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Planens syfte och huvuddrag 
Planens syfte är att möjliggöra nybyggnation av bostäder och centrum/kontorsverksamhet i 
korsningen Millåkersgatan/Vasagatan. Planen ska även medge att den parkering som redan finns 
invändigt i kvarteret kan finnas kvar. Dessutom ska planen säkerställa att den äldre, 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen längs Kyrkogatan värnas och att en ny anslutning för gång-, 
cykel- och skidtrafik mellan centrum och Prästholmen kan anordnas.   

Nya byggnader ska uppföras med hög kvalitet i arkitektur och de ska förhålla sig till omgivande 
bebyggelse. Även utformning av gatumark och utemiljö ska hålla en hög kvalitet. Därför har ett 
gestaltningsprogram tagits fram. 

Planen handläggs med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). 

Plandata 
Planområdet är beläget i centrala Mora, strax sydväst om Mora Kyrka. Området avgränsas 
ungefärligt av Kyrkogatan, Vasagatan, Millåkersgatan samt Köpmannagatan. Arean är cirka 2,1 ha. 
Kommunen äger allmänplats för gatorna, parkering vid Zornmuséet och naturmark vid Hemulån. 
Kvartersmarken ägs av flera olika fastighetsägare. 
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Tidigare ställningstagande 
Riksintressen 
Planområdet omfattas av Riksintresse för friluftslivet F 13, Siljansområdet enligt 3 kap Miljöbalken och 
är av Riksintresse enligt Miljöbalken 4 kap 2 § med hänsyn till natur- och kulturvärdena som är 
särskilt intressanta för turism och friluftsliv. Ingrepp som påtagligt kan skada områdets natur- och 
kulturvärden får inte komma till stånd. 

Tidigare kommunala beslut  
Byggnadsnämnden beslutade den 30 september 2010 att bevilja plantillstånd för sökt planläggning.  

Översiktsplan 

I Mora kommuns översiktsplan från 2006 ingår det aktuella planområdet i delområde Bs 1 – Mora 
tätort. Översiktsplanen påpekar att tillkommande bebyggelse ska ta hänsyn till kulturvärden. Ny 
bebyggelse i centrum ska utformas med kunskap, omtanke och respekt för tidigare generationers 
planering och byggande. Anpassning bör ske på ett lämpligt sätt både i helhet och detaljer. För att 
få en blandad stad med bebyggelse från olika tider är det viktigt att också uppföra byggnader med 
ett modernt uttryckssätt som speglar dagens arkitektoniska värden.  

Översiktsplanen påpekar att ”[s]kalan på husen är viktig för stadsbilden. Bebyggelse i centrala 
Mora bör uppföras i samma skala som traditionellt, dvs. 2-4 våningar. Höghus bör undvikas. För 
att inte få en enformighet i stadsmiljön bör detaljplaner utformas så att bebyggelsen får varierande 
höjder. Traditionella material som sten, trä och tegel bör företrädesvis användas.”  

1995 föreslog kommunen att delar av centrala Mora skulle bli riksintresse för kulturmiljövården. 
Länsstyrelsen önskade emellertid att ett större område skulle ingå. Det aktuella planområdet ligger 
inom båda avgränsningarna. Något riksintresse för kulturmiljövården har ännu ej bildats. 

Detaljplaner 

De gällande detaljplanerna inom kvarteret och i anslutning till Kyrkogatan fastställdes den 22 juni 
1944 (S2 - Morastrand), den 27 mars 1945 (S3 – Kv. Hjälten och Örnen) respektive den 30 januari 
1948 (S10 – Kv. Morkullan). Dessa anger öppet byggnadssätt mot Vasagatan och slutet 
byggnadssätt mot Kyrkogatan och Köpmannagatan. Bebyggelsen är begränsad till två eller tre 
våningar med inredningsbar vind för bostadsändamål, men det gavs möjlighet för 
byggnadsnämnden att göra avsteg för samlingslokal, garage, handel och hantverk. Gällande 
detaljplan i norr, för Kv. Morkarlen m.fl. (Dp 200, laga kraft den 28 april 1990) medger bl.a. byggrätt 
för expansion av Zornmuséet västerut. Norr om Zornmuséet ligger Prästholmen med en gällande 
detaljplan (Dp 240, laga kraft den 9 januari 1997) för campingändamål i söder. Ingen av gällande 
detaljplaner har någon återstående genomförandetid. 

Fastighetsplaner 

Inom planområdet finns tre fastighetsplaner (tomtindelningar). Ti 43, Morkullan, fastställd den 16 
augusti 1947, Ti 47, Hjälten, fastställd den 31 december 1947 och Ti 56, Morkullan, fastställd den 
5 juni 1950. Dessa ersätts med föreliggande planförslag. 

Centrumutvecklingsplan 

Centrumutvecklingsplanen togs fram inför arbetet med en fördjupad översiktsplan för tätorten 
och ska ge riktlinjer för hur Moras centrala delar ska utvecklas. Den godkändes av 
kommunstyrelsen 2013.  

Det nu aktuella planområdet pekas ut som lämpligt för en förtätning som sluter kvarteret mot 
nordväst. Befintlig parkeringsplats bör få en gestaltning som stämmer bättre överens med 
omgivningen. Kyrkogatan föreslås få en ny gestaltning. Ett kulturstråk föreslås sträcka sig längs 
Vasagatan, från Zornmuséet till Vasaloppsmålet. 
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Övriga mål och program 

Kommunen har ett Boendeplaneringsprogram 2011-2014. Syftet med programmet är att skapa 
förutsättningar för alla att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Boendeplaneringsprogrammet påpekar att det 
finns ett stort behov av lägenheter i centrala Mora. 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken 
Kommunen har tagit fram en behovsbedömning. Behovsbedömningen syftar till att avgöra om en 
miljöbedömning behöver genomföras. Samråd om behovsbedömningen genomförs i 
plansamrådet. 

