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Detaljplan för  

Morkarlby nedre skola och Zornska 
Morkarlby 21:9, 21:18 m.fl. i Mora kommun, Dalarnas län 

P L A N B E S K R I V N I N G   maj 2017 

Handlingar 
– Planbeskrivning (denna handling) 
– Plankarta med bestämmelser, maj 2017 
– Fastighetsförteckning med registerkarta 
– Granskningsutlåtande, maj 2017 

Övriga handlingar 
– Samrådsredogörelse, maj 2016 
– Behovsbedömning, juni 2015 
– PM trafikbuller, maj 2015, kompletterad augusti 2015 samt med kommentar, maj 2016 
– Generell bullerberäkning, mars 2016 
– Riskbedömning, augusti 2015 
– PM Geoteknik, mätning av markradon och markteknisk undersökningsrapport, maj 2015 
– Kulturhistorisk värdering, maj 2015 
– PM Förorenad mark, maj 2015 
– Vibrationsutredning, maj 2015 
– Vibrationsmätning, mars 2016 
– Besiktning Morkarlby nedre skolan, september 2015 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplaneläggningen är att möjliggöra nybyggnation av bostäder men även att värna 
befintliga kulturvärden, framförallt Morkarlby nedre skola, uppförd år 1914. 

Eftersom planområdet är beläget i centrala Mora ska tillkommande bebyggelse hålla en hög 
kvalitet i gestaltning och material och nya byggnader ska även harmoniera med omkringliggande 
bebyggelse.  

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

Plandata 
Området är beläget i centrala Mora, ca 700 m sydväst om Mora kyrka, i korsningen Oxbergsvägen, 
Fridhemsgatan och Morkarlbyvägen.  

Planområdet omfattar ca 0,7 ha. Marken ägs av Mora kommun.  
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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 
Kommunstyrelsen gav den 30 september 2014 § 139 i uppdrag till Byggnadsnämnden att planlägga 
för bostäder på de aktuella fastigheterna. Byggnadsnämnden gav den 15 december 2014 
Stadsbyggnadsförvaltningen uppdraget att upprätta detaljplan för området. 
Översiktsplanen 
Området är beläget inom Bs 1 i översiktsplanen från år 2006. Enligt denna bör ”tillkommande 
bebyggelse 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. Moras identitet bör stärkas och de kvaliteter 
som finns idag uppmärksammas och utvecklas.” 

”Skalan 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.” 

Detaljplanen 
Området omfattas av detaljplanen S 174 Oxbergsleden, som fastställdes den 5 maj 1988. 
Markanvändningen är till största delen allmänt ändamål (A) men även allmän plats mark ingår. 

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 genomfördes i 
plansamrådet. 

Planområdet ligger inom Riksintresse för friluftsliv Siljansområdet F 13 enligt 3 kap Miljöbalken samt är 
av riksintresse enligt Miljöbalken 4 kap 2 § med hänsyn till natur- och kulturvärdena som är särskilt 
intressanta för turism och friluftsliv. Området är emellertid centralt beläget och saknar värden för 
friluftslivet. 

Området gränsar till två större vägar/gator och järnvägen mot Märbäck leder förbi. Utan åtgärder 
kan det bli fråga om höga bullernivåer. Emellertid bör godtagbara bullernivåer kunna erhållas 
genom att planbestämmelser införs, t.ex. krav på bullerplank och att minst hälften av 
bostadsrummen ska vändas mot tyst sida. 

Eftersom järnvägen leder förbi området kan det bli fråga om vibrationer. Tillkommande byggnader 
ska grundläggas så att risken för störningar minskar. 

Idag transporteras inte farligt gods på järnvägen men alla järnvägar ska betraktas som om de vore 
leder för farligt gods och en riskbedömning ska upprättas. Tänkbara åtgärder är krav på dike, plank 
och att bostadshus inte får uppföras inom 30 m från järnvägen. Kraven ska säkras i 
planbestämmelser.   

