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F ö ror d
Denna centrumutvecklingsplan bygger på tanken att Mora ska ta
klivet från att vara en småstad i Siljansbygden till att bli en regionstad för norra Dalarna och delar av angränsande län. Genom en
sådan utveckling skapas bättre förutsättningar för ett rikt och aktivt
liv.

ligga till grund för en fördjupad översiktsplan för den fysiska planeringen. Huvudsyftet är emellertid att skapa en process som leder till
förändring.

Kommunen har formulerat denna tanke som en vision - Regionstaden Mora - för ett aktivt liv. Den innebär att vi tillsammans ska
vara den region som erbjuder de bästa förutsättningarna för aktiva
människor att få ut mer av livet. Det innebär fokus på följande målområden:

Arbetet med centrumutvecklingsplanen har bedrivits i bred samverkan mellan kommunen, fastighetsägare, köpmän, intresseorganisationer och myndigheter. Förhoppningen är att det ska ge planen
en större hållbarhet och luft under vingarna vid genomförandet.
Långsiktighet och hållbarhet är de grundläggande förutsättningarna
för att lyckas, både i stadsplaneringen och i dess förverkligande.

Leva och växa i Mora
•
Moras grundskola ska utvecklas och tillhöra de bästa i 		
landet.
•
Mora ska ha en stark gymnasieskola med bredd och 		
topp.
•
Vård och omsorg i Mora ska stärka människors 		
trygghet och vara av hög kvalitet.
Hållbara Mora
•
Mora ska vara ett hållbart samhälle.
•
Mora kommuns verksamheter ska bedrivas med god 		
ekonomisk hushållning.
Mora – en regionstad med drivkraft
•
Mora ska vara knutpunkt och motor i regionen.
•
Mora ska vara kultur,- upplevelse- och aktivitetscentrum.
Mora – tryggt, jämlikt och trivsamt
•
Mora ska vara ett tryggt samhälle för alla.
•
Mora kommuns verksamheter ska präglas av delaktig		
het och inflytande.
Stadsutvecklingen är idag och i framtiden ett viktigt medel för att
uppnå visionen. I denna framtidsutveckling är vi alla delaktiga.
Centrumutvecklingsplanen för Mora är ett sätt att göra visionen
konkret för de centrala delarna av Mora stad. Den ska bidra i
processen att gå från ord till handling. Detta är en resa som är lång
och inte alltid rak. Den kräver envishet, engagemang och mod av
resenärerna. Belöningen är en mer attraktiv och levande stad som
kan stötta sina invånare i strävan efter det goda livet.
Centrumutvecklingsplanen sammanfattar ett stort antal pågående
projekt och idéer som funnits under lång tid. Den innehåller också
nya utvecklingsmöjligheter och sätt att se på och arbeta med staden.
En del av syftet med arbetet är att centrumutvecklingsplanen ska
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Medverkande

Arbetet har bedrivits av en arbetsgrupp med representanter för de
närmast berörda kommunala förvaltningarna under ledning av stadsarkitekt Tommy Ek. Till sin hjälp har arbetsgruppen anlitat konsultföretaget Sweco. Arbetsgruppen har haft en referensgrupp som följt
arbetet, deltagit i workshops och löpande hållits informerade. Referensgruppen har bestått av politikerna i kommunstyrelsens plan- och
serviceutskott samt ett antal företrädare för fastighetsägare, köpmän,
myndigheter och organisationer. En fullständig förteckning över
arbetsgruppens och referensgruppens deltagare redovisas längst bak
i denna rapport.

Centrumutvecklingsplanens struktur och
innehåll
Centrumutvecklingsplanen består av fyra delar – Analys, Stadsbyggnadsvision, Förslag och Förverkligande.
Analysdelen redovisar fyra analyser – Omvärldstrender, gåtur,
mental mapping och swot. Dessa analyser lägger grunden för mål,
nyckelfrågor och stadsbyggnadsvisionen. De är också ett kunskapsunderlag som arbetats fram i projektets referensgrupp och som
det därmed råder konsensus kring. Målen och nyckelfrågorna har
använts för att diskutera och utvärdera alternativa framtidsbilder för
Mora tätorts fysiska utveckling på en övergripande nivå. Analyserna
utgör därmed med en förklarande bakgrund till stadsbyggnadsvisionen och förslagen. Den valda framtidsbilden är på så sätt också
motiverad utifrån en utvärdering där andra alternativ översiktlig
skisserats. Detta arbete redovisas i centrumutvecklingsplanen för att
tankarna inte ska gå förlorad i den framtida processen.
Stadsbyggnadsvisionen redovisar den övergripande bilden av ett
önskvärt framtida Mora centrum. Den är samtidigt en konkretisering
för centrumområdet av den kommunövergripande visionen som
redovisas i denna rapports förord. Stadsbyggnadsvisionen redovisar en helhet med konkreta förslag för olika delområden. Helheten
beskrivs i termer av teman, strategier och strukturer.
De fyra temata beskriver Mora centrums identitet som både geogra-

fiska områden och som profilområden för utvecklingen.
De fyra strategierna visar perspektiv och synsätt inom stadsplaneringen för att hantera centrummiljöns olika fysiska strukturer och
enskilda objekt.
De fyra strukturerna – bebyggelse och kvarter, gator och trafik,
grön- och blåstruktur samt markanvändning och funktioner – visar
hur olika fysiska och funktionella delar i staden är tänkta att hänga
ihop och fungera som en helhet.
Förslagsdelen redovisar konkreta förslag till utveckling av den fysiska miljön i centrumområdet. Förslagen utgår från stadsbyggnadsvisionens strategier och har bäring på visionens teman och de mål
som formulerats inledningsvis för centrumutvecklingen. De omfattar i första hand omvandling av platser, stråk och områden som
identifierats som strategiskt viktiga i de fyra strukturerna. Delområden, stråk och platser ges ett innehåll och en form som ska stödja
visionens teman och den övergripande helheten. En särskild del av
förslagen handlar om infarterna, där även en analys av infarternas
olika delsträckor redovisas.
Genomförandedelen redovisar en prioritetslista över förändringsobjekt, varav ett flertal redovisas som utformningskoncept i förslagsdelen, medan andra endast omnämns i stadsbyggnadsvisionen som
delar av centrumområdets olika fysiska strukturer. Prioritetslistan
anger också ett förslag till ansvarsfördelning och tidplan vad gäller
centrumutvecklingsplanens genomförande samt grova kostnadsuppskattningar. Prioritetslistan grundas på en analys av samband och
beroenden mellan olika genomförandeobjekt samt deras måluppfyllelse i förhållande till uppsatta mål och nyckelfrågor.
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S AM M A N FATTNING
Centrumutvecklingsplanen för Mora utgår från den kommunövergripande visionen Regionstaden Mora – för ett aktivt liv. Grundat
på den visionen ska Mora leva och växa, vara en hållbar regionstad
med drivkraft och ett tryggt, jämlikt och trivsamt samhälle. Centrumutvecklingsplanen utgör en utveckling för Mora centrum av den
kommunövergripande visionen och fungerar som en sektors- och
projektövergripande framtidsbild, vision och strategi för stadsbyggnadsfrågor i centrumområdet. Flera andra pågående projekt griper in
i centrumutvecklingsplanen, såsom trafik-strategiarbete och resecentrumprojektet. Utgångspunkter är bl.a. behovet av upprustning
av centrum, bättre hantering av genomfartstrafiken och omställning
mot ett mer klimatsmart samhällsbyggande. Centrumutvecklingsplanen sätter dessa projekt och utgångspunkter i ett helhetssammanhang och avväger dem mot varandra med rollen att fungera som
överordnat planeringsforum. Förslaget till centrumutvecklingsplan
avses utgöra underlag för en fördjupad översiktsplan för Mora
tätort.
Planen är utarbetad i en systematisk process som har involverat en
lång rad aktörer i centrumområdet, myndigheter och företrädare för
kommunen. Utgångspunkten har varit att åstadkomma en mer hållbar, attraktiv och väl fungerande stadsmiljö som helhet. Arbetet har
grundats på analyser av centrumområdet och dess förutsättningar
och möjligheter. Alternativa framtidsbilder har utvecklats, analyserats och utvärderats. Perspektivet har i det sammanhanget varit
långsiktigt – var befinner sig Mora och stadens omvärld år 2050?
Klimat- och hållbarhetsaspekterna utgör en viktig utgångspunkt, vilket har inneburit att utvecklingen av stadsstrukturen på tätortsnivå
översiktligt har studerats som grund för den mer konkreta centrumutvecklingen fram till år 2022. Grundat på dessa studier föreslås
Mora utvecklas genom förtätning och satsning på att stärka konkurrenskraften hos alternativa transportslag till bilen. Denna inriktning
utgör grunden för bl.a. utformning av nya kvarters- och bebyggelsestrukturer, utveckling av gatunät och markanvändningsfunktioner
och högre kvalitet i offentliga rum i centrum.
I stadsbyggnadsvisionen för Mora har fyra teman identifierats för
utveckling av stadens innehåll och identitet:
•
Det aktiva Mora – inriktning mot idrott, friluftsliv och livskvalitet i stadsmiljön.
•
Turist- och regionstaden Mora – inriktning mot att 		
samla och koppla ihop regionala funktioner samt stärka
regionförstoring.
•
Mora vid Siljan – inriktning mot förbättrad vattenkontakt,
attraktivt sjönära boende och att utveckla vattnet som element i
stadens karaktär och identitet.
•
Det gröna Mora – inriktning mot ekologisk hållbarhet genom
fortsatt utvecklat kretsloppstänkande, energieffektivare transportsystem och ett socialt attraktivt centrum.
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Visionen förverkligas genom fyra stadsutvecklingsstrategier,
som tillsammans beskriver inriktning och förhållningssätt för
stadens fysiska strukturer, funktioner, aktiviteter och identitet:

tioner, bl a ett nytt kulturhus vid Tingshusparken, f.d. Mattsons Järn.
I stadskärnan liksom i övriga delar av centrum eftersträvas en ökad
funktionsblandning på såväl kvarters- som byggnadsnivå.

•

Tingsnäs och Strandens skolområde utgör de största nya områdena
för exploatering. I dessa områden föreslås ny bebyggelse få en stark
ekologisk profil såväl vad gäller olika kretslopp som i ett livscykelperspektiv. Närheten till resecentrum utnyttjas också för regionförstoring och hållbart resande. Den nya bebyggelsen vid Tingsnäs får
stora boendekvaliteter med närhet till vattnet. Tingsnäs måste först
genomgå en omfattande och långsiktig omvandling från industrioch bangårdsområde till integrerad och blandad stadsmiljö. Planering för detta kommer att ta lång tid och måste därför påbörjas med
god framförhållning.

•
•
•

Stadsläkning – innebär förtätning av stadsmiljön med 		
bl.a. ny bebyggelse.
Stadsintegration – innebär funktionsblandning och bättre
sammankoppling av olika områden.
Stadsakupunktur – innebär att särskilda fokuspunkter i
stadsmiljön utvecklas med viktiga funktioner.
Stadsliv – innebär att staden gestaltas med människan
som utgångspunkt med bättre offentliga rum, fler aktiviteter och ett utvecklat utbud.

Stadsstrukturerna – kvarter och tomter, bebyggelse, trafik, grön- och
blåstruktur samt markanvändning och funktioner – utvecklas så att
de olika stadsutvecklingsstrategierna och visionens teman uppnås.
Stadens riktningar mot vattnet förstärks med fokus mot Saxviken.
Detta solfjäderformade stadsplanemönster av riktningsgivande linjer
bildar stommen för det långsiktiga skapandet av en ny kvartersstruktur i Strandenområdet och Tingsnäs, som i lämpliga punkter
kopplas ihop med befintlig centrumstruktur. Härigenom tillskapas
bl.a. möjligheter till exploatering med uppemot 400 nya lägenheter
samt bättre vattenkontakt. Viktiga fokuspunkter utgörs av den kommersiella stadskärnan, Prästholmen, området runt Tingshusparken,
Strandens skolområde, Resecentrum och S:t Mikaelsområdet. Dessa
platser i centrum utvecklas särskilt vad gäller bebyggelse, yttre
miljö och viktiga regionala funktioner.
Transportsystemet utvecklas med utgångspunkt i att prioritera
oskyddade trafikanter och alternativa transportmedel till bilen, fyrstegsprincipen, attityd- och beteendepåverkan samt stationsnärhetsprincipen för etableringar. De övergripande trafikstråken utvecklas
till stadsgator genom en mer stadsmässig utformning, färre och
förbättrade korsningspunkter, vilket leder till lugnare och jämnare
trafikflöde, minskade barriäreffekter och ökat utrymme för oskyddade trafikanter utan att framkomlighet och åtkomst till och i staden
försämras. Nya anslutningspunkter mot Tingsnäs tillskapas, liksom
bättre passager mellan stadskärnan och vattnet. Gång- och cykelstråken knyts samman så att bl.a. kontakten mellan stadskärnan och
det nya resecentrum vid järnvägsstationen förbättras. Parkeringssituationen i och åtkomsten till stadskärnan förbättras genom ett
tydligare söksystem, bättre information och genom gestaltning av
gaturummen för bättre orienterbarhet. Mobility centers utvecklas
för att främja byte mellan trafikslag och öka service och prioritet för
oskyddade trafikanter.
Den kommersiella stadskärnan utvecklas genom nya byggrätter,
upprustning av gågator, torg, platser och parker, tydligare vattenkontakt samt genom tydligare etableringsstrategi för viktiga funk-

Centrumutvecklingsplanen redovisar förutom utveckling av stadsstrukturerna på helhetsnivå även detaljerade förslag för utvecklingen
av ett antal offentliga rum och platser, däribland Tingsnäs, Fridhemsplan, Kyrkogatan, Köpmannagatan och Tinghusparken. Det
görs också en övergripande analys av in- och genomfartsgatorna
samt utvecklade utformningsförslag och riktlinjer för gestaltning.
För gågatorna och torgen i centrum utvecklas en gestaltningskod
inför ombyggnad. Övergripande riktlinjer ges för bl.a. omfattning
och karaktär hos exploatering, stadsbild, grönstrukturens innehåll
och avvägningen mellan olika markanvändningsslag.
Som en del av centrumutvecklingsplanen finns även en genomförandestrategi som utifrån inbördes beroenden prioriterar genomförandet
av olika delar av centrumutvecklingen med kort, medellång eller
lång tidshorisont. En bedömning av ansvariga aktörer, behov av planeringsinsatser samt en grov kostnadsuppskattning redovisas också.

P ro c ess o ch m e tod

Bildtext vänster: Bilden visar arbetsprocessens modell. Den streckade blå
linjen visar de konkreta stegen som tas
i form av avvägningar, riktlinjer, mål,
slutsatser m.m. De grå pilarna visar
vilka verktyg som kan vara till stöd i de
olika skederna.

Centrumutvecklingsplanen för Mora utgår från att bygga framtiden
på en bred grund. Detta innebär att arbetet med utvecklingen ska
bäras fram av så många som möjligt för att bli hållbar. En traditionell linjär arbetsprocess med kommunen som ensam ansvarig når i
det sammanhanget inte ända fram. Bred samverkan är nödvändig i
alla moment i processen.
Arbetsprocessen med centrumutvecklingsplanen utgår från den modell för planeringsprocesser som utvecklats inom ramen för Energimyndighetens projekt Uthållig kommun. Processen är cyklisk, d.v.s
den består av ett antal steg som upprepas med fördjupad kunskap
och precision i fyra planeringsvarv.

Bildtext: Centrumutvecklingsplanen har haft en cyklisk arbetsprocess.

Planeringsvarv 1
Inledningsvis fokuserades arbetet på analys, vision och målformuleringar, för att därefter utveckla alternativa framtidsbilder, utvärdering av dessa och val av strategier att gå vidare med. Arbetet
bedrevs med stöd av metoder och verktyg såsom SWOT (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threats), Mental mapping, Strukturerad
brainstorming, backcasting (visionsformulering utifrån framtidsbilder) och utvärdering med effektprofiler.

Planeringsvarv 2
När det första varvet var genomfört koncentrerades arbetet på
tematiska frågor och geografiska fördjupningar med det första
planeringsvarvet som utgångspunkt. Återkopplingar till vision, mål,
nyckelfrågor och utvärderingskriterier för tidigare utarbetade framtidsbilder gjordes.

Planeringsvarv 4

2

I det fjärde planeringsvarvet utvecklades åtgärdslistor och prioriteringar samt bedömningar av kostnader för genomförande.
Processen genomfördes med workshops, en studieresa till Jönköping och fördjupat arbete kring olika teman och platser. Detta arbete
skedde i en bred grupp deltagande med företrädare – tjänstemän och
politiker - för kommunen, fastighetsägare, köpmän, myndigheter
samt även andra aktörer. Resultatet av detta arbete kommunicerades
med Morapanelen och kommunens ungdomsråd.
3

En viktig del under arbetet var att relatera centrumutvecklingsarbetet till andra pågående utredningar och projekt. Samordning skedde
med bl a pågående arbete med Trafikstrategi och mobility managementplan samt arbete med Resecentrum.

Planeringsvarv 3
I tredje planeringsvarvet utvecklades konkreta förslag för offentliga
rum, platser och områden i centrumområdet. Dessa förslag diskuterades med allmänheten genom offentligt möte och utställning.
Synpunkter hämtades in och idéskisserna justerades till ett mer
bearbetat förslag.

Bildtext: Olika tillvägagångssätt för att nå uppsatt vision.
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a n a lys

S a mma n f a t t n in g
Kapitlet redovisar de olika analyserna som genomförts i arbetet
samt mål och framtidsbilderna som ett resultat av analyserna.

aktivt och långsiktigt arbete vid förändringar som kommunen har
liten inverkan på.

Mål
Analys
Fyra analysmetoder har använts i arbetet med centrumutvecklingen:
omvärldstrender, gåtur, mental mapping samt SWOT-analys.
Omvärldstrender - Utvecklingen av staden behöver vara långsiktigt
hållbar (ekonomisk, social, ekologisk) för att inte det ekologiska
fotavtrycket ska bli större än idag. Utvecklingen av Mora ska ske i
en hållbar riktning fram till år 2050, prognosåret för globala klimatscenarierna.
Gåtur - Analysmetoden innebär ett tillfälle då personer med olika
bakgrunder, ämnesområden och roller i arbetsgruppen tillsammans
kan promenera genom det aktuella området och skapa sig en insikt
om hur det ser ut idag, vilka behov av förbättringar som finns och
vilka värden som bör tas tillvara. Arbetsgruppen fann flera platser
som är tänkbara att förbättra gestaltningsmässigt, innehållsmässigt
och säkerhetsmässigt.
Mental mapping - En del av kartläggningen har skett genom en
stadsanalys, sk mental mapping. De framträdande dragen i centrumområdets struktur och karaktär har kartlagts översiktligt. Det som
kartlagts är:

•

landmärken – kyrkan och vasaloppsmålet

•

noder och knutpunkter – järnvägsstationen och stora korsningar

•

barriärer och gränser – vägarnas huvudstråk och strandlinjen

•

stråk – cykelstråken och vägtrafikstråken

•

områden – Prästholmen

•

stadens gröna mellanrum – stadens parker

•

siktlinjer – stadens gatu- och kvartersstruktur.

SWOT-analys - Inriktar sig på att se styrkor, svagheter, möjligheter
och hot. Slutsatsen för denna analys är att ta till vara möjligheter
och att vidareutveckla styrkorna som till exempel den tydliga stadskärnan och dess identitet. Svagheterna bedöms gå att hantera genom
förändringar som kommunen och berörda lokala aktörer själva råder
över som till exempel brister i trafikens framkomlighet. Möjligheterna finns i utvecklad centrumhandel och en mer unik profilering av
staden. Hoten däremot, som konkurrens inom handeln från Norets
handelsområde mm, kräver vaksamhet och innebär behov av pro-
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Ett antal nyckelfrågor har bedömts som viktiga för Moras utveckling. Nyckelfrågorna har utvecklats och prioriterats under workshops med många involverade aktörer. De tre frågor som är högst
prioriterade är trafikfrågor, en levande stadskärna samt utvecklad
vattenkontakt. Som stomme till målen för centrumutvecklingen
finns strävan efter en hållbar utveckling. Målen vilar även på kommunvisionen.

•

Trafiken ska ha god framkomlighet, åtkomst och vara säker

•

Stadslivet ska vara vitalt och stadskärnan stark och levande.

•

Staden ska vara attraktiv att bo och arbeta i samt att besöka.

•

Staden ska vara långsiktigt hållbar - ekologiskt, ekonomiskt,
sociokulturellt och rumsligt.

Framtidsbilder
Fyra tänkbara framtidsbilder beskrivs utifrån analyserna. Varje
framtidsbild innebär en strategi för den totala utvecklingen och har
bara studerats mycket översiktligt.
På lång sikt är det lämpligt att strukturen med en kärna utvecklas
och bildar ett nätverk av stadsdelcentra med olika funktioner enligt
en modell där stadskärnan utgör den mest kompletta centrumpunkten, stadsdelscentra såsom Noret utgör en mellannivå med ett brett
utbud av service och områdescentra utgör en tredje nivå med framförallt social service.

a n a lys
Ana l yser

4 analyser
- Omvärldstrender
- Gåtur
- SWOT
- Mental mapping

Omvärldstrender
Världen omkring oss blir allt mer globaliserad i allt snabbare takt.
Global stablilitet, klimatförändringar och konjunkturförändringar är
några tydliga exempel på frågor där kommunen endast är en liten
del av utvecklingen. Ju mer integrerade vi blir med omvärlden desto
större upplevs osäkerheten bli. Planering och utveckling uppfattas
ske i en ny verklighet där regiongränserna förändras och konkurrensen hårdnar mellan städer och regioner. För att stå stark måste
kommunen känna sin styrka och sina unika värden och utveckla
dem vidare. Stadsutveckling är ett konkurrensmedel i denna nya
verklighet.
Andra trender som är mer förutsägbara är utvecklingen av befolkning och ålder. Här går det att göra prognoser med någorlunda god
precision. Medelåldern i Mora stiger snabbare än riksgenomsnittet.
Vi kommer även på längre sikt att få en större andel äldre med ytterligare högre medelålder. En fortsatt minskning av länets befolkning som helhet kommer sannolikt att ske och inom länet kommer
koncentrationen till tätorter från glesbygd att fortsätta. Mora och
Orsa kommuner bedöms fram till 2050 ha en befolkningstillväxt på
mellan 0 och 7,2 %. Dessa frågor påverkas av de globala trenderna
men också av hur vi väljer att leva våra liv. Våra attityder, ideal och
förmåga till kloka gemensamma beslut spelar in. Trenden går mot
fortsatt ökad individualism och uppdelning och spridning av gemensamma resurser. Stora omsvängningar i omvärlden kan dock även
innebära trendbrott som kan leda till en större gemensam förändringsvilja och som innebär att vi tillsammans bättre kan möta framtiden. Barnfamiljer är en befolkningskategori som i Europa svarar

för en betydande del av drivkraften bakom förändringarna som sker,
och som därmed är viktiga för livskraften i städernas innerområden.
Att skapa goda och attraktiva livsmiljöer för dessa är därför av stor
betydelse.
Vår utveckling måste ske inom ramen för en långsiktig hållbarhet.
I annat fall kommer klimatförändringar, utarmning av biologisk
mångfald och förändringar i ekosystemen att påtagligt förändra både
ekonomiska och sociala betingelser på sikt. IPCC:s klimatscenarier
visar att det är nödvändigt att begränsa CO2-utsläppen kraftigt om
det inte ska få mycket långtgående negativa konsekvenser för stora
delar av världen. Mot denna bakgrund, och i syfte att begränsa vårt
”ekologiska fotavtryck” är utgångspunkten att utvecklingen av
Mora ska ske i en hållbar riktning fram till år 2050, som är prognosåret för de globala klimatscenarierna.

Bildtext: Ekologiskt fotavtryck är en väckarklocka. Det visar den totala
ytan för att mäta människans användning av naturresurser för energi-,
livsmedels- och materialanvändning ställt i förhållande till naturens
förmåga att förnya dessa resurser. Jordens biokapacitet är 2,1 ha /inv. År
2008 var det ekologiska fotavtrycket för USA 9,4 ha/inv, Sverige 5,1 ha/inv,
Ryssland 3,7 ha/inv, Kina 2,1 ha/inv, Indien 0,9 ha/invAfghanistan 0,5 ha/
inv. (Källa: WWF 2008 i Ranhagen 2008)

Bildtext: Hur omvärldstrender kan påverka Mora.
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Gåtur
Analysmetoden gåtur innebär att personer med olika bakgrund,
kunskaper och roller i arbetet tillsammans promenerar genom det
aktuella området och skapar sig en insikt om hur det ser ut idag,
vilka behov av förbättringar som finns och vilka värden som bör
tas till vara. Under gåturen ges möjlighet till dialog där synpunkter
kan utbytas och gemensamma ståndpunkter utvecklas genom att
deltagarna fokuserar sig på plats efter plats. Bilderna är tagna under
den gåtur som genomfördes med deltagarna från arbetsgruppen och
visar platser som är tänkbara att gestaltningsmässigt, innehållsmässigt och säkerhetsmässigt förbättra.

5
Järnvägsstationens omgivningar

7

6
Tingshusparken

Strandgatans norra del

8

9
Passager över Strandgatan

Kyrkogatan, norra delen

10
Kyrkogatan, mellersta delen

11
Centrumområdet sett från sydväst

13
Kyrkogatan, södra delen

10
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14
Kyrkogatan, södra delen mot Fridhemsplan

12
Köpmannagatan som stråk mot Saxviken

15
Fridhemsplan

16
Bälter Svens park

a n a lys
Mental mapping
Mental mapping är en form av stadsbildsanalys som grundas på
individuella minnesintryck från stadsmiljön som är viktiga för
orienterbarhet och identifikation. Metoden bygger på Kevin Lynchs
klassiska modell för ”cityscape”. Framträdande drag i centrumområdets fysiska struktur och karaktär har kartlagts översiktligt som en
utgångspunkt för förslag om utbyggnad, förändringar m m.
Landmärken (1)
Kyrkan utgör det överordnade landmärket, synligt på långt håll.
Vasaloppsmålet, järnvägsstationen, bron över Dalälven, Tingshuset
och Zorngården är andra framträdande byggnader.
Noder och knutpunkter (2)
Noder och knutpunkter kan delas in i trafiknoder (cirkulationsplatserna, korsningen Älvgatan/Strandgatan samt Älvgatan/Bastubacksbron) och resenoder (järnvägsstationen och tågstoppet vid mora
strand. Entréerna vid broarna över älven samt entrén söderifrån
är viktiga punkter för resande. Ett antal offentliga rum – torg och
öppna platser – i centrum har också identifierats som viktiga för
minnesbilden av Mora. Tingshusparken har ett mycket centralt läge
men är dåligt integrerat i strukturen av stråk, centrumfunktioner och
områden. Platsen är av stor betydelse som en del av stråket som ska

koppla ihop stadskärnan med Strandens Skolområde och järnvägsstationen.
Barriärer och gränser (3)
Vägtrafikens huvudstråk utgör, liksom järnvägen, kraftiga barriärer.
Strandlinjerna utgör också gränser, men har en samlande och lockande funktion och upplevs därför inte som negativa. De uppfattas
dock inte som fullt tillgängliga på grund av att trafiken skär av kontakten från centrum. Trafikbarriärerna måste minska upplevelsemässigt för att strandlinjerna ska uppfattas som attraktiva fullt ut.
Stråk (4)
De tydligaste stråken utgörs av det övergripande biltrafiknätet, som
samtidigt utgör barriärer och tydliga gränser. Utöver detta finns
också ett nät av stråk för fotgängare och cyklister, främst stadskärnans gågatuområde och stråk utmed vattnet, som samlar människor.
Stråken är inte alltid kontinuerliga. Ett särskilt tydligt brott finns vid
Moragatan och Kyrkogatan, som har sina ändar i södra och norra
delarna av stadskärnan. Kopplingen från dessa gator mot järnvägsstationen via Tingshusparken blir successivt mer otydlig, vilket
försvårar sammankopplingen av stadskärnan med angränsande
områden österut.

Områden (5)
Stadsmiljön kan delas in i flera tydliga delområden utifrån funktion
och fysisk struktur av byggnader, gatunät och tomter. Prästholmen,
som ligger utanför det egenliga centrumområdet, är ett tydligt
sådant område. Även den tätbebyggda stadskärnan, Zorngården och
dess närområde, Lisselby och järnvägsområdet är tydliga, medan
området mellan kyrkan och järnvägsstationen uppfattas som mindre
tydligt. I skarvarna mellan områdena sker byten av riktningar, vilket
försvagar helhetsbilden av staden men gör enskilda områden mer
urskiljbara.
Stadens gröna mellanrum (6)
Stadens parker, gröna stråk och naturområden bildar ett nätverk av
grönska mellan övriga områden. Detta nätverk kännetecknas av att
det följer vattenkanternas riktning, men med få nord-sydliga länkar,
vilket uppfattas som en brist.
Siktlinjer (7)
Stadens gatu- och kvartersstruktur skapar siktlinjer som på ett intressant sätt bygger upp ett fokus mot Saxvikens vattenspegel. Detta
bildar grunden för ett tänkbart överordnat grepp i centrumområdets
struktur. Det saknas dock nord-sydliga siktstråk som binder ihop
vattenrummen. Om sådana skapas kommer upplevelsen av Mora
som vattenstad att förstärkas påtagligt.

1

2

3&4

5

6

7

Bildtext: Bildserie över de framträdande dragen i centrumområdets fysiska struktur och karaktär.
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Bildtext: Kartan visar samtliga framträdande drag i centrumområdets fysiska struktur och karaktär.
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SWOT-analys
NUTID, PLATSEN

SWOT-analys

En inledande del i arbetet har varit att identifiera styrkor och svagheter hos centrala Mora idag och möjligheter och hot från omvärlden inför framtiden.
Styrkor och svagheter
Centrumområdets styrkor ligger främst i den tydliga stadskärnan
och dess handel, funktionsblandning, gångavstånd till alla viktiga
målpunkter, närheten till vattnet och att det finns en relativt tydlig
identitet som bygger på historia, tradition, kultur, turism och vasaloppet. Svagheterna ligger främst i brister i trafikens framkomlighet och antalet alternativa vägar, bristande orienterbarhet och dålig
koppling till järnvägsstationen, barriärer orsakade av trafiken samt
att stadskärnan behöver utvecklas ytterligare när det gäller utseende
och innehåll.
Möjligheter och hot
Möjligheterna finns i utvecklad centrumhandel, fler besökande,
utvecklad vattenkontakt och bättre rekreation, utveckling av de
regionala trafikfunktionerna, ökat centralt boende och en mer unik
profilering av staden i regionen och i världen. Hoten mot Mora
centrum bedöms främst bestå av konkurrens inom handeln från
Norets handelsområde, olika förändringstendenser och trender i
omvärlden, ökade trafikproblem om inget görs samt att det finns en
risk att fastna i traditionerna.