Området är beläget inom Riksintresse för friluftslivet, F13 Siljanområdet samt vad som utpekas som ett 
Primärt rekreationsområde, Siljansområdet, enligt Miljöbalken 4 kap 2 §. Detta innebär att turismens 
och det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska bevakas och ingrepp som påtagligt kan skada 
områdets natur- och kulturvärden får inte komma till stånd.  

Detaljplanen bedöms inte påverka riksintressena negativt då området är av begränsad storlek samt 
är beläget i centrala Mora och därmed inte av intresse för friluftslivet. En planläggning bedöms 
däremot kunna ge en positiv påverkan på kulturturismen, då området gränsar mot bland annat 
Zorngården och Zornmuséet som är stora besöksmål. Idag består kvarterets norra del av en 
parkering och bebyggelse i detta läge skulle förbättra stadsbilden och ge en positiv påverkan på 
kulturturismen. Detaljplanen ska även säkerställa en god utformning av ny bebyggelse. 

Möjligheterna till ett ökat användande av centrumfunktioner och klimatsmarta trafiksätt bedöms 
öka då centrum får en utökad befolkning. 

Detaljplanen bedöms inte medföra några betydande negativa effekter för miljön, hälsan eller 
hushållningsbestämmelserna eller påtagligt skada riksintressena. Planförslaget bedöms därför vara 
förenligt med 3, 4 och 5 kapitlet i Miljöbalken. Kommunens bedömning är att detaljplanen inte 
medför någon betydande miljöpåverkan med hänsyn till de kriterier som anges i bilaga 4 till 
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 2005:356). Någon miljöbedömning enligt 6 
kap 11 § miljöbalken behöver därför inte upprättas. 

Förutsättningar och förändringar 
Mark och vegetation 

Planområdet är relativt plant men Hemulån korsar den norra delen som är lägre beläget. 
Åstranden är huvudsakligen gräsbevuxen men det finns bland annat björkar ute i ån och bollpilar 
mot parkeringstorget vid muséet. 

I södra delen av kvarteret finns en bostadsgård med gräsmatta och enstaka större träd. 
Kaffestugan har en gård med uteservering där det finns gräsmatta, större träd (bl.a. vitbrokig 
lönn), häckar och perennplanteringar. Gården tillför andrum i den i övrigt hårdgjorda miljön i 
centrum och är den enda resten av hur gårdarna längs Kyrkogatan tidigare sett ut. Många andra 
gårdar har bebyggts med garage och uthus eller asfalterats för att fungera som parkering. I planen 
har Kaffestugans gård fått bestämmelsen n1 för att säkerställa att den fortsätter att vara 
grönskande. 

Längs med Vasagatan finns tre stora, äldre lindar som omnämns i Trädportalen (Sveriges 
Lantbruksuniversitet). Eftersom de bedöms värdefulla, både för den biologiska mångfalden, av 
kulturhistoriska skäl och för stadsbilden, föreslås att marklov krävs för trädfällning (a1). Träden 
kan även omfattas av det generella biotopskyddet (allé) och i så fall krävs dispens för trädfällning. 
Marklov för fällning bör enbart beviljas om träden är döda eller döende och de medför en fara. 
Eftersom det är viktigt för Vasagatans karaktär att det finns träd på båda sidor om gatan föreslås 
bestämmelsen n2, minst tre träd med ett stamomfång om minst 30 cm på en höjd om 1 meter över 
marken, ska finnas, på ytan mellan parkeringen och Vasagatan. Även bestämmelsen n3, träd med 
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ett stamomfång om minst 30 cm ska finnas, föreslås väster om de nytillkommande byggnaderna, 
för att komplettera trädraden västerut. 

Naturreservatet Vasaloppsspåret 

Reservatet för Vasaloppsspåret leder över Prästholmen och upp mot Lisselby. I praktiken 
anordnas spåren emellertid i en mer östlig sträckning än reservatet. Tvärs denna sträckning finns 
dock en byggrätt i gällande plan för att möjliggöra en utbyggnad av Zornmuséet västerut.  

För att säkerställa Vasaloppets tillgänglighet och för att möjliggöra en permanent gång-, cykel- och 
skidförbindelse på bro till Prästholmen, sträcker sig planförslaget över Hemulån och in på 
Prästholmens camping och Zornmuséets byggrätt har omformats.  

Strandskydd 

Inom 100 meter från strandlinjen gäller det generella strandskyddet. Syftet med strandskyddet är 
att trygga levnadsförutsättningarna för djur- och växtlivet i vattenområden och utmed stränder 
samt att ge allmänheten tillträde till strandområden. Inom strandskyddat område får inte ny 
bebyggelse eller andra anläggningar uppföras eller mark tas i anspråk som tomt utan dispens, 
alternativt att strandskyddet upphävs vid detaljplaneläggning.  

Strandskyddet föreslås till viss del upphävas inom kvartersmarken och inom allmän-platsmark:  

TORG, HUVUDGATA, BKC[P] 
I områdena är väg och parkering byggda. Områdena bedöms sakna värden för växt- och djurlivet 
och det rörliga friluftslivet. Det särskilda skäl för upphävande av strandskyddet, enligt Miljöbalken 
7 kap. 18 c §, är att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften. 