Det finns inga indikationer på markföroreningar med avseende på den möbelfabrik som tidigare 
funnits på området men det finns en markförlagd cistern för eldningsolja, numera sandfylld. Denna 
ska tas bort innan området exploateras.  

Skolan och lärarbostaden har bedömts ha höga kulturhistoriska värden men även barnhemmet är 
värdefullt. Det är möjligt att någon eller flera av byggnaderna rivs. Ur ett kulturhistoriskt perspektiv 
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har det i första hand bedömts viktigt att skolan sparas. Tillkommande bebyggelse ska anpassas till 
den omgivande bebyggelsens struktur, skala och utformning.  

Befintliga byggnader kan innehålla skadliga ämnen, exempelvis PCB och asbest. Om de rivs eller 
byggs om, behöver en materialinventering göras.  

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 
Natur 
Det finns inga dokumenterade naturvärden i området. Området är bebyggt och vegetationen består 
av gräsmatta och ett fåtal träd och buskar. 

Mark och geoteknik 
En geoteknisk utredning har genomförts. Vid grönytorna består övre skiktet av ca 0,3 meter 
mulljord medan de övre lagren vid de anlagda ytorna består av ca 0,5 meter fyllning innehållandes 
sand och grus. 

Under fyllningen och mulljorden följer ett lager på cirka 2 meter med mycket fast lagrad silt med 
inslag av finsand. Under det fasta lagret följer ett ca 4-5 meter medelfast siltlager. Med djupet 
övergår silten till finsand/sand och sonderingarna visar grövre friktionsjord cirka 11 meter under 
markytan där sonderingarna avbrutits. 

I södra delen av området har ett lösare parti med lerig silt påträffats på ca 4-5 meters djup. 
Mäktigheten på detta lösare parti uppskattas till cirka 0,5 - 1 meter. 

Grundläggning 
Grundläggning förordas ske ytligt med plattor på ny packad fyllning på naturligt lagrad silt om 
smärre sättningar kan accepteras.  

Grundvattnet ligger ca 2-2,5 meter under markytan och vid eventuell byggnation av källarplan ska 
grundvattenfrågan utredas närmare. 

Radon 
Området klassificeras som normalradonmark vilket innebär att byggnader ska utföras med 
radonskyddande grundläggning (m1). 

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, dvs. länsstyrelsen. 
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Bebyggelse 
Omgivande bebyggelse 
Morkarlby är en av de äldre centrala byarna i Mora socken och är nu en del av Mora tätort. I 
bykärnan, ca 400 meter mot nordväst, kan man fortfarande se den äldre strukturen med en 
slingrande bygata med husen tätt inpå. I den nu aktuella delen är bebyggelsen glesare. Mot nordväst 
finns äldre gårdsbebyggelse, kompletterad med nya bostadshus, mot nordost finns flerfamiljshus 
om tre våningar från 1950-60-talen med fasader i ljus puts. Österut ligger S:t Mikaels hotell uppfört 
i tre våningar i tegel på 1990-talet. Oxbergvägen och Älvdalsbanan avgränsar åt söder och 
därbortom tar villabebyggelse om en till två våningar vid.  

Bebyggelse inom planområdet och dess kulturhistoriska värde 
Kulturmiljöer i Mora kommun, 1991 
Morkarlby nedre skola och lärarbostaden ingår i inventeringen ”Kulturmiljöer i Mora kommun” 
som togs fram år 1991 i ett samarbete mellan Dalarnas museum och kommunen. I rapporten har 
bebyggelsen värderats utifrån kriterierna: sällsynthet, representativitet, arkitektoniskt och 
konstnärligt värde, ursprunglighet och miljövärde.  

Skolan och lärarbostaden klassades där som grupp II, dvs Byggnader av stort kulturhistoriskt värde, av 
såväl allmänt som lokalt intresse. Med den restriktivitet som gäller i fråga om byggnadsminnen kan de emellertid inte 
registreras som sådana. Deras bevarande kan anses väsentligt.  