Reflektioner kring resultatet

FRAMTID, OMVÄRLDEN
Möjligheter

Styrkor
Vattenkontakt, platskvalitet
Mora sjöstad – Saxviken
Vattnet, Siljan

Stadens skala och tillgänglighet
Kollektivtrafik
Gångavstånd
Storleken (lagom?)

Identitet och profil
Varumärket – natur, kultur och idrott,
Zorn, knivar, dalahästar, vasaloppet
Idrott
Kultur
Turismen, myller, levande
Zorn

Regionperspektivet
Regional knutpunkt för trafik m m
Upptagningsområdet 80.000 invånare

Stadskärnekvaliteter
Centrumhandel, gågatan
Centrumnära boende
Funktionsblandning i centrum
Åretruntliv

Profilering mot omvärlden
Unika objekt som profilerar (lekparker…)
Mora behöver ”sticka ut”
Park/Lek
Rekreation, livskvalitet
Prästholmens utveckling
Idrott, friluftsliv, centrumnära
Tätortsnära rekreation
Två parallella stråk – handel (dag
och natt) och rekreation
Folk i rörelse ger trygghet
Knyta ihop GC-vägar (centrum –
Saxviken – öarna)
Närheten

Slutsatsen är att ta till vara de möjligheter som har identifierats.
Ett sätt att göra detta är att vidareutveckla styrkorna. Svagheterna
bedöms i de flesta fall gå att hantera genom förändringar som kommunen och berörda lokala aktörer själva råder över. Hoten däremot
kräver ständig vaksamhet och innebär i många fall behov av pro-aktivt och långsiktigt arbete. I flera fall handlar det också om förändringar som kommunen har litet eller obefintligt inflytande över. Då
gäller det istället att identifiera strategier ”under resans gång” för att
hantera dessa utmaningar.

Stadskärneproblem
För litet A-läge
Öppethållande
Dagligvarubutiker i centrum (bristen
på)
För få eller små lokaler för nya
etableringar
Brist på uteserveringar
Fridhemsplans butiksmix
Slitet centrum

Analysen utgör en grund för vision, mål och förslag för centrumutvecklingen. Ett antal viktiga nyckelfrågor har därigenom identifierats.

Stadsbild
Orienterbarhet
Otydlighet
Skyltning
Parkeringsmöjligheter
Arkitektur (dålig eller brist på?)

Bostäder
Bostadsbrist
Bangården och Tingsnäs industriområde

Trafikproblem
Trafiksituation, trafikstruktur och
trafiklösningar, GC-vägar
Trafik – framkomlighet, barriärer, buller och tillgänglighet
Barriärer

Stadens täthet och närhet
Avstånd centrum – resecentrum
Glest centrum

Turism och besökande
Informationsmöjligheter
Besöksnäring utveckling
Stadskärnans utveckling
Gågatans utformning
Centrum – förlängning och utveckling
Förlänga gågatan åt olika håll
Expansion, nyetableringar och nybyggnation
Visionen om vattenstaden/sjöstaden
Attraktivt boende vid vatten
Utveckling av Tingsnäsområdet
Vattnet, Mora Sjöstad, Saxviken
Kajenområdet
Båtlivet, bättre utvecklad marina
Strandområden

Trafikfrågor
Trafik
Resecentrum
Kollektivtrafik
Cykelleder
Skapa flöden
Regionförstoring

Svagheter/brister

Befolkning och boende
Ökat centralt boende
Förtätning

Utnyttja styrkor

Lokal identitet och kultur
Fastnar i traditionerna
Småskaligt kontra storskaligt
Urbanisering

Utfallet visar att trafiken är oerhört angelägen.
förefaller lika eller nästan lika viktiga. En mer
skulle behöva föras. Å andra sidan är trafikfråg
relaterade till genomfarten. Olika kvaliteter oc
hanteras ett sammanhang. Viktningen av olika
kommer när de övriga nyckelfrågekomplexen b
Barriärproblemen kommer upp i flera sammanh
denna fråga bör prioriteras högt bland trafikfråg

En annan högt prioriterad fråga handlar om tyd
dvs orienterbarhet och förmåga att ”uppföra sig
trafikant. Det handlar också om att bli välkomna
Den fysiska miljön kan spela en stor roll som vä
för hög hastighet och för att skapa positiva int
ende och identitet nedan.

En levande stadskärna är det näst högst priorite
na handlar till synes om sådant som kan åtgärd
den fysiska miljön i de offentliga rummen, främs
prioriterade frågor i anslutning till detta indikera
frågor kring öppethållande, innehåll i kvarteren
stadslivet – boende och handel av kvalitet – ä
fråga att nyansera ytterligare är exakt vad det är
som upplevs behöva åtgärdas. Lättast att ang
och möblering, men detta måste grundas på e
nytta. Det sker lämpligast integrerat med komm
te. Ett mer ”spetsat” centrumföreningsarbete är
bör utvecklas parallellt och i dialog med centrum

Megatrender i omvärlden
Konjunktur
Bränslepriser
Ekonomi
Förvärvsgrad
Akademiska arbetsmarknaden
Åldrande befolkning

Stadens utseende hänger i stor utsträckning ihop
d v s Moras identitet. Varumärkesarbetet är en
formningsarbete, men måste översättas med ett
för att inte bli kitsch och pastisch. Stadsbildens r
är viktig och behöver stärkas med att stråk, m
och kopplingar mellan stadsrum förbättras ge
funktionellt. Rent estetiskt ska detta ske ”med
att gestaltningen hittar en balans mellan platsbu
bunden modernitet. Detta för att inte ”fastna i tra
upplevelse av något platsspecifikt.

Trafikproblem
Ökad biltrafik – konflikt kollektiv –
privat
Svårtillgängligt centrum (parkeringar
m m)
Trafiksituation

Behovet av själva visionen förefaller oerhört vi
som samlande kraft och bli en bild utåt. Den
reflektera invånarnas värderingar och idealbild
kunna vara. Visionen som instrument kan studie
Visioner kan konkretiseras i fysiska framtidsbild
liga med illustrationer. Viktigt att komma ihåg är
bild och inte exakt beskriver hur vägen dit ser u

Hot/risker
Hot mot stadskärnan
Förbifarten
Minskad centrumhandel
Norethandeln
Folktomt centrum
Ägarstruktur
Handelsutbud
Centrum tappar till Noret
Bostadsbrist
Vattennivån

Många frågor är svepande formulerade, vilket i
plexa och svåra att uttrycka med exakthet. De kr
att bena isär vad som ska hanteras och hur.

Mora kan tappa sin attraktionskraft

Visionen kan enligt workshopens resultat ta sto
målet om en levande stadskärna med attraktiv
dels i närheten till vattnet. Dessa två styrkor tyc
riterade att kunna bygga visionen vidare på. Va
ter dock ett nytänkande och alternativa sätt at
strand. Det förutsätter möjligen också att Trafikv
de mest skrymmande stickspåren på bangården

Bildtext: Diagrammet visar centrumområdets nutida styrkor och svagheter/brister samt framtidens möjligheter och hot/risker.
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Mål
Nyckelfrågor
De nyckelfrågor som redovisas här är sådana frågor som har bedömts som viktiga för Moras utveckling. Nyckelfrågorna till höger
§är utvecklade och inbördes prioriterade under workshops med
många involverade aktörer.

Mål för centrumutvecklingen

Som stomme till målen för centrumutvecklingen finns strävan efter
en hållbar utveckling, vilket är grunden för våra efterkommandes
fortlevnad. Målen med centrumutvecklingen vilar även på kommunvisionen som lyfts fram i denna rapports förord. Målen är
formulerade som övergripande målområden och beskriver vad Mora
vill vara i framtiden. Detta utgör samtidigt grunden för stadens och
invånarnas identitet, som bygger på värden som kultur, rekreation
och rörelse, historia och tradition men också innovation och företagsamhet. Dessa värden är i stor utsträckning mentala värden. Till
detta kan också läggas stadens fysiska värden genom platsens unika
kvaliteter med närhet till vatten, kulturmiljö och en tät stadskärna.
När det gäller centrumutvecklingen ligger en tyngdpunkt på förändring och utveckling av den fysiska miljön för att stödja kommunvisionen. Med detta som bakgrund har centrumutvecklingens mål för
den fysiska miljön formulerats enligt nedan:
Mål

•
•
•
•

14

Trafiken ska ha god framkomlighet, åtkomst och vara
säker.
Stadslivet ska vara vitalt och stadskärnan stark och
levande.
Staden ska vara attraktiv att bo och arbeta i samt att
besöka.
Staden ska vara långsiktigt hållbar - ekologiskt, ekonomiskt, sociokulturellt och rumsligt.
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Bildtext: Under workshops med många involverade aktörer framkom dessa nyckelfrågor. Antalet poäng anger hur
många som ansett frågan vara av vikt.

a n a lys
bilvänligt

Fram ti dsbi l d e r
Alternativ för tätortsövergripande utveckling
Centrumutvecklingen sker inom ramen för utvecklingen av hela
Mora tätort. Många projekt och förändringar pågår parallellt i ett
komplext samspel. Detta innebär att det behövs en visionsbild för
tätortens övergripande fysiska och rumsliga utveckling som tar
ett helhetsgrepp om förändringarna. Två frågor har bedömts som
särskilt viktiga – att utveckla och förbättra trafiksystemets struktur
och funktion samt att utveckla stadskärnans vitalitet och attraktivitet
som upplevelsemiljö och livsmiljö. De avgörande aspekterna på
dessa frågor är:

•
•
•
•
•
•
•

•

Den flerkärniga kollektivtrafikstaden:
• Flera stadsdelscentra etableras med olika grad av komplett
serviceutbud.
• Bostadsbyggandet sker till stor del som glesa villaområden, men
nära kollektivtrafikstråk.
• Flerbostadshus byggs i anslutning till stadsdelscentra, inte så
mycket till stadskärnan.
• Trängseleffekter gynnar etableringar längs bilstråk som sammanfaller med kollektivtrafikstråk.
• Väl fungerande GC-nät byggs ut där det konkurrerar med bilen
och inte kollektivtrafiken.
• Decentraliserad koncentration.

•

Ska trafiksystemet utformas för att prioritera bättre
förutsättningar för biltrafiken eller ska alternativen till
bilen lyftas fram?
Ska aktiviteter, attraktionspunkter och upplevelser, 		
byggnader och människor koncentreras till centrumområdet för att stärka utvecklingen av stadskärnan eller ska
dessa resurser spridas över hela tätorten?

Fyra tänkbara framtidsbilder (se diagram till höger) kan beskrivas
utifrån dessa frågor. Varje framtidsbild innebär en strategi för den
totala utvecklingen och har bara studerats mycket översiktligt, men
visar ändå tydligt vilka vägval som uppstår. Framtidsbilderna har i
det gemensamma arbetet utvärderats mot kriterier som grundas på
de tidigare redovisade nyckelfrågorna.
Spridd struktur, bilen prioriteras:
• Hög utveckling av externhandel – köpkraften går till noret och
andra externlägen.
• En förbifart innebär etableringar i norra periferin.
• God framkomlighet för bilen prioriteras före alternativa transportslag.
• Bussresandet minskar.
• Bostadsbyggandet utgörs av villor i glesa områden i periferin.
• Boendekoncept bygger mycket på närhet till naturen.
• Liten andel nybyggda flerbostadshus.
• Ökad biltrafik totalt, men mer spridd i hela tätorten.
• Trafiksepareringen utvecklas för att förbättra framkomlighet och
säkerhet.
• Fler p-platser utvecklas i centrum för att balansera utflödet av
köpkraft.
• Decentralisering.
Stråkstad, den täta bilstaden:
Handel och service koncentreras till två tyngdpunkter – stadskärnan och Noret.
• Verksamheter och andra målpunkter koncentreras till stråket
utmed genomfartsgatorna.

•

God framkomlighet för biltrafiken.
Fler körfält på genomfartsgatorna för ökad kapacitet.
Fler p-platser i centrum.
Stimulans till alternativt resande genom mobility management.
Många bostäder i centrum.
Stor andel flerbostadshus – tätt och högt.
Linjär koncentration.

A

B

Spridd struktur

Stråkstad
samla

sprida

Flerkärnighet

En kärna

C
Långtidsperspektiv
(Fas 2)

D
alternativ till bilen

Kort tidsperspektiv
(Fas 1)

Bildtext: Fyra framtidsbilder.

Den enkärniga täta staden:
Ett samlat och tydligt centrum.
Begränsning av fortsatt externhandelsetablering.
Noret renodlas som handelsområde för skrymmande varor och
småindustri.
• Ny tät bebyggelse i centrumområdet. Stor andel flerbostadshus.
• Villabyggandet är återhållsamt i centralorten men kan utvecklas
i byarna.
• Kollektivtrafik, mobility management och GC-trafik prioriteras
kraftfullt för att hålla nere biltrafiken.
• P-normen sänks kraftigt i centrum tillsammans med ett tydligt
söksystem för god access i stadskärnan.
• P-platserna i stadskärnan minskas något till förmån för försköning. Kompenseras med infartsparkering som kombineras med
boendeparkering.

•
•
•

Framtidsbilderna bygger, förutom de särskiljande huvuddragen enligt ovan, på några grundläggande antaganden om framtidsutvecklingen. Dessa utgår från SWOT-analysen och omvärldsanalysen:
Bostadsbyggandet omfattar ca 30 – 40 bostadsenheter/år. Detta motsvarar ca 1 500 enheter fram till år 2050. Befolkningen ökar med ca
100 personer/år. Det motsvarar ca 3 500 personer fram till år 2050.
Bildtext: Utvärdering av framtidsbilder med hjälp av effektprofil och nyckelfrågor.

centrumutveckling mora
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Resultatet av utvärderingen är att inrikta utvecklingen på framtidsbilden ”samla” i kombination med ”satsningar på alternativ till
bilen”. Hur konsekvent och hårt denna inriktning kan följas är svårt
att slå fast eftersom tidsperspektivet är långt – fram till år 2050. I
ett kortare perspektiv, fram till 2022, är ändå ambitionen att ha ett
fokus på denna framtidsbild.
På längre sikt (fas 2) är det lämpligt att strukturen med en kärna
utvecklas och bildar ett nätverk av stadsdelcentra med olika funktioner enligt en modell där stadskärnan utgör den mest kompletta
centrumpunkten, stadsdelscentra såsom Noret utgör en mellannivå
(B) med ett brett utbud av service och områdescentra utgör en tredje
nivå (C) med framförallt social service. De olika centrumpunkterna
bör kopplas ihop med ett effektivt kollektivtrafiknät som minimerar
behovet av bilburna transporter. Ny bostadsbebyggelse bör koncentreras till stadskärnan i ett första skede (fas 1) och i senare skeden
till stadsdelcentra för att stärka närserviceutbudet och kollektivtrafikens resandeunderlag.

Fas 1

A

Fas 2

A

C

B

Bildtext: Bildserie, tätortsutveckling i två faser.
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STADSBYGGNADSVISION
teman
strategier
struktur
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S a mma n f a t t n in g

Visionens strukturer

Grundad på analyserna kan en strategi för den övergripande stadsbyggnadsvisionen formuleras. Stadsstrukturens riktningar mot
vattnet bör förstärkas. Grönstrukturen bör kompletteras så att den
blir mer sammanhängande. De olika områdena bör behålla och
stärka sina särdrag. De övergripande trafikstråkens barriäreffekt
måste minska. Stråken för oskyddade trafikanter i stadskärnan bör
förlängas och stärkas. Viktiga torg och platser som utgör noder i
centrumstrukturen behöver förstärkas.

Kvarter och tomter - Kvartersstadens mönster med raka gator och
relativt rektangulära kvarter utgör grunden för den nya strukturen.
Gaturummens längdriktning riktas mot en fokuspunkt i Saxvikens
mitt, vilket ger en karaktäristisk solfjäderformad plan. Med hänsyn
till stadens siluett och de ekonomiska förutsättningarna för byggandet är det lämpligt att centrumområdet bebyggs med inte alltför
höga hus.

Visionens Teman
Det aktiva Mora - Mora som idrottsstad med bl a Vasaloppet, Mora
hockey, utbudet av idrottsanläggningar samt ett aktivt idrotts- och
friluftsliv. Kopplingarna och aktiviteterna behöver stärkas.
Turist- och regionstaden Mora - Mora ska ta klivet fram som Siljansområdets och norra Dalarnas regioncentrum. Mora ska ha en tät,
varierad och händelserik stadsmiljö.
Mora vid Siljan - Mora centrum är på tre sidor omgivet av vatten
med långa stränder. Vattnet är en självklar del av stadens identitet.
Potentialen är stor för vattennära boende i bl a Tingsnäsområdet.
Det gröna Mora - En strategi är att samla och förtäta centrum för att
skapa en socialt trygg och attraktiv stadsmiljö med gångavstånd till
viktiga målpunkter samt skapa regionförstoring baserad på kollektivtrafik.

Visionens strategier
Stadsläkning - Centrumområdet förtätas med ny bebyggelse, vilket
ger fler boende och arbetande. Tätheten bidrar till korta avstånd och
minskat behov av bil.
Stadsintegration - Områden som idag bara har en enda funktion,
t ex Strandens skola eller Tingsnäs, omvandlas till funktionsblandade stadsdelar med en mix av bostäder, kontor, butiker och andra
användningssätt.
Stadsakupunktur - Begreppet stadsakupunktur innebär att särskilda
utvecklingsinsatser görs punktvis. Särskilda fokusplatser är stadskärnan, strandområdena utmed vattnet, Strandens skola och ett nytt
resecentrum med utveckling av omgivande stadsmiljö där bl a S:t
Mikaelsområdet och Tingsnäs ingår.
Stadsliv - Stadsmiljön planeras för att möjliggöra det frivilliga, det
spontana och det oväntade. I konkurrensen med externhandeln vinner stadskärnorna med sina unika värden.
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Trafik – Gatustrukturen både för biltrafik, kollektivtrafik och för
oskyddade trafikanter utvecklas och bildar ett nät genom staden.
Framkomligheten för de olika trafikslagen underlättas genom det
sammanhängande nätet. Konfliktpunkterna för den genomgående
trafiken minimeras. Gång- och cykelpassager sker med plankorsningar i de allra flesta fall.
Grön- och blåstruktur – Flera av de centrala parkerna behöver
rustas upp funktionellt och estetiskt för att stödja stadsliv och välbefinnande. Vattenkontakten kan tas tillvara och parkerna behöver
länkas samman bättre för möjligheten att röra sig i en sammanhängande grön miljö. Vatten som konst- och lekmiljö bör användas
mer aktivt i staden.
Markanvändning och funktioner – Idag är centrumområdet relativt tydligt uppdelat i områden som vart och ett har en egen typ
av markanvändning. Det är främst i stadskärnan som markanvändningen är mer blandad. En ökad blandning av funktioner är eftersträvansvärd i så stor del av centrumområdet som möjligt. Vissa
restriktioner som risker och buller måste vägas in i utvecklingen av
centrumområdet.

S TA D S B Y GGNADSVI SI O N
Ö v er or dnad s t a d s b y g g n a d s id é

Utbildning, verksamheter
och bostäder
Resecentrum
Bad

Byggnad som utgör landmärke och förstärker entrén till staden

stug

Kontorslokaler

atan

Förtätning av kvarteret med bostäder
Kvarter med kontor, mässlokaler och
offentlig service

Vasagatan

tan

St

ra

nd

ga

ta

n

a
Älvg

Ka

pl

an

sg

at

pm

an

na

g.

mn

ga

rag
ata
n

Kö

Stadsdel med bostäder, service,
kontor och handel

Ha

Mo

Ky
rko

ga
tan

an

tan

Kulturhus

Park, lekplats, bad m.m.

Upprustning av Tingshusparken
Förtätning med bostäder och upprustning
av parkeringsplats
Utveckling av Saxvikens strand med tex.
restauranger, kallbadhus, bryggor, husbåtar och park- och lekytor
Upprustning av gågatorna
Förtätning med bostäder och handel
Upprustning av Fridhemsplan, mobility
center, vattenspegel, shared space

Befintlig bebyggelsestruktur
Exempel på ny bebyggelsestruktur
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Grundad på stadsanalysen föreslås följande idé för centrumområdets
överordnade stadsbyggnadskaraktär:

•

•

•

•

•

•

Stadsstrukturens riktningar mot vattnet bör förstärkas. Mot
Saxviken skapas ett naturligt fokus med en ”solfjädersform”
av siktlinjer som utgår från ett ”origo” mitt i viken. Detta blir
strukturerande för tillkommande kvarter inom Strandenområdet och exploatering av Saxvikens strand. På avstånd kommer
det att ge Mora en tydlig och direkt greppbar struktur som
väger upp interna riktningsbyten. Identifierade siktlinjer bör
så långt som möjligt förstärkas som stråk för fotgängare och i
vissa fall gator för bilister.
Grönstrukturen bör kompletteras så att den blir än mer sammanhängande, i synnerhet för att knyta ihop älvrummet norr
om centrum med Saxviken, på ett sätt som följer siktlinjerna
enligt ovan.
Olika delområden bör bibehålla och stärka sina respektive
särdrag. Den tydligt avgränsade kommersiella stadskärnan bör
förbli avgränsad och tät. Bebyggelsekompletteringar bör följa
karaktären inom respektive delområde. Strandens Skolområde
och Saxviken inklusive bangårdsområdet (Tingsnäs) utgör de
främsta områdena för nya större exploateringar.
De övergripande trafikstråkens barriäreffekt måste minska, vilket sker genom en anpassning till småstadens utformning och
skala. Ett körfält i vardera riktning, passager för fotgängare i
plan, enhetlig utformning längs sammanhängande sträckor och
en kvartersstadsmässig linjeföring är viktiga åtgärder. Stora
korsningar i det övergripande stråknätet bör utformas som
cirkulationsplatser.
Stråken för oskyddade trafikanter i stadskärnan bör förstärkas.
Det bör ske dels genom att själva stråken ges en tydligare gestaltning med fokus på längsgående kontinuitet och dels genom
att fler funktioner och attraktioner förläggs utmed de viktigaste
stråken. Det kan ske genom ny bebyggelse, men också genom
lokalisering av viktiga trafikfunktioner som integreras på ett
omsorgsfullt sätt. Intensiteten i folkliv och rörelse är den viktigaste stråkbildande faktorn för ökad tydlighet.
Viktiga torg och platser som utgör noder i centrumstrukturen
behöver förstärkas genom en tydligare gestaltning och bättre
sammankoppling med stråken.

S t a d e n s id e n t it e t

I en föränderlig omvärld kan vi finna trygghet och växtkraft i en
tydlig identitet. För kommunen som helhet har ett sådant arbete pågått som har resulterat i ”Bilden av Mora” - en undersökning om hur
Morabor och omvärlden uppfattar Mora. För stadsbyggandet behövs
en tydligare bild av vad identiteten för Mora som stad ska bygga på.
Identitet handlar här om platsens ”själ” med utgångspunkt i landskapet som natur och kultur samt traditioner och andra platsbundna
kulturyttringar å ena sidan och förhållandet tradition och modernitet
å andra sidan.
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Bildtext: Karaktäristiska inslag i Moras identitet, beskrivna med skalorna tradition - modernitet respektive natur - kultur.

Vad Mora kan utvecklas till beskrivs här i bild och med korta
begrepp på ett abstrakt sätt. En sådan beskrivning ska inte vara för
fixerad utan användas som utgångspunkt för associationer och tolkningar i olika gestaltningssituationer.

Ledord för gestaltning, fokus på naturen
•
Naturens färgskala - blått, grönt, sand, gyllenbrunt, grått och
•
•
•

ljusrött.
Naturens materialskala - vatten, skog, trä, sand och älvdalskvartsit.
Naturens former - flacka öppna vattenrum, mjukt böljande
bergkullterräng. Mjukt rundade strandlinjer.
Naturens mönster - vågrörelsen som går igen i sjö, älv, strandlinje, horisont, norrsken, snöformationer, skidspår och kurbits.

Vänlig, levande och sensuell. Det kristallina stjärnmönstret i
snöflingor, broderier, knyppling m.m.

Ledord för gestaltning, fokus på kulturen
•
Kulturens färgskala - falurött, silvergrått, svart, folkdräkts-

•
•
•

färger, dalahästens färgställning. Nationalromantikens ockra,
kromoxid och jordfärger. Akvarellens transparens, oljans
pastösitet.
Kulturens materialskala - timmer, sågat trä, pärt, tegel, lärft,
vadmal, linne, stål.
Kulturens former - Timmerbyggnaders rektangulärer, kurbits.
Kulturens mönster - flätverket i korstimring, gärdesgårdar,
näverkorgar, vävda tyger.

S TA D S B Y GGNADSVI SI O N
Tolkningar av identiteten med stöd av ledord
De särdrag som beskrivits ovan genom bilder och ledord kan tolkas
på vitt skilda sätt. I stadsbyggnadsvisionen föreskrivs inte ett bestämt sätt att tolka Moras karaktär, utan däremot bör ett inledande
moment i varje planerings- och byggprojekt vara att en tolkning
görs utifrån den objektspecifika situationen. Det viktiga är att tolkningen är en del av processen och att den görs på ett reflekterande
och kritiskt sätt. Några gestaltningsstrategier, sätt att göra det på,
redovisas med bilder och ord nedan.

18

Översättning - Det lokala - det globala - det glokala
Transformation - nutida tolkning av plats och
tradition
Förädling - från konkret och enkelt till abstrakt och
komplext - och tvärtom
Mimikry - naturens kvaliteter förvandlas till
kultur - och tvärtom

centrumutveckling mora
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Vis i onens te m a n
Bildtext:
I arbetet har fyra teman för Moras
identitet utvecklats för att göra
visionen tydlig:
Det aktiva Mora - idrott och kreativitet (A)
Turist- och regionstaden Mora
- Kultur, stadsliv och regionala
funktioner (B)
Mora vid Siljan - Stadens möten
med sjö och älv, ursprung i landskapet (C)
Det gröna Mora - hållbar stadsutveckling och miljö (D)

A

C

D

A

D
B

C

De fyra temata har sina särskilda
platser i centrumområdet som tillsammans bildar en sammanhängande utvecklingsmiljö.

B

D
Det aktiva Mora

Mora vid Siljan

En av Moras största tillgångar är statusen som idrottsstad med bl.a.
Vasaloppet, Mora hockey, utbudet av idrottsanläggningar samt
ett aktivt idrotts- och friluftsliv. Potentialen är stor att ytterligare
etablera Mora som idrottsstad i Sverige och internationellt. För att
det ska bli verklighet behöver kopplingarna mellan idrottsområdena,
vattnet, Resecentrum och stadskärnan stärkas. Känslan av aktivitet
och livskvalitet genom idrott och friluftsliv behöver kommuniceras genom butiksutbud, arrangemang i stadskärnan, utformning av
stadens rum m m.

Mora centrum är på tre sidor omgivet av vatten med långa stränder.
Vattnet är en självklar del av stadens identitet. Mora kan i verklig
mening bli en sjöstad genom att övervinna och minska trafikbarriärerna, utveckla livet vid vattnet, förbättra strandpromenaderna,
flerfaldiga kopplingarna från stadskärnan mot vattnet och genom att
etablera fler bostäder och attraktionspunkter utmed vattnet. Det är
också viktigt att stråk i centrum knyts ihop och kopplar samman det
inre av stadskärnan med stråken utmed vattnet. Potentialen är stor
för vattennära boende i bl a Tingsnäsområdet.
19

Turist- och regionstaden Mora

Det gröna Mora

Mora ska ta klivet fram som Siljansområdets och norra Dalarnas
regioncentrum. Mora ska ha en tät, varierad och händelserik stadsmiljö. Tillkommande bebyggelse, resandefunktioner och utveckling
av offentliga rum och strukturer för rörelse och vistelse är av stor
betydelse. Besöksnäring, kulturliv, centrumhandel och de spontana
upplevelserna har redan idag givna tyngdpunkter i stadskärnan som
ska förstärkas och kopplas samman så att de blir tydligare, mer
tillgängliga och får en kritisk massa för ytterligare etableringar och
utveckling.

Genom hållbar stadsutveckling kan slutna kretslopp skapas mellan bl a energi, vatten och avfall. Ett livscykelperspektiv behöver
utvecklas. Transportsystemet ska bli mer energieffektivt och alternativen till bilen stimuleras. Centrumområdet ska bli så attraktivt
att det är naturligt att röra sig utan bilen. En strategi är att samla och
förtäta centrum för att skapa en socialt trygg och attraktiv stadsmiljö
med gångavstånd till viktiga målpunkter samt skapa regionförstoring baserad på kollektivtrafik. I Tingsnäs- och Strandenområdena
skapas nya ekologiska stadsdelar med hållbar teknik.
21
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S TA D S B Y GGNADSVI SI O N
Det aktiva Mora
En av Moras största tillgångar idag och i framtiden är dess status
som idrottsstad. Detta faktum grundas på bl a Vasaloppsveckan,
Mora hockey, ett väl utvecklat utbud av idrottsanläggningar samt
ett aktivt idrotts- och friluftsliv. Även här finns dock ytterligare stor
potential att i ett vidare geografiskt sammanhang etablera Mora
som idrottsstad i regionen och i Sverige. Idrottens och friluftslivets
betydelse för livskvalitet och därmed kommunens attraktivitet är
stor och måste därför uppmärksammas även i ett stadsutvecklingsperspektiv.