Zornmuséet, R och N 
Idag är området ner mot ån en gräsbevuxen slänt som inte bedöms ha några särskilda värden för 
växt- och djurlivet. Det är däremot möjligt att ta sig längs med ån även om det blir svårare längre 
österut där slänten är brantare och trädbevuxen.  

Inom område markerat med x1 är syftet med upphävande av strandskyddet att förbättra 
allmänhetens tillgänglighet till Vasaloppsspåret och Prästholmen genom att möjliggöra en 
permanent broförbindelse mellan centrum och Prästholmen. Ett 10 meter brett område har 
avsatts. Själva bron kan bli cirka 7 meter. Det särskilda skälet för upphävande, enligt Miljöbalken 
7 kap. 18 c § är att tillgodose ett angeläget allmänt intresse, nämligen att säkra Vasaloppets 
sträckning och att allmänheten har enkel tillgänglighet till strövområdena på Prästholmen. 

Det särskilda skälet för upphävande av strandskyddet i resten av området markerat med R, är att 
området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte ske utanför 
området. Det har inte bedömts lämpligt av kulturmiljöhänsyn med en utbyggnad av muséet 
närmare Vasagatan eller österut, eftersom museibyggnaden, ritad av Ragnar Östberg, i så fall 
skyms.  

NATUR, N, W1  
I de områden där strandskyddet föreslås upphävas finns gräs, buskar och mindre träd, men 
överlag bedöms det inte finnas några stora värden för växt- och djurlivet. På Prästholmen (N) 
finns den s.k. Auklandbron. Syftet med upphävande är att förbättra allmänhetens tillgänglighet till 
Vasaloppsspåret och Prästholmen genom att möjliggöra en permanent broförbindelse mellan 
centrum och Prästholmen. Ett 10 meter brett område har avsatts. Själva bron kan bli cirka 7 
meter. Det särskilda skälet för upphävande, enligt Miljöbalken 7 kap. 18 c § är att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse, nämligen att säkra Vasaloppets sträckning och att allmänheten har enkel 
tillgänglighet till strövområdena på Prästholmen. 
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Geotekniska förhållanden 

Det har inte gjorts någon geoteknisk utredning eller någon radonmätning, men utifrån utredningar 
i närheten bedöms marken inte vara olämplig för byggnation. Marken bedöms vara 
normalradonmark, vilket innebär att grundläggning ska ske radonskyddat (b1).  

Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar berörs av detaljplanen. Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är 
skyddade enligt kulturmiljölagens bestämmelser. Skulle det i samband med exploatering eller andra 
arbeten påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska kontakt tas med 
tillsynsmyndigheten, i detta fall länsstyrelsen. 

Bebyggelsen i kvarteren kring Kyrkogatan 

Vasagatan är en av de äldsta gatorna i Mora och fanns innan storskiftet på 1840-talet. Den leder 
från Oxbergsvägen i väster, genom Morkarlby och Lisselby, förbi kyrkan och genom 
Vasaloppsmålet mot Resecentrum.  

Vid mitten av 1800-talet var bebyggelsen i området begränsad till kyrkan och klockstapeln och 
söderut bredde åkrarna ut sig. Markreservatet för Kyrkogatan lades ut i storskiftet på 1840-talet, 
med kyrktornet i gatans ändpunkt. På 1890-talet hade det vuxit upp en del byggnader längs gatan, 
bland annat handelsbodar och fyra frikyrkor. Bebyggelsen bestod huvudsakligen av 
tvåvåningsbyggnader med affär i bottenvåningen och affärsinnehavarens bostad på den övre 
våningen. På baksidan fanns ekonomibyggnader med bl.a. förråd, stall och ladugård. Vid 
sekelskiftet 1900 var man fortfarande självförsörjande på jordbruksprodukter. 

Bebyggelseexpansionen ställde ökade krav på regler för byggnader, brand- och hälsoskydd. Därför 
bildades municipalsamhället Morastrand 1893, vilket omfattade de centrala delarna av Mora. 
Tidigare hade man tillhört Mora socken. I ett municipalsamhälle fanns möjlighet att tillämpa 
byggnadsordning, brandordning och andra bestämmelser för tätbebyggda samhällen.  

På valborgsmässoaftonen år 1900 började det brinna i en möbelverkstad på Kyrkogatan. Branden 
spred sig snabbt i trähusbebyggelsen och flera gårdar brann ned. Nuvarande Nordea-huset och 
före detta H.L. Larssons handelsgård klarade sig. Det första huset som byggdes upp efter branden 
var det nuvarande El-bilampan.  

Längs Kyrkogatan växte handelsgårdarna fram och ett av de första stenhusen var AB. O. 
Carlssons affärshus som byggdes år 1911. År 1912 började den f.d. Weijsenburgs järnhandel att 
uppföras. På den tiden vände bebyggelsen sin mer affärsmässiga sida mot gatan och på bakgården 
fördes det privata livet. 

Under 1960- och 1970-talen revs många av trähusen kring Kyrkogatan och istället uppfördes stora 
varuhuskomplex. På de äldre gårdarna revs uthusen och istället byggdes parkeringar. I nu aktuellt 
kvarter sparades emellertid en hel del äldre byggnader mot Kyrkogatan och i södra delen av 
kvarteret. År 1980 blev Kyrkogatan gågata. 