Även Zornska barnhemmet finns med i utredningen, men under grupp III, dvs Byggnader av 
kulturhistoriskt värde. Deras bevarande kan anses väsentligt för helhetsupplevelsen av en miljö. Denna byggnad 
var ursprungligen möbelfabrik men köptes in av Emma Zorn år 1919 och gjordes om till barnhem. 
Sedermera blev den fritidshem. 

 
Morkarlby nedre skola 

Kulturvärdesinventering 
Dalarnas museum (maj 2015) har på kommunens uppdrag tagit fram en kulturhistorisk värdering.  

Morkarlby gamla folkskola 
Morkarlby gamla skola uppfördes och stod färdig som folkskola år 1914 efter ritningar av Edward 
Dahlbäck. Byggnaden är uppförd i trä i två våningar. Taket är ett högrest valmat sadeltak med 
tvåkupigt lertegel och med något utkragad takfot. På fram- och baksidan finns sex små takkupor 
och på gavlarna finns en större takkupa utformad som ett burspråk. Takkuporna är klädda med röd 
plåt och har spröjsade fönster. På baksidan finns mindre takkupor och även en frontespis. Centralt 
på taket finns en dekorativ takryttare klädd med plåt, som även fungerar som byggnadens 
ventilation. På nockens ytterkanter sitter två plåtklädda skorstenar. Fasaderna är klädda med 
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rödfärgad locklistpanel och byggnaden har granitsockel. Framsidan bryts upp av större fält med 
stora fönster med vita spröjsar och karmar. Varje karm har fyra fönsterrutor. På gavlarna sitter 
liknande stora glasade områden. Baksidan har fler, mindre fönster, liknande de på framsidan men 
inte sammanfogade utan placerade var för sig. 

Byggnaden har en speciell arkitektur som på ett tydligt visuellt sätt både sammankopplar byggnaden 
med den traditionella bybebyggelse som fanns i närområdet vid uppförandet, och som tydligt 
markerar att byggnaden uppfördes som skola. Den anses vara ett fint exempel på 
folkskolearkitekturen i Sverige under 1900-talets första decennier. Det finns ingen byggnad som 
liknar denna inom Mora kommun. Interiören är i stor utsträckning förvanskad och de 
kulturhistoriska värdena finns främst i exteriören. 

Lärarbostaden 
Byggnaden har tydliga likheter med folkskolan, troligen uppfördes den samtidigt med skolan och 
ritades av Edward Dahlbäck.  

Lärarbostaden är uppförd i en och en halv våning. Det valmade sadeltaket är högrest och har två 
indragna takkupor klädda med svart plåt. Baksidans två takkupor är inte indragna. De är klädda 
med rödfärgad locklistpanel och har markerande vita vindskivor. Det finns också två takfönster. 
Fasaderna är klädda med rödfärgad locklistpanel och byggnaden har en granitsockel. Knutar, takfot, 
fönster och andra snickerier är målade i vitt. Vissa fönster är perspektivfönster med smalare 
sidoruta, vissa har två lika stora bågar i en karm. Byggnaden har två ingångar, båda vid framsidans 
knutar. Entréerna är indragna i fasaden och dekorerade med en veranda med svarvade pelare. På 
baksidan finns en vit altandörr.  

Byggnaden har en exteriör som på ett lättfattligt visuellt sätt kan sammankopplas till folkskolan och 
har i grunden en tidstypisk arkitektur, som dock under senare tid har förvanskats genom olämpliga 
fönsterbyten. Byggnadens interiör är den som är bäst bevarad av de tre undersökta byggnaderna. 

Morkarlby gamla skola. Notera de småspröjsade fönstren. Foto Mora bygdearkiv 
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Lärarbostaden 

Zornska barnhemmet 
Byggnaden vid Morkarlbyvägen var tidigare Wallinska snickerifabriken till dess att makarna Zorn 
köpte byggnaden och byggde om den till barnhem.  