23

Centrala Mora är välförsett med friytor och närhet till de stora
vattenområdena som i sig själva utgör resurser för aktiviteter och
upplevelser. Närheten till Prästholmen är också en stor tillgång.
Avstånden inom tätorten gör de flesta ytor nåbara inom gång- eller
cykelavstånd och närheten till skog och fri natur är påtaglig. Vasaloppsmålet är en påtaglig del av den fysiska centrummiljön och flera
ytor fyller viktiga funktioner under detta och andra arrangemang.

Morabornas självbild och identiteten så som omvärlden uppfattar
Mora. Känslan av aktivitet och livskvalitet genom idrott och friluftsliv behöver därför också förmedlas bättre genom butiksutbud,
arrangemang i stadskärnan, utformning av stadens rum m m.
En aktiv stad handlar om mycket mer än bara idrott. Kulturlivet i
form av konst, arkitektur, musik, teater, film, konsthantverk och
utveckling av lokala traditioner är ett mått på en stads förmåga att
attrahera kreativa människor. Det är också ett mått på tolerans och
möjligheten till kulturell och etnisk mångfald. Folkmusiktraditioner,
bildkonst och hantverk har starka traditioner i Mora. En bärande idé
med Det Aktiva Mora är att bredda och stärka kulturlivet på olika
sätt. Institutioner, miljöer och offentliga rum är delar i den kulturella
infrastrukturen liksom organisationer och intresseföreningar. Satsningar på stadsmiljön kan ha stor betydelse för dessa delar. Detta
lägger en grund också för stadens förmåga att attrahera innovationsföretag och entreprenörer.

För framtiden behöver den gröna strukturen, aktivitets- och friytorna kopplas samman bättre och aktivitetsområdenas tydlighet
och fysiska utformning förbättras. Det gäller inte minst kopplingen
mellan centrum och Prästholmen och andra kopplingar mot vattnet
samt mot Resecentrum. Utvecklingen av Prästholmen och Vasaloppsarrangemangen är två viktiga frågor som kan innebära ytterligare behov av ytor och anläggningar som behöver ges utrymme i
centrumområdet. Idrotten och friluftslivet är också en viktig del av
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Turist- och regionstaden
Mora är en väl etablerad turistort och ett nationellt besöksmål.
Mora är också redan idag centrum för ett omland där bl a grannkommunerna ingår. Mora ska i framtiden ta klivet fram som Siljansområdets och norra Dalarnas självklara regioncentrum. För att
åstadkomma detta krävs insatser på flera områden för att ytterligare
stärka besöksnäring, boende, näringsliv och utbud av service, kultur
och nöjen. Stadsutvecklingen är ett medel för att nå detta där en
attraktiv, levande stadskärna är en viktig del, liksom attraktivt centrumnära boende.
Dalarna har med sina utpräglade bymiljöer få stadsmiljöer, men i
Mora finns förutsättningar att skapa just en tät, varierad och händelserik stadsmiljö. Centrumhandeln och kulturutbudet liksom utbudet
av aktiviteter och attraktioner i övrigt behöver fortsätta utvecklas.
Då är såväl tillkommande bebyggelse som utveckling av de offentliga rummen och strukturerna för rörelse och vistelse av stor betydelse.
Besöksnäringen, kulturlivet, kommersen och de spontana upplevelserna har redan idag sina givna tyngdpunkter i stadskärnan. Dessa
områden ska förstärkas och kopplas samman så att de blir tydligare,
mer tillgängliga och får en tillräcklig attraktionskraft för ytterligare
etableringar och utveckling.

ningen ibland är hög är trafiken en livgivande åder genom staden
som bidrar till besöksnäring och kommers. Genomfartslederna ska
omgestaltas så att de blir mer representativa för Mora, minskar barriärerna mot vattnet och underlättar orienterbarhet och åtkomsten till
centrumområdets olika delar.
Det resecentrum som planeras vid järnvägsstationen utgör en viktig
port mot omvärlden såväl ur ett besöks- som näringslivsperspektiv.
Mora blir genom resecentrum mer integrerat med regionen och ges
bättre förutsättningar för att etablera utbildning och sådana funktioner som kräver goda kommunikationer. Tillsammans med Orsa kan
Mora utvecklas till en tvåstadsregion i det lilla formatet, sammanbundna med goda kommunikationer.
Högre utbildning bör på sikt utvecklas inom områden där Mora idag
har en stark ställning, bl a idrott, kultur och teknik. Andra tänkbara
profilområden är just turism och besöksnäring kopplat till de lokala
förutsättningarna. Även denna utveckling måste stödjas med en
attraktiv och väl fungerande stadsmiljö.

Det övergripande trafiknätet fyller en viktig funktion för att leda
besökare till och genom centrala Mora. Även om trafikbelast-
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Mora vid siljan
Mora har för regionen unika kvaliteter genom sitt läge mellan Dalälven och Siljan. Centrumområdet är på tre sidor omgivet av vatten
med långa stränder. Redan idag finns strandpromenader, strandbad,
ångbåtskaj och bryggor för småbåtar samt promenadstråk utmed
strandlinjerna. Stränderna har också varierad karaktär med alltifrån
småskalig intim å-miljö vid Lisselby och Zorngården till storslaget
älvrum och skärgårdsliknande ölandskap i Saxviken. Det centralt
belägna strandbadet i Saxviken är så nära en riviera Dalarna kan
komma. Staden ligger vackert på vattnet för besökaren som anländer med båt. Vattnet är en självklar del av stadens identitet.
Ändå finns det mycket att göra för att utveckla och ta tillvara denna
resurs. Järnväg och biltrafik skärmar av centrum från vattnet.
Kopplingarna mellan stadskärnan och vattenrummen är få. Det finns
plats för långt fler aktiviteter och människor än idag under en större
del av dygnet och året längs Saxvikens stränder. Mora kan i verklig
mening bli en sjöstad genom att övervinna och minska trafikbarriärerna, genom att utveckla livet vid vattnet, förbättra strandpromenaderna, flerfaldiga kopplingarna från stadskärnan mot vattnet och
genom att etablera fler bostäder och attraktionspunkter utmed vattnet. Det är också viktigt att stråken inne i centrum knyts ihop och
kopplar samman det inre av stadskärnan med stråken utmed vattnet.
Inte minst för attraktivt, vattennära boende finns en stor potential för
utveckling.
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Vattnet kan komma till uttryck i de offentliga rummen genom
lekfull gestaltning med vatten som tema, fontäner, synliggjord
dagvattenhantering och offentlig konst. Saxviken nyttjas redan för
ett antal vattenbaserade evenemang, vilket bör utvecklas tydligare.
Båtlivet och nyttjandet av ”skärgården” kan öka ytterligare genom
bättre åtkomst till sjön och organiserade aktiviteter. Attraktiviteten
ökar genom utbud och förbättrad framkomlighet och tillgänglighet
till vattnet, men även besöksnäringen kan stärkas av denna utveckling. Utvecklat vattennära boende kan understryka vattnets betydelse och närvaro.
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Det gröna Mora
Mora centrum ska utvecklas mot långsiktig hållbarhet ur ett socialt,
ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Den ekologiska hållbarheten
utgör en förutsättning för fortsatt utveckling i övrigt och för vår
och våra efterkommandes hälsa och välmående. Den ekonomiska
hållbarheten ska, liksom ekonomi i stort, betraktas som ett medel
för att nå den den sociala och kulturella hållbarheten. Denna utveckling äger rum i en fysisk miljö, nämligen staden och stadsmiljön.
Detta gör att vi även kan tala om en rumslig hållbarhet, där hänsyn
och tillvaratagande av stadens rumsliga resurser, bl a täthet, närhet,
funktionsblandning, sammanhängande strukturer av gångvägar och
effektiva tekniknät beaktas.

Bildtext: Social-, ekonomisk, ekologisk
och rumslig hållbarhet.

Bildtext: Kretsloppsmodell på stadsnivå.

Kretsloppslösningar
I stadsutvecklingen finns möjligheter att skapa slutna kretslopp med
synergieffekter mellan energi, vatten och avfall. Det innebär att så
lite energi och material som möjligt ska lämna kretsloppen och att
resurser från ett kretslopp också kan nyttiggöras i ett annat kretslopp. Detta kan göras på både stadsnivå, kvartersnivå och byggnadsnivå. Lösningarna bör synliggöras ur pedagogisk synvinkel både
på de enskilda bostadsgårdarna och som symbolanläggningar väl
synliga i stadsmiljön.
Ett livscykelperspektiv behöver genomsyra all utveckling för att
minimera resursanvändning och materialhantering. Detta innebär
att den totala påverkan beräknas för exempelvis en byggnad från
framställning av råmaterial till dess att byggnaden rivs och materialet återvinns.
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Transporter
Transportsystemet måste göras mer energieffektivt och alternativen
till bilen stimuleras genom beteende- och attitydpåverkan. I stadsBildtext: Kretsloppsmodell på byggnadsnivå.
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Bildtext: Hur olika ekologiska resurssystem samverkar.

byggandet innebär detta en anpassning av biltrafiken till stadens
villkor och en högre prioritet för alternativa transportsätt, inte minst
vad gäller oskyddade trafikanter. Tydlighet, åtkomst och trygghet i
trafikmiljön är viktiga delar, men kanske ännu viktigare är att centrumområdet upplevs som så attraktivt att det är naturligt att röra sig
utan bilen. På så vis lämnas utrymme för människan i första hand
och bilen i andra hand.
En tätare, mer blandad stad
En hållbar strategi för stadsutvecklingen är att samla och förtäta
centrum för att skapa en socialt trygg och attraktiv stadsmiljö,
minimera avstånden till service och viktiga målpunkter samt skapa
en regionförstoring baserad på kollektivtrafik så långt det är möjligt. Etableringen av ett nytt resecentrum är en viktig del av detta,
och utvecklingen av staden runt denna punkt är nästa viktiga steg.
En tätare stad möjliggörs genom koncentration av nytt boende. I
Saxviks- och Strandenområdena finns ytor och möjligheter att skapa
nya ekologiska stadsdelar med framtidens teknik för grönt boende
och gröna kontor- och handelslokaler. Uttryckt med en intressant
och välgestaltad arkitektur och formgivning kan hållbarheten också
bli en integrerad del av Moras stadsbild och identitet.
Styrmedel för hållbara lösningar
Framtida förändringar bör riktas mot hållbarhet genom styrsystem
som poängsätter kvalitetsnivå och omfattning på insatserna för
hållbar utveckling. Det kan ske med poängsättning och möjlighet att
fördela poängen efter förmåga och behov. Gröna tak, vertikal grönska, planteringar och dagvattenhantering kan alla ges ett faktorvärde
eller poäng utifrån dess sociala och ekologiska funktion och relateras till ytan som respektive funktion eller objekt tar i anspråk. En
grundkravnivå kan sättas som gäller för alla objekt, medan fördelar
kan ges för de som strävar efter att nå högre kvalitetsnivåer. Ett
sådant poängsystem bör tillämpas vid både ny- och ombyggnad.

S TA D S B Y GGNADSVI SI O N
Vis i onens s t r a t e g i e r
Arbetet med hur visionens fyra teman ska kunna utvecklas grundas
på fyra strategier för stadsutveckling. Strategierna syftar på olika
sätt till koncentration av bebyggelse, aktiviteter och attraktioner och
att höja kvaliteten på det som redan finns.

Stadsakupunktur - utveckling av fokuspunkter

Stadsläkning - en mer sammanhängande stadsstruktur

Punktvis stimulering av stadsmiljön för en mer tydlig och intensiv
utveckling i särskilda fokuspunkter. Denna strategi kompletterar det
i övrigt helhetspräglade arbetet. Särskilda fokusplatser är stadskärnan, strandområdena utmed vattnet, Strandens skola och ett nytt
resecentrum med utveckling av omgivande stadsmiljö där bl a S:t
Mikaelsområdet och Tingsnäs ingår. Parallellt pågår utvecklingen av
Prästholmen. Fokusområdena kommer att behandlas mer fördjupat
var för sig medan planeringen som helhet knyter samman dem.

”Sår” i centrumområdets bebyggelsestruktur ”läks” genom förtätning, vilket ger fler boende och arbetande. Staden blir tätare och
mer händelserik. Gamla industri- och kontorsområden förvandlas
till tätare stadsdelar med högre exploateringsgrad. Tätheten bidrar
till korta avstånd och minskat bilbehov.
Olika delområden sammanlänkas genom att stadens ”blodomlopp”
- stråk för oskyddade trafikanter - får växa samman genom mer
sammanhängande stråk, bättre gestaltade stadsrum, minskade barriäreffekter och trafik på stadens villkor.
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Stadsintegration - ökad blandning
Stadsliv - utveckling av stadens offentliga rum

Områden med bara en funktion, t ex Tingsnäs, omvandlas till funktionsblandade stadsdelar med en mix av bostäder, kontor, butiker
och andra användningssätt. Blandningen sker både på stadsdels- och
områdesnivå och på byggnadsnivå. Funktionsblandning är viktigt
inte bara för attrakivitet utan även för att skapa en tryggare stad som
är befolkad alla tider på dygnet. Blandningen minskar också behovet av långväga transporter för att nå service.

Staden ses som ett socialt ekosystem där de offentliga rummen och
byggnaderna är människans livsmiljö. Människans mått, behov
och sätt att fungera är utgångspunkten. Stadsmiljön planeras för att
möljiggöra det frivilliga, det spontana och det oväntade. I konkurrensen med externhandeln vinner stadskärnorna med sina unika
värden – kvalitativa offentliga rum är en sådan unikitet. Bättre
platser för människor innebär mer kultur, vilket innebär fler människor. Vindskyddade och solbelysta platser tas tillvara. Generella
och flexibla platser skapas.
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Stadsläkning
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Ett tätare centrum
Den inledande urvärderingen av alternativa framtidsbilder har visat
att Mora bör utvecklas genom en tydlig satsning på förstärkning av
centrumområdet. Förtätning med såväl bostäder som restauranger,
kontor, butiker och andra centrumanknutna verksamheter är då en
naturlig åtgärd. Ett tätare centrum bidrar till ett större befolkningsunderlag för handel, nöjesliv och kollektivtrafik i centrumområdet.
Fler människor som bor i centrum bidrar i sin tur till högre aktivitet
i de offentliga rummen som skapar ökad upplevelse av trygghet och
känsla av liv och rörelse. Förtätning kan ske genom komplettering,
att lyfta befintlig bebyggelse genom påbyggnad, genom förnyelse av
äldre befintliga byggnader samt genom förvandling av inspråkstagen mark. På så vis kan ”sår” i form av lucktomter och dåligt utnyttjad mark ”läkas” till en tydligare helhetsmiljö.
Potentialen för förtätning i centrumområdet är stor. I stadskärnan
finns möjlighet till s k infill-förtätning på lucktomter och genom
påbyggnad av enskilda stora byggnader, bl a i kv Örnen samt på
nuvarande bussterminaltomt. I stadskärnans krans finns bl a Mossbäcks parkering och Strandens skolområde.
När ny mark tas i anspråk för bebyggelse bör det ske med en viss
lägsta täthet för att skapa en tydlig stadsmiljö och bidra till koncentrationen av boende och aktiviteter. Tingsnäs är centrums största
utvecklingsområde på s k brunmark, d v s ianspråkstagen men
extensivt använd mark för industri, bangård och andra ändamål som
inte lämpar sig för centrumområdet.
Tätare kopplingar
Prioriteringen av nyckelfrågor tidigt i projektarbetet och utvärderingen av framtidsbilder visar också att Mora bör utveckla alternativ
till bilen som transportmedel. Det förutsätter att möjligheterna för
gång- och cykeltrafik utvecklas. I cykelplanen för Mora (2004)
anges ett stort antal länkar i cykel- och blandtrafiknäten som behöver knytas ihop bättre. För centrumområdet är det av stor betydelse
att dessa länkar byggs ut och förbättras enligt cykelplanen, då
kopplingarna är viktiga för den lokala åtkomsten och integrationen
i hela stråksystemet. Varje stråks attraktivitet för butiksetableringar
och vistelse är beroende av hur väl hela systemet av stråk är integrerat tillsammans. Även brister i utkanten av stadskärnan påverkar de
centrala stråkens potential för besök och attraktivitet.
Särskilt viktiga är kopplingar som binder ihop olika delområden
i centrum. Främst gäller det kontakten mellan stadskärnan och
Prästholmen, stadskärnan och Saxviken samt stadskärnan och
Resecentrum. Den långsiktiga utvecklingen av Tingsnäsområdet
måste också vägas in så att bra kopplingar inte försvåras när en
utbyggnad där blir aktuellt. Korsningspunkter med övergripande
trafik och naturliga barriärer är viktiga noder i nätet. De befintliga
korsningspunkterna måste blir tydligare och enklare att passera utan
att få försämrad trafiksäkerhet. Samtidigt är det också eftersträvans-
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värt att kopplingarna blir fler, vilket ökar värdet på hela gång- och
cykelvägnätet. På så vis ”läks” nätet samman och blir helt, vilket
gör det mer attraktivt att gå eller cykla än att ta bilen. För de invånare som inte har tillgång till bil, barn och icke bilburna, spelar
utformningen av stadens gång- och cykelvägnät samt kollektivtrafik
en avgörande roll för deras rörelsefrihet. Ur ett barnperspektiv är det
viktigt för barns utveckling att de själva kan transportera sig längs
trygga gång- och cykelvägnät mellan olika områden, funktioner och
aktiviteter utan att behöva övervakas av föräldrar. Ett väl sammanlänkat gång- och cykelvägnät med säkra passager och en attraktiv
kollektivtrafik möjliggör detta.   
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Bildtext: Antal bostäder i innerstaden som kan tillkomma genom förtätning.

S TA D S B Y GGNADSVI SI O N
Stadsakupunktur

Nytt kulturhus vid Tingshusparken

Nya evenemangslokaler vid Strandens skola?

Vasaloppets närvaro i stadskärnan förstärks
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Stadsliv vid Saxvikens stränder
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Ett nytt resecentrum
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Tyngdpunkter i stadsväven
Ett fungerande centrumområde  kräver en ”väv” av trafiknät, kvarter
och byggnader som är kvalitativ och kontinuerlig. De lågt nyttjade
och bristfälligt utformade platserna såsom Strandens skola, Tingsnäs
och marken runt järnvägsstationen behöver därför lyftas och särskilda satsningar göras punktvis för att vitalisera dem. Denna strategi,
stadsakupunktur, har utvecklats internationellt de senaste decennierna i städer som Bogotà och Barcelona och är ofta kopplade till
sociala utvecklingsbehov. I tidigare industristäder som Sheffield
och Hamburg har punktinsatserna tagit formen av stråk eller viktiga
byggnader. I Mora kan strategin användas för att skapa en form av
generatorer, som ”gravitationspunkter” inom centrumområdet för
att ytterligare stärka bl a näringslivsutveckling, besöksnäring och
evenemang.
Stadskärnan i sin helhet utgör en generator och bör med de fyra
strategierna stärkas ytterligare som den kommersiella tyngdpunkten
i Mora med fokus på upplevelser, detaljhandel och kultur. Mötesplatser, butiker och offentliga rum utgör stadskärnans sociala ”infrastruktur”. De offentliga rummen bör därför anpassas bättre och
utvecklas för att stödja stadskärnans utveckling. Stödjer turist - och
regionstadstemat.
Strandens Skola är strategiskt beläget mellan stadskärnan och järnvägsstationen och mellan älven och Siljan. Området bör förtätas och
är genom sin exponering för genomfartstrafiken lämpligt för utveckling av någon form av arkitektonisk symbolbyggnad. Närheten till
Vasaloppsmålet gör det tänkbart för evenemangsfunktioner. Denna
fråga behöver dock avgränsas och tydliggöras bättre innan en sådan
tanke görs mer konkret. Stödjer turist- och regionstadstemat.

liskt viktiga funktioner runt Tingshusparken och blir väl exponerat
från Strandgatan och Saxviken. Med en kvalitativ arkitektur kan ett
nytt kulturhus bli ett utropstecken för turist- och regionstaden Mora.
Stödjer turist- och regionstadstemat.
Stränderna är i vissa stycken redan mycket attraktiva men föreslås
utvecklas som självständiga attraktioner, mötesplatser och aktivitetsstråk i större utsträckning än idag. Fokus ligger på utveckling av
Saxviken och den norra stranden mot älven som två distinkt skilda
områden med fler funktioner och bättre kontinuitet. Stödjer temat
det aktiva Mora och Mora vid Siljan.
S:t Mikaelsområdet bör stimuleras till utveckling som Moras campus för lärande och kunskapsutveckling. I framtiden bör delar av
Högskolan Dalarna lokaliseras hit med specialisering inom profilområden för Moras näringsliv och övriga regionala förutsättningar.
Studentboende och en förädling av marken utmed Europavägen
och mot resecentrum till en tätare, tydligare och mer personintensiv
verksamhetsstruktur i form av ett företagskluster bör eftersträvas.
De offentliga rummen bör få en tydligare karaktär och en central
mötesplats. Stödjer turist- och regionstadstemat samt det aktiva
Mora.
Prästholmen utvecklas som idrotts-, evenemangs- och rekreationsområde i ett eget planeringsprojekt. Där ingår bl a nya väganslutningar, nya ytor för idrottsanläggningar och möjliga arenabyggnader
samt upprustning av yttre miljö. Stödjer turist- och regionstadstemat
och temat Det aktiva Mora.

Resecentrum har studerats vad gäller lokalisering och utformning.
Slutsatsen visar att nuvarande järnvägsstation är det ekonomiskt och
utrymmesmässigt lämpligaste alternativet. Läget är också strategiskt
och kopplar ihop stadskärnan med Tingsnäs och S:t Mikaelsområdet. Länkar som överbrygger väg- och järnvägsbarriärerna är viktiga
för att integrera resecentrum med staden i övrigt. Markanvändningen bör utvecklas inom 5 minuters gångavstånd med förtätning
och fler regionalt relaterade kunskapsföretag. Utifrån närheten till
resecentrum bör Tingsnäs utvecklas till en blandad, ekologiskt hållbar stadsdel där närheten till regional kollektivtrafik nyttjas. Stödjer
turist- och regionstadstemat och det gröna temat.
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Ett nytt kulturhus föreslås samla de spridda kulturverksamheterna
i lokaler som kan samnyttjas för konferenser, konvent, utställningar,
performance och studioverksamhet. Platsen för det nya kulturhuset
föreslås vara f d Mattsons Järn vid Tingshusparken. Genom om- och
tillbyggnader skulle ett nytt kulturhus kunna bli en kraftfull generator för närområdet och en tyngdpunkt i stråket stadskärnan - Strandens skola - Resecentrum. Det blir ett tillägg till samlingen symbo-
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Stadsintegration

Stadskärnans utbud

Utgångspunkter för stadsintegration

Stadskärnan bör utvecklas mot en än större variation och en större
andel av den totala handeln. Detta kan bara åstadkommas med en
tydligare styrning av handeln inom tätorten till centrum samt en
positiv utveckling av befolkning och besökande. ”Designen” av utbudet i stadskärnan har också betydelse för attraktivitet och omsättning. Bl a följande aspekter är viktiga:

Funktionsblandning
Utgångspunkten för stadsintegration är funktionsblandning på
stads-, stadsdels-, kvarters- och byggnadsnivå. Målet är en ökad
diversitet och mångfald av såväl funktioner som olika livsformer.
Det som bör undvikas är en social, ekonomisk, etnisk eller kulturell
likriktning av olika delar av centrum. En ökad diversitet förutsätter
bl a en småskalig fastighetsindelning, levande bottenvåningar, tätt
med entréer och förutsättningar för vistelse i gaturummen. Stadsintegrationen är med andra ord viktig även för strategin för stadsliv.
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Bildtext: Funktionsblandning på kvartersnivå.
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För att uppnå en bättre stadsintegration genom funktionsblandning
bör detaljplaner i centrumområdet medge flera typer av markanvändning. Beteckningen centrumändamål bör nyttjas där så är
möjligt. Bostäder bör vara en del av funktionsblandningen i alla
lägen där det går. Endast där miljöaspekter såsom buller eller risker
förhindrar bostäder bör avsteg göras från denna princip. Strategin är långsiktig eftersom detaljplaneringen är en ganska långsam
process som sedan lever vidare under lång tid som reglering. Vid
nya projekt bör strategin alltid tillämpas. Stadsintegrationen gäller i
synnerhet större områden med ensartad användning där en ökad mix
av andra funktioner bidrar till mångfald, dynamik och möjligheter
till möten genom närhet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kreativitet och tolerans

Bildtext: Funktionsblandning på byggnadsnivå.

•

Enkel och återhållsam utformning av gatumiljön – lyft 		
fram skyltfönstren istället.
Återhållsam skyltflora - ett särskilt program för detta.
Flera små butiker istället för få stora – skapar fler entréer
längs gatan.
Möjliggör boende ovanpå butiken.
Skapa fler lokalmöjligheter genom tredimensionell
fastighetsbildning.
Samplanera utbudet – små butiker i mitten och större 		
”ankare” i början och i slutet av stråket.
Klustra samman butikerna efter utbud.
Subventionera och stötta strategiska etableringar.
Utlokalisera större parkeringsytor till stadskärnans 		
utkant. Frigör utrymme för fotgängare och cyklister 		
inne i stadskärnan.
Underlätta för ”risktagare” – gemensam stödfond?

En mix av funktioner och ett blandat utbud - diversitet - är en av
flera faktorer som tillsammans med hög tolerans för andra människor och intresse för högteknologi gör en stad attraktiv för innovatörer och verksamma i ”kreativa yrken”. Som regionstad har Mora
en nackdel av att inte vara en högskole- eller universitetsort. Det
bör på längre sikt förändras, men kan också till del kompenseras
av en ökad dynamik i hur staden används - intressanta blandningar
av människor och aktivteter innebär möten i vilka nya idéer kan
formas.
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Bildtext: Funktionsblandning på kvarters- och byggnadsnivå.

S TA D S B Y GGNADSVI SI O N
Stadsliv
Stadsliv och händelser i stadens rum
Städer kan betraktas som sociala ekosystem där de offentliga
rummen och byggnaderna är människans biotoper. Människan är
således utgångspunkten - våra mått, behov och sätt att fungera. Vi är
biologiskt konstruerade för att röra oss i gångfart med horisontellt
synfält och förmåga att känna igen en annan människa på ca 100
meters avstånd. Stadsmiljöns utformning ska stödja dessa förutsättningar så att vi känner trygghet, hemhörighet och tillfredsställelse
i att kunna ta oss fram på ett kvalitativt sätt. Stadens struktur och
innehåll ska underlätta våra rörelsemönster - både rutinmässiga
och tvingade rörelser och de mer frivilliga och spontana. Stadens
utformning ska också stödja kvalitativ upplevelse - vi ska kunna
känna värde och mening.
De offentliga rummen i Mora ska stöjda möten, vistelse och upplevelser genom att samla istället för att sprida och invitera istället
för avvisa. Det bör ske genom att öka utrymmet för människan i
stadsrummen, underlätta att sitta, ligga, hänga, vara aktiv, vila eller
kontemplera. Det betyder satsningar på fler sittbänkar i soliga lägen,
bättre ljussättning där människor vistas och rör sig, bättre och fler
uteserveringar och fler funktioner i parker och på platser som stödjer
utelivet och främjar lek. Stadsrum ska också stödja serendipitet –
möjligheten till oväntade händelser som ger något mer och något
annat än man väntade sig. Det betyder att lämna det helt förutsägbara och även skapa överraskningar och i viss mån osäkerhet (inte
otrygghet!). Detta kräver både attraktiva, vackert gestaltade miljöer och bra kopplingar mellan olika stråk och målpunkter. Här är
stadslivsstrategin beroende av stadsintegration med ökad funktionsblandning, en medveten butiksmix och många entréer. Stadskärnan
behöver planeras strategiskt med hänsyn till detta, vilket inte kan
göras med traditionell fysisk planering utan förutsätter stadskärneledning och bred samverkan.
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Trygghet är viktig och ska på ett grundläggande plan tillgodoses
i stadsrummen. Överblickbarhet, orienterbarhet, goda ljusförhållanden och inte minst tydliga gränser mellan vad som är privat
och offentligt är viktiga delar av en trygg gestaltning, liksom att
stadsrummen är attraktiva att vistas i så att en viss ”social kontroll”
genom mänsklig närvaro upprätthålls. Tryggheten upplevs olika av
olika brukare av staden och beror av många andra faktorer än enbart
stadsrummens utformning. Det är därför viktigt att balansera värdet
av trygghet mot andra värden i staden. En stad som enbart är utformad för trygghet kan bli både tråkig och begränsande.
En annan viktig faktor i stadslivsstrategin är att främja fotgängare
och cyklister. Minskat utrymme för bilen ger bättre möjlighet att
uppleva staden i gångfart – utbudet blir lättare att utläsa. Större utrymme för människor innebär mer kultur, vilket innebär fler människor! Detta bedöms kunna ske i Mora utan att i väsentlig mening ge
avkall på bilburnas åtkomst till centrumområdet. Däremot bedöms
handeln på lång sikt kunna utvecklas i centrum så att det är till fördel för handelsutvecklingen att utöka gågatunätet.