Vasagatan sedd från ett läge mittemot Zornmuséet som inte 
var uppfört vid denna tid. Foto: Mora bygdearkiv 

Kyrkogatan sedd från Kyrktornet.  
Foto: Mora bygdearkiv 
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Ställningstagande 
Bebyggelsen i den norra delen av Kyrkogatan skildrar fortfarande hur Mora såg ut då orten 
etablerades som småhandelsstad. Handeln, tillsammans med järnvägen och småindustrin, bildade 
grund för ortens utveckling och handeln har lång kontinuitet längs Kyrkogatan. Ett annat stort 
värde är att mindre gårdsbyggnader skapar rumsligheter i kvarterets södra del och vittnar om 
vardagslivet på det tidiga 1900-talet.  

Historien kan inte urskiljas lika tydligt i de övriga tre kvarteren gränsande mot Kyrkogatan. Här 
består bebyggelsen till största delen av större affärsbyggnader tillkomna under 1960- och 70-talen. 
Det nu aktuella kvarteret är genom sin ålder, variation och småskalighet unikt i sitt slag i Mora och 
har därför till stora delar bedömts ha ett högt kulturhistoriskt värde.  

Många byggnader, som ansetts särskilt värdefulla, förslås få varsamhetsbestämmelser (k) eller 
t.o.m. rivningsförbud (q1). De byggnader som föreslås skyddas i detaljplanen representerar det för 
Mora så viktiga skedet med stadsbildningen som skedde kring år 1900.  

 

Byggnaders kulturhistoriska värden 

Mora kommun och Dalarnas museum tog med hjälp av byggnadsantikvarie Carina Gustafsson år 
1994 fram en kulturhistorisk miljö- och bebyggelseanalys för Mora kommun. I denna urskiljs olika 
grader av värde hos bebyggelsen. Många av byggnaderna längs Kyrkogatan ingår i rapporten och 
föreslås i detaljplanen ofta få bestämmelsen k1, med innebörden att byggnaden är kulturhistoriskt 
värdefull (enligt Plan- och bygglagen 8 kap 13 §) och att den ska bibehållas till sin karaktär med 
avseende på volym, proportioner, material och materialbehandling, färgsättning samt 
detaljeringsnivå. Vid ändringar av byggnader som har försetts med varsamhetsbestämmelser, k, 
ska byggnadsantikvarisk kompetens anlitas. 

Den mest värdefulla bebyggelsen, grupp I a, omfattar bl.a. Mora kyrka och klockstapeln, vilka 
gränsar till planområdet och är byggnadsminnen. 

Nedan beskrivs byggnaderna inom planområdet utifrån den indelning de fick i inventeringen från 
1994.  

Grupp I b  
Gruppen omfattar byggnader av sådant värde att deras bevarande kan anses vara av riksintresse 
och kan jämställas med grupp I a och kan enligt utredningen bli aktuella för 
byggnadsminnesförklaring. 

Översikt över planområdet och dess omgivningar 
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F.d. Weijsenburgs järnhandel i norra delen av Kyrkogatan, vid korsningen med Hamngatan, ingår i 
grupp Ib. Den uppfördes under åren 1912 till 1913 i sten för järnhandlare A Johnsson. Den är putsad i 
ljust beige färg med bruna detaljer och har sockel av stenblock. Ett uthus i trä är sammanbyggt med 
huvudbyggnaden vid Hamngatan. Uthuset är klätt med fasspontpanel i ljus grå ton.  

Huvudbyggnaden är unik i sitt slag i Mora och dessutom så välbevarad och tidstypisk att den 
föreslås få rivningsförbud (q1).  

För att tillvarata vissa drag förslås att byggnaden får varsamhetsbestämmelsen k3; fasaden ska 
utgöras av ljus puts och taket ska täckas av rött lertegel. Fönster ska till form, material, indelning 
och proportioner vara lika ursprungliga.  

Uthuset som hör till gården föreslås få varsamhetsbestämmelsen k7 med betydelsen att fasaden 
ska utgöras av träpanel och att taket ska vara utformat som brutet sadeltak och täckas av rött 
lertegel. 

Planområdet gränsar även till andra byggnader i grupp I b, nämligen Zorngården och 
Zornmuséet.  

 
 
Grupp II 
Byggnader i grupp II har stort kulturhistoriskt värde av såväl allmänt som lokalt intresse. Deras 
bevarande anses vara väsentligt.  

Blå huset eller El-bi-lampan är beläget i korsningen mellan Kyrkogatan och Köpmannagatan. 
Detta är en träbyggnad klädd med omväxlande liggande och stående fasspontpanel som målats 
blå med vita detaljer. Detta hus var det första som byggdes upp efter stadsbranden år 1900. Det 
hade då bara en våning.   

Fasaden, med den omväxlande stående och liggande panelen, är representativ för 
trähusbebyggelsen kring Kyrkogatan vid förra sekelskiftet. Byggnaden utgör, genom sin placering 
i gatuhörnet och sin utmärkande färg, ett landmärke vid Kyrkogatan. Den anses vara så värdefull 
att den föreslås få rivningsförbud (q1). För att tillvarata viktiga karaktärsdrag föreslås 
planbestämmelsen k6; fasad ska utgöras av träpanel, tak ska vara sadeltak och ska täckas av 
bandtäckt alternativt skivtäckt, falsad plåt eller lertegel. 

F.d. Weijsenburgs järnhandel 



 

 

Detaljplan för KYRKOGATANS NORRA DEL, Stranden 35:1 m.fl.  