Zornska barnhemmet består av en villa uppförd i lösvirke i två våningar med sadeltak belagt med 
tvåkupigt lertegel. Fasaderna är faluröda och klädda med locklistpanel. Knutar, takfot, stuprör och 
fönster är vita. Centralt på framsidan finns en balkong i två våningar. På byggnadens norra sida 
finns en stor lägre utbyggnad på betongplatta. Det finns få historiska delar kvar i interiören. 

Byggnaden har en intressant historia genom att barnhemmet grundades av makarna Zorn och det 
finns många personer som har minnen kopplade till verksamheten i byggnaden. Däremot kan inte 
byggnadens gestaltning berätta om dess historia. Den har inte heller särskilda arkitekturhistoriska 
värden, utan gestaltningen är representativ för större villor från 1910-talet. Vid rivning av 
byggnaden rekommenderar Dalarnas museum att ny bebyggelse uppförs med koppling till det 
zornska minnet. Kvarteret eller nytillkommade byggnader kan t.ex. namnges med koppling till 
Zornska barnhemmet.  

 
Zornska barnhemmet 
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Muséets rekommendation 
Muséet föreslår att man tillåter rivning av Zornska barnhemmet, att området förtätas, att 
lärarbostaden bevaras och att folkskolan byggs om till bostäder. Förslaget ges under förutsättning 
att ny bebyggelse uppförs med mycket hög ambitionsnivå i arkitektur och gestaltning. 
Nytillkommande bebyggelse kan gärna ges en nutida gestaltning, men ska utgå från platsens 
förutsättningar och tydligt hämta inspiration från samt samverka med skolan och lärarbostaden.  

Detaljplaneförslagets hänsyn till kulturmiljövärdena 
Skolan anses omfattas av Plan- och bygglagen kap 8 § 13, dvs den är särskilt värdefull utifrån 
historisk och kulturhistorisk synpunkt och får inte förvanskas. Den har bedömts vara så värdefull 
att den har fått rivningsförbud (q1). 

Eftersom den anses vara förvanskad invändigt bedöms det som möjligt att den byggs om till 
bostäder eller för centrumändamål (BKC).  

För att förtydliga det generella varsamhetskravet i Plan- och bygglagen 2 kap 6 § har byggnaden fått 
varsamhetsbestämmelsen k1, den är en kulturhistoriskt värdefull byggnad som ska bibehållas till sin 
karaktär med avseende på volym, proportioner, material och materialbehandling, färgsättning och 
detaljeringsnivå.  

För att tillvarata de mest utmärkande dragen har byggnaden fått varsamhetsbestämmelsen k2, med 
innebörden att fasaden ska vara täckt av locklistpanel målad med röd slamfärg. Tak ska vara 
utformat som valmat sadeltak och taktäckning ska vara tvåkupigt, rött lertegel. Fönstren ska till 
form, material, indelning och proportioner vara lika ursprungliga. Detta innebär att om fönstren 
behöver bytas ska de ersättas med småspröjsade fönster, se bild sidan 5. Detaljer som fönster, 
knutar och takfot ska vara vitmålade.  

Däremot har vare sig lärarbostaden eller Zornska barnhemmet skyddats i detaljplanen utan kan 
rivas och ny bebyggelse kan uppföras. Lärarbostaden ligger inom 30 meter från järnvägen vilket 
innebär ökade risker för boende med avseende på eventuella kommande transporter av farligt gods. 
Marken där lärarbostaden ligger har delvis korsprickats (endast komplementbyggnader får uppföras) 
då delar av byggnaden ligger inom 30 meter från järnvägen. Detta innebär inte att den måste rivas 
men ny bostadsbyggnad får inte uppföras på platsen.  

Utformning av tillkommande bebyggelse 
Skolor från tidigt 1900-tal uppfördes ofta för att vara monumentala byggnader. För att 
skolbyggnaden ska komma till sin rätt behöver den få en öppen yta kring sig. Gården framför har 
därför punktprickats (byggnad får inte uppföras) och inte heller får parkering anordnas här (ej 
parkering). Ytan ska användas för att anordna en trevlig, grön utemiljö, i bullerskyddat läge för de 
boende (uteplats).  