Det lönar sig att investera i offentliga rum!
I konkurrensen med externhandeln vinner stadskärnorna på sina
unika värden – kvalitativa offentliga rum är ett sådant värde. Handelns omsättning har i många fall visat sig öka eftersom fler besöker
stadskärnan för att uppleva den – även de som annars inte gjort sig
ärenden dit. Det har därför visat sig att det ofta lönar sig att investera i offentliga rum, trots att misstankar har funnits om motsatsen.
Även när det gäller besöksfrekvens, antal restaurangbesök, hotellnätter per år och andra mått på omsättning visar det sig lönsamt med
en vacker stad. Veile, Aalorg och Århus i Danmark är några exempel på städer där detta har utvärderats.
Den estetiska kvaliteten hos de offentliga rummen har stor betydelse
inte bara för attraktivitet och upplevelser utan även för det ekonomiska värdet hos fastigheter. Insikten om detta har lett till allt fler
gemensamma satsningar på upprustning av gator och torg från kommun och fastighetsägare i samverkan. Detta är av stor betydelse för
att åstadkomma påtaglig utveckling mot Mora som regionstad och
för att bibehålla ett attraktivt centrum.
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Stadsrummens utformning - generella riktlinjer

•

Använd och tolka de identitetsbärande särdrag som har
identifierats i stadsbyggnadsvisionen

•
•
•

Skapa överraskningsmoment på gator och torg
Stimulera alla sinnen
Utveckla en palett av park- och torgkaraktärer som 		
kompletterar varandra för olika behov
Ta tillvara vindskyddade, solbelysta platser
Utveckla de naturliga punkter där stråk korsar varandra
Höj kvalitet på utförande och skötsel för viktiga platser
Skapa generella och flexibla platser som inte är alltför
”färdigprogrammerade” från början.
Skapa miljöer och attraktiviteter för alla åldrar

•
•
•
•
•
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Vis i onens st r u k t u r e r
Kvarter och bebyggelse

S:t Mikael

Lisselby

Tingsnäs

Saxvikens strand

Befintliga kvarter
Föreslagna kvarter

Skala 1:10 000
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Stadens mest långlivade struktur är dess kvarters- och tomtindelning. Mora har under århundraden vuxit från ett antal små byar
utmed några vägar till en sammanhängande stadsmiljö. Många gränser har existerat lika länge. Utvecklingen från kyrkby till köping har
inneburit en spontan och stegvis framväxt utan överordnad stadsplan för hela området. Riktningsbyten i gatustrukturen och blandade
bebyggelsetypologier inom ett och samma kvarter är därför vanliga
inslag.
Från kulturmiljösynpunkt är det viktigt att detta mönster bibehålls
och inte förändras. Det handlar därför i första hand om att göra til�lägg till den befintliga kvartersstrukturen när Mora centrum växer
genom förtätning. Nya kvarter föreslås tillskapas utmed Saxvikens
strand där den befintliga gatu- och kvartersstrukturen anger naturliga gränser för kvarteren och i Tingsnäs, där en minskning av
bangården lämnar plats för en hel ny stadsdel.
Kvartersstadens mönster med raka gator och relativt rektangulära
kvarter utgör grunden för den nya strukturen. Gaturummens längdriktning riktas mot en fokuspunkt i Saxvikens mitt, vilket ger en
karaktäristisk solfjäderformad plan. Dessa gaturums siktstråk bör
vara genomgående mellan Saxviken och älven så att vattenområdena upplevelsemässigt knyts samman. Denna struktur är lätt att
orientera sig i och gör att man kan se vatten i alla gators förlängning. Så många sådana gator som möjligt ska också rörelsemässigt
koppla samman områdena norr och söder om järnvägen. Sammantaget skapas en kvartersstruktur som får en stor tydlighet - en högre
grad av ordning - jämfört med dagens struktur, som är svårorienterad på grund av ologiska riktningsbyten. Även S:t Mikaelsområdet,
som domineras av en grupp sammanlänkade byggnadskroppar och
friliggande verksamhetsanläggningar, bör på sikt inordnas i en mer
kvartersstadslik stråkstruktur. Den samlade strukturen minskar på så
vis de upplevelsemässiga avstånden i staden.
Bebyggelsetypologier
Centrumområdet är varierat med alltifrån friliggande villakvarter till
tät kvartersstadsbebyggelse och friliggande institutionsområden.
Egentlig kvartersstad finns endast i ett fåtal kvarter i den kommersiella stadskärnan. Övriga delar av stadskärnan domineras av
en mer uppluckrad kvartersstad med husen indragna från gata och
med släpp mot gaturummen. Gränserna mellan privat och offentligt
är dock tydliga med staket eller häckar runt fastigheterna. Lisselby
utgör ett undantag där byggnaderna är småskaliga och tätt placerade
utmed ett nästan helt slutet gaturum. Lisselby planerades i ett sammanhang och är till skillnad från övriga stadskärnan inte spontant
framvuxet. Området kan istället ses som en av flera mycket tydliga
årsringar i stadsstrukturen. Från stadskärnan och utåt löses strukturen successivt upp och tätheten minskar liksom våningsantalet.
Undantaget är S:t Mikaelsområdet, som domineras en institutionslik
struktur som utgör en egen typologi. Utkanterna av centrumområdet
präglas av stora villatomter.

Tät kvartersstad
•
Kontinuerligt nät av gator
•
Avgränsade kvarter
•
Tydliga gaturum
•
Tydlig gräns mellan privat och offentligt

•

Byggnader tätt placerade i gatulivet
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Trädgårdsstad
Tydlig struktur med gator och kvarter, ofta nätstruktur
•
•
Alla hus har egen trädgård
•
Gaturum definieras av byggnader och träd
•
Platser, alléer, fondmotiv
•
Måttlig täthet, 2 – 3 våningar
•
Olika hustyper; rad-, kejde- och parhus, friliggande
84

Lamellhus-/punkthusstad
Terränganpassning
•
•
Bebyggelsen är frikopplad från gatorna
•
Inslag av sparad natur
•
Gemensamma grönytor utan tydliga gränser mellan privat och offentligt
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Grannskapsstad
Avgränsade områden, sluter sig utåt och riktar sig inåt
•
•
Flera funktioner inom området, ofta separerade från varandra
•
Bebyggelsen grupperas efter möjlighet till sociala kontakter
•
Varierande täthet, oftast utan nätstruktur och slutna gaturum
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Traditionell by
Klungby eller radby enligt äldre befintliga förebilder
•
•
Varierad, relativt tät bebyggelse
•
Byggnader står ofta i liv med gatan
•
Samlande bygata
•
Stark gemensam karaktär , t ex genom enhetlig färgsättning eller materialkaraktär
87

Villaområde
Egna tomter
•
•
Relativt gles struktur
•
Byggnaderna indragna från gatan
•
Trafikseparering
•
Stor variation i utformning
88
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En förtätning av centrumområdet kan göras antingen genom låg och
tät eller genom glesare och högre. Erfarenhetsmässigt är det mer
kostsamt och kräver en hög befolkningsutveckling att bygga höga
hus. Med hänsyn till stadens siluett och de ekonomiska förutsättningar för byggandet är det lämpligt att centrumområdet bebyggs
med inte alltför höga hus. Kvartersstads- eller trädgårdsstadstypologierna bör därför vara vägledande för utformningen av nya bebyggelsetstrukturer. Det är inte lämpligt med ytterligare villabebyggelse
i centrumområdet. Alltför upprepande friliggande bebyggelse med
modernistisk planstruktur bör också undvikas då denna typologi
är främmande för byggnadstraditionen i regionen. Vid sidan av de
formmässigt mer strikta kvartersstadstypologierna kan det istället
vara lämpligt med områden med mer mångformiga strukturer motsvarande de traditionella bymiljöerna men i modern och något högre
exploaterad tappning.

Övergripande förhållningssätt vid gestaltning
Det övergripande förhållningssättet till gestaltning av ny bebyggelse och offentlig miljö är att identifiera gestaltningsuppgiften i ett
”spänningsfält” som definieras av regionens och platsens naturgivna
förutsättningar - både den stora och den lilla skalan - och dess motsvarande kulturella uttryck. Kopiering av färdiga former och uttryck
bör undvikas till förmån för en kritisk tolkning av natur och kultur.
Den bärande idé som utvecklas får sedan ”filtreras” genom det
funktionsprogram för uppgiften som finns i varje enskilt fall. Det
är lämpligt att relatera placering, skala, färgskala och materialpalett
till den närmaste omgivningen men även här bör gälla att en direkt
kopiering inte är lämplig annat än i undantagsfall när särskilda skäl
motiverar det. Zorns textilkammare (arkitekt Anders Landström)
är ett föredömligt exempel på detta förhållningssätt, s k ”kritisk
regionalism”.

Arkitektur

Kultur

Utgångspunkter för gestaltning
Stadsbildens särdrag
Mora centrumområde är varierat till sin gestaltade karaktär med exempel på både mycket god och mindre god arkitektur. Stadskärnan
har flera kulturhistoriskt intressanta miljöer och enskilda byggnader
som bör bevaras och skyddas mot förvanskning. För dessa och den
kommersiella stadskärnan bör en lokal byggnadsordning utarbetas
för att utveckla miljöerna på ett hänsynsfullt sätt. I denna centrumutvecklingsplan lämnas endast generella riktlinjer för stadskärnans
utveckling i detta avseende.
Olika historiska epoker är representerade i framförallt den kommersiella stadskärnan. Äldre timmerhus, trähus från den tidiga
sågverksepoken, nationalromantikens och jugendepokens byggnader är framträdande liksom 1960- och 70-talens ganska brutalistiska
kommersiella byggnader. Många av dessa byggnader är autentiska
och har bibehållit sin ursprungskaraktär. Mer sentida tillägg karaktäriseras ofta av en inställsam anpassning som minskar byggnadernas
autenticitet och ger ett mer anonymt uttryck. Färgskalan är varierad
men håller sig inom spektrat varma pastellfärger i beige, rosa gult
eller rött, ofta med fasader i tegel eller puts. Taken är ofta tegelröda
med plåt eller tegel som täckning.
Ytterområdena är ofta tillkomna i större etapper och därför mer
ensartade, men skiljer sig genom att präglas av 1900-talsmodernismen - i västra delen som flerbostadshus i tegel och i östra delen som
verksamhetslokaler av mer storskalig och varierad art. Kristinebergs
herrgård och stationshuset har en mer godsbetonad karaktär med en
struktur som förhåller sig till axiala linjer - en mittaxel som löper
genom byggnaden eller styr upp placeringen. Kartläggningen av
stadsbilden genom mental mapping (se analysdelen) visar på ytterligare estetiska utgångspunkter för bebyggelsen som struktur och
på områdesnivå.

Natur

Abstrakt mönster
Fri obunden form

Texturellt mönster
Naturligt aggregerad form

Konkret form
Kulturellt aggregerad form
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Stadens siluett
Centrala Mora har en mycket sammanhållen och karaktäristisk
siluett med 3 - 4-våningshus och kyrkan som ensamt landmärke.
Siluetten har ett stort historiskt och estetiskt värde som inte bör
förvanskas. Enstaka högre byggnader (5 - 7 våningar) kan medges
men bör alltid föregås av noggranna studier som visar inverkan på
stadsbilden. Placeringen av högre byggnader bör inte ske i närheten av kyrkan utan på få bestämda punkter och endast med enstaka
byggnader - invid de olika tyngdpunkterna i centrum, d v s den
kommersiella stadskärnan, Strandens skolområde, Prästholmen,
Tingsnäs/resecentrum och S:t Mikaels. När det gäller stadskärnan
kan lämpliga placeringar vara invid de stora cirkulationsplatserna
vid Strandgatans båda ändar samt vid Bastubacksbrons landfäste
som befästelser av stadskärnans område. Kyrkan bör inte skymmas
av nya byggnader sett från infarterna i något av dessa lägen.
Tredimensionell fastighetsbildning
Ett sätt att skapa en mer varierad arkitektur och större funktionsblandning är att medge tredimensionell fastighetsbildning. Det kan
ske i såväl befintliga som nya byggnader och kan ge upphov till
typer av boende såsom vertikala radhus.
Levande bottenvåningar
Så många byggnader som möjligt (friliggande villor undantaget)
bör möjliggöra lokaler med skyltfönster i markplan mot gata. Detta
bör säkerställas i detaljplaner. Syftet är att vitalisera gatumiljön, öka
diversiteten och mixa funktioner i större utsträckning. Bostäder och
lokaler i entréplan bör utföras så att de kan konverteras till butiker eller motsvarande. Flerbostadshus bör ha högre våningshöjd i
entréplan och ha entréer mot gatan som är tillgänglighetsanpassade
för lokaler.

Tillgängliga entréer

Tillgänglighet för alla ska vara en naturlig del av gestaltningen,
inget som tillkommer efteråt. Entréer ska vara belysta, nivåanpassade och enkla att använda.
Hållbara byggnader
Nya byggnader bör utformas med utgångspunkt i något av de
certifieringssystem som finns för hållbart byggande. Dessa säkrar
kvaliteten vad gäller bl a mikroklimat, energianvändning, hållbara
och sunda byggmaterial, dagsljusfaktor och lokalt omhändertagande av dagvatten. Hållbarheten bör integreras i gestaltningen så
att estetiska mervärden tillskapas vad gäller bl a solavskärmning,
ventilation, gröna tak, solfångare, solceller, vattenavledning och hur
material återanvänds.
Träbyggande
Mora deltar i det nationella projektet Trästad 2012. Det traditionella
byggandet är baserat på skogen som råvara. Detta avspeglas i en
stor mängd byggnader med trästomme och/eller med trä i fasad.
Zorns gammelgård utgör en unik samling byggnader från medeltid
och fram till tidigt 1900-tal som utgör en viktig del av Moras identitet. Vid nybyggande bör alltid träbyggnadsteknik och arkitektur med
trä som material övervägas. Ett synligt träbyggande bidrar till en
stärkt regional förankring. Trä som byggmaterial är också, särskilt
om det produceras lokalt, ett hållbart och miljövänligt material.
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Områdesvisa riktlinjer

S:t Mikael
Strandens
skolområde

Resecentrum

Tingsnäs

Saxvikens strand

Stadskärnan

Befintliga byggnader
Föreslagna byggnader

Skala 1:10 000
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I Den kommersiella stadskärnan bör bebyggelsen vara av kvartersstadskaraktär med relativt slutna kvarter och 3-4-våningsbyggnader i tomtgränsen. Exploateringsgraden bör generellt ligga på
1,5 - 2,0. Fasader bör vara av tegel, puts eller trä. Byggnader bör ha
en tydlig sockel men entréer måste placeras i markplan av tillgänglighetsskäl. Tak bör vara av plåt eller pannor. Färgskalan bör hållas
inom stadskärnans ramar. Skyltar bör placeras i en samlad zon
ovanför skyltfönster. Fasader mot gata ska ha kommersiella entréer
och skyltfönster mot gata. Det arkitektoniska uttrycket kan vara
präglat av modernitet och urbanitet men i ett samspel med historiska
miljöer så att helheten förblir harmonisk.
Stadskärnans kranskvarter kan ha kvartersstadsstruktur men med
fler öppningar mellan byggnaderna och med något indragen placering på tomten. Exploateringsgraden bör ligga på mellan 1,2 - 1,5
och uppföras i 2 - 3 våningar. Bebyggelsestrukturen kan också följa
kvartersgränserna mindre strikt och ha en mer organisk placering
av byggnader i förhållande till varandra. Entréer bör ligga mot gata.
Tomtgräns bör avgränsas med häck eller staket. Tomter bör ha en
grön karaktär med grus eller singel på gångar och uppfarter. Det
område som kommunen i översiktsplan för Mora kommun föreslagit
som riksintresse för kulturmiljövården bör inte bebyggas ytterligare
annat än med mindre komplementbyggnader, undantaget utvecklingen av Mattsons Järn till ett nytt kulturhus. Denna byggnad bör
gestaltas som ett tydligt uttryck för det framtida Mora på grundval
av kritisk regionalism. Övrig bebyggelse bör hanteras med största
varsamhet. Tingshuset och rådhuset bör beläggas med rivningsförbud. Kyrkan är statligt byggnadsminne och skyddas därmed av
kulturminneslagen, liksom Zorngården som är utpekat av länsstyrelsen som byggnadsminne.
Vid Stadskärnans strand mot Saxviken blir kvarteren små och
rymmer i första hand rekreationsanknuten bebyggelse. Byggnaderna
bör bilda en ensemble mot vattnet. Våningshöjder bör inte överstiga
2 våningar. Exploateringsgraden beror på hur det aktuella området
avgränsas. Generellt bör byggnaderna placeras som sjöbodar eller
paviljonger utmed kajer och strandpromenader och som en del i en
sammanhängande parkmiljö. Ett begränsat antal husbåtar / flytande
bostäder kan tillföras området för att stärka känslan av stad vid
vatten. Byggnader bör utföras lätta i trä eller skivmaterial och med
relativt hög andel glasytor i fasad. Dominerande och höga takformer
bör undvikas.

vara trä, puts eller tegel, men väl sammanhållet så att den variation
som skapas genom successiva förändringar upplevs som en harmonisk helhet. Helhetsgreppet som tas över detta område motiverar att
ett eget, mer detaljerat gestaltningsprogram utvecklas för byggnader
och yttre miljö.
I Tingsnäs bör ny kvartersbebyggelse utvecklas med en mer ”rygg”
mot norr och med större öppenhet mot söder och Saxviken. Bebyggelsen här kan vara lika tät som i stadskärnan, upp till 2,0, men kan
variera mer ner till 1,0. Tätheten och helhetskaraktären bör betona
stor variation i placering, volymer, färg, form och material, men bör
hållas ihop av en samstämmig skala, en överordnad planstruktur och
en finmaskig tomtstruktur som innebär små byggnader snarare än
stora flerbostadshus. Byggnadshöjden bör variera från 2-4 våningar.
3D-fastighetsbildning bör uppmuntras.
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I Strandens Skolområde utvecklas också kvarter och siktstråk i
nord-sydlig riktning genom området. Här kan även enstaka mer
landmärkesbetonade byggnader tillkomma. Exploateringsgraden
bör ligga mellan 1,0-1,5 och med högst 3 våningar. Byggnader bör
uppföras i trä, puts eller tegel.
I övriga områden bör befintlig karaktär följas. Det innebär i huvudsak små förändringar eftersom det mesta av marken redan är
ianspråkstagen. Täthet, våningsantal och arkitektonisk karaktär bör
vara traditionell snarare än modernistik i dessa områden.
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I S:t Mikaelsområdet och invid resecentrum är kvarteren större
och föreslås innehålla en högre och tätare bebyggelse än angränsande områden. Bebyggelsen bör sammantaget ha en enhetlig fasadlinje mot E45. Områdets campuskaraktär bör utvecklas med relativt
enhetlig bebyggelse inbäddad i grön närmiljö. Bebyggelsen bör
generellt uppföras i 2-3 våningar, men en eller två högre byggnader
kan också medges. Exploateringsgraden kan variera inom området
men bör som helhet ligga på mellan 1,0 - 1,5. Fasadmaterial bör
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Trafik

Befintliga genomfarter
Befintligt gc-nät

Mål för utveckling av infarterna
Mot bakgrund av tidigare studier av framförallt det övergripande
trafiksystemet har fyra mål beslutats av Mora kommun i samförstånd med Trafikverket:
1. Moras centrala infrastruktur skall utvecklas med fokus på
hållbart resande och en hållbar stadsutveckling
Med målet avses att:
Mora kommun aktivt arbetar med att skapa en hållbar stadsutveckling avseende infrastruktur. Moras kollektivtrafik och omfattningen
av säkra och trygga gång- och cykelvägar skall förbättras och utökas
fram till 2015. I Mora erbjuds invånarna och besökarna ett fungerande resecentrum, klart 2013/14. Andelen arbetsplatsresor med
andra färdmedel än bil skall år 2015 ha ökat med 20% i förhållande
till år 2009. Det totala resandet med kollektivtrafiken skall år 2015
ha ökat med 10-20 % i förhållande till år 2009. Trafikmängden på
Vasagatan skall 2015 vara 20% lägre än uppmätt vardagsmedeldygn
2009.
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2. Förbättrad tillgänglighet i Mora
Med målet avses att:
Vägsystemet i Mora ska utformas så att det är lättåtkomligt och
användbart för alla (trafikantgrupper). Genomfartens nuvarande
utformning skall förändras och anpassas så att de oskyddade trafikanterna lättare kan röra sig både längs och tvärs vägen. Genom
styrning och information till trafikanter bereds räddningstjänst och
ambulanstransporter företräde under de tider då trafiksystemet är
hårt belastat.
3. Förbättrad kapacitet på E45/väg 70 genom Mora
Med målet avses att:
Kapaciteten i vägsystemet ska öka i förhållande till nuvarande situation. De korsningspunkter som har höga kapacitetstal skall byggas
om till cirkulationsplatser.

4. Tryggare och säkrare trafikmiljö
Med målet avses att:
Antalet konfliktpunkter mellan oskyddade trafikanter och motorfordonstrafiken ska minska i förhållande till nuvarande situation. En
tryggare trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna ska skapas. Motorfordonstrafiken skall inom stadskärnan färdas på människornas
villkor i låga hastigheter. Där så är möjligt ges gående och cyklister
företräde.
Framtida trafikstruktur, gatunät
Framtidens trafiknät för biltrafik och kollektivtrafik utgörs som idag
av E45 och RV70. Med utgångspunkt för dessa gator, som leder de
största trafikströmmarna, föreslås tre ”ringar” för biltrafiken för att
nå viktiga målpunkter:
- en ring runt stadskärnan för att nå viktiga parkeringsanläggningar
samt FM Mattsson Arena och andra större målpunkter i anslutning
till ringen.

S TA D S B Y GGNADSVI SI O N

Vasaloppsmålet och
strandens skolområde

Resecentrum

Stadskärnan

Föreslagna genomfarter
Föreslaget gc-nät

- En ring runt Vasaloppsmålet och Strandens skolområde. Åtkomst
till området innanför ringen ska i första hand ske via Badstugatan.
- En ring som omfattar området runt Resecentrum vid järnvägsstationen och skapar åtkomst till den framtida nya stadsdelen i Tingsnäs.
Alla punkter där ringarna angör E45 eller RV70 utformas som
cirkulationsplatser istället för som signalreglerade korsningar. Så
många av de mindre anslutningarna till E45 och RV 70 som möjligt
stängs för biltrafik. Åtkomst till berörda fastigheter ska så långt som
möjligt lösas via lokalgator från annat håll.
Dessa åtgärder beräknas minska köbildningen och därmed förbättra
framkomligheten påtagligt jämfört med dagsläget. Särskilt viktiga
blir cirkulationsplatserna vid Strandgatans start- och slutpunkter, dit
befintliga biltrafikpassager över järnvägen flyttas. Den passage som
finns vid Kaplansgatan idag bör stängas på sikt, vilket helt befriar
hela Saxvikens strandområde från biltrafik. Ett antal passager för
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fotgängare och cyklister över Strandgatan behövs, vilket innebär att
utformningen av E45 längs denna delsträcka måste utformas fartdämpande och punktvis hastighetssäkras till 30 km/h. Det framtida
Tingsnäs trafikmatas från E45 via cirkulationerna öster och väster
om resecentrum. Vägstrukturen inom Tingsnäs byggs upp med en
matargata som förläggs mellan det nya bostadsområdet och dess
parkeringsytor. Från denna kan ett antal återvändsgator gå ner i
området. Utöver dessa gator ska Tingsnäs vara bilfritt.

är även viktigt att sidoområdena utformas med återhållsamhet vad
gäller skyltning, flaggstänger och andra ”störande” element i miljön.
Det övriga gatunätet ska i princip utformas för 40 km/h med lokalgatukaraktär. Undantag är främst Kristinebergsgatan, som bör ges
karaktären av huvudstråk som förbinder S:t Mikaelsområdet och
Resecentrum med varandra. Den bör utformas som en uppsamlingsgata med trädplantering och separat cykelbana. Lokalgator bör
i normalfallet inte ha mer än 7 meter körbana, gärna 6 - 6,5 meter,  
samt bör ha dubbla trottoarer.

Huvudprinciperna för utformningen av det övergripande vägnätet
är att E45 och RV 70 gestaltas som stadsgenomfarter, d v s med
reducerad hastighet och få anslutande gator. Korsningspunkter
utformade som cirkulationsplatser, ett körfält i vardera riktningen,
rak linjeföring samt en högre grad av stadsmässighet i materialval,
plantering och belysning ska gälla. Stråkens gestaltning ska också
förhålla sig till och utgå från olika delsträckors skiftande karaktär.
Program för dessa gators gestaltning redovisas i förslagsdelen. Det
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Gång- och cykelvägnät
Den gällande cykelnätsplanen (2004) bör genomföras inom ramen
för centrumtvecklingsarbetet. Huvudprinciperna för cykelvägnätet
är att det ska bli så kontinuerligt som möjligt och att konflikter med
andra trafikslag minimeras. Det kan ske genom trafikseparering
med egen cykelbana där utrymme finns, men denna lösning bör i
första hand reserveras för övergripande cykelstråk med behov av
god framkomlighet. Många lokalgator har relativt lite trafik och
tål en blandning av bil- och cykeltrafik. För fotgängare bör dubbla
trottoarer finnas i dessa fall. Utöver cykelplanens länkar föreslås
även ett antal nya länkar, däribland ytterligare en gång- och cykelbro till Prästholmen, parallella stråk utmed E45, en ny gång- och
cykelbro över Österdalälven mot Noret samt ett antal nord-sydliga
stråk genom det framtida Tingsnäsområdet som länkar staden med
Saxviken.
Passager med det övergripande trafiknätet behöver hastighetssäkras
så att möten sker med låg hastighet (max 30 km/h). Passagerna bör
ändå primärt ske i plan, då utrymme och topografi inte är gynnsamma för planskilda passager och då dessa är onaturliga både för människans trygghetsupplevelse och orienterbarhet samt med hänsyn
till stadsmiljöns gestaltning. Undantag görs där det finns behov av
snabba cykelpassager främst till och från resecentrum vid Strandgatans norra ände samt öster om resecentrum. Det är viktigt att dessa
passager utformas som luftiga, ljusa och välkomnande passager.
Annars är risken att de blir dåligt nyttjade och att mindre trafiksäkra
oönskade passager sker i plan.

Bildtext: Cykelkarta över Mora centrumområde. Ur cykelplan 2004.
Sträckan från korsningen
Kråkbergsv./väg 70 och fram till
kosrningen väg70/Våmhusv.
Klar 2014/15

Planpassagerna med främst E45 (Strandgatan) är en del av stadskärnan och bör gestaltas med detta som utgångspunkt. Passagerna ska
upplevas som en del av stadsgatunätet med en mer bearbetad yta,
intimare ljussättning och minskning av den ”trafikala genomfartskaraktären”.
2015/16
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Regionförstoring med kollektivtrafik
Mora är centralorten i en relativt glest befolkad region. Utvecklingen går mot allt färre och större regioner. De regionstäder som
har högskoleutbildning, en differentierad arbetsmarknad, kluster av
kunskapsintensiv verksamhet och ett väl fungerande transportnät
klarar sig bättre än andra. I omställningen till ett klimateffektivt
samhälle har kollektivtrafiken en nyckelroll. I Dalarna fungerar
inte en tätortsstruktur enbart baserad på kollektivtrafik med dagens
lösningar, men mellan de större orterna skulle ett utvecklat kollektivtrafiksystem kunna utgöra en stomme för framtida etablering
av bostäder och kunskapsföretag. Spårbunden trafik (regional- och
intercitytåg) skulle då kunna utgöra ryggraden i ett sådant system.
De viktigaste faktorerna för att kollektivtrafiken ska vara konkurrenskraftig är snabbhet, bekvämlighet, enkelhet och möjlighet till
snabba byten där så behövs. Resecentra och andra intermodala
punkter i systemet är därför viktiga. I Mora föreslås flera sådana
punkter av olika dignitet och funktionalitet. Främst bland dessa är
det nya Resecentrum.

2012/13

2013/14
2017/18
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Rödmyren under Rv70-Noretskolan 2012/13

2012

Klar 2012

Port/bro
Cykelparkering

Klar 2011

2014/15

Klar 2011

2013/14

2013/14

Port/bro

Lomsmyren
2017/18
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Klar 2011

Bildtext: Planerade nya gång- och cykelstråk. Mora kommun.
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Enkärnig och flerkärnig stadsutveckling
I mer tätbefolkade regioner och i storstäder går utvecklingen från
enkärniga städer till sammanhängande flerkärniga stadsregioner.
Någon sådan utveckling kommer inte att ske i Mora eftersom regionen är för glesbefolkad. Ett mer tänkbart scenario är däremot att
Mora och Orsa fortsätter närma sig varandra och utvecklar en mer
integrerad bostads- och arbetsmarknad i likhet med Linköping och
Norrköping eller Falun och Borlänge. Kollektivtrafiken bör utgöra
grunden för en sådan ”twin city”-utveckling. Inlandsbanan är en
naturlig länk med framtida spårtrafik med stopp vid Mora Strand,
Resecentrum, Noret, Mora Lasarett, Noret norra, Vattnäs och Orsa.
Varje sådan punkt kan på längre sikt bli tyngdpunkter i en flerkärnig
utveckling inom Mora tätort. Kärnorna bör då ges en högre bebyggelse- och befolkningstäthet, god intermodalitet (bytesfunktion
mellan trafikslag) och basservice. Tätortsbussar bör angöra i dessa
punkter och täcka mer perifera delar dit spårtrafik inte når. Regionbussar och anropsstyrd minibusstrafik kan då också serva byarna
och stråk till andra större tätorter i regionen. Genom anropsstyrning
och ett intelligent informationssystem via exempelvis telefonibaserade smart-grids kan anropsstyrd trafik utvecklas på nya sätt på sikt.
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Kollektivtrafikstruktur i centrum
I centrumområdet utgår all kollektivtrafik från Resecentrum vid
järnvägsstationen. E45 och RV 70 bör utgöra ”ryggraden” längs
vilka alla bussar går. Lokalbussarna passerar även tågläget Mora
Strand, varför här bör finnas angöringsfickor för lokalbussar utmed Strandgatans båda sidor. Stadskärnan bör även angöras vid
Strandens Skolområde och vid Fridhemsplan, om än inte av alla
lokalbusslinjer. De framtida Tingsnäs får god åtkomst förutsatt att
passager med järnvägen kan tillskapas vid Strandens Skola och
Resecentrum.
103

Principer för ett hållbart transportsystem
Trafiken i Mora domineras idag av höga biltrafikflöden på E45 och
RV 70. För att klara de mål som kommunen och Trafikverket satt
upp fordras en kraftfull omsvängning i transportsystemet för att
främja andra trafikslag. Större delen av denna omsvängning är inte
beroende av utvecklingen av Mora centrum utan beror på individens
inställning till resande, konsumtion och miljö. Dalarna är ett glest
befolkat län med stora naturområden. Detta innebär att bilinnehavet
är högt, delvis beroende på att bilen behövs för transporter utanför
de större transportstråken. Detta får emellertid inte hindra utvecklingen av hållbara alternativ i tätorter och längs de mer tätbefolkade
huvudtransportstråken. Uppfinningsrikedomen måste tvärtom vara
än större liksom viljan att hitta nya tillvägagångssätt.
För Moras del kommer E45 och RV 70 under överskådlig framtid
att ha en stor genomfartstrafik. Staden måste inrätta sig efter detta,
men lämna plats för de mer hållbara trafikalternativen - tåg, bussar
och cyklar. Dessa bör ges hög prioritet även om de stora stråken är
av riksintresse för kommunikationer. Framkomligheten för biltra-

fiken ska vara god, men den måste vara ännu bättre för de övriga
trafikslagen om dessa ska vara konkurrenskraftiga alternativ. I detta
sammanhang är det viktigt att de nationella transportpolitiska målen
avvägs mot varandra till förmån för en miljömässigt hållbar utveckling.
Generellt bör gälla att den traditionella prioriteringen där biltrafiken ges störst vikt och de oskyddade trafikanterna lägst bör vändas till sin motsats. Detta ställs på sin spets vid passager med det
övergripande trafiknätet där oskyddade trafikanter så långt det är
möjligt bör ges prioritet. Det gäller också för kollektivtrafiken, där
framkomligheten på belastade sträckor ändå måste vara så god att
kollektivtrafiken upplevs som konkurrenskraftig mot bilen.
Utöver detta generella resonemang bör följande principer tillämpas
för att nå ett hållbart transportsystem:
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Fyrstegsprincipen
Fyrstegsprincipen bygger på att minsta möjliga insatser görs i den
fysiska miljön och vad gäller investeringar. Alla andra medel ska
prövas först:
Steg 1 innebär att ändra trafikbeteende och välja andra transportmedel eller minska behovet av resande till förmån för ekonomi och
miljö. Det rör sig också om strategisk stadsplanering där lokalisering av målpunkter i förhållande till transportnätet görs på ett
transporteffektivt sätt.
Steg 2 innebär att effektivisera befintliga strukturer och transportsätt
utan att göra några nyinvesteringar eller fysiska åtgärder. Det kan
t ex röra sig om skyltning, trafikföreskrifter och omledning av trafik
eller ändring av parkeringsnormer.
Steg 3 innebär att mindre fysiska åtgärder genomförs i befintliga

centrumutveckling mora

106

41

S TADSB Y G G NADS V I SION
nät t ex sammankopplingar av GC-vägar, fartdämpande åtgärder i
körbanor eller nya hållplatser för kollektivtrafiken.
Steg 4, som tillgrips först när de övriga stegen i tur och ordning avverkats, innebär mer omfattande fysiska åtgärder såsom anläggande
av förbifarter, nya stationslägen, parkeringsgarage i flera våningar
m m.
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Mobility management
Attitydpåverkan (preferenser för minskat resande eller andra transportmedelsval) utgör steg 1-åtgärder men arbetas med som ett eget
långsiktigt projekt under beteckningen Mobility management. Detta
innebär både riktade informationsinsatser och långsiktig samverkan kring exempelvis bilpoolsutveckling och servicetjänster kring
hållbara transporter.