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa     8 (8) 

 

Nordea-huset eller Götabanken som det tidigare hette, ligger i korsningen mellan Kyrkogatan och 
Vasagatan. Det uppfördes år 1896 som bostadshus (det var förvaltarbostad för inspektören vid 
Dalasågen) men blev sedermera bank. År 1919 byggdes en våning på. Byggnaden är gulputsad och har 
pilastrar i ljusare färg. Säteritaket är idag täckt med tvåkupigt lertegel men var tidigare täckt med 
enkupigt lertegel.  

Byggnaden anses vara så betydelsefull för stadsbilden kring kyrkan och korsningen Kyrkogatan-
Vasagatan att den föreslås få rivningsförbud (q1).  

För att tillvarata viktiga karaktärsdrag föreslås att byggnaden får varsamhetsbestämmelsen k2. 
Fasad ska utgöras av ljusgul puts med pilastrar i ljusare färg. Taket ska vara utformat som säteritak 
och ska täckas av enkupigt, rött lertegel. Den regelbundna fönstersättningen ska bibehållas. 

Götabanken 

El-bilampan 
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F.d. AB. O Carlssons affärshus uppfördes i tegel år 1911. Byggnaden var början till ett mer 
stadslikt samhälle. Den är i tre våningar med vindsvåning. År 1915 byggdes huset ut ytterligare. 
Fasaden är putsad gul och blå. Mitt i byggnaden finns ett portvalv. Viktiga detaljer för byggnadens 
karaktär är de voluter som avslutar fasaden mot Kyrkogatan (bild nedan till höger) samt de sirliga, 
svarta balkonger i smidesjärn som finns på sidan mot parkeringen (bild nedan till vänster).  

Eftersom byggnaden är en av de första stenbyggnaderna i Mora och början till det mer stadslika 
samhället, och den är dessutom välbevarad, anses den vara så betydelsefull att den föreslås få 
rivningsförbud (q1).  

För att tillvarata viktiga karaktärsdrag föreslås att byggnaden får varsamhetsbestämmelsen k4. 
Fasaden ska vara putsad. Fönstersättningen ska bibehållas. Tak ska vara utformat som brutet 
sadeltak och vara täckt med svart eller grå bandtäckt, falsad plåt alternativt skivtäckt falsad plåt.  

 AB. O. Carlsson, sedd från Kyrkogatan 

Nordea-huset, f.d. Götabanken 

AB. O. Carlsson, sedd från parkeringen 
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Kaffestugan är ett av de äldre husen längs Kyrkogatan. Det uppfördes i två våningar år 1900 och 
byggdes om åren 1911 och 1952. Det är idag grönputsat med röda fönsterkarmar. Inåt gården 
finns en förstukvist med äldre trädetaljer och även nedgång till en jordkällare. Mot den norra 
fastighetsgränsen ligger ett rödmålat uthus. I trädgården finns en lekstuga med fasad i liggande 
fasspontpanel, uppförd år 1913, ritad och uppförd av dåvarande ägaren Carl Romsons bror, 
sockenbyggmästaren Anders Romson. 

Ett av de stora värdena i kvarteret är den lummiga trädgården, som även fortsättningsvis ska ha 
trädgårdskaraktär och minst hälften av ytan ska vara planterad eller gräsbevuxen (n1). Även 
uthuset och lekstugan som hör till gården har bedömts som kulturhistoriskt värdefulla och föreslås 
därför få varsamhetsbestämmelsen k1, se ovan. Uthuset föreslås få varsamhetsbestämmelsen (k8), 
med innebörden att byggnaden ska ha uthuskaraktär och fasaden ska vara röd, slamfärgad 
träpanel. 

Kaffestugan är en av de äldsta byggnaderna längs Kyrkogatan och välbekant för många Morabor 
och den avgränsar tillsammans med uthuset i norr den gårdsbildning som bedömts som värdefull 
för kvarterets karaktär. Även om byggnaden i sig är ganska förvanskad genom ombyggnationer, 
utgör den en så betydelsefull del av kvarterets helhetsmiljö att både huvudbyggnaden och uthuset 
föreslås få rivningsförbud (q1). 

För att tillvarata viktiga karaktärsdrag föreslås att byggnaden får varsamhetsbestämmelsen k5. 

Fasaden ska vara putsad. Tak ska utformas som sadeltak och ska täckas med lertegel eller 
bandtäckt, falsad plåt alternativt skivtäckt falsad plåt.  

 
 
Grupp III 
Byggnader i grupp III är av kulturhistoriskt värde. Deras bevarande kan anses vara väsentligt för 
helhetsupplevelsen av miljön.  

Ett av de äldsta husen på Morastrand var det s.k. Länsman Falks hus, som även kallas Örnska 
huset eller Faleijhuset. Det fanns med från storskifteskartan från 1840-talet då en fin trädgård 
ska ha hört till gården. Byggnaden brann emellertid ned år 2008. Området används idag som 
parkering. 

Inne i kvarteret ligger ett rödmålat trähus, f.d. kv. Morkullan, i 2 ½ våningar från tidigt 1900-tal, 
som har fått bestämmelserna k1 (se ovan) och k9, fasad ska utgöras av träpanel och tak ska 
utformas som brutet sadeltak. 