I Morkarlbys bykärna, ca 400 meter mot nordväst, kan man fortfarande se den äldre strukturen med 
en slingrande bygata med husen tätt inpå. I den nu aktuella delen av byn är bebyggelsen glesare. För 
att tillkommande bebyggelse ska passa in i bebyggelsemönstret med smalare hus placerade i 
gårdsbildningar, ställs vissa krav (f1) på tillkommande bebyggelse. Byggnader ska utföras med 
smalare byggnadskroppar och för att få liknande proportioner som omkringliggande byggnader får 
byggnader inte vara längre än 40 meter och långsidan ska vara minst dubbelt så lång som dess gavel.  

Byggnader ska ordnas så att gavel eller långsida placeras parallellt med Morkarlbyvägen. Byggnader 
får uppföras i max två våningar (II) för att passa mot befintlig bebyggelse och för att minska 
insynen mot grannfastigheter. 

Material och färgsättning i omgivningen är relativt varierad och nya byggnader får ha en fasad av 
trä, puts eller tegel. Mindre glaspartier medges. Tak ska täckas av lertegel eller bandtäckt, falsad plåt. 

För att få en avgränsning mot gatan som harmonierar med resten av Morkarlbyvägen, krävs häck 
mot gatan (n1). 
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Offentlig och kommersiell service 
Planområdet är beläget i centrala Mora med god tillgång till offentlig och kommersiell service. 

Gator och trafik 
Trafik Oxbergsvägen, Fridhemsgatan och Morkarlbyvägen 
Under mars och april 2015 gjordes trafikmätningar på Oxbergsvägen och Fridhemsgatan vid 
Zornska. På Oxbergsvägen är årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) 2703. Medelhastigheten är 56 km/h 
för södergående trafik och 57 km/h norrgående trafik. 85% åker över hastighetsbegränsningen 40 
km/h. Fördelningen mellan fordonsslagen är 98% personbilar, 1,9% lastbilar och 0,1% tunga 
lastbilar. 

På Fridhemsgatan är ÅDT 2554. Medelhastigheten är 31 km/h för västergående trafik och 32 km/h 
för östergående trafik. 1% av fordonen åker över hastighetsbegränsningen 40 km/h. Fördelningen 
mellan fordonsslagen är 94,9% personbilar, 5,1% lastbilar/bussar. 

Morkarlbyvägen har inte mätts då den bedömts ha så lite trafik att den inte torde påverka 
bullernivåerna. 

Infart 
Infart till Morkarlby 21:9 och 21:18 medges från Morkarlbyvägen. Utfartsförbud införs mot 
Fridhemsgatan. Eftersom plank krävs mot Oxbergsvägen kan utfart inte heller ske söderut. 

Gång- och cykeltrafik 
En gång- och cykelväg leder längs med Fridhemsgatan och korsar Oxbergsvägen och järnvägen. 
Detta är ett av de större stråken för gång- och cykeltrafik mellan Morkarlby och centrum. Ett 
mindre stråk leder längs med Morkarlbyvägen. 

Kollektivtrafik 
Området är beläget ca 100 meter från Fridhemsplan där hållplatser för lokal och regional busstrafik 
ska anordnas och ca 600 meter från Morastrand med hållplats för regional tågtrafik. 
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Risker och störningar 
Buller från väg- och spårtrafik 
Regelverk 
Eftersom denna plan är påbörjad år 2014, används de äldre allmänna råden från Boverket (2008:1) 
för buller vid bostäder. Enligt de allmänna råden bör den ekvivalenta ljudnivån vid fasad och 
uteplats inte överskrida 55 dBA och vid uteplats gäller en maximal nivå om 70 dBA.  