Stationsnärhetsprincipen och TOD
108

Forskning har visat att potentialen för hållbart resande är stor i ansluting till järnvägsstationer och andra transitpunkter. Andelen som
åker kollektivt, går eller cyklar är dramatiskt högre för arbetande i
tjänsteföretag inom 5 minuters gångavstånd från järnvägsstationer.
Markanvändning och utformning av trafikmiljö och angränsande
markområden men även kollektivtrafiksystemet bör planeras med
hänsyn till detta, s k Transit Oriented Development (TOD).
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Bildtext: Den traditionella prioriteten för transportsätten omprövas.
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Mobility centers
Ett antal s k mobility centrers bör skapas. Dessa resandenoder utgör
viktiga möteseplatser för byte av trafikslag och för resandeservice.
De två viktigaste punkterna är Resecentrum vid nuvarande järnvägsstation och plattformsläget för regionaltåg vid Mora Strand. Dessa
båda punkter ska ha högsta tänkbara intermodalitet. Resecentrum
planeras ha Intercitytågstopp, terminal för regionbuss, angöring för
lokalbuss, taxi och personbil, gång- och cykeltrafik samt lång- och
korttidsparkering för bil. Här bör även finnas uppvärmd vänthall,
biljettförsäljning och resandeinformation samt kvalitativ uppehållsmöjlighet. Mora Strand bör ha regionaltågstopp, lokalbuss-,
taxi- och personbilsangöring, gång- och cykeltrafik samt centrumparkering för bil. Här finns även anslutning till Ångbåtstrafik och
småbåtshamn. I båda punkterna bör cykelparkering ha hög kvalitet
med väderskydd och möjlighet till ”boxförvaring”.

Övriga mobility centers bör förläggas till platser som har både
anslutning till kollektivtrafik, gång- och cykelvägar och viktiga målpunkter. Tänkbara lägen är Fridhemsplan, Resecentrum och Mora
Strand. Mobility centers föreslås även innehålla elstolpar för laddning av elbilsbatteri, cykelservice (cykelförvaring, försäljning av
reservdelar, tryckluft för pumpning samt uthyrning av cyklar). Här
kan även finnas service och gratis parkering för tänkbar framtida
bilpool. På motsvarande sätt är det lämpligt med servicepunkter vid
andra tyngdpunkter såsom större skolor, Norets handelsområde och
Mora lasarett. Kraften i detta koncept bygger på att det genomförs
konsekvent. Platserna runt Mobility centers ska ha offentlig prägel,
kännas trygga och upplevas som mötesplatser.
111
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Bildtext: Olika färdsätt som samordnas genom mobility centrers.
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Parkering i stadskärnan

Föreslagna parkeringsplatser
Föreslagna genomfarter
Föreslagna gc-nät
Föreslagna mobility centers
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Parkeringen i stadskärnan ska vara så väl fungerande att stadskärnan som helhet upplevs ha hög åtkomst och enkel att hitta i. Det
innebär dock inte att varje enskild butik eller målpunkt behöver
ha samma utbud av parkering. Det är stadskärnan som helhet som
ska ses på detta sätt. Parkering ska inte ses som en självklar rättighet i första hand utan som ett medel för att åstadkomma ett hållbart
transportsystem. Ambitionen är att hålla nere behovet av att köra bil
och parkera i stadskärnan så långt det är möjligt. Samverkan mellan
åtgärder för olika trafikslag är nödvändigt liksom mobility management, som är ett aktivt och kontinuerligt åtgärdsarbete i samverkan
mellan kommun, fastighetsägare och aktörer i området. Fyrstegsprincipen för investeringar och åtgärder i trafikmiljön bör tillämpas
även vad gäller parkering:
Steg 1: - Gå, cykla eller åk buss
Steg 2: - Effektivisera antalet parkeringsplatser ytmässigt.
- Lågt parkeringstal vid nybyggnad.
- Samnyttja parkering effektivt över dygnet.
- Avskaffa traditionell p-norm och inför tak för antal 		
parkeringar istället.
-Pris- och tidreglera parkering.
Steg 3: - Omlokalisera eller bygg nya effektiva parkeringar i 		
kanten av stadskärnan
Steg 4: - P-garage under eller ovan mark
Genomförande av steg 1 och 2 innebär att kostsamma fysiska åtgärder kan undvikas eller skjutas på framtiden. Steg 1 innebär även
bättre lönsamhet för satsningar på övriga trafikantslag. En effektivisering kan ge större och mer kvalitativa ytor för offentliga rum,
vilket stärker stadskärnans attraktivitet som besöksmål.
Parkeringsnormen i stadskärnan bör ses över i förhållande till den
gällande normen, som är utformad med bilen som det prioriterade
transportmedlet i centrum. Parkeringsutredning för Moras centrala
delar (2008) har visat att tillgången på parkeringsplatser (antalet) i
stadskärnan är tillräckligt för stadskärnans nuvarande omfattning.
Även med en förtätning och ökning av handel och bostäder bör
antalet parkeringsplatser hållas relativt konstant för att om möjligt
sänka den faktiska parkeringskvoten (andelen p-platser/bruttoarean
lokal- och bostadsyta). En tänkbar åtgärd för stadskärnans del är att
införa ett tak för parkeringstalet för bostäder och arbetsplatser (ej
detaljhandel) istället för en norm om minsta antal p-platser/bruttoarea för parkering i markplan. På så vis säkerställs att marken
nyttjas för byggnader eller allmän plats i stället för parkering. Dessa
parkeringskategorier får då antingen lösas genom parkering under
mark, genom ökad samlokalisering eller genom lokalisering utanför
stadskärnan. Parkeringsnormen bör ses över i en egen utredning där
markanvändning och stadslivets behov i övrigt beaktas.

Kvalitetskrav på parkeringsanläggningar
Nya parkeringsanläggningar ska höja kvaliteten hos stadens offentliga rum och tillföra gestaltningsmässiga upplevelser, inte
minska positiva intryck. De ska vara trafiksäkra med utrymme för
god tillgänglighet för funktionshindrade. Anläggningarna ska också
stödja ett hållbart trafikbeteende genom att vara effektiva och enkla
att förstå för att undvika onödig rundkörning. De ska inte heller
vara onödigt utrymmeskrävande så att det upplevs som att det är
bilarna och inte människorna som premieras. Boendeparkering bör
integreras väl i små grupper så att de inte upplevs dominera miljön.
Oavsett parkeringsbehovet för bostäder ska alltid minst 50% av
gårdsytan vid nyplanering reserveras för mark som inte får hårdgöras eller användas som parkering. Parkeringsanläggningar ska också
vara hållbara i sig med lokalt omhändertagande av dagvatten, viss
andel grönyta eller trädplantering och så miljövänliga material som
möjligt.
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Prioritering och lokalisering av parkeringsanläggningar
Parkeringen i stadskärnan ska vara tillräcklig för de behov som
finns för handel och besökare i första hand. I andra hand ska boendeparkering tillgodoses. I sista hand ska parkering för anställda
tillgodoses. Denna prioritering ska vara vägledande för lokalisering
av parkeringsplatser. Butiker och målpunkter för bilburna (ej arbetsplatser) samt bostäder bör ha bäst åtkomst (i de flesta fall under
100 meter). Målpunkter i goda kollektivtrafiklägen samt övriga
arbetsplatser kan i de flesta fall ha mer än 100 meter till parkeringsplats, med undantag för parkering för funktionshindrade. Pris- och
tidreglering bör användas som aktiva styrmedel för att skapa denna
prioritetsordning - dyrare och kortare tid för centralt belägen parkering, billigare och längre tid ju längre från gågatornas närhet man
kommer.
Strategiska lägen för större parkeringsanläggningar är:
- i anslutning till sökringen runt stadskärnan
- vid Strandgatan i anslutning till stadskärnan
- vid Bastubacksbron
- vid Resecentrum
- vid Tingsnäs då en ny stadsdel utvecklas
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Grön- och blåstruktur

Kyrkogård

Kristineberg

S:t Mikael
Prästholmen

Tingsnäs udde

Kanaler
Resecentrum

Kanaler
Stadskärnan

Saxvikens strand

Koppling
Trädplantering

Gröna ytor och länkar:
Saxnäs
Skog
Park
Gräsyta
Sandstrand
Vatten
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Tillgångar och behov av parker
Centrala Mora har stora allmänt tillgängliga grönytor. Historiska
parker kring kyrkan och Vasaloppsmålet, rekreationsområden och
badstrand för aktivitet eller vila utmed Saxvikens strand, kyrkogårdar och mindre naturområden utan skötsel. Utöver dessa bidrar även
villaträdgårdar till en grön karaktär. Räknas även Prästholmen och
skolgårdar in är utbudet stort av anläggningar för idrott och rekreation. Närheten till vattnet är en stor kvalitet. Flera av de centrala
parkerna behöver dock rustas upp funktionellt och estetiskt för att
stödja stadsliv och välbefinnande. Det saknas större centrala lekplatser och parker med fokus på artrikedom. Vattenkontakten kan
tas tillvara bättre och parkerna behöver länkas samman bättre för
möjligheten att röra sig i en sammanhängande grön miljö.
Kontinuitet, framkomlighet och tillgänglighet
Stadens offentliga rum, inklusive gator och cykelvägar, ska vara
sammanhängande, obrutna av barriärer och privat mark. Strukturen
ska också vara enkel att förstå och inte ha för många tvära brott och
riktningsbyten. Detta är viktigt för orienterbarhet och framkomligheten samt för det sätt som människor fördelas på i stadsrummen.
För att få en mer sammanlänkad grönstruktur bör de parker och
offentliga rum där människor vistas (inte bara transporterar sig)
kopplas samman med bättre gång- och cykelvägsmöjligheter. Hit
hör passager över E45, RV 70 och järnvägen som är viktiga för att
minska barriäreffekten från dessa trafikstråk. Hit hör även flera nya
gångstråk när en ny stadsdel i Tingsnäs på sikt skapas samt nya
kopplingar till Prästholmen. Dessa stråk kan vara, men behöver inte
vara, gröna till sin karaktär. Det viktiga är nåbarheten mellan gröna
ytor.
De stora vattenrummen runt centrumområdet är nåbart utmed stora
delar av strandområdena. Detta bör utvecklas så att det är möjligt att
röra sig utmed vattnet längs hela centrumområdets strandlinje. Befintliga bostäder utmed östra stranden ska inte påverkas men stråket
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bör utformas med bättre kontinuitet så att stränderna kopplas ihop.
Den centrala staden ska vara tillgänglig för alla och anpassad så
att alla med funktionsnedsättningar kan röra sig fritt i de offentliga
rummen. Framkomligheten och orienterbarheten ökar bland annat
genom att undvika nivåskillnader, arbeta med taktila plattor och
kontrastmarkeringar.
Grönstrukturens olika delar
Grönstrukturen kan beskrivas i termer av kärnområden, länkar,
kopplingar, randzoner, mellanzoner och stråk. Dessa begrepp hjälper till att se på grönytorna som ett nätverk med olika delar som
hänger ihop och som har olika roller för att betjäna människan och
naturen i staden.
Tingsnäs udde och kyrkogården i norra delen av centrumområdet
utgör kärnområden som fungerar som egna biotoper med en specifik
flora och fauna. En del av Tingsnäs udde är utpekad som nyckelbiotop och bör skyddas i framtida planläggning. Kärnområdena bör
bevaras i sin helhet. Områdena bör vara väl länkade till andra kärnområden för att underlätta spridning av arter och ur rekreations- och
framkomlighetssynpunkt. Det är främst strandtomter utmed älven
som förhindrar en sammankoppling. Ett sätt att kompensera detta
är att utveckla en koppling genom S:t Mikaelsområdet. Denna bör
också koppla ihop Kyrkogården och Kristineberg.

spridnings- och åtkomstsynpunkt. Idag finns endast en länk från
Prästholmen via Zorngården och Tingshusparken mot Saxviken. I
framtiden bör en sådan koppling utvecklas via Strandens skolområde, liksom en bättre koppling mellan Norra älvstranden, Kristineberg, Resecentrum och Saxviken via Tingsnäs nya stadsdel. Gågatorna i centrum utgör en sådan länk med mer urban karaktär. Länkar
och stråk är båda av linjär karaktär. Skillnaden är att länkarna har
en biologisk funktion medan stråken är sådana länkar där många
människor rör sig. Fler kopplingar i nord-sydlig riktning ökar även
känslan av Mora som en vattenstad.
Randzoner och mellanzoner uppstår i glapp mellan olika tydliga
karaktärsområden eller som impediment i trafikmiljöer. Dessa ytor
bör minimeras och istället omvandlas till ”sömmar” som förenar
två områden. Det gäller främst miljön utmed E45 och RV 70, där
gatorna alléplanteras och får gångvänliga GC-banor utmed sidorna.
Noderna i dessa trafikmiljöer - cirkulationsplatser och passager - ska
ägnas särskild omsorg och utformas på ett funktionellt och estetiskt
tilltalande sätt. Detta utvecklas i denna rapports förslagsdel.
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Älvstränderna utgör viktiga länkar som förbinder Kärnområdena
med stadens centrala delar. Den norra älvstranden kopplar Kristineberg till Prästholmen. Saxvikens strand kopplar Tingsnäs, stadskärnan och Saxnäs med öarna söder om Saxviken. Denna länk bör
främst utvecklas vad gäller rekreations och stadsfunktioner som en
del av den urbana centrummiljön.
Gröna länkar och stråk (inte nödvändigtvis gröna) bör utvecklas
som sammanbinder älvstränderna i nordsydlig riktning, både ur
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Grön- & blåstrukturens olika värden och funktioner analys och riktlinjer

Sociala värden - mötesplatser, möjlighet att se och synas.

125

Alla offentliga rum har en viktig social funktion och ses som
strategiskt viktiga för stadens attraktivitet, inte minst som mötesplats. För att stadens rum ska fungera som mötesplatser krävs det
att de utformas utifrån hela befolkningens behov med målpunkter som attraherar. Då skapas det även möjligheter att mötas utan
generationsgränser. Stadskärnan med gågator, torg och små platser
har dessa möjligheter. Värdena i de offentliga rummen utvecklas
genom förbättrad kvalitet, med nya material, bättre belysning och
skyltning, vackrare och mer funktionella möbler, ny plantering och
offentlig konst. Stadsbyggnadsvisionens fyra strategier är viktiga för
att nå resultat. Konkreta utformningsidéer utvecklas i förslagsdelen i
denna rapport.

Värden för hälsa - idrott, rekreation, vila och kontemplation
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Prästholmen och Saxvikens stränder har dessa värden, men det går
att nyttja de flesta offentliga rum på detta sätt i någon utsträckning.
Kyrkogården och Tingsnäs udde är värdefulla oaser för stillhet och
eftertanke. Grönskan i den kommersiella stadskärnan är viktig ur
boendesynpunkt men också för karaktären. Större träd bör skyddas i
detaljplan.

nära odling bidrar även till den biologiska mångfalden. Lämpliga
platser är delar av Tingsnäsområdet inom ramen för en ny stadsdel
samt någon mindre del av nuvarande cirkusplatsen vid Saxnäs. På
någon central plats kan ett urbant offentligt växthus utgöra en attraktion, möjligen i kombination med en demonstrationsanläggning
för hållbar teknik. Strandens Skolområde eller S:t Mikaelsområdet
kan vara tänkbara platser för en sådan anläggning.

Ekonomiska värden - fastighetsvärde, attaktivitet
Närheten till grönytor har i många fall visat sig ge högre fastighetsvärden för angränsande fastigheter. Parker och planteringar indikerar omsorg och upplevs av många som en kvalitet. Denna kvalitet
bör finnas i hela centrumområdet.

Kulturhistoria - regional förankring, platser med historia
De många historiska platserna i centrum kan med utemiljöns
gestaltning lyftas fram och tydliggöras. Kulturhistoriskt värdefulla
miljöer kräver särskild kunskap för att hantera de värden som finns
inte bara hos bebyggelse och andra människoskapade objekt utan
även för växtlighetens historia och dess föränderlighet. Historiska
händelser och osynliga kulturlager bör synliggöras genom s k storytelling - utmärkande av stråk och platser med information, skyltar
och guiderutter.

Ekologisk funktion - artförekomst, spridning, mikroklimat
Grönska bör vara en integrerad del av all stadsmiljö i syfte att
minimera belastningen på ekosystemen från bl a dagvatten, främja
ett gott mikroklimat och stödja artrikedom och artspridning. Det bör
ske genom krav på grönytefaktor såväl i markplan som integrerat
i byggnader. Grönstrukturens kontinuitet är viktig för spridning av
arter. Centrumområdet bör också kompletteras med karaktärer och
funktioner som förstärker detta, t ex koloniträdgårdar och stadsnära
odling, vilket också har sociala värden.

Recipient och dagvattenfunktion - dränering, infiltration
Grönskans funktion som recipient och mottagare av dagvatten
kan särskilt lyftas fram. Markytor bör inte hårdgöras om det inte
är nödvändigt. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska
integreras vid alla ny- och ombyggnader i alla typer av markanvändning. LOD-funktionen bör ges en estetiskt tilltalande och interaktiv
utformning så att den tillför det sociala livet ytterligare värden.

Karaktärer - analys och riktlinjer

Moras grönstruktur präglas av det geografiska läget på gränsen till
fjällvärlden med böljande bergkullterräng och en flack  vågformad
horisont. Älvavlagringarna som format centrumområdets avgränsningar är sandiga och flacka och med mjukt rundade gränsformer.

För barn och unga spelar grönstrukturen och närheten till vattnet en
särskilt viktig roll. De behöver utemiljöer med kvalitet för sin mentala, sociala, fysiska och motoriska utveckling. Träd och buskar kan
även användas för att skapa lekmiljöer i lä och skugga.
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Kopplingarna mot Prästholmen bör utvecklas med ytterligare en
bro med tydlig GC-väg som kopplar stadskärnan till campingen
och evenemangsområdet. Den norra älvstranden bör kopplas till åmiljön som skiljer Prästholmen och stadskärnan med enkelt och naturnära utformade gångvägar som på sina håll kan övergå i spänger
och bryggor. Rasrisken på norra sidan liksom älvens vattenstånd och
isbildning vintertid är viktiga att beakta liksom släntvegetationen.
Syftet bör vara att åstadkomma en passagemöjlighet för motion och
promenader snarare än stadsliv och urbana aktiviteter.
Stränderna bör utvecklas med fler rekreationsfunktioner och attraktioner som lockar folk att röra sig utmed vattnet. Det kan röra sig
om utvecklade kajer, fler bryggor, upprustad strandpromenad, fler
caféer, en större lekplats, utställningsytor för konstinstallationer,
m m. Även användningen av Saxviken i sig bör utvecklas med fler
småbåtsplatser, förbättrad ångbåtskaj, kallbadhus, flytande bostäder,
fler arrangemang på vattnet. Små färjor över viken, uthyrningsverksamhet av vattenaktivitetsredskap, fler badstrandsfunktioner m m.

Odling och produktion
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I dagsläget nyttjas mycket liten andel av de gröna ytorna för växtproduktion och livsmedel. I framtiden är det önskvärt med en större
andel lokalodlade livsmedel - inte för att klara basförsörjningen men
för att tillföra ökad kvalitet och livskvalitet. Odlingslotter och stads-
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Siljans vattenspegel, älvens mörka rörliga vatten och den skiftande
himlen är mycket påtagliga i det stora öppna landskapsrummet. I
centrumområdet är det aldrig mer än 200 meter till en utblick över
vatten.
De relativt magra markerna gör att tallskog dominerar omgivningarna med inslag av mer bördiga åker- och ängsmarker där björk,
vide, al och rönn är karaktäristiska men där även även lönn och
asp förekommer. Friska torrängar och i hagmarker en rik betesflora
utgör små juveler i den annars kärva tallheden. Åkerdiken genomkorsar odlingslandskapet.
I centrumområdet har merparten av naturmarken övertagits av
urbana funktioner och trädgårdar. Klippta gräsytor är ett påtagligt
inslag som ger en mjuk, grön inramning åt bebyggelse och trafikytor. Trädslag som björk och lönn är vanliga som gatuträd, medan
även lind, oxel och olika arter av pilträd används som prydnadsträd
vid exempelvis parkeringar. Trädgårdar inramas typiskt av häckar
av syrén eller rödmålade spjälstaket. I de yttre villaområdena är
variationen stor.

Bearbetningen av ytor är i de flesta gatumiljöer enkel med asfalt och
kantsten, men blir i stadskärnan mer förfinad med betongplattor lagda i mönster, smågatsten och älvdalskvartsit. I miljön runt Strandgatan förekommer även sättsten i den typiska rödgrå färgen. Torg och
platser präglas av successiva om- och tillbyggnader som skapat ett
lapptäcke av material, färger och mönster. Senast iordningställt är
Bälter Svens Torg, som givits en utförligt bearbetad gestaltning med
vattenspel och inlevelserik markbeläggning.
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Forskning kring parkmiljöer har identifierat åtta parkkaraktärer som
särskilt efterfrågas av stadens invånare:
-

Den vilda (vildvuxenhet, vatten, stenar, slingrande
stigar, mystik.)
Artrikedom (mångfald, myller, träd, blommor,
insekter, fåglar, samla.)
Rofylldhet (tystnad, stor, kulturprägel, historieförankring, klippt gräs, städad, välskött).
Skogskänslan (utan slut, enhetligt, varsamma nyanser, 		
tät, bra vägar, kuperad, promenader).
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141

142
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147
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-

Festparken (folkliv, nöjen, caféer, belysning, välskött, 		
intensiv, kvällar).
Prydnadsvärde (kultur, platsbildning, minnesmärken, 		
blomsterarrangemang, statyer, fontäner)
Lekvänlighet (plats att kunna förändra, robust, intim, 		
natur, oömma växter, buskar att gömma sig i).
Idrott (öppna ytor, klippt gräs, avskild, lävegetation.)

I Mora centrum saknas främst parker med den vilda karaktären, artrikedomen och skogskänslan. Detta är naturligt eftersom centrumområdet är urbant. Det finns dock mindre områden där skogskänsla
infinner sig, t ex på Tingsnäs udde och i partier längs norra älvstranden. Dessa områdens naturprägel bör bevaras. Bra GC-vägar till
andra delar av Mora är viktiga för att skapa god åtkomst till skogsområdena.
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Det saknas också artrika parker. Kulturmiljön kring Zorngården
är det närmaste staden kommer idag. En tänkbar utveckling är
att skapa en botanisk trädgård med regional prägel för att tillföra
denna artrikedom, något som kan ha betydelse med hänsyn till såväl
besöksnäring som sociala värden och biologisk mångfald. En sådan
park kan även inkludera stadsnära odling och en offentlig vinterträdgård kopplat till ett tänkbart kretsloppscentrum. Tänkbara lägen är
inom den framtida stadsdelen i Tingsnäs, inom del av cirkusplatsen
eller som en del av Saxvikens strand nära stadskärnan.

För fest och arrangemang bör främst Saxvikens strand utvecklas
ytterligare. Även Tingshusparken kan användas för dessa ändamål,
men med betoning på dess roll som mer neutral, samlande yta för
omkringliggande karaktärsstarka byggnader och funktioner. Gågatorna har också denna funktion och bildar ett nät av stråk som
kopplar samman bl a Prästholmen med Saxviken och Fridhemsplan
med framtida kulturhus vid Vasaloppsmålet.
Lekmöjligheterna är viktiga för stadskärnans attraktivitet för såväl
besökare som boende. En stor, välutrustad och innovativ lekpark bör
tillskapas så nära den kommersiella stadskärnan som möjligt. Lämpligt läge kan vara Saxvikens strand i anslutning till tidigare nämnda
festpark och kanske även botaniska trädgård. Sammantaget kan
skapas en upplevelsemiljö av mycket hög kvalitet som erbjuder ett
varierat utbud av upplevelser i kombination med närheten till vattnet och aktiviteter där. Prydnadsvärdet hos parkerna bör utvecklas
genom ny gestaltning i samband med upprustning.

Stränder och vattenkontakt
De båda stränderna som omger centrala Mora bör utveckla olika
karaktärer - den ena urban, den andra mer naturnära. Saxvikens
strand bildar en båge som börjar i Saxnäs och slutar med Tingsnäs
udde. Stråket ska vara sammanhängande genom en strandpromenad
men innehålla ett stort antal funktioner och karaktärsskiftningar.
Landskapet ger förutsättningarna för olika funktioners läge - små-
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båtshamn, kajer och kallbadhus där vattnet är djupare, badplats och
strandängar där det är flackare och mer långgrunt.
Älvstranden och stråket utmed Hemulån föreslås få en mer naturpräglad karaktär där älvens flora och rasbranter och den mer stilla
åmiljön bibehålls. Tilläggen ska vara försiktiga, både för att naturen
kan gå hårt åt anläggningar i det direkta vattenbrynet, och för att
naturkänslan lätt går förlorad. Vid Lisselby skiftar stråket karaktär
och blir mer småstadsnära.

Anders Zorn och en naturlig plats i vattnet som tema för Moras
utveckling. Denna lek med vattnets olika tillstånd och uttryck kan
renodlas till något unikt. Områden som kan bli aktuella för vatten
som konst- och lekmiljö är bl a saxvikens strand, Tingsnäs, Bälter
Svens plats och Fridhemsplan.
151
156

Vattnets roll på land
Vattentemat föreslås spela en aktiv roll även inne i centrumområdet genom lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Vattnets
rening och fördröjning på väg till recipient minskar belastningen
på ekosystemen men bör också användas och synliggöras som
gestaltningselement i stadsmiljön. Rännilar, dammar och andra sätt
att gestalta vattnet i staden bör uppmärksammas i varje om- eller
nybyggnadsprojekt.

157

Vatten som konst- och lekmiljö bör användas mer aktivt på olika
sätt, alltifrån fontäner och vattenspeglar till konstnärliga tolkningar
av vattnets olika former. Vintertid bör snön utnyttjas för isskulpturer, tillfälliga lekplatser, skidspår i staden och isbanor för skridskoåkning. Akvarellen som konstform har både historiska rötter genom
152
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Markanvändning och funktioner

Handel/Kontor/Bostäder
Bostäder/Handel/Kontor
Publika funktioner
Handel/Kontor
Offentlig service
Bostäder
Park/idrott/fritid

Skala 1:10 000
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Huvuddragen i markanvändningen idag
Idag är centrumområdet relativt tydligt uppdelat i områden som vart
och ett har en egen typ av markanvändning. S:t Mikaelsområdet har
en mycket tydlig profil mot utbildning, Tingsnäs är ett småindustriområde och stora delar av centrumområdets randzoner domineras
av bostadskvarter. Det är egentligen främst i själva stadskärnan som
markanvändningen är mer blandad. I den kommersiella stadskärnan
dominerar handel och kontor, men det finns även ett visst inslag av
bostäder i form av lägenheter. Området närmast Saxvikens strand är
präglat av parkytor, bad, andra former av rekreation samt parkering.
Framtida markanvändningsstruktur

Funktionsblandning och diversitet - mix med bostäder
En ökad blandning av funktioner är eftersträvansvärd i så stor del av
centrumområdet som möjligt. Det gäller i båda riktningarna,
d v s en ökad andel bostäder i verksamhetsdominerade områden
och möjlighet till verksamheter i bostadsdominerade områden. Med
verksamheter menas här alla former av verksamheter, d v s handel,
service, kontor, verkstäder m m. Undantaget är småindustri och
sådana verksamheter som genererar tung trafik, hantering av farliga
ämnen eller som är störande på ett sätt så att boende inte är attraktivt
eller så att människors hälsa påverkas negativt. Endast i befintliga
villaområden bör inriktningen vara mera renodlade bostadsområden.
Även där kan emellertid kombination med kontor och andra mindre
servicefunktioner vara lämpligt och bör därför inte uteslutas.
Även om verksamheter och andra funktioner inte alstar störningar
kan de från boendesynpunkt med tiden komma att upplevas som
störande, varvid konflikter riskerar att uppstå. Därför görs en uppdelning av sådana områden där boendet sker på verksamheternas
villkor och områden där verksamheter får finnas på bostädernas
villkor. Den förstnämnda kategorins områden omfattar stadskärnan
i sin helhet inklusive S:t Mikaelsområdet, medan övriga områden
ingår i den sistnämnda kategorin.
Trafikalstrande funktioner bör förläggas utmed befintliga större gator i trafiknätet. De bör också förläggas nära varandra så att parkeringar kan samnyttjas och kollektivtrafikförsörjningen blir effektiv.
Vid nyetablering av trafikalstrande tjänsteföretag  och andra yteffektiva verksamheter är exempelvis området runt resecentrum lämpligt
som utvecklingsområde.
Alltför ytkrävande etableringar bör inte förläggas till centrumområdet utan lokaliseras till Noret eller Örjanstäppan. Det gäller främst
småindustri och handel med skrymmande varor men även större
verkstäder, bensinstationer och andra ytstora funktioner som förutsätter bil och där kollektivtrafik inte är konkurrenskraftig.