Vid korsningen mellan Kyrkogatan och Köpmannagatan ligger f.d. Hållbus Lars Larssons gård 
uppförd på 1860-talet. I början av 1870-talet etablerades en handelsbod i huset och ända fram till 
idag har det drivits olika rörelser i bottenplanet. Under det tidiga 1900-talet fanns många uthus på 
baksidan, bl.a. färdstuga, sillbod, spikförråd, bryggstuga och spannmålsmagasin. För hushållets 

Kaffestugan sedd från Kyrkogatan Trähus, inne i f.d. kv. Morkullan 
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behov fanns stall, ladugård och tröskloge och längre västerut låg Millåkern som bl.a. användes som 
potatisåker. Huset klarade sig vid branden år 1900 och är det äldsta kvarvarande huset längs 
Kyrkogatan. Det har blivit om- och tillbyggt ett flertal gånger och är idag putsat i en rödbrun färg.  

Även om byggnaden i sig är ganska förvanskad genom ombyggnationer, representerar byggnaden 
den framväxande handelsgatan Kyrkogatan och utgör en så viktig del av bebyggelsen kring gatan 
att den har fått rivningsförbud (q1). Den får även den generella varsamhetsbestämmelsen k1.  

 
Övrig bebyggelse  

Övriga byggnader i kvarteret är ofta uppförda i tre våningar, med inredd vindsvåning, och härrör 
från olika tidsepoker. Fasadmaterialen är ofta trä, tegel eller puts och färgsättningen varierar 
mellan gult, ljusbeige och falurött. Detaljer är ofta vita. 

Flera byggnader i planområdet har inte ansetts så värdefulla att de har fått rivningsförbud (q1), se 
ovan. Detta innebär att de skulle kunna rivas och ny byggnad uppföras på platsen. För att värna 
den småskaliga karaktären föreslås att de flesta byggrätter får bestämmelsen f2 som betyder att 
nytillkommande bebyggelse ska förhålla sig till omgivningen vad gäller karaktär, material och 
färgsättning.  

Detta innebär inte att nya byggnader ska uppföras i ”gammal stil” utan ny bebyggelse bör ha en 
samtida karaktär men vara utförd på ett sådant sätt att den äldre bebyggelsen inte hamnar i 
skymundan.  

Materialmässigt är kvarteret varierat men generellt används gedigna material som har hållit över 
tiden. Lämpliga fasadmaterial är trä, tegel eller puts. Taktäckning får gärna var lertegel eller falsad 
plåt. Taken bör ha matt yta.   

Byggnader kan färgsättas med traditionella slamfärger, t.ex. falurött eller andra färger som finns i 
omgivningen, t.ex. ljusgult, tegelrött, ljust grått, ljust grönt eller terrakotta. 

Nytillkommande bebyggelse mot Vasagatan - Millåkersgatan 

I korsningen mot Millåkersgatan - Vasagatan föreslås en ny byggrätt om tre våningar för bostäder, 
kontor och centrumverksamhet. Området har möjlighet till en tillfällig användning som parkering i 
10 år från detaljplaneförslagets laga kraft-datum. Ett gestaltningsprogram har tagits fram för hur 
bebyggelsen ska utformas. Nedan återges principerna kortfattat, se mer i gestaltningsprogrammet.  

Nya byggnader i detta läge kommer att ligga i nära anslutning till Zornmuséet och områdets 
gestaltning ska bidra till en attraktiv stadsbild. Ny bebyggelse ska även bidra till att Vasagatan kan 
utvecklas till det kulturstråk som beskrivs i centrumutvecklingsplanen. Därför föreslås att 

H.L Larssons, 2014, sett från Köpmannagatan H.L Larssons vid slutet av 1800-talet, ifrån gårdssidan. 
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tillkommande bebyggelse i hörnet av Vasagatan-Millåkersgatan får bestämmelsen f1; 
nytillkommande bebyggelse ska hålla hög arkitektonisk kvalitet och ha ett samtida uttryck. 

Tillkommande bebyggelse ska utformas med mindre byggnadskroppar och gärna i en variation 
mellan två och tre våningar. Byggnadskroppar ska inte bli för långa eller breda, utan bör brytas 
upp eftersom storskaliga volymer kan förta upplevelsen av Zornmuséets stora tegelbyggnad men 
även av det småskaliga Lisselby. I detaljplanen har byggrätten därför begränsats i både längd och 
bredd, genom bl.a. prickad mark. 

För att fasaderna inte ska bli för ”plottriga” får inte loftgångar finnas mot vare sig Vasagatan eller 
Millåkersgatan. Balkonger får inte finnas mot Vasagatan (f4). 

Invändigt i kvarteret uppförs med fördel mindre uthus eller garage om en våning för att förstärka 
den gårdskaraktär som präglar kvarteret i övrigt.  

Möjlighet till tillbyggnad av Zornmuséet 

Zornmuséets huvudbyggnad (som ritades av Ragnar Östberg och uppfördes 1939, i rött tegel) 
ingår inte i detaljplanen men däremot möjliggörs en tillbyggnad till huvudbyggnaden. För 
utbyggnaden föreslås utformningsbestämmelsen f3 med innebörden att tillbyggnaden ska anpassas 
till det utseende som den befintliga utbyggnaden åt öster har. En utbyggnad ska genom sin 
utformning underordnas huvudbyggnaden. Den får uppföras i upp till två våningar. 

 

Offentlig och kommersiell service 
Kvarteret är beläget i centrala Mora med god tillgång till offentlig och kommersiell service. 

Gator och trafik 
Gatunät 

Kvarteret gränsar i norr till Vasagatan med en årsmedelsdygnstrafik på 4773 fordon. I väster leder 
den enkelriktade Millåkersgatan. Millåkersgatan har en årsmedeldygnstrafik på 1094. I söder ligger 
Köpmannagatan. I västra delen av planområdet finns Kyrkogatan som är gågata.  