Bullerproblematiken i området 
Planområdet ligger intill Fridhemsgatan och Oxbergsvägen som har relativt hög trafikbelastning 
men eftersom det är mycket lägre ÅDT på Morkarlbyvägen har denna inte tagits med i utredningen. 
Trafiken har inte mätts nyligen men vägen är enkelriktad och de som använder den är i huvudsak 
boende längs gatan. Hastigheterna är även väldigt låga och ingen bostadsbebyggelse medges inom 
10 m från vägkant.  

Bortanför Oxbergsvägen ligger järnvägen som leder mot Märbäck. Idag passerar två godståg per 
dygn. År 2030 antas antalet tåg per dygn ha ökat till tre, vilket inte påverkar den maximala nivån 
men den ekvivalenta nivån ökar med 0,1 dBA. De få passagerna innebär att den ekvivalenta nivån 
blir låg men däremot ger tågtrafik höga maximala bullervärden.  

Bullerutredningens resultat 
En generell bullerberäkning, där de ekvivalenta bullernivåerna redovisas per våningsplan, med och 
utan bullerplank om 4 m, har genomförts. Beräkningarna har gjorts utifrån trafikmängden år 2015 
och med en prognos för trafiken år 2030 (en ökning med 10 % på 15 år).  

Utredningen visar att bullernivåerna ökar med höjden över marken men att med ett bullerplank om 
4 m klaras gällande riktvärden för bebyggelse upp till två våningar. För att få bästa ljudmiljö krävs 
en sluten disposition av bebyggelsen. Uteplats ska anordnas på gården. Innan startbesked för 
bostäder beviljas ska bullerskydd i form av bullerplank eller vägg i uthus anordnas. 

Vibrationer från järnvägen 
Generella riktvärden för vibrationer i bostadsmiljö saknas. Gällande riktvärden för vibrationer från 
tågtrafik finns formulerade av Trafikverket. Enligt Buller och vibrationer från spårburen linjetrafik – 
Riktlinjer och tillämpningar är riktvärdet för miljökvalitet gällande vibrationer i boendemiljö 0,4 mm/s.  

Eftersom det fanns farhågor om att järnvägstransporterna kunde medföra komfortstörande 
vibrationer (mätningar i området, Stranden 9:8 och 9:9 har visat vibrationer på 1,4 mm/s), har en 
vibrationsmätning genomförts. Det högsta uppmätta värdet, 0,12 mm/s uppmättes på vinden på 
Zornska barnhemmet, motsvarande tredje våningen. Det bör därför inte finnas någon risk att 
Trafikverkets riktvärde 0,4 mm/s överskrids. 

Risker med transport av farligt gods på järnvägen 
Oxbergsvägen är inte en rekommenderad led för farligt gods men alla järnvägar får användas för 
transporter av farligt gods. Järnvägen mellan Mora och Märbäck (Älvdalen) leder förbi planområdet 
på ett avstånd om ca 20 m som närmast till fastighetsgränsen för Morkarlby 21:18 och 21:9.  

Länsstyrelsen Dalarna har tagit fram en policy för markanvändning intill leder för farligt gods. 
Rekommenderat avstånd mellan en led för farligt gods och bostäder i upp till två våningar är 70 m, 
för bostäder över två våningar rekommenderas 150 m. Om avsteg görs, ska en riskbedömning tas 
fram, där även åtgärder för att minska riskerna redovisas. 

Med anledning av järnvägens närhet har Brandkåren i Mora, genom räddningschefen, tagit fram en 
riskanalys.  

Järnvägens användning idag 
Järnvägen som finns intill planområdet är en del av den äldre järnvägen Mora-Älvdalen och går 
under namnet Älvdalsbanan. Idag sker trafik mellan Mora och Blyberg, men spåret finns kvar ända 
upp till Märbäcks industriområde som ligger ett par kilometer söder om Älvdalens kyrkby. Det sker 
två rörelser på banan per vardagsmedeldygn, 250 vardagar för godståg antas. Rörelserna innebär att 
det går ett tomt tåg upp till Blybergs sågverk, där lastning av flis genomförs, och sedan ett fullastat 
tåg ner till Mora igen för vidare transport på järnvägsnätet. Samtliga rörelser på banan sker som 



   
 

Detaljplan för MORKARLBY NEDRE SKOLA OCH ZORNSKA, Morkarlby 21:9, 21:18 m.fl. 

