggnadsmaterial.

Lasarettet
Den ursprungliga huvudbyggnaden, till höger
i bild, är uppförd av rött tegel 1956. Senare
byggnadskroppar har fasader av tegel med
partier av vita eller ljusgrå plåtkasetter.

Infart och Lasarettsvägen
Lasarettsvägen är en del av den äldre
vägen mellan Mora och Orsa och det
finns ett vägmärke (fornlämning) längs
med den. Rondellen byggdes under
1990-talet.
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Rumsanalys

Lasarettsområdet präglas av storskalighet; stora byggnadsvolymer med relativ enhetlig utformning och stora parkeringsytor. I de äldre delarna finns däremot småskalighet och detaljrikedom med äldre byggnader och vegetation. Överlag saknas en enhetlig gestaltning som
signalerar hur besökaren ska orientera sig.
Målpunkter
Huvudmålpunkterna är lasarettets huvudentré, akuten och entrén till vårdcentralen. Huvudentrén är monumental och tydlig men något svår att nå till fots från parkeringen då man
måste använda en trappa eller gå en ganska lång sträcka och i båda fallen passera en gata.
Entrén till vårdcentralen är förhållandevis anonym. Intill entrén finns en yta för hämtning/
lämning och för kortare parkering. Denna yta är liten men hårt trafikerad av olika trafikslag
och det finns risk för intressekonflikter. Parkeringen till vårdcentralen är belägen högre i terrängen och upplevs därför som avskuren.
Landmärken
Från stora delar av Mora kan lasarettet upplevas som ett landmärke. I närområdet bildar skorstenen från värmepannan samt vattentornet landmärken som dyker upp och försvinner när
man rör sig i området. Båda har en hög och smal silhuett som kan användas som orienteringspunkt.
Distrikt
Det finns många rum eller distrikt i området, se kartan till höger, som bildas av en enhetlig
karaktär, eller en tydlig rumsbildning. En del av rummen kan vara värdefulla att behålla.
Kanter
Kanter är tydliga gränsmarkeringar och i lasarettsområdet återfinns de i lasarettsområdets
gräns mot skogen norrut, i vegetationen mot bostäderna söderut och västerut och i själva
lasarettsbyggnaden. Det kan finnas ett behov av att behålla de södra och västra kanterna för
att inte lasarettet ska upplevas som alltför överväldigande för bostadsbebyggelsen. Kanten åt
norr kan i viss mån behöva luckras upp för att bättre sammanbinda den äldre och den yngre
bebyggelsen.
Gc-stråk
Personal och besökare rör sig i flertalet gång- och cykelstråk för att nå lasarettet men få stråk
är tydligt gestaltade. Det finns ett stort behov av att gång- och cykelstråk förtydligas särskilt
när de nya bostäderna tillkommer.
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