Idag finns en parkering och gång- och cykelväg mellan Zornmuséet och Lisselby. Över platsen 
leder även Vasaloppet, Cykelvasan och Vasastafetten. Området ges i detaljplaneförslaget 
bestämmelsen TORG.  

Idag stannar bussar till Zornmuséet på en ficka för i- och urlastning på Vasagatan utanför 
Zornmuséet. Enligt planförslaget är det möjligt att bussarna fortsätter att stanna här men 
utformningen av området behöver studeras närmare vid en byggnation av passage över Vasagatan 

Zornmuséet. Foto: Mora bygdearkiv Zornmuséets befintliga tillbyggnad 
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och bro mot Prästholmen. Se mer om utformningsprinciper för det här området i 
gestaltningsprogrammet. 

Gång- och cykelnät 

Kyrkogatan är gågata. Längs Vasagatan och Millåkersgatan finns gång- och cykelbanor.  

I planförslaget möjliggörs en ny gång-, skid- och cykelförbindelse mellan Vasagatan och 
Prästholmen (gång cykel skid samt x1). Förbindelsen ska anknyta till stadskärnan på ett tydligt 
och enkelt sätt vilket ställer stora krav på utformningen tvärs Vasagatan och längs Millåkersgatan. 
Platsen ska även bilda början till det kulturstråk mot Vasaloppsmålet, som föreslås i 
centrumutvecklingsplanen. Se mer om utformningen i gestaltningsprogrammet.  

Kollektivtrafik 

Området är beläget ca 250-300 m från busstationen. Kvarteret ligger även ca 250-300 m från 
Morastrand som är hållplats för regional tågtrafik. 

Parkering  

Stora delar av kvarteret används idag som parkering och det kommer att fortsätta vara möjligt med 
parkering (P) invändigt i kvarteret. I korsningen Vasagatan/Millåkersgatan medges parkering 
under 10 år från detaljplanens lagakraft-datum. Infart sker vid nuvarande läge, mot Vasagatan. 
Utfartsförbud finns i vissa sträckor mot både Vasagatan och Millåkersgatan. 

För den nytillkommande bebyggelsen mot Vasagatan/Millåkersgatan ges möjlighet till 
parkeringsgarage under gården och till viss del på gården. Det är även möjligt att köpa parkering 
på det intilliggande parkeringsområdet. Infart till gården ska kunna ske över P-området vilket bör 
säkras med servitut. Infart till eventuellt p-garage under mark bör ske från Millåkersgatan. 

Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 

Största delen av planområdet är beläget inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 

Dag- och dränvattenhantering  

Planområdet är beläget inom verksamhetsområde för dagvatten och anslutet till den allmänna 
dagvattenanläggningen.  

Fördröjning och avledning av dag- och dränvatten inom både kvartersmark, allmän platsmark och 
i den allmänna dagvattenanläggningen ska planeras och utföras i enlighet med intentionerna i 
Svenskt Vattens publikation P105 ”Hållbar dag- och dränvattenhantering”. Hållbar dag- och 
dränvattenhantering innebär att fördröja och efterlikna naturens förutsättningar för att ta hand om 
och avleda dag- och dränvatten. Genom att anlägga fördröjande dagvattensystem och styra 
takavvattning och avrinningen från hårdgjorda ytor finns god möjlighet att även avleda dagvatten 
vid kraftig nederbörd.  

Bostadsgården ska ha trädgårdskaraktär och minst hälften av ytan ska vara gräsbevuxen eller 
planterad, vilket är positivt ur fördröjningssynpunkt. 

Marken under lindarna vid Vasagatan ska vara gräsbevuxen eller planterad, vilket är positivt ur 
både fördröjnings- och reningssynpunkt. Eftersom större delen av parkeringen emellertid är 
asfalterad, och den kommer troligen fortsätta att vara det, så kommer ingen fördröjning att ske på 
ytan. Under mark kan istället fördröjningsmagasin och oljeavskiljare för rening anordnas.  

Värme 

Området kan försörjas med fjärrvärme från E.Ons nät. 

El 

Inne i området finns en transformator som får bestämmelsen E1 med en högsta nockhöjd om  
3 meter.  
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Tele 

Flytt av teleledningar ska bekostas av exploatör. 

Avfall 

Hushållsavfall ska hanteras enligt kommunens avfallsföreskrifter.  

Vanligtvis samlas avfall in i kärl men även underjordsbehållare kan användas, där förvaringen sker 
under mark och tar lite utrymme ovan jord. För underjordsbehållare krävs ingen tung manuell 
hantering utan hämtning sker med kranbil. 

Närmaste återvinningsstation för förpackningar och tidningar finns vid Millåkersgatan ca 50 m 
från planområdet. Återvinningscentralen finns vid Örjastäppan på ett avstånd om ca 2,8 km 
fågelvägen. 

Avfallssortering kan exempelvis anordnas i den södra delen av den tillkommande byggrätten om 
två våningar som är belägen invändigt i kvarteret. Här skulle avfallshanteringen för flera 
bostadshus kunna samlas.  

Stadsnät 

Området kan försörjas med stadsnät. 