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa  10 (12) 

spärrfärd, vilket betyder att när ett tåg befinner sig på banan är den spärrad för övrig trafik. 
Hastighetsbegränsningen på banan är 40 km/h, enligt Trafikverket är det dock sannolikt att 
hastigheten förbi det aktuella planområdet är lägre än så då tåget befinner sig i tätbebyggt område 
och dessutom ska passera flera plankorsningar. Plankorsningarna närmast planområdet är 
ljusreglerade och försedda med bommar. 

Inga transporter av farligt gods sker på sträckan Mora-Blyberg, det finns inte heller några industrier 
med farlig verksamhet längs bansträckningen. Enligt Trafikverket sker det ytterst få farligt 
godstransporter på Dalabanan Mora - Borlänge, under 2014 finns bara en registrerad transport. 

Järnvägens användning i framtiden 
Enligt Banverket har Älvdalsbanan bedömts ha en restlivslängd på cirka 20 år, under förutsättning 
att trafikvolymen är oförändrad samt att det löpande underhållet ökar med tiden. 

Älvdalens kommun ser utvecklingspotential för banan inom områdena:   

– transporter för återvinning av grovsopor, 
– transporter inom virkes-, pellets- och grus/stenindustrin samt 
– militärtransporter till och från skjutfältet Trängslet. 

På lång sikt anges även att banan bör kunna ingå som en del av en förlängd järnväg till de utbyggda 
turistanläggningarna i fjällvärlden norr om Älvdalen. 

Enligt Trafikverket, är det planerat maximalt tre rörelser per vardagsmedeldygn på aktuell 
bansträckning fram till år 2030. 

Järnvägens trafiksäkerhet 
Det sker få olyckor på järnväg och sannolikheten att ett urspårat tåg ska nå längre än 25 meter från 
spårmitt är mycket låg.  

Farligt gods på järnväg 
Brandfarliga vätskor, gaser, oxiderande och frätande ämnen tillhör den grupp av ämnen som är de 
dominerande transporterna på järnväg. Eftersom det inte finns några kemiska industrier i 
närområdet bedöms det osannolikt att några transporter av oxiderande och frätande ämnen ska 
komma att ske på aktuell bansträckning. 

Konsekvenser av olycka med brandfarliga vätskor 
Olyckor med brandfarliga vätskor kan normalt sett påverka omgivningen inom 30 meter från 
olyckspunkten, varför bebyggelse är olämplig inom 30 meter från väg- eller järnvägsavsnitt med 
farligt gods. Om en brand uppstår i samband med utsläpp av brandfarliga vätskor kan detta 
medföra att bebyggelse fattar eld och/eller att vätskan rinner till lågpunkter. Detta medför att 
brandfarlig vätska kan rinna mot planområdet vid en eventuell olycka, såvida det inte finns några 
naturliga lågpunkter som samlar upp vätskan. 

Konsekvenser av olycka med gas 
Gaser transporteras vanligtvis kylkondenserade eller tryckkondenserade. Detta innebär att gasen 
förvaras i vätskefas i tanken på järnvägsvagnarna men omvandlas till gas vid ett eventuellt utsläpp. 
Tankarna på dessa transporter är dock förstärkta och dubbelmantlade vilket innebär att utsläpp vid 
olyckor är väldigt ovanliga. Om det skulle ske ett utsläpp blir dock riskområdena stora eftersom 
gasen kan transporteras långt med vinden. 

Vid ett utsläpp uppmanas normalt allmänheten att gå inomhus, stänga dörrar, fönster och 
ventilation och invänta mer information. Naturliga hinder, exempelvis diken eller plank, kan 
medföra att gasen leds om och inte tar sig till ett visst område. 