Noder/tyngdpunkter/generatorer
Personintensiva verksamheter som kontor, service och detaljhandel
bör koncentreras till de punkter där tillgängligheten med kollektivtrafik är högst. Med denna princip framträder ett antal tyngdpunkter

i centrumområdets stadsstruktur - den kommersiella stadskärnan,
Vasaloppsmålet/det framtida kulturhuset, Strandens skolområde,
Resecentrum och S:t Mikaelsområdet. Dessa noder ligger samtidigt
i gynnsamt biltrafikläge utmed de övergripande trafikstråken. Även
här bör i möjligaste mån bostäder finnas bland markanvändningsslagen, undantaget området mellan E45 och järnvägen, som är bullerstört och isolerat ur boendesynpunkt. Detaljhandeln bör koncentreras till den kommersiella stadskärnan.

Omlokalisering av industri

I Tingsnäsområdet finns speditionsfirmor och andra företag av småindustrikaraktär. De är ostrategiskt belägna med hänsyn till framtida
utveckling av området och belastar stadskärnan med tung trafik.
Verksamheterna bör därför omlokaliseras till exemelvis Norets
verksamhetsområde eller motsvarande läge där centrumområdet inte
behöver passeras.

struktur där även farligt godslederna utformas som gator i en stad,
inte landsvägar. En betydande del av vägarnas barriäreffekter kommer av att de är isolerade från sin omgivning, vilket bör undvikas
vid framtida utformning.
Bullersituationen utmed de större gatorna samt E45 och RV 70 är
sådan att gällande riktvärden överskrids. Markanvändning som
berörs av riktvärdena (bostäder, skola, vård) ska beakta riktvärdena
samtidigt som skyddsavstånd inte är lämpligt som första lösning.
För att åstadkomma en integrerad och tät stadsmiljö och minimera
trafikledernas barriärverkan bör istället fasadåtgärder, skapande av
tysta sidor, gemensamma tysta gårdsmiljöer och andra liknande
åtgärder vägas in i planeringen. Hastigheten på omgivande gator har
också betydelse för bullernivån. Sänkt hastighet kan på vissa gator
vara en lösning som bidrar till att klara riktvärdena.
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Förädling av brunmark
Stora delar av bangårdsområdet är extensivt använt och tjänar mer
för uppställning av vagnar än för rangering. En stor del av denna
verksamhet bör förläggas till en ny godsbangård närmare Siljanssågen. Detta ger fördelar genom minskat buller, en flytt till ett bättre
läge för rangering av farligt gods samt möjliggör för en sanering
och minskning av antalet spår i området. En minskning av bangården är en förutsättning för att kunna utveckla nya stadsområden för
boende och andra stadsfunktioner i Tingsnäs. En sådan utveckling
kommer att ta många år och omfattar såväl planering av en ny
bangård som utredningar och överenskommelser kring avveckling
av den befintliga bangården. Sannolikt finns vissa föroreningar från
äldre impregnerade slipers och mindre läckage från transportvagnar
som måste saneras.
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Restriktioner, skyddsavstånd och risker
Tingsnäs ligger delvis låglänt, under gränsen för översvämningsrisk. Utfyllnader för att undvika översvämningarsrisk kan behövas
i dessa delar av området för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse.
Geotekniska undersökningar måste göras för att bedöma möjligheten till sådana utfyllnader.
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Utmed norra älvstranden finns områden som är rasbenägna. Förändringar i dessa områden måste föregås av noggranna geotekniska
utredningar för att finna lämpliga lösningar.
E45 och RV 70 är rekommenderade leder för transporter med farligt
gods. Markanvändning i anslutning till dessa vägar ska beakta de
risker som farligt gods kan innebära. Generella rekokmmenderade
skyddsavstånd finns om bebyggelsefritt avstånd på 30 meter samt
60 - 100 meter för bostäder och annan personintensiv verksamhet.
En bedömning bör dock alltid göras från fall till fall beroende på
platsspecifika förutsättningar, hastigheten på olika delsträckor samt
möjliga åtgärder på plats och i detaljplanering. Utgångspunkten bör
vara att kunna blanda funktioner och att medge en tät bebyggelse-
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Delområden, riktlinjer för fortsatt utveckling

placeras och utformas på ett för kulturmiljön hänsynsfullt sätt.

Den kommersiella stadskärnan
Den kommersiella stadskärnan bör fortsätta utvecklas som tyngdpunkt för detaljhandeln. Detaljplaner i området bör möjliggöra
3D-fastigheter, påbyggnader med bostäder på de större befintliga
handelsfastigheterna samt möjlighet till infill där det finns ledig
mark idag. Inriktningen för markanvändningen bör vara hög variation med företräde för handel, restauranger m m. Centrumändamål
är en lämplig beteckning i kombination med bostäder. Bostäder bör
bara undantagsvis medges i markplan mot gata. Lokaler bör planeras in i markplan i flerbostadshus. Kontor bör i princip inte medges i
markplan utan förläggas till ovanförvarande våningar.
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Kraven på utemiljö ska vägas mot att andra funktionella krav för de
verksamheter som finns i området ibland måste ges prioritet. Fastighetsägare ansvarar för markens anordnande på kvartersmark. Detaljplaner bör säkerställa en kvalitativ utemiljö för bostäder genom
bevarande av strörre träd och krav på iordningställande av grönytor.
Grönytefaktor bör tillämpas där brist på grönyta på mark kan kompenseras med vertikal grönska och tillgängliga gröna takterrasser.

Saxvikens stränder
164

Strandområdet vid Saxviken bör medge ett stort antal olika funktioner med inriktning på rekreation. I princip bör hela området utgöra
allmän plats och inte privatiseras. Utbyggnad av anläggningar i vatten (bryggor, kajer, småbåtshamn, utveckling av badplats m m) kan
kräva särskilda prövningar enligt miljöbalken.

S:t Mikaelsområdet
Norra delen av S:t Mikaelsområdet som utgörs av större skolbyggnader bör bibehållas som tyngdpunkt för utbildning men med ökat
inslag av studentbostäder och möjlighet till kompleterande funktioner och mindre företagskluster av kunskapsintensiv karaktär kopplade till utbildningen. Något högre bebyggelse bör kunna medges
förutsatt att den gestaltas och placeras på ett omsorgsfullt sätt i
förhållande till den befintliga strukturen. Ett internt centralt stråk
av offentlig karaktär bör utvecklas som en del av strukturen och
”fredas” från bebyggande i framtida förtätning. Områdets karaktär
som institutionsområde bör bibehållas, vilket begränsar större förtätningar.
Verksamheterna i den södra delen av området närmast E45 bör
successivt omlokaliseras till mer renodlade verksamhetsområden
av småindustrikaraktär. Området bör ges en tätare och högre bebyggelse av kvarterskaraktär för att inrymma mer kunskaps- och
personintensiva verksamheter som specifikt drar nytta av närheten
till Resecentrum. Det skulle kunna röra sig om högskoleverksamhet
eller groddområde för kunskapsföretag. Bostäder bör kunna utgöra
ett mindre inslag i denna miljö men får inte bli dominerande, då företagsmiljön bör utformas på företagens villkor för att bli attraktiva
som etableringsplats. Centrumändamål i bottenvåningar samt kontor
och utbildning är lämpliga regleringar i detaljplaner. Handel bör inte
medges även om läget utmed E45 är gynnsamt.

Resecentrum
Kulturområdet runt Tingshusparken
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Området bör fortsätta utvecklas utifrån de funktioner som finns
idag. Omfattande nya byggrätter bör inte medges i kommande detaljplaner. Däremot kan ett brett spektra av markanvändning tillåtas
så länge som användningen anpassas till platsens kulturmiljövärden
och inte förvanskar eller förstör något värde.
F d Mattsons Järn föreslås utvecklas som ett nytt kulturcentrum med
möjlighet till om- och påbyggnad av befintliga lokaler. Här medges
således ett undantag från restriktiviteten mot nya byggrätter. Byggnadshöjden bör inte överskrida den hos Tingshuset.

Strandens skolområde
Fortsatt utveckling av områdets inriktning och funktionsinnehåll avgör hur markanvändningen kan regleras. Utgångspunkten bör vara
flexibilitet för en kombination av flera användningssätt, vilket också
bör inkludera mycket specifika funktioner såsom evenemangslokaler.

Kristineberg
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Kristineberg bör fredas som en grön lunga. Herrgårdsmiljön bör
utvecklas varsamt med hänsyn till kulturmiljön. Smärre kompletteringar i form av nybyggnader kan medges om det kan visas att de
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Resecentrums markbehov har högsta prioritet vid planläggning av
området runt järnvägsstationen. Befintliga lågt utnyttjade markområden runt resecentrum vid järnvägsstationen bör utvecklas på
samma sätt som S:t Mikaelsområdet - för kunskapsföretag med
behov av regionala kommunikationer för arbetspendling. Framtida
planer bör medge tätare och högre byggnader än idag. En planskild
passage över järnvägsspåren bör planeras för, i ett läge nära själva
stationsbyggnaden.

Tingsnäs
Vid framtida planläggning av Tingsnäs från industriområde och bangård till en ny hållbar stadsdel bör blandade funktioner eftersträvas
med förläggning av service såsom förskola, mindre lokaler för lokal
kommersiell service och andra funktioner i entréplan. Restauranger
och andra publika funktioner bör koncentreras till västra delen av
området, d v s mot Saxvikens strand. Området närmast resecentrum
bör även medge kontor och hotell/konferens. Ytkrävande markparkering bör förläggas i en zon utmed järnvägen och inte glesa ut
bebyggelsestrukturen genom att splittra kvarter. Fordonstrafik bör
i minsta möjliga mån ledas in i området. Bebyggelsen bör bilda en
vägg mot järnvägen för att skapa tysta sidor mot söder så att riktvärdena för buller klaras.
Förvandlingen av Tingsnäs kommer att ta lång tid. En särskild ge-

nomförandeplan bör tas fram för att stegvis nå målet. En etappindelning är nödvändig. Geotekniska utredningar behövs för utfyllnader,
marksanering och vibrationer från järnvägen.

FÖRSLAG
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S a mma n f a t t n in g

Kulturhuset

Trafik – Moras infarter

Kulturhuset blir centralt placerat i staden och kommer att utgöra
en viktigt målpunkt i den östra delen av stadskärnan. Kulturhuset
föreslås inrymma stadsbibliotek, arkiv, teater, konserthall m.m. Det
befintliga byggnadskomplexet utgörs av en äldre tegelbyggnad och
en nyare tillbyggnad. Tillbyggnaden föreslås att rivas och ersättas av ett kulturhus, den äldre delen föreslås rustas med varsamhet.
Gestaltningen av konserthuset tar sitt stöd hos Moras traditionella
symboler men med ett modernt formspråk.

Förslaget innebär en omvandling till stadsgenomfart, anpassad till
stadens skala. Cirkulationsplatser och minskning av antalet korsningar föreslås.

Centrala staden

Förtätning sker genom infill och påbyggnader, omfattar bl a bostäder, handel, service, kontor och kulturhus. Upprustning av de offentliga miljöerna; gågator, platser och parker. Trafikmiljöns orienterbarhet, säkerhet och grönstruktur förstärks genom bl a rakare
dragning av Strandgatan, färre anslutningspunkter, säkrare vägpassager utformade så att gång- och cykeltrafikanter prioriteras.

Kyrkogatan
Kontinuerlig och enhetlig markbeläggning föreslås för hela gågatan
med längsgående möbel- och planteringszon på samma sida längs
hela gatan. Kopplingen till Fridhemsplan förstärks.

Fridhemsplan
Upprustning av parkeringen med samma markbeläggning som
gågatorna förstärker kopplingen. Anslutningen till Kyrkogatan förstärks och görs trafiksäkrare genom att utformas som shared space.
Angöringshållplatser för buss anläggs och mobility center uppförs.
Platsen kvalitet höjs genom vattenspegel och ny belysning.

Köpmannagatan
Föreslås bli bilfri mellan Millåkersgatan och Strandgatan. Kontinuerlig och enhetlig markbeläggning föreslås för hela gågatan med
längsgående möbel- och planteringszon på samma sida längs hela
gatan. Gatan utgör huvudstråk från stadskärnan mot Saxviken. Vattentemat förlängs från Saxviken genom en vattenspegel på Bälter
Svens Torg.

Saxvikens strand
Området omvandlas till stadens vardagsrum mot vattnet. Restauranger, kallbadhus, husbåtar, småbåtshamn, lekplats, park m.m.utgör
målpunkter och vistelseplatser. Mora Strand med pendelstation,
busshållplats och mobility center utgör navet för stadskärnans kollektivtrafik. Säkra gångpassager knyter samman Saxvikens Strand
med handels- och kulturstråken.

Tingshusparken
Parken är centralt placerad i staden och utgör ett nav som binder
samman det föreslagna kulturhuset, kyrkan, Zorngården och stadens
handelsstråk. Parken rustas upp genom ett nytt formspråk, avgränsade ytor för vistelse och passage. Välskötta ytor, sittplatser och
mycket grönska skapar en plats för vistelse och rofylldhet.
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Mossbäcks parkering
Platsen/parkeringen föreslås upprustas med nya trädplanteringar och
i det nordvästra hörnet föreslås en ny byggnad som inramning av
kvarteret. Kvarterets och gaturummets form förstärks genom en ny
byggnad så att boende i innerstaden möjliggörs. Genom att plantera
träd/buskar och/eller sätta plank längs Vasagatan avgränsas parkeringen från Zornmuséet, insynsskydd skapas. Zorngården får även
på så vis en tydligare rumsbildning samt en mer tidsenlig inramning.

Strandens skolområde
Området utvecklas till ett område för evenemang som Vasaloppet
och mässor. Fredsgatan stängs mot Strandgatan och leds istället ut
via Prostgatan. Flera av de befintliga skolbyggnaderna rivs för att ge
plats för en stor öppen plats. Den öppna platsen utformas med gräsoch grusytor där spontanidrott möjliggörs.

Tingsnäs
Området föreslås utvecklas från industriområde till en hållbar
stadsdel. Spårområdet minskas och industrierna ersätts av blandad
bebyggelse i en kvartersstruktur med nytt gatunät. Läget är bra vid
Siljans strand och nära resecentrum. Området matas norrifrån och
parkeringarna är placerade mot spårområdet. På så sätt skapas det
bilfria innergårdar som öppnar upp sig mot söder och Siljan.

Resecentrum
Ett resecentrum med tåg, buss, taxi och pendlarparkering. En ny
byggnad för bussangöring uppförs och sammanlänkas med det
befintliga stationshuset med en byggnadslänk som inrymmer reseservice och turistbyrå. Trafikmatningen till och inom resecentrum
struktureras om, gång- och cykelvägnätet byggs ut och sammanlänkas med omkringliggande områden.

S:t Mikaelsområdet
Området bör utvecklas till ett företags- och utbildningskluster.
Karaktären av ett utbildningsområde förstärks genom att förtätning
sker mot E45/Rv70. Bebyggelsen ges en tydlig struktur och representativitet.

fö rslag
Tr afi k - Mor a s i n f a r t e r
Dagens trafiksituation

Trafiken på Moras infarter, framförallt sträckorna Noretrondellen Morkarlbyvägen och Älvgatan-Badstubacksbron, har under många
år varit hårt belastade av trafik. Skälen till detta är flera. Stråken utgör de enda genomgående kommunikationslederna för motorfordon
mellan Moras olika delar eftersom älven och Siljan skär av tätortens
olika delar. En stor del av trafiken utgörs av tätortsinterna transporter med start och mål inom Mora tätort. Eftersom stråken samtidigt
utgör delar av det övergripande trafiknätet - E45 och RV 70, som
dessutom sammanfaller på sträckan Noretrondellen - Strandgatan,
är också en ansenlig del av trafiken sådan som passerar genom
Mora tätort med start eller mål utanför tätorten. Trafiken är kraftigt
säsongsbetonad och ökar under vintersäsongen i Sälenfjällen samt
under semestertid på sommaren. Under den högst belastade perioden kan trafiken uppgå till mer än 16.500 fordon/dygn (Vägverket,
2006). I realiteten är trafiken ibland ännu större och uppgår till över
20.000 fordon/dygn på Vasagatan.

Tidigare planering

Redan under 1990-talet stod det klart att något måste göras för att
åtgärda situationen. Trafiken på det nationella vägnätet beräknas
öka med genomsnittligt 1-1,5% per år, vilket gör att belastningen
på de aktuella gatorna inom en snar framtid skapar en oacceptabel
situation med låg framkomlighet, köbildning och dålig miljö. Under
slutet av 1990-talet initierades därför en planeringsprocess som
ledde fram till en arbetsplan för en förbifartslösning norr om Mora.
Arbetsplanen fastställdes inte på grund av att medel inte avsatts i
Vägverkets nationella investeringsplan. Någon förbifart bedöms heller inte komma att genomföras före 2021. Istället beslutade Vägverket att studera möjligheten att hantera trafiken på befintligt trafiknät
med erforderliga åtgärder. Efter att ha genomfört en förstudie ”E45/
väg 70 genom Mora” beslutade Vägverket att tillsammans med
Mora kommun och Banverket utreda och samverka kring möjliga
åtgärder enligt steg 1 till steg 3 i fyrstegsprincipen. Nästa steg blev
att utarbeta ett underlag för fortsatt planering, ”Stadsutvecklande
åtgärder i Mora avseende kommunikationer och transporter”, (Mora
kommun, 2009). I detta dokument identifieras övergripande insatsbehov för att åstadkomma en stadsgenomfart, anpassad till stadens
skala och utan storskaliga lösningar enligt steg 4.
Framkomlighetsproblemen som uppstår idag har sitt ursprung i de
många stoppen längs Vasagatan som uppstår tack var de signalreglerade korsningarna. Från Älvgatan fram till södra korsningen med
Stationsvägen återfinns inte minde än fyra signalreglerade korsningar. Det är inte gatusträckningarna mellan korsningspunkterna som
ger problemen utan korsningspunkterna i sig. För att få ett bättre flyt
på trafiken på hela Vasagatan bör samtliga korsningar längs Vasagatan - Strandgatan ses över.

Bildtext: Nuvarande gatustruktur. De blå linjerna visar genomfarter och matarleder. De röda linjerna visar det överordnade gc-nätet.

Bildtext: Framtida lösning för infarter och genomfart. Gatans utformning ska gå från att idag vara en genomfart till att bli en stadsgata.De blå linjerna
visar genomfarter och matarleder. De röda linjerna visar det överordnade gc-nätet. De bruna ringarna symboliserar mobility centers.
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Sekvensanalys
Förslag till framtida utformning och funktion för det övergripande
vägnätet baseras på en analys av gaturummens upplevelsemässiga
egenskaper. Syftet med en sådan analys är att klarlägga vilka effekter dagens utformning har för den kvalitativa upplevelsen av stadsmiljön som helhet, samt att ge ett underlag för förslagen av tänkbara
åtgärder för att förbättra situationen. Gatornas roll förändras därmed
inte, men dess uppgift som element i stadsmiljö som helhet förändras med hänsyn till de mål som kommunen enskilt och tillsammans
med Trafikverket har formulerat. I sekvensanalysen har framförallt
studerats karaktärsskiftningar utmed olika vägsträckor, utblickar,
gaturummets skiftande slutenhet och öppenhet samt gatumiljöns
innehåll i form av objekt som främjar eller motverkar en god helhetsupplevelse. Orienterbarhet, överblickbarhet, tydlighet (visuell
kontrastverkan), visuell komplexitet (ser man för många störande
föremål?) samt karaktärens helhetsgrad utgör aspekter som har ingått i bedömningen ur ett trafikantperspektiv. Sekvensanalysen kan
betraktas som en fördjupning av den övergripande stadsbildsanalysen i analyskapitlet tidigare i denna rapport. På de följande uppslagen presenteras först övergripande slutsatser och förslag som gäller
för samtliga infartsgator. Därefter följer stråkvisa sekvensanalyser
samt förslag för de enskilda stråken.
Övergripande förslag för samtliga stråk
För att förbättra framkomligheten för den längsgående trafiken bör
antalet korsningar minskas. Samtliga korsningar som bibehålls
byggs om till cirkulationer. Det är särskilt viktigt i de signalreglerade korsningarna, där framkomligheten kan förbättras påtagligt på
detta sätt. Sträckorna mellan cirkulationerna blir därmed också mer
överblickbara. Ett antal stråk för oskyddade trafikanter bibehålls
däremot, vilket fordrar särskild omsorg vid utformningen. Dessa
passager är avsedda att koppla ihop stadskärnan med Saxvikens
stränder och Tingsnäs. De flesta av dessa finns redan idag, men ges
en tydligare och bättre utformning.
Vasagatan, Älvgatan och Strandgatan ges en ny gatusektion med
smalare körbana (7,0 meter) med ett körfält i vardera riktningen,
trädplanteringsytor (3,0 meter breda) på båda sidor samt gång- och
cykelbanor (3,0 meter breda) på båda sidor. När det gäller Älvgatan
föreslås trädplanteringszon enbart på södra sidan, dels med hänsyn
till begränsat utrymme på norra sidan, dels därför att älven och befintlig tallskog bildar en naturlig avgränsning som inte kräver någon
trädplantering för sin stadga och tydlighet. Lämplig hastighet på
infartsgatorna är 40 km/h. Körbanans relativt smala sektion bidrar
till att hålla nere hastigheten. Breda sidoremsor för trädplantering
och placering av belysning kan vintertid tjäna som utrymme för snö.
Gång- och cykelbanorna maximerar de oskyddade trafikanternas
trafiksäkerhet och framkomlighet längs gatan, samt att minskar upplevelsen av gatan som ett biltrafikstråk med barriäreffekt. När det
gäller Malungsvägen bibehålls den till sin utformning då trafikflödet
på denna del inte är lika stort. Åtgärdsbehovet bedöms därmed inte
heller som så omfattande. Enstaka smärre justeringar görs.
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En enhetlig belysningsarmatur föreslås för samtliga infartsgator
inklusive en del av Malungsvägen. Detta blir ett sammanhållande
gestaltningselement som skiljer sig från övriga gator i staden och
signalerar infartsgatornas funktion. Planteringszonerna bör vara
gräsytor för att ge ett mjukare intryck. Åtkomst för skötsel ges från
gång- och cykelbanorna. Cirkulationernas rondeller bör däremot
hårdgöras med stenmaterial med hänsyn till de regler som kräver
avstängning av trafik för att komma åt dessa ytor.

fö rslag

SEKVENS BADSTUBACKSBRON/ÄLVGATAN
SEKVENS ETT
Vacker infart med kyrkan i fonden.
Älvrummet är storslaget när man passerar över bron.
Bron är av standardutseende - känns mer som en landsväg med räcke.
Träd och buskar skymmer sidoutsikterna när man närmar sig centrum.
SEKVENS TVÅ
Brett vägrum, låg bearbetningsgrad.
Tydlig rumsllighet mot älven med höga tallar. Vackra utblickar mellan träden.
Lite trasig gräns mot söder med skiftande bebyggelse, p-ytor och hållplatser.
Tillfällig parkering vid Badstubacksbron ger ett stökigt intryck.

1

PARKEN HÅLLER IHOP KONTUREN OCH
VÄGENS GRÄNSER

VÄGRUMMETS KONTUR OCH
RUMSLIGHET ÄR LÅG

2

3

2

1

SEKVENS STRANDGATAN
Väglinjen svänger och bredd samt riktning varierar
Bitvis tydlig kontur i form av hela gräsytor med tydlig gräns, trädplanteringar
Västra sidan, Mora centrum, är svårgreppat då karaktären hos byggnader vad gäller skala och utformning.
Ganska snart skymtar centrum med tätare bebyggelse, signifikativa mora-attribut som vasaloppsmålet, statyn, små röda stugor, kyrkan, gärdesgård etc.

SEKVENS NORETBRON-STRANDGATAN
Sträckan noretbron fram till korsningen älvgatan ser vi som en sekvens då
den tar oss från landskapet till centrum, men då den skiftar karaktär och
varierar väldigt i rumslighet är den samtidigt delad i tre
SEKVENS ETT
Utblickar mot horisonten
Öppet väglandskap, gles bebyggelse, svag rumslighet, brokigt intryck med
skyltar/vimplar/flaggor och smala trottoarer
SEKVENS TVÅ
Utblickar Siljan
Något tydligare kontur med parkkaraktär, hela och väldefinierade gräsytor,
funktioner, vid järnvägsstation
Trädplantering
Högre grad av rumslighet

SEKVENS MALUNGSVÄGEN
SEKVENS ETT
Tydliga konturer och god rumslighet genom vegetation och enhetligt bullerplank
fin överblick över staden med strandenområdet, kyrkan,
staden, siljan och den inramande naturen i fonden.

2

SEKVENS TVÅ
Tydlig kontur, gräns och rumslighet västerut medan den östra sidan är helt öppen där siljan och
strandenområdet syns.
Karaktärsskifte i sekvensen där landsväg blir till mer stadslik infartsgata med trottoarer och där utblickar mot staden och kyrkan blir tydligare.

SEKVENS TRE
Öppet väglandskap, tydliga vägrum; rum skapade av vad mellanrummet,
trafikala, hade över
Vimplar, flaggor, skyltar
Gles och indragen bebyggelse
Svag rumslighet

1

Bildtext: Sekvensanalys över Moras centrums infarter.

centrumutveckling mora

59

f örsla g
Noretbron- Strandgatan, övergripande sekvens

1. Sekvens Noretbron - Kristineberg
Landskapet öppnar sig över vattenrummet där Noretbron passerar
Österdalälven. Snabba utblickar över vattnet och horisonten. Centrumområdet möter med ett öppet väglandskap präglat av gles, tillbakadragen verksamhetsbebyggelse med låg arkitektonisk kvalitet.
Rumsligheten är svag. Skyltar och vimplar stör intrycket. Stålräcken
och höga belysningsstolpar ger landsvägskaraktär. Trottoarer är
smala och upplevs osäkra. Järnvägsstationen framträder successivt
som ett landmärke, medan stadskärnan fortfarande är oannonserad.
De höga träden vid Kristineberg markerar en övergång till en annan
karaktär.

2. Sekvens Kristineberg - Resecentrum

3

Sektion A

2

1

Vägrummet skiftar karaktär och övergår i en mer parkbetonad
sträcka som passerar Kristineberg och Resecentrumområdet via en
höjd. Sträckans mitt utgörs av höjdens högsta punkt. Här erbjuds
överblick och utsikt över såväl stadskärnan som Saxviken. En
stenmur tar upp slänten mot Kristineberg, medan uppvuxna träddungar markerar en rumslighet mot söder och Resecentrum. Klippta
gräsmattor kantar på ömse sidor vilket ger intryck av att det är en
kontinuerlig parkyta som bryts av vägen. Belysningsarmaturerna
byter modell, blir något lägre och riktad enbart mot vägen. Känslan
uppstår att väg övergår i gata. Väl över krönet lutar marken nedåt
igen och vägrummet återtar något av samma upplösta karaktär som
i sekvens 1, men med tätare mellan byggnader, vegetation och andra
intryck längs vägen.

3. Sekvens Resecentrum - Strandgatan
Vägrummet blir åter mer upplöst med otydliga gränser. Bebyggelse
och växtlighet ansluter inte på ett samlat, stadsmässigt sätt. Den parallellgående Älvgatan bidrar till det öppna intrycket. Vägområdets
gränser skiftar mellan asfaltstrottoar och gräsremsor. Korsningen
Vasagatan - Älvgatan - Strandgatan är en av de viktigaste vägvalspunkterna i staden, men har en mycket trafikal utformning med
svängfält och signaler. Estetiska anspråk till stöd för orienterbarhet
och identifikation saknas helt.
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fö rslag
Noretbron- Strandgatan, förslag
Vasagatan blir mer tydligt en stadsgata från och med Noretbron och
vidare in mot stadskärnan. Två av de tre delsekvenserna alléplanteras för att skapa ett tydligare gaturum. Sekvensen förbi resecentrum
lämnas dock utan trädplantering, dels för att bibehålla utblickarna
mot Resecentrum och stadskärnan från höjden vid Kristineberg, dels
för att låta parkmiljön från höjden integreras med parkmiljön framför järnvägsstationen. Muren utmed Kristineberg framträder därmed
fortfarande tydligt som ett gestaltningselement. Gång- och cykelväg
medges endast på södra sidan då gatusektionen är smal just utmed
denna mur.
Korsningspunkterna ersätts med trebenta cirkulationsplatser. Dessa
görs så små som möjligt med hänsyn till att skapa en så rak och
stadsmässig linjeföring längs gatan som möjligt, men med beaktande av utrymmesbehovet för svängande fordon. En ny planskild
passage för gång- och cykeltrafik till och från S:t Mikaelsområdet
mot Resecentrum föreslås också.

Bildtext: Sektion A, Noretbron- Strandgatan. Ny belysningsarmatur, trädrad, hela kanter, den smala asfaltstrottaren till höger blir gräsremsa.

Alléplantering
Cirkulation
GC-väg

Alléplantering

Vasagatan

GC-passage

Noretbron

GC-passage

GC-väg

Resecentrum

Cirkulation

Cirkulation

Befintlig bebyggelsestruktur
Exempel på ny bebyggelsestruktur
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Strandgatan, övergripande sekvens
Gatan som helhet skiftar karaktär mellan att vara ett upplöst väglandskap med utblickar till att bli en gata i park. Gatan kan med
denna utgångspunkt delas in i tre delsekvenser. För helhetsintrycket
saknas sammanhållande element som ger gatan en enhetlig karaktär.
Gatan kröker svagt och ändrar riktning vilket minskar den stadsmässiga prägeln. Kantområdena ändrar karaktär från torftig vägren till
prydnadsplantering.

1. Sekvens Strandgatan - norra delen

1

Strandgatans norra del präglas av svag rumslighet och svag anslutning till angränsande kvarter. Den angränsande bangårdens industrikaraktär är dominant på södra sidan och sänker värdet av de
utblickar som ges mot Saxviken. Strandens skolområde på gatans
norra sida bidrar till ett ödsligt och utsatt helhetsintryck. Längre
söderut övergår staden i en trädgårdsparkkaraktär där de rödfärgade
historiska byggnaderna ger ett representativt och traditionsbundet
intryck. En björkplantering utmed gatans norra sida ger viss stadga
som förstärks ju längre söderut man kommer. Passager i plan för
fotgängare förekommer men är inte tydliga för biltrafikanten. Belysningen är av landsvägsstandard.

2. Sekvens Strandgatan - mellersta delen

2
Sektion B

3
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Mellersta delen präglas av svag rumsavgränsning och cirkulationen i korsningen med Kaplansgatan, som har högre bearbetningsgrad men fortfarande med förbifartens signum - buskplanteringar,
sättsten och svängfält som ger en otydlig och trafikal linjeföring.
Angränsande ytor får en ytterligare mer parkbetonad karaktär med
en mer offentlig prägel vid Tingshuset. F d Mattsons Järn har en
otydlig avgränsning mot trafikmiljön. Området mellan järnvägen
och Strandgatan blir bredare i anslutning till cirkulationen men är
trots hög skötselgrad ett impediment.

3. Sekvens Strandgatan - södra delen
Strandgatans södra del har en tydlig gränskaraktär, där stadskärnans bebyggelse möter gatan på ett enhetligt sätt. Gatan blir också
rakare, men upplevs som väldigt bred, vilket gör att den trafikala
prägeln fortfarande präglar helhetsintrycket. På södra sidan öppnar
sig vägrummet mot Saxviken. Successivt lyfter sig järnvägen på sin
bädd så att den bildar en tydlig gräns mot vattnet. Området mellan
Strandgatan och järnvägen nyttjas delvis för parkering men har även
här en karaktär av stadsimpediment.

fö rslag
Strandgatan, förslag
Det påtagligt breda gaturummet med mycket hårdgjord yta ger
Strandgatan idag en karaktär av genomfart. Den nya sektionen ger
gatan en större stadsmässighet. Geometriskt rätas gatan upp i förhållande till den svepande och kurviga sträckning den har idag.

Cirkulation

Vasagatan

atan

Älvg

Strandgatans start- och slutpunkter byggs om till cirkulationsplatser. Cirkulationen Strandgatan-Älvgatan-Vasagatan bör i ett första
steg utformas med fyra anslutande vägar. I ett längre perspektiv ska
också Tingsnäs anslutas via denna cirkulationsplats och en planpassage. Befintlig cirkulation med anslutning till Tingsnäs stängs då
samtidigt. Detta förutsätter att bangården har flyttats från området.
Ett extra högersvängfält bedöms behövas för att bilda magasin
utmed Strandgatan för att inte begränsa kapaciteten i korsningen vid
bomfällning över anslutningen till Tingsnäs. En planskild passage
för gång- och cykeltrafik föreslås vid korsningen med ÄlvgatanVasagatan. En kapacitetsanalys för en passage i plan visar att en
planfri passage inte behövs av framkomlighetsskäl. En planfri passage ger däremot maximal trafiksäkerhet och anses ge en bättre och
mer konfliktfri passage mellan stadskärnan och Resecentrum. För
att åstadkomma en god passage behöver Strandgatan lyftas något i
förhållande till dagens nivå.

Planskild GC-passage

Stadsmässig
gatusektion

n

Tingsnäs

St

ra

nd

ga

ta

Strandgatans
dragning rätas ut

Ka

pl

Cirkulationen som föreslås vid anslutningen till Malungsvägen placeras så att järnvägen österut passerar tvärs igenom cirkulationen.
En sådan lösning är möjlig om den kombineras med bommar och
signaler, vilket finns även i dagens korsning.

an

sg

at

an

GC-passage

Cirkulation
Bef. anslutning stängs

Utmed Strandgatans sträckning förbi stadskärnan stängs alla in- och
utfarter utom anslutningen med Kaplansgatan. Denna utformas
som en cirkulation med tre ben (när den befintliga anslutningen till
Tingsnäs stängs). Däremot bibehålls passager för fotgängare och
cyklister. Framkomligheten för biltrafiken bedöms inte påverkas
nämnvärt då passerande har flera passager att välja mellan och då
passagefrekvensen inte bedöms bli omfattande. Invid tågstoppet
Mora Strand anläggs angöringshållplatser för i första hand lokalbusstrafiken så att en smidig omstigning mellan regionaltåg och
buss möjliggörs.

GC-passage

Befintlig bebyggelsestruktur

M

or
a

St

ra
nd

Angöringshållplats för buss
och tåg

Exempel på ny bebyggelsestruktur
GC-passage

GC-passage
Cirkulation

Malungsvägen

Bildtext: Sektion B, Strandgatan.
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Malungsvägen, övergripande sekvens

1. Sekvens, södra Malungsvägen
Malungsvägen utgör en vacker infart mot centrala Mora. Det är
emellertid oklart var sekvensen tar sin början när man närmar sig
centrum. Under en lång sträcka har vägen en mer landsbygdsbetonad prägel med skog och villabebyggelse som framträder
sporadiskt. Närmare centrum kantas vägen på västra sidan av en
plantering med rutnätssymmetriskt utplacerade björkar i gräsäng.
Björkarna kan betraktas som infartens ”ledmotiv”. Vid slutet av
björkplanteringen framträder Saxviken i fonden.

2. Sekvens, norra Malungsvägen samt södra Strandgatan
Saxviken som fond utvecklas successivt till ett anslående panorama
med överblick över hela centrumområdet och stränderna i sin fulla
längd. Olyckligtvis finns en stor skyltpelare för bensinförsäljning
mitt i denna utblick. Belysningen är hög och ligger på östra sidan av
vägen, vilket också påverkar panoramavyn. Infartens utformning är
av landsvägsstandard men övergår i att få trottoarer av enkelt snitt
närmare centrum. Den sista delen av infartsssträckan präglas av centrumbebyggelsen och järnvägen som skarp avgränsning av vägrummet på östra sidan.

2

Sektion C

1
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fö rslag
Malungsvägen, förslag
Den återhållsamma prägeln hos infartssträckan bör bibehållas med
björkarna som karaktärsdrag. Malungsvägen bibehåller sin utformning, då trafikflödet inte är så stort att kapacitetsproblem eller
trafiksäkerhetsrisker föreligger som motiverar större omdaning.
Däremot finns anledning att se över korsningspunkter för oskyddade
trafikanter i likhet med andra passager i vägnätet. Infarten är, som
konstaterats, vacker med den sceniska panoramavyn som utvecklas
vid närmandet av Saxviken. Här bör åtgärder vidtas för att frilägga
och bevara denna vy så långt det är möjligt. Det innebär att den
del av den stora gräsplanen vid Saxnäs som ligger i siktlinjen inte
bör bebyggas utan på sin höjd kan användas för odling, cirkusplats
(som hittills) eller andra användningssätt som innebär enbart låga
objekt eller tillfälliga aktiviteter. Belysningsarmaturerna bör bytas
till samma modell som för övriga infartsgator och placeras lämpligen på västra sidan av Malungsvägen för att inte skymma utsikten
mot Saxviken. Bensinskylten som i dagsläget skymmer sikten bör
flyttas.

Bildtext: Sektion C, Strandgatan.
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Badstubacksbron/Älvgatan, övergripande sekvens

1. Sekvens Badstubacksbron
Övergången från landsväg till infartsgata påbörjas vid cirkulationen
Badstubacksbron - Önavägen. Denna plats är bearbetad med den
karaktäristiska älvdalskvartsiten som signum. Den fortsatta raksträckan mot älven är enkel och överskådlig med Kykan i fonden.
Strax före älven avgränsar ett bullerplank utsikten över älven på ett
negativt sätt. Utsikten från själva bron är storslagen och ger en värdig inramning åt entrén till centrum. Standen ger också centrum en
arketypisk tydlighet där staden framstår som samlad och avgränsad.
Bron i sig har en trafikal utformning med räcken av standardtyp,
högt placerad belysning och körbanor av vägkaraktär. Upplevelsen
av bro är därför inte påtaglig. Väl framme på centrumsidan förtas
mötet med själva staden av planterad och spontanvuxen trädvegetation som ger ett tillfälligt och landsvägsmässigt intryck. Därefter
möter den relativt täta staden direkt som en port med karaktäristisk
äldre bebyggelse som ger ett gediget och historiskt kontinuerligt
intryck. Det är dock inte uppenbart att Älvgatan är det rekommenderade vägvalet för resenärer mot Rättvik och Orsa.

1
Sektion D

2. Sekvens Älvgatan

Sektion E

2
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Sekvensen utmed älven är bred med diffusa gränser mot angränsande bebyggelse. Gatan kantas av hållplatser, p-platser och en otydlig
gångbana på södra sidan och en relativt nyanlagd cykelbana på
norra sidan. Stora parkeringsytor vid korsningen Älvgatan - Badstubacksbron ger ett tillfälligt och obearbetat intryck. Inget antyder gatans roll i det övergripande trafiknätet. Utsikten mot älven är en stor
kvalitet liksom tallvegetationen i slänten mot älven. Gatans gränser,
belysning, gångbanor och anslutningar till övriga gator behöver bli
tydligare.

fö rslag
Badstubacksbron/Älvgatan, förslag

1. Sekvens Badstubacksbron
Sekvensen bör förbättras vad gäller brons utformning, lägre belysning utmed vägsträckan (för att ge förutsättningar för dramatisering
av själva bron och vattenrummet) samt en större tydlighet i sökfunktion och trafikledning för att avlasta Badstubacksgata från trafik mot
Rättvik och Orsa.
Korsningen med Älvgatan föreslås utformas som en cirkulationsplats. Denna kan kräva utfyllnader på södra sidan om Badstubacksgatan med hänsyn till nivåskillnaderna, men bedöms som viktig för
att dels fördela trafiken på ett mer säkert sätt än i dagens trevägskorsning, dels utgöra en tydlig entrépunkt till centrumområdet.

2. Sekvens Älvgatan
Älvgatan ges som tidigare nämnts en ensidig trädplanteringszon.
Befintlig tallskogsvegetation tillåts framträda och utgöra gaturummets avgränsning norrut. Befintlig gång- och cykelbana på norra
sidan av gatan bibehålls och en ny tillskapas på södra sidan. Några
enskilda in- och utfarter medges då Älvgatan även i framtiden bedöms få mindre trafikbelastning än Vasagatan och Strandgatan.

Bildtext: Sektion E, Älvgatan. Ny belysningsarmatur, trädrad längs den bebyggda sidan där det
finns yta

Bildtext: Sektion D, Badstubacksbron.

bron

acks

stub

Bad
Förbättrad utformning och
trafikledning

Vasagatan

Trädplantering

atan

Älvg

Cirkulation

St

ra

nd
g

at
a

n

GC-väg

Befintlig bebyggelsestruktur
Exempel på ny bebyggelsestruktur

centrumutveckling mora

67

f örsla g
C e n t ra la s t a d e n

167

Moras stadskärna är väl samlad men brokig när det gäller utformningen av gaturum och platser. Utbyggnaden av dess miljöer har
skett i etapper vilket bidragit till en något ostädad och rörig stadsbild. Bebyggelsen är också så varierad att helhetsintrycket blir
splittrat. För att utveckla stadskärnans identitet och attraktivitet är
en högre grad av sammanhållen karaktär viktig. Stadskärnan ska
uppfattas som en samlad helhet där bebyggelsens variation kan bli
en tillgång istället för ett problem. På detta sätt blir stadskärnan
tydligare gentemot andra områden i centrum och det blir lättare att
orientera sig. Det kommersiella och kulturella utbudet kan också
framträda bättre om det inte behöver konkurrera med negativa
intryck av slitage och övermöblering. Flera av gatumiljöerna har

Funktion
Golvyta
168

169

Sittytor
171

Dagvatten

Ljus
172

Skyltar

68

Kyrkogatan, Köpmannagatan, Fridhemsplan samt framtida omdaning av Moragatan följer en gemensam gestaltningskod. Motivet är
att skapa den samlade identiteten. Koden omfattar markens utformning, materialval, färger, hantering av dagvatten, möblering, ljus
och skyltning. Den är tänkt att tjäna som en riktningsgivare för

174

Komplement (cykelställ, papperskorgar
m.m.)

centrumutveckling mora

utformningen av respektive objekt. Då genomförandet kommer att
ske under flera år och kanske i flera faser av projektering med olika
aktörer inblandade är det väsentligt att koden i varje del får ligga
som en grund för gestaltningsarbetet. För varje delområde i denna
rapport beskrivs hur koden avses tillämpas.
Bärande gemensamma gestaltningsidéer är att skapa en samlad
markyta för de olika gatorna och platserna av älvdalskvartsit, ett gemensamt möbelkoncept, en gemensam belysningsarmatur. Dagvattnet ska så långt som möjligt utgöra ett visuellt gestaltningselement.

Placering

Karaktär

Material

Färg

•

Rörelsestråk för fot-

•

Vägg till vägg

•

Hel, täckande yta

•

•

Rosagrå, matt karaktär

•

gängare av alla slag

•

•

Enkel, samlad

•

Gråsilvrig metall

•

Cykelbana (ej prioriterad)

Kontinuerligt längsgående

•

Sparsmakad, lugn

•

Vistelse

•

Få material

•

Exportering av varor m.m.

•

•

Evenemang

Längsgående möbleringszon

•

Raffinerade mönster

170

Plantering
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tillgänglighetshinder i form av trottoarkanter och andra gestaltningsdetaljer som behöver åtgärdas för att de ska bli helt tillgängliga. Utöver behoven för funktionshindrade är barnens behov av
att kunna röra sig obehindrat en god måttstock för framtida förändringar. Stadsrummens utformning ska bidra till upptäckarglädje,
trygghet, självständighet och lärande genom att möjliggöra rörelse
och erbjuda upplevelser som stimulerar alla sinnen.

Älvdalskvartsit, rektangulart
format vandrande fog, krysshamrade/sågade flammade

•

”Fläta” med oregelbunden
älvdalskvartsit.

•

Ytbearbetning av sten för att
förstärka glimmer och vattenkänsla närmast Siljan.

•

Möbleringszon med LOD, plantering m.m. i metall, galler

•

Skugga

•

Radplantering

•

Uppstammade träd

•

Prydnad

•

Längsgående

•

Skir luftig krona

•

Avskärmning

•

Rytmiserad

•

Ej för vidlyftig

•

Årstidskänsla

•
•

Luftrening
Vila

•

•

Furu

•

Ljust gyllene

Att se och bli sedd

•

Umgänge

Långsträckta bänkar,
stiliserad form med hög
bearbetning i kroppsnära delar

•

•

I längsgående möbleringszon

•
•

Fungerar för alla
Avleda vatten

•

•

Metall, galler

•

Gråsilvrig

LOD

Ränndal nedsänkt i
möbleringszonen

•

•

Del av längsgående
möbleringszon

•

Estetik

•

•

Pedagogik

•

Trygghet

Metall

•

Varmvit med god färgåtergivning

•

Synliggöra, exponera

Täckt av metallgaller med karaktäristiskt
ytmönster
Låg, nedåtriktad, samlad •
ljuskägla

•

Grå armatur

•
•

Skapa stämning
Information

Metall

•

Grå ram, i övrigt variation

•

Butiksskyltning

•

Trafikregler

•
•

Storytelling
Betjäna fotgängare och
cyklister

Metall

•

Grå, grafit

•

I längsgående möbleringszon

•

•

I längsgående möbleringszon

•

Platta skyltar i metall,
•
alt. utstansade bokstäver

•

I fasad direkt ovan
skyltfönster

•

Återhållsamhet

•

I längsgående möbleringszon

•

Modern form där material kommer i fokus

•

Bildtext:
Tabell med gestaltningskod för
utformning av innerstaden.
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Kyrkogatan
Den del av Kyrkogatan som sträcker sig mellan Hamngatan och
Fridhemsgatan utgör stadens primära handelsstråk. Förslaget
innebär en upprustning av Kyrkogatan för att höja kvaliteten och
förbättra dess funktion som stadens centrala gågata.
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leder till att antalet parkeringsplatser minskas kraftigt. Busstrafiken
läggs om och hållplatser skapas vid Strandgatan (Mora strand) och
Fridhemplan. Fyrstegsprincipern för investeringar och åtgärder i trafikmiljön bör även tillämpas när det gäller parkering (se s.45). Om
steg 4 nås finns det möjlighet att utvidga det befintliga underjordiska
parkeringsgaraget mellan Köpmannagatan och Hantverkaregatan.

Den norra delen av gågatan har kyrkan i fonden och ansluter bl a
till Tingshusparken och det föreslagna kulturhuset. Den södra delen
slutar i dag vid Hantverkaregatan med en torgbildning. Kopplingen
till Fridhemsplan är svårtolkad och trots utformningen av torget med
bl a övergångsställen är känslan på plats att biltrafiken prioriteras.
Förslaget innebär att platsen utformas till ett shared space (biltrafik
på de gåendes villkor), gågatans markbeläggning och formspråk
förlängs över korsningen och omfattar även Fridhemsplan. Detta
förtydligar att handelsstråket fortsätter, förbättrar orienterbarheten
och ökar trafiksäkerheten då de gående prioriteras framför biltrafiken.
Som centrumstråk är gestaltningen viktig både för tillgänglighet,
vistelsemöjlighet, orienterbarhet och för att vara representativ för
boende och besökare. Den nuvarande utformningen är längs stora
delar av gatan ett lapptäcke av åtgärder från olika perioder de
senaste 25 åren. Gatan behöver ges ett sammanhängande golv, mer
återhållen möblering, en mer tidsenlig belysning och skyltning som
inte förstärker konkurrensen mellan enskilda byggnaders utformning. Idag är det stor, kanske väl stor, variation mellan moderna och
gamla byggnader, varav somliga är av hög estetisk kvalitet, medan
andra kan behöva förbättras.
Kyrkogatan utformas med ett längsgående sammanhängande band
med polygonmönstrad älvdalskvartsit kantat av stål. Bandet tjänar
som både möblerings-, planterings- och belysningszon samtidigt
som den fungerar som dagvattenuppsamlare. Övrig markyta gestaltas som ett slätt golv klätt med rektangulär älvdalskvartsit, vars
färg är typisk för regionen och Mora. Dess bearbetning och sättning
strävar mot ett lugnt intryck så att människolivet framträder mot en
enkel och harmonisk bakgrund. Enkelheten gäller även utformning
av möbler, belysning och skyltning, återigen så att själva byggnaderna och människorna i gaturummet får stå för variationen.

Gångzon

Gångzon
Möbleringszon

Bildtext: Sektion av Kyrkogatan.

Älvdalskvartsit
Dagvattenränna
i corten

Möbleringszon

För att göra stadskärnan mer funktionsblandad och för att kunna
erbjuda centrala bostäder föreslås påbyggnad på de befintliga handels- och kontorsbyggnaderna i sydöstra delen av gågatan. Bostadsbyggnaderna utformas som radhus vilka placeras parallellt med
gårdsmiljöer emellan.
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Nya handelslokaler föreslås längs Moragatan, vilket bl a möjliggör
att butikskedjor med krav på stora lokaler kan etablera sig. Handel
föreslås i bottenväningen och bostäder/kontor i de övriga våningarna. Byggnadskropparna förstärker Moragatans gaturum och handelsetableringarna förstärker Moragatan som ett handelsstråk. Byggnaderna tar befintlig busshållplats och parkering i anspråk vilket
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Bildtext: Illustrationskarta som visar ett utsnitt av Köpmannagatans markbeläggning och möblering.

fö rslag

Ka

pl

an

sg

at

n

an

ta
Vasaga

Gågatan ges en enhetlig gestaltning
med sammanhängande golv, mer
återhållen möblering samt en mer
tidsenlig belysning och skyltning
Ha

mn

ga

tan

Ky
rko

ga

tan

Ett längsgående sammanhängande
band kantat av stål. Bandet tjänar
som både möblerings-, planteringsoch belysningszon samtidigt som
den fungerar som dagvattenuppsamlare.

tan

n

Möjligt att utvidga befintligt parkeringsgarage

rag

Kö

Mo

l

Mil

ata

ga

rs
åke

pm

an

na

Bostadsradhus

Handel i bottenplan, kontor och
bostäder.

ga

tan

185

Bä

lte

rS

ve

ns

tor

ga

ta

n

g

an

at

eg

ar

rk

ve

nt

Ha

St

ra

nd

Shared space

186

Fridhemsgatan
Befintlig bebyggelsestruktur
Exempel på ny bebyggelsestruktur

187

centrumutveckling mora

71

f örsla g
F r i d h e ms p la n
Fridhemsplan domineras av bilparkering och uppmurade planteringskasuner. Bebyggelsen är finstämd med en enkel 50-talsarkitektur och en förebildlig kombination av bostäder och butiker i
entréplan. Genom markytans uppdelning och disponering är torget
svåröverblickbart. Ombyggnad krävs även då busstrafiken läggs om
och angöringshållplatser behöver anläggas utmed Fridhemsgatan.
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Ett särskilt problem utgör kopplingen till Fridhemsplan. Torget
syns i princip inte från gågatan på grund av skymmande, om än för
stadsmiljön välgörande, trädplantering. Trafiken som skiljer torget
från Kyrkogatan är måttlig och bedöms inte utgöra något större problem och behövs som en del av sökringen för trafik till stadskärnan.
Denna del av Kyrkogatan behöver utvecklas så att kopplingen till
Fridhemsplan förstärks. Det sker genom att gatan dubbelriktas och
flyttas mot Fridhemsplan så att Kyrkogatan kan breddas hela vägen
till Fridhemsgatan. Körytan utformas som en del av torget, s k ”shared space”, där bilar och oskyddade trafikanter rör sig tillsammans
på de oskyddades villkor i gångfart. Körbanans markbeläggning
blir därmed som en del av gågatan. Ytan för shared space omfattar
även den del av Fridhemsgatan söder om torget där utrymme ges för
angöringshållplatser för lokalbusstrafiken.
Fridhemsplan föreslås bibehålla sin funktion som torg för både
handel och parkering. Befintliga gångstråk utmed butikernas fasader
bibehålls men uppgraderas genom byte till ett material som samspelar med Kyrkogatan så att anslutningen till gågatan förstärks.
Trädplanteringen mellan Kyrkogatan och Fridhemsplan tas ner och
ersätts med en plantering som underlättar överblick och förstärker
sambandet mellan gatan och torget. I hörnet Kyrkogatan-Fridhemsgatan föreslås ett Mobility Center med service för cyklister, uthyrning av cyklar och kartor för besökare. Funktionerna samlas tillsammans med offentliga toaletter i en modern pendang till kyrkan som
avslutning i Kyrkogatans siktlinje mot söder. I anslutning till denna
introduceras även offentlig konst i form av stilla vatten och skulptur.
Parkeringsytorna förenklas till sin disponering och de avgränsande
stenkasunerna tas bort så att platsen får ett mer öppet och generellt
golv. Ny belysning bör också tillföras så att torgets form och dess
gränser betonas och blir tydliga.
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Åtgärderna bidrar till att ett torg med god kollektivtrafik, trygg trafikmiljö, parkeringsmöjligheter, handel, god koppling till gågatan,
inslag av grönska och vatten och med en enhetlig gestaltning skapas. Ett tryggt rum för vistelse, lek och vila. En plats för att kunna
se och bli sedd.
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K ö p ma n n a g a t a n
Köpmannagatan utgör en del av stadskärnans gågatustråk och är
en viktig del av nätverket av promenadstråk. Gatan föreslås därför
befrias från kontinuerlig biltrafik mellan Millåkersgatan och Kajen.
Infarten från Strandgatan stängs och angöringstrafik leds via Moragatan. Endast distributionstrafik till butiker i området medges.
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Köpmannagatan föreslås utvecklas som huvudstråket från stadskärnan mot Saxviken. Kopplingen till vattnet förtydligas och syftet
är att ge en känsla av närhet till vatten redan från korsningen med
Kyrkogatan. Gatans beläggning föreslås vara samma material som
för Kyrkogatan, d v s älvdalskvartsit. Detta material ges en karaktär som vid närmandet av kajen ges en karaktär som associerar till
vattenblänk. Det kan ske genom inslag av polerad sten eller genom
färgskiftningar i stenen. Gatan slutar vid vattnet i en brygga som
föreslås utvecklas med ett kallbadhus.
Bälter Svens torg förstärks och förtydligas genom trädplantering,
vattenspeglar och att mötet med Köpmannagatan markeras på ett
tydligare sätt i markbeläggningen. Vattenspeglarna förstärker kontakten med Siljan och bidrar till en rogivande miljö med möjlighet
till lek. Träden bidrar med grönska och skugga.

gröna oaser. Platsen är utmärkt för exempelvis uteservering i kombination med kompletterande butiker samt möjlighet för de verksamheter som ersätter nuvarande kulturhus att breda ut sig utomhus.
För att göra stadskärnan mer funktionsblandad och för att kunna
erbjuda centrala bostäder föreslås en ny byggnad i korsningen
Köpmannagatan/Millåkersgatan. Byggnaden föreslås ha handel/
verksamheter i markplan och bostäder i de övriga planen. Förutom
tillskottet med bostäder bidrar byggnaden till att handelsstråket
förlängs norrut och byggnadskroppen förstärker kvatersstrukturen
och gaturummet.
I och med att Köpmannagatan omdanas till gågata mellan Strandgatan och Millåkersgatan föreslås gång- och cykelpassagen över
Millåkersvägen att trafiksäkras. Passagen flyttas så att den hamnar i
förlängningen av Köpmannagatan och utformas så att bilister förstår
att man kommer till en passage för oskyddade trafikanter. Platsen
framför polishuset omformas och förtydligas genom bl.a. trädplantering. Entrén till polishuset tydliggörs på så sätt och får en förgård.

Gångzon
Möbleringszon

Gångzon

Bildtext: Sektion av Köpmannagatan.

Möbleringszon

Korsningen med Strandgatan fordrar särskild omsorg, eftersom
Strandgatan är en gata i det överordnade trafiknätet och en del av
det nationella vägnätet. En säker och tydlig passage för fotgängare
och cyklister ska ordnas i plan. Det kan ske genom att markbeläggningen utformas så att bilister förstår att man kommer till en passage för oskyddade trafikanter.
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Trädgaller

Älvdalskvartsit
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Belysning och möblering föreslås följa samma riktlinjer som för
Kyrkogatan.
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Den öppning mot Köpmannagatan som finns i kvarteret mellan Moragatan och Kyrkogatan föreslås utvecklas till en ”pocketpark”, då
den kommersiella stadskärnan är tätbebyggd och i behov av fler små
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Bildtext: Illustrationskarta som visar ett utsnitt av Köpmannagatans markbeläggning och möblering.
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S a x v ik e n s s t ra n d
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Stadskärnan möter Siljan vid Saxvikens strand. Detta möte är redan
idag en attraktiv strandpromenad med bryggor, ångbåtskaj och parkmiljöer. Genom utveckling av Strandgatan från karaktär av genomfartsled till stadsgata med tydligare passager förstärks kontakten
mellan stadskärnan och vattnet. Passagerna och de sammanlänkande
stråken är av största betydelse för livet utmed vattnet och strandens
roll för hela stadskärnan. Stråken leds ner till vattnet och bildar
”ankarpunkter” utmed strandkanten i form av bryggor och plattformar. Ankarpunkterna skapar en sekvens av rytmiskt återkommande
mötesplatser utmed kajstråket som bringar en viss ordning åt de
händelser och funktioner som samlas längs vattnet.
Strandområdet befrias från biltrafik närmast vattnet genom att
Tingsnäsgatan tas bort. Biltrafik kan angöra från Strandgatans båda
ändpunkter där cirkulationsplatser föreslås. Befintliga och nya
infartsparkeringar för att betjäna stadskärnan, strandområdet och
det framtida Tingsnäs ger sammantaget god åtkomst till staden.
Utvecklingen av ett mobility center vid tågläget Mora Strand med
busshållplatser och möjligheten att erbjuda bilpool och cykelutlåning bidrar ytterligare och möjliggör fler färdsätt. Förutom bilparkeringarna är Saxvikens strand bilfri och över Strandgatan anläggs nya
trafiksäkrare gc-passager. Detta ökar trafiksäkerheten och känslan av  
en parkmiljö ökar inom området, vilket inte minst gynnar barn och
barnfamiljers vistelse.

stärker Mora som stad vid Siljan. På sikt bör det bli möjligt att röra
sig runt hela Saxviken genom att erbjuda någon form av vattenburen
passage mellan Tingsnäs och Saxnäs – mindre färja, flottförbindelse
eller liknande. Då kan öarna i viken integreras i ett cirkulärt rekreations- och upplevelseområde.
På sträckan utmed själva stadskärnan är strandområdet strukturerat
för att spegla stadskärnans strikta kvartersmönster – staden når ända
fram. Markytorna har tydliga gränser mellan gångstråk och kvartersytor. Karaktären präglas av anlagda ytor med hög bearbetningsgrad och materialitet. Från det tydligt urbana förändras karaktären
gradvis mot mer parkliknande miljöer längre österut och övergår så
småningom i naturpräglad strandäng. Denna gradient bör renodlas
och förstärkas så att den blir konceptuellt tydlig.

219

Mora saknar traditionell stadspark med många aktiviteter och upplevelser. Saxvikens strand blir det naturliga alternativet med centralt
läge, stora trafikfria grönytor och närhet till vattnet. Vid stadskärnan
kompletteras funktionerna med ytterligare caféer, någon mindre
butik och andra verksamheter som ges en säsongsbetonad prägel i
lätta paviljongbyggnader. Dessa bildar tillsammans ett ”stöd” för
möten och intensifierar stadslivet vid vattnet. Här utvecklas även
småbåtshamnen och ångbåtskajen med ytterligare bryggor, däck och
kajer. I Köpmannagatans förlängning föreslås ett kallbadhus som
fungerar som en mötespunkt på sommaren (och kanske även vintern?). Längre österut utvecklas befintliga parkmiljöer med en större
stadsnära lekplats, prydnadsplanteringar med fokus på artrikedom
och skönhetsupplevelser, andra parkrelaterade aktiviteter som olika
utomhusspel.
Ett nytt inslag i Mora är ett antal flytande bostäder. Dessa bidrar
inte så stort till bostadsförsörjningen men förstärker den marina
karaktären betydligt samt innebär en alternativ boendemiljö. Ytterligare längre österut finns Tingsnäs badplats som rustas upp i takt
med att Tingsnäs nya stadsdel byggs ut. Här finns också utrymme
för stadsodling och urbana fruktodlingar samt drivhus för den nya
stadsdelen och demonstrationsanläggningar för bebyggelsens kretsloppslösningar. Sammantaget bildar detta ett händelsetätt upplevelsestråk där alla årstider kan finnas representerade. Själva Saxviken
är i högsta grad en vital del av detta stråk, där olika evenemang och
förbättrad framkomlighet, tillgänglighet och åtkomst till vattnet för-
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Ti n g s h u s p a rk e n
Tingshusparken delas idag in av Tingshuset och några mindre träbyggnader så att ett antal ytor med olika karaktär skapas - framför
Tingshuset som en enkel institutionsparkskaraktär, gräsytan bakom
Tingshuset som passage samt några mindre gräs- och grusytor runt
de små röda trähusen som har enkel trädgårdskaraktär.
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Tingshusparken föreslås vidgas till ett parkområde som omfamnar
såväl den befintliga Tingshusparken som det framtida kulturhuset,
Vasaloppsmålet och den parken med Gustav Vasa-statyn. Ramen för
detta bildas av de trädalléer som redan finns eller som skapas genom
trädplantering av Strandgatan. Detta områdes epicentrum utgörs av
det nya kulturhuset.
Den ”egentliga” Tingshusparken ska tjäna både som aktivitetsyta
och länk i stråket stadskärnan - Resecentrum via Vasaloppsmålet.
Avsikten är att kanalisera besökare via målet och leda dem antingen
längs Vasagatan eller genom parken till Moragatan eller Kyrkogatan. En annan viktig koppling är axeln Kommunhuset - Kulturhuset
- Kajen vid Saxvikens strand. Parken struktureras efter en gestaltning av flödena av människor genom parken. Dessa flödeslinjer
gestaltas i mark som gränser mellan olika markmaterial, rännilar för
dagvatten och som genomlöpande, böljande långa bänkar. Flödeslinjerna ger orienterbarhet som rörelsemönster som kopplar samman
viktiga målpunkter men associerar också gestaltningsmässigt till
en rad karaktäristiska Mora-attribut; vattnet som rännilar, skidspår
som kröker och korsar varandra, trådar som löper samman till en
väv i kulturhusets textila glasmönster. Bänkar och gångstråk blir en
”röd tråd” genom staden att ledas längs, för att hitta rätt bland de
riktningsbyten som präglar området. Markytorna ges karaktär av
det lokala ängs- och hagmarkslandskapet i domesticerad form med
grus, klippt gräs (aktivitetsytor), äng och björkdungar samt planterade inslag av därtill lämplig blomflora.
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Platsen framför nya kulturhuset blir ett generellt, stenlagt torg med
släta plattor och svag lutning ner mot Saxviken. Torget kan nyttjas
för skulpturer, tillfälliga utomhusutställningar m m. För Vasaloppets målgång skapas en generell trottoaryta av stenmaterial med ett
ingraverat ”skidspår” av stål som leder till målporten. Längs denna
linje skapas en ”walk of fame” med plaketter över alla Vasaloppsvinnare.
Ett kulturhus med intilliggande torg och en upprustning av Tingshusparken gör att platsen blir en målpunkt i staden. En plats som
inte bara passeras utan en plats för vistelse, iakttagelser och upplevelser. Platsens olika markbeläggningar och formspråk utgör en
bred bas och möjliggör olika sorters aktiviteter. Det skapar en plats
som kan nyttjas av alla i staden.
Trafiksäkerheten ökar i och med att gång- och cykelpassagerna till
parken utformas till förmån för de gående och cyklande.
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Läget är mycket bra och utgör en del av stråket mellan stadskärnan
och det nya resecentrum. De övergripande stråken för biltrafik tangerar också platsen liksom, inte minst, Vasaloppsmålet. Närhet till
Tingshusparken med angränsande viktiga funktioner - kyrka, tingshus, rådhus, Zorngården och den kommersiella stadskärnan gör det
nya kulturhuset till den främsta samlingspunkten i denna ensemble.
Den befintliga, ursprungliga tegelbyggnaden har på senare år fått en
tillbyggnad i en våning mot Vasaloppsmålet. Den ursprungliga delen
av byggnadskomplexet har historiska värden och är trots en del sentida tillägg ursprunglig till sin karaktär. Den sentida tillbyggnaden
föreslås rivas och ersättas, medan den ursprungliga tegelbyggnaden
föreslås rustas med varsamhet.

Kulturhusets funktioner

240

Det nya kulturhuset blir platsen för stadsbibliotek, arkiv, teater, mindre konserter, seminarier och föreläsningar, tillfälliga utställningar,
barnverksamhet samt café och restaurang. Den nya delen blir en

generell och flexibel behållare för olika aktiviteter och kulturevenemang. Den befintliga tegelbyggnaden inhyser mer permanenta
verksamheter och administration.

Tänkbart gestaltningskoncept
Naturgivna och kulturellt skapade objekt förvandlas och sammanförs i en byggnadsform. Den traditionella brudkronan och
snöflingan är två mycket starka lokala symboler som förenas av
den struktur av flätverk som också återfinns i annat lokalt hantverk
såsom knyppling och dräktmönster. Båda är också universella som
symboler för sammanhållning i kulturell och fysikalisk mening. De
representerar Mora som kulturstad och vinterstad. Den cirkulära
grundformen som finns hos dessa två symboler kombineras med den
mjukt vågformade linje som finns i alltifrån horisont till norrsken
och penseldrag i dalahästens mönsterkurvatur. Byggnadens planfigur utgår därmed i sin centrumpunkt från cirkeln men får en böljande ytterkontur som görs distinkt genom ett ribbverk verktikaler där

skogen i förädlad form träder in i arkitekturen. Tanken är därmed
att förena de starkaste symbolerna hos Mora i en modern form som
samtalar med den befintliga byggnaden genom kontraster.
Fasaden bakom spjälverket utgörs av glaslameller. Den cirkulära
centrumpunkten blir en ”krona” genom att ledas upp genom taket som en lykta som lyser ut över staden. Brudkronans texturella
mönster kan återkomma i fasaden i form av invändiga textilier eller
mönster i själva glaset.
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Bildtext: Perspektiv kulturhuset sett från Tingshusparken.
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Bildtext: Ovanifrånperspektiv kulturhuset taget från väster.
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Kvarteret mellan Kyrkogatan och Vasagatan har idag en öppen
karaktär mot norr med endast ett lågt staket som avgränsning mot
Vasagatan. Ytan är asfalterad och nyttjas som en viktig parkering
för besökare till stadskärnan. Den brokiga samlingen byggnader
utmed Kyrkogatan visar sina baksidor på ett intressant sätt, men
stadsbilden försvagas av det torftiga intrycket av själva parkeringen.
Kvarteret bedöms också kunna inrymma nya byggnader, främst för
bostäder.
Området bör utvecklas genom en förtätning med en ny större byggnadskropp i 3-4 våningar i hörnet Vasagatan - Millåkersgatan. En
del av kvarteret behöver då reserveras för utevistelse och bostadskomplement. Parkering för denna byggnad förutsätts ske i källarplan.
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Själva parkeringen föreslås i princip bibehålla sin funktion. En
väsentlig kvalitetshöjning vad gäller miljöns utformning och gestaltning föreslås, främst i form av träd- och häckplantering som ger en
avsevärt mjukare och grönare inramning. Befintliga uppvuxna träd
längs Vasagatan är mycket värdefulla och bör värnas vid upprustningen. Dessa träd bör kompletteras med ytterligare växtlighet
alternativt ett träplank så att ett insynsskydd skapas. Zorngården på
andra sidan gatan får på så vis en tydligare rumsbildning samt en
mer tidsenlig inramning. Parkeringsytorna behöver sannolikt omdisponeras för att inrymma träd med risk för att kapaciteten sänks
något.
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Strandens skolområde är ett av fokusområdena i centrum, strategiskt
beläget för många tänkbara användningsområden, bl.a. funktioner
för Vasaloppet och andra större arrangemang, bostäder, ungdomscentrum, kontor mm. Området bör användas för sådana verksamheter som har behov av närhet till resecentrum. Platsen är också
exponerad för all genomfartstrafik, vilket kräver särskild omsorg vid
gestaltning av ny bebyggelse för en representativ infart till stadskärnan.
I ett nära tidsperspektiv avses de äldre skolbyggnaderna (förutom
”Rosa huset”) rivas då de är i dåligt skick. Hela markytan kan då
disponeras för Vasaloppet, mässor och lek/idrott. Området är ett
viktigt skyltfönster för Moras identitet. Utgångspunkten för gestaltningen av ytan är att skapa en flexibel aktivitetsyta. En aktivitetsyta
som medger spontanlek, spontanidrott, evenemang, mässor och
framförallt ett modernt uttryck för det aktiva Mora. Gestaltningen
bygger på en grafisk lekfullhet med tydliga och robusta fält av gräs,
grus och asfalt inramade av stråk av breda betongränder. Formgivningen har sitt ursprung i stadsplanen radieära stråk mot Siljan.
Ytorna är flexibla och jämna. Här finns spelplaner uppmålade,
basketkorgar, skateutrustning och andra redskap för aktiviteter som
går att flytta. Närmast Ungdomens hus skapas ett entrétorg med

fallskyddsunderlag i vältgummi för ex Parkour. Utmed huset löper
en träterrass som scen och uteplats mot söder. Fruktträd ramar in
den mer småskaliga miljön närmast huset medan kraftiga rader av
björkar skapar gräns för hela området. Vid hörnet Prostgatan och
Älvgatan kan en större parkeringsyta anordnas för evenemang.
Parkeringsytor inom det framtida Tingsnäs kan nyttjas som komplement för evenemang eller om parkeringsytan inom Strandens skolområde tas i anspråk för bebyggelse. Ytorna inom evenemangsdelen
ska vara flexibla och ges därför en generell karaktär som gräs- och
grusytor.
Fordonstrafik matas från Fredsgatan eller från Älvgatan. För
busstrafiken föreslås en passage genom området på södra sidan om
Ungdomens hus för anslutning till Älvgatan. Vid större evenemang
som t.ex. Vasaloppet kan gång- och cykelvägen i den norra delen
användas för busstrafik som då får en direktanslutning till cirkulationsplatsen. En ny planfri gång- och cykelpassage med Strandgatan
föreslås knyta ihop Strandens skolområde med Resecentrum. Passagen föreslås göras luftig, bred och ljus, men innebär också marknivåanpassning av såväl Strandgatan som angränsande markområden.
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Alternativstudie som visar hur Strandens skolområde kan
nyttjas vid Vasaloppets olika arrangemang.
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Tingsnäs kan utvecklas från industriområde till en hållbar stadsdel.
Området är lämpligt att exploatera med tanke på närheten till
resecentrum med bästa tänkbara kommunikationsläge för pendling
i regionen eller etablering av företag, närheten till stadskärnan,
S:t Mikaelsområdet och vattnet. Stadsdelen förstärker kopplingen
mellan stadskärnan och resecentrum samt S:t Mikaelsområdet.
Kontakter över eller under järnvägen är dock en förutsättning för att
sammankopplingen ska fungera väl och resecentrums transportmöjligheter ska kunna nyttjas. Omvänt kan mark inom Tingsnäsområdet
användas för angöring till Resecentrum.
Området planeras att trafikmatas från E45 via Vasagatans cirkulationer öster och väster om resecentrum. Vägstrukturen inom Tingsnäs
byggs upp med en matargata som förläggs mellan det nya bostadsområdet och dess parkeringsytor. Fordonstrafik bör i minsta möjliga
mån ledas ytterligare in i området. Strävan är att hålla bostadsområdena bilfria, som ett led i detta stängs den befintliga Tingsnäsvägen för trafik och byggs om till gång- och cykelstråk. Detta gör att
kontakten med vattnet och stranden ökar i och med att lokalgatan
som barriäreffekt tas bort. Sett ur ett barnperspektiv blir närmiljön
trafiksäkrare och barnen kan i större mån själva upptäcka, vistas och
transportera sig mellan gårdarna utan översyn av en vuxen.
Socialt bör Tingsnäs bli en blandad och väl funktionsintegrerad
stadsdel. Området bedöms kunna inrymma upp till ca 400 lägenheter med 2-4 våningsbebyggelse och en täthet som motsvarar den
i stadskärnan. Denna omfattning är tillräcklig för att viss service
ska kunna inrymmas inom området såsom förskola, gruppbostäder,
lokal kommersiell service m m. Närheten till andra tyngdpunkter i
centrum ger underlag för restauranger och annat kommersiellt utbud
som bidrar till funktionsmixen.
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promenad, lekplats, odlingar, fruktlund och badplats. Från resecentrum skapas ett huvudstråk som sträcker sig ner ner mot vattnet och
förlängs ut i vattnet. Längs detta stråk centreras områdets lokala och
komersiella service.
Den ekologiska hållbarheten bör vara långt utvecklad. Effektiva
gemensamma uppvärmningssystem och plusenergiteknik kompletteras med solcellsteknik för hushållsel. Organiskt avfall omhändertas
lokalt och återgår i livsmedelsproduktion. Fekaliser och urin separeras och återförs i kretsloppen som gödning och rötslam för biogasproduktion. Biogasen används som drivmedel i bussarna. Brännbart
avfall tas omhand genom ett sopsugsystem inom området som på
sikt kan byggas vidare till bl a Strandens Skolområde och S:t Mikaelsområdet. Avfallet bränns för fjärrvärmeproduktion. Dagvattenmängderna minimeras genom begräsnning av den hårdgjorda ytan
och fördröjs och renas genom lokalt omhändertagande både i form
av gröna tak och som en integrerad del i bostadsgårdar och gaturum.
De nya byggnaderna är intelligenta vad gäller elförsörjning, vattenförbrukning, dagsljusinsläpp och andra funktioner som reglerar
energianvändning och inomhusmiljö. Materialen är sunda, rättvisa,
återvinningsbara och med litet ekologiskt fotavtryck. De är också
lokalt producerade med lokala material och av lokal arbetskraft. De
är gestaltade för att uttrycka hållbarhet i ett regionalt sammanhang.
När rangerbangården minskas till yta frigörs mark som kan nyttjas
till parkering. Antalet bilparkeringar för de boende hålls nere genom
en begränsning av p-normen, införandet av bil-och cykelpoolsystem
och ett nyttoväxlingssystem där samhällsnyttan med att inte äga bil
växlas mot rabatterade tåg- och bussresor. Övrig friyta kan nyttjas
som arbetsplatsparkering samt som besöksparkering vid tillfälliga
arrangemang tex Vasaloppet.

Strukturen bör slutas mot järnvägen och E45 med hänsyn till buller
och andra störningar men öppnas mot Saxviken i söder. Byggnader bör placeras så att utsikten tas tillvara för alla lägenheter men
samtidigt bildar tydliga sociala enheter i form av gårdar och med en
tydlig rumslighet som hör staden till. En samlad bebyggelselinje,
om än med öppningar, bör skapas utmed gång- och cykelstråket vid
Saxvikens strand. De gröna ytorna fungerar som rekreationsområde
för stadsdelen och blir därigenom befolkade och livaktiga. En del av
ytorna fungerar som lokala matproduktionsytor eller kolonilotter för
de invånare som är intresserade. Vattenkontakten förstärks genom
att kanaler dras in i området.
Norr om gång- och cykelvägen skapas bostadsbebyggelse med
halvoffentliga och halvprivata gårdsmiljöer medan det söder om
gång- och cykelvägen skapas offentliga miljöer. Gårdsmiljöerna
utformas utifrån ett program för social hållbarhet som syftar till att
skapa gemenskap, stimulera alla sinnen, bidra till fysisk aktivitet
och ett tryggt boende i livets olika skeden. Den offentliga miljön vid
vattnet föreslås att utformas med småbåtshamn, badbryggor, strand-
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Illustration förslag till nytt resecentrum.
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S : t M i kael so m r å d e t
S:t Mikaelsområdet utgörs till stor del av utbildningslokaler för
Mora utbildningscentrum och S:t Mikaelsskolan. Utöver detta finns
här bl a Samhall och bilserviceanläggningar. Området ger ett ordnat
intryck i sin norra del men den södra delen mot E45 / Rv 70 har
en brokig infartskaraktär som inte är representativ för det centrala
läget.
I framtiden bör området utvecklas så att närheten till resecentrum
och de goda kommunikationerna utnyttjas för regionförstoring. Det
innebär ökad etablering verksamheter med regionalt upptagningsområde och hög persontäthet. För att åstadkomma detta behövs en
omvandling av främst den södra delen av området mot en tätare
bebyggelse med mer ordnad struktur och representativitet. Karaktären som utbildningsnod kan förstärkas med kunskapsbaserade
företag med koppling till befintliga verksamheter eller etablering
av nya utbildnings- och kunskapsfunktioner. Även inslag av främst
studentbostäder bör finnas. Området kan rymma ca 40 studentlägenheter i de delar som är skyddade mot störningar från E45/Rv 70. Det
är också tänkbart att hotell och konferensanläggningar skulle kunna
etableras med tanke på läget. Identiteten och attraktionskraften kan
förstärkas genom demonstrationsanläggningar för miljöteknik och
ett offentligt växthus som utvecklas i symbios med övriga verksamheter.

matargata med trädplantering och separat gc-väg.
Uterummen bör gestaltas med en sammanhållen ”campuskaraktär”
med hög grad av offentlig prägel i utformning – miljön ska kännas
upplevelserik och välkomnande för alla, inte bara de som arbetar
där. Parkeringsytor bör fördelas så att de inte blir stora och dominerande. Utelivet bör förstärkas genom exempelvis utåtvända caféer
och lunchrestauranger, tydliga entréer, uppglasade entrévåningar
och gott om ytor som främjar möten och utevistelse. Campuskaraktären innebär ändå att verksamheternas inriktning får sätta prägel på
helhetsmiljön genom attribut som anknyter till exempelvis utbildningsmiljöer. Miljön bör därmed inte ges samma typ av offentlighet
som t ex stadskärnan.
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Älvgatan

gatan

Kristinebergs

Området bör utvecklas till ett företags- och utbildningskluster. Det
som karaktäriserar ett kluster är bl a täthet, närhet och hög koncentration av verksamheter inom samma bransch. Genom detta skapas
tydlighet och attraktivitet för ytterligare utveckling i den aktuella
branschen. Den byggda miljön kan stödja sådan utveckling genom
att erbjuda en upplevelserik miljö med väl gestaltade byggnader,
offentliga stråk och platser samt god tillgänglighet. Det gynnsamma
trafikläget och närheten till kollektivtrafik ger mycket goda förutsättningar för tillgänglighet.

Shared space

När det gäller bebyggelsen är det lämpligt med en förtätning med
något högre byggnader – generellt upp till fyra våningar. Enstaka
byggnad kan vara ytterligare högre. Mot E45 / Rv 70 bör byggnaderna har en sammanhängande men varierad byggnadskropp för att
skärma av från trafikmiljöns störningar. Denna bebyggelsefront bör
också ges karaktär av skyltfönster för de verksamheter som etableras med hög arkitektonisk kvalitet som gemensamt signum.
Bebyggelsen bör ordnas i ett mer överskådligt och lättorienterat
mönster – en stormaskig rutnätsstruktur kan utgöra en gynnsam
grund med hänsyn till befintlig struktur. Passager genom Mora kunskapscentrum kan lämpligen tillskapas för att skapa goda kopplingar
mellan norr och söder. I södra delen bör nya byggnader placeras
så att stråk av generösa gröna uterum skapas med tydliga rumsavgränsningar och riktningar som kopplar samman omkringliggande
rumssamband och stråk. Engelbrekts väg stängs för att skapa mer
utrymme för dessa förändringar. Kristinebergsgatan utformas som

gc-väg

Vasagatan
Befintlig bebyggelsestruktur
Planskild gc-passage
Exempel på ny bebyggelsestruktur
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g e n omf ö ra nde
U t r e d n in g a r o c h p la n lä g g n in g
Nedan följer en översiktlig uppskattning av insatser i form av översiktsplanering, utredningar och detaljplanering för att möjliggöra
och lägga fast det förändringar som anges i tabellen på nästa sida.
För att kunna genomföra olika objekt under utsatt tid måste tidsplaner för föregående planering, projektering och upphandling läggas
objekt för objekt. Ofta behöver berörda parter vara ute i mycket god
tid eftersom planeringsprocesserna sällan är helt förutsägbara när
det gäller tidsutsträckning.
När det gäller det övergripande trafiknätet där Trafikverket är huvudman krävs en långtgående och kontinuerlig samordning kring
planering, prioritering, åtaganden och ansvar samt finansiering.
Denna stadsbyggnadsvision är bara första steget i en sådan process,
som bl a omfattar att samordna den kommunala fysiska planeringen
med Trafikverkets planeringsinstrument förstudie (för järnväg och
väg). vägutredningar, vägarbetsplaner och så småningom systemoch bygghandlingar. Finanseringsfrågan är avgörande för både
genomförandet som sådant och för tidsplaneringen.
När det gäller utvecklingen av stadskärnan föreslås en princip med
fördjupad samverkan kring innehåll, utformning, gestaltning, genomförande och finansiering mellan kommunen och berörda fastighetsägare. Även drift och underhåll är frågor som bör hanteras i ett
planeringsskede före genomförande. Detta förutsätter ett utvecklat
samarbete mellan fastighetsägare, köpmän och kommunen.
I listan över planeringsåtgärder samt tabellen över genomförandeobjekt tas inte renodlade bebyggelseexploateringar upp. Dessa tillommer i mån av efterfrågan och konjunktur. De är heller inte beroende
av genomförandet av stadsbyggnadsvisionen i övrigt annat än i fall
där detta särskilt anges.
Generellt har objekten och planeringsinsatserna prioriterats så att en
större satsning görs på att stärka stadskärnan och några av fokusplatserna i centrumområdet i ett tidigt skede. Genomförandet av Resecentrum är en sådan, redan planerad åtgärd. Därefter och parallellt
planeras för de stora ombyggnaderna av infartsgatorna E45 och RV
70. Dessa är avgörande för anslutningar och funktion för angränsande markområden, inklusive Tingsnäs och strandområdena. Dessa
planeras och genomförs i nästa stora utvecklingsfas.
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Planeringsåtgärder 2013 - 2017

Planeringsåtgärder 2018 - 2022

Översiktsplanering/utredningar
•
Formering av fördjupad samverkan kommun – fastighetsägare
– centrumaktörer

Översiktsplanering/utredningar
•
Kvalitets- och funktionsprogram för Saxvikens stränder

•

Fördjupad översiktsplan för Mora tätort

•

Fastighetsutredning för ökad exploatering, markparkering och
gemensamt underjordiskt p-garage i kv Örnen och Åhlénskvarteret

•

Tävling eller motsvarande för utformning av ny stadsdel i
Tingsnäsområdet.

•

Kulturutredning och lokalprogram för nytt kulturhus

Detaljplanering
•
Vägarbetsplan och eventuell detaljplanering för Vasagatan.
Eventuell inlösen av mark för genomförande.

•

Arkitekttävling eller motsvarande för nytt kulturhus

•

Vägarbetsplan och eventuell detaljplan för Älvgatan (RV 70).

•

Markanvändningsutredning och gestaltningsförslag för Strandens skolområde.

•

Detaljplan för nya parkeringsytor inom nuvarande bangård

•

•

Detaljplan för ny stadsdel i Tingsnäsområdet

Utredning av ny bangård samt planering för borttagande av
befintlig bangård, marksanering m m

•

•

Vägutredning för genomfartsgatorna E45 och RV 70, hela
trafiksystemet.

Kvalitets- och funktionsprogram för Österdalälvens strand
(stråket från Prästholmen och österut)

•

•

Detaljplan för Österdalälvens strand (strandpromenad, infartsparkering m m)

Fastighetsutredning för inlösen av fastigheter inom Tingsnäsområdet (posten, Vasastugan m fl)

•

Deta ljplan ny GC-bro över Österdalälven.

•

Vägarbetsplan och detaljplanering för Strandgatan. Inlösen av
mark för genomförande.

•

Detaljplan ny GC-bro över Helmulån.

•

Detaljplan för nuvarande bussterminal (nya bostäder, lokaler,
p-hus)

•

Detaljplan för ”cirkusplatsen” (parkytor, hållbarhetscentrum,
dagvattendammar m m)

•

Detaljplan för Kajen

•

Detaljplaner för punktvisa förtätningsobjekt bostäder i centrumområdet

•

Detaljplan för Kyrkogatan, (Fridhemsplan - Hantverkaregatan).

•

Detaljplan för nytt kulturhus

•

Detaljplan för området vid Strandens skola.

•

Detaljplan för Åhléns/ICA samt kv Örnen.

•

Detaljplan för ”Mossbäcks” parkering Bostäder, parkering.

•

Detaljplan ny markanvändning, gamla cirkusplatsen.

Planeringsåtgärder 2022 –

•

Detaljplanering för ny bangård.

•

•

Detaljplaner för förtätning av bostadsbebyggelse m m i centrumområdet (Morkarby skola, ny bebyggelse på nuvarande
busstation m m)

•

Detaljutformning / projektering för objekten i nästa period i
prioritetsordning (görs kontinuerligt i samband med att genomförandestrategin ajourhålls/aktualitetsförklaras i relation till
budgetarbete).

Detaljplanering ny stadsdel Tingsnäs

ge n omf ö ra nde

Tid
Kort sikt
2013 - 2014

Objekt

Beskrivning, kommentar

Ansvar

Resecentrum

Upprustning plattformar, spår, signaler. RegionbussMora kommun
terminal, angöring lokalbuss. Angöring taxi, bil, gång Trafikverket
och cykel. Park- och vistelseytor. Ny terminalbyggnad. Dalatrafik
Utveckling av befintligt stationshus.

Kostnad

Uppfyllelse

Samfinansiering
Bedömd kostnad enligt
Utredning resecentrum

Detaljplaneläggning pågår.
2013-2014

2013-2015

2014 - 2015

Parkering Mossbäcks

Strandens skolområde

Kyrkogatan

Omdisponering, för bebyggelseförtätning och försköning. Ny byggrätt tillskapas.

Fastighetsägare
Mora kommun

Ny detaljplan tas fram inför genomförande.
Iordningställande av alllmän plats; torg- och parkytor, Mora kommun
gata, GC-bana. Belysning, plantering, markmaterial,
konst. Anpassning till event och mässområde.
Föregås av markanvändningsutredning, samråd vasaloppet gestaltningsförslag och detaljplan.
Ombyggnad gågata med markmaterial, belysning,
plantering, skyltning och möblering.

Fastighetsägare
Bedömd kostnad
5-6 Mkr
Bedömd kostnad
10-12 Mkr

Mora kommun
Fastighetsägare

Samfinansiering.
Bedömd kostnad
12-14 Mkr

Detaljplan kan behövas för sträckan Fridhemsplan Hantverkaregatan.
2014-2016

Köpmannagatan

Upprustning, ny gestaltning på sträckan Polishuset Kajen. Passage med Strandgatan genomförs som del
av ombyggnad av Strandgatan.

Mora kommun
Fastighetsägare

Samfinansiering
Bedömd kostnad
9-10 Mkr

2015

Fridhemsplan

Omdisponering parkering. Nya hållplatser för buss.
Etablering av Mobility Center. Trädplantering, belysning, markmaterial, konst.

Mora kommun
Fastighetsägare

Samfinansiering
Bedömd kostnad
5-6 Mkr

2016-2019

Väg 45/70 Vasagatan
(Noretbron - Strandgatan)

Ny stadsmässig utformning. Signaler byts mot cirkula- Trafikverket
tioner (4 st). Trädplantering, gc-banor, belysning.
Mora kommun

2016-2019

Älvgatan (RV 70)
Älvgatan-Bastubacksbron

Föregås av vägutredning, vägarbetsplan och ev detaljplan i samordnad planeringsprocess.
Ny stadsmässig utformning. Cirkulation Älvgatan Trafikverket
Badstugatan. Ny GC-bana, belysning, trädplantering. Mora kommun
Älvgatan öster om RV 70 behöver nyttjas som tillfällig
passage vid ombyggnad av E45. I detta objekt ingår
återställande av denna del av Älvgatan.

Samfinansiering
Bedömd kostnad
18-20 Mkr

Samfinanisering
Bedömd kostnad
9-10 Mkr

Föregås av vägutredning, vägarbetsplan och ev detaljplan i samordnad planeringsprocess.
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Tid
2017

Objekt
Parkering Åhléns / ICA

Beskrivning, kommentar
Omdisponering för bebyggelseförtätning och försköning. Ny byggrätt tillskapas.

Ansvar
Fastighetsägare
Mora kommun

Kostnad
Fastighetsägare
Bedömd kostnad
130-150 Mkr

Ny detaljplan tas fram inför genomförande.
2017 - 2018

Nytt kulturhus

2018

Vasaloppsmålet

Utveckling av f d Mattsons Järn med om- och påbygg- Mora kommun samt ev Mora kommun samt ev
nad. Markarbeten utanför byggnaden