Risker och störningar 
Översvämning 

Hemulån leder förbi strax norr om Zornmuséet. I översiktsplanen från 2006 fastslogs lägsta 
grundläggningsnivå för Österdalälven mellan Seljabron och Badstubacksbron till +165,0 i RH 70 
(vilket blir +165,2 i RH 2000). Hemulån rinner ut strax norr om Badstubacksbron, på ett avstånd 
om ca 350 m från Zornmuséet. Vid högvattenstånd antas att Österdalälven dämmer upp i 
Hemulån. Större delen av den möjliga utbyggnaden av Zornmuséet är beläget strax över +165 i 
RH 2000. En planbestämmelse, b2, införs; Byggnaden ska utföras så att naturligt översvämmande 
vatten upp till nivån + 165,2 (RH 2000) inte skadar byggnadens konstruktion.  

Brandkåren 

Brandkårens insatstid är mindre än 10 minuter. Brandposter finns i korsningen Hamngatan - 
Vasagatan och spolposter finns på Kyrkogatan.  

Förorenad mark  

Stora delar av det område som idag är obebyggt ut mot korsningen Vasagatan – Millåkersgatan 
används som parkering. I planförslaget ges en byggrätt för bostäder, kontor och 
centrumverksamhet men det ges även möjlighet till en fortsatt, tillfällig användning som parkering 
under 10 år. 

Eftersom området länge har använts som parkering finns risk att det förekommer föroreningar 
men då området kan komma att användas som parkering under ytterligare tio år från laga kraft-
datum kan ytterligare föroreningar tillkomma. Därför har ingen undersökning gjorts i planarbetet. 
Innan bostadshus uppförs ska en utredning om förorenad mark genomföras. 

Buller 
Eftersom denna plan är påbörjad redan år 2010, används de allmänna råden från Boverket (2008:1) för 
buller vid bostäder. Enligt de allmänna råden ska den ekvivalenta ljudnivån vid fasad och uteplats inte 
överskrida 55 dBA och vid uteplats gäller en maximal nivå om 70 dBA.  

Eftersom planområdet ligger intill Vasagatan och Millåkersgatan har en bullerutredning för Stranden 
35:1 och en för Stranden 35:6 tagits fram. Av resultaten, baserad på uppmätt årsmedelsdygnstrafik 
2015, framgår att trafikbullernivåerna vid fasaderna mot gatorna ligger över riktvärdet för ekvivalent 
ljudnivå för fasad (som högst 64 dBA mot Vasagatan). Även den maximala ljudnivån för uteplats (som 
högst 83 dBA mot Vasagatan) överskrids.  
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För att kunna göra en bedömning av framtida bullernivåer antas en trafikökning om 13 % på 20 år. En 
ökning med 25 % medför en ökning av bullret med 1 dB (A), vilket innebär att bullret vid fasad mot 
Vasagatan kommer att stiga med mindre än 1 dB(A) och då inte överstiga 65 dB(A).  

I vissa fall kan det vara motiverat att göra avsteg från reglerna. Skälet för avsteg från riktvärdena är att 
området är beläget i centrala delen av Mora tätort (med ordnad kvartersstruktur) och att behovet av 
bostäder är så pass stort. Det är även värdefullt att förtäta i tätorten där boende har god tillgång till 
service och kollektivtrafik, vilket blir allt viktigare med en åldrande befolkning. Dessutom visar 
trafikmätningen att trafiken nattetid är väldigt låg och att topparna inträffar mellan kl. 12 och kl. 18, 
vilket innebär att nattsömnen inte bör störas. 

Avsteg kan göras om det finns förutsättningar att åstadkomma en tyst sida (max 45 dBA) eller 
åtminstone en ljuddämpad sida (max 50 dBA). Bullerutredningen visar att, även om hörnet mot 
korsningen Millåkersgatan-Vasagatan lämnas öppet, så är ljudnivån på gården som högst 49 dBA.  

I praktiken bör ljudnivån på gården bli bättre än vad bullerutredningen redovisar eftersom detaljplanen 
kräver att hörnet mot korsningen sluts (m2, se nedan).  

Med lämpligt val av väggkonstruktion, fönstertyp och eventuellt uteluftdon kan ljudnivåer inomhus som 
uppfyller kraven i BBR på 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 45 dB(A) maximal ljudnivå erhållas. Detta 
bör specialstuderas för samtliga fasader och typrum, där beräkningar genomförs som tar hänsyn till 
fönsterytan relativt till skiljeytan/ytterväggen. 

Bestämmelsen m1 har införts:  

– Minst hälften av bostadsrummen i samtliga lägenheter ska vändas mot ljuddämpad sida (max 50 
dBA ekvivalent ljudnivå).  

– Uteplats ska anordnas på ljuddämpad sida (max 50 dBA ekvivalent ljudnivå). 

– Fasader ska dämpa så att bullernivåerna inomhus inte överstiger 30 dBA ekvivalent ljudnivå 
och inte 45 dBA maximal ljudnivå nattetid (kl. 22-06). 

För att garantera att minst hälften av bostadsrummen i byggnader belägna intill Vasagatan får en god 
ljudmiljö har även bestämmelsen m2 införts. 

- Byggnader ska ha en byggnadshöjd om minst 9 m.  

- Byggnader ska utföras så att gården bullerskyddas. Antingen ska byggnad utföras så att hörnet 
mot korsningen Millåkersgatan/Vasagatan blir sammanbyggt/slutet, eller så ska byggnader 
förses med fullhöga bullerskärmar. 

Kompletterande uteplatser kan även anordnas på den bullerutsatta sidan, men de ska inte vara de 
boendes enda alternativ till utevistelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration över hur ett öppet hörn kan slutas med 
bullerskärm. Inspiration från Trafikbuller och 
planering IV, 2012. 