Säkerhetshöjande åtgärder 
Med anledning av att det idag inte förekommer några transporter av farligt gods på banan och det 
inte heller finns något intresse av att etablera industrier intill banan som kan tänkas använda den för 
transporter av farligt gods så bedöms det vara låg sannolikhet för transporter av farligt gods på 
aktuell bansträckning.  
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Vid urspårningar avviker ofta inte vagnar mer än 25 meter från spårmitt och sammantaget innebär 
det låg sannolikhet för att en olycka med farligt gods kan påverka de planerade bostäderna.  

Emellertid föreslås följande åtgärder för höja säkerheten: 

1. Avståndet mellan järnvägen och bostadshusen ska vara minst 30 m, vilket säkerställs med 
punktprickad mark (byggnad får inte uppföras) och kryssmark (marken får endast bebyggas 
med uthus/garage/carport). 

2. De diken som finns mellan Oxbergsvägen och bostäderna ska finnas kvar. Detta säkerställs 
med planbestämmelsen dike.  

3. Entréer och utrymningsvägar ska orienteras bort från Oxbergsvägen/järnvägen, vilket 
säkerställs med bestämmelsen m1.  

4. Vid bygglovet kommer ventilationens utformning att hanteras. Friskluftsintag bör 
orienteras bort från Oxbergsvägen/järnvägen och det bör finnas en central avstängning.   

5. För att få en god bullersituation i området krävs plank mot Oxbergsvägen. Detta är positivt 
ur riskhänseende då vätskor och gaser inte obehindrat kan närma sig bostadshusen.  

Brandkåren 
Brandkårens insatstid är mindre än 10 minuter.  

Det finns en brandpost i korsningen Morkarlbyvägen/Fridhemsgatan. 

Förorenad mark 
Eftersom det i barnhemsbyggnaden (Morkarlby 21:18) tidigare bedrivits snickerifabrik, Wallinska 
snickeriet, har en utredning om förorenad mark gjorts.  

Det finns inga uppgifter om att verksamheter, exempelvis impregnering eller ytbehandling av trä 
samt tillverkning av träskivor, som kan innebära att marken förorenas, har förekommit vid 
Wallinska snickeriet.  

På fastigheten Stranden 21:18 finns emellertid uppgifter om att det finns en markförlagd cistern för 
eldningsolja. Det är dock osäkert var på fastigheten den är lokaliserad, enligt uppgift ska den vara 
rengjord och sandfylld år 1982. Spill och läckage kan genom åren ha skett från den markförlagda 
cisternen.  

I samband med den geotekniska undersökningen gjordes inga iakttagelser i fält av avvikande 
jordartlager, lukt eller liknande som tyder på rester från snickeriverksamheten eller oljecisternen.  

Riktad provtagning för att se eventuella föroreningar kan genomföras om cisternens läge blir känt. 
För att lokalisera cisternen kan en metalldetektor användas. En sådan utredning bör göras inför 
exploatering av området.  

I samband med markarbeten i området bör man vara uppmärksam på avvikande material eller lukt, 
vilket kan vara en indikation på förorening. Om iakttagelser uppmärksammas ska 
tillsynsmyndigheten kontaktas för samråd kring eventuell provtagning och hur hantering av 
eventuellt uppgrävda massor ska ske. 

Materialinventering 
Om byggnader rivs ska rivningen föregås av en materialinventering för att se om det finns material 
som kan vara skadliga för människors hälsa, t.ex. PCB eller asbest. Detta ska bevakas i samband 
med bygglovet. 

Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 
Fastigheterna är anslutna till kommunens va-nät utifrån fastigheternas nuvarande behov. Finns 
behov av ändrade förutsättningar ska nya anslutningsförhållanden upprättas. 

Dag- och dränvattenhantering 
Inom hela området ska fördröjning och avledning av dag- och dränvatten inom både kvartersmark, 
allmän platsmark och i den allmänna dagvattenanläggningen 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 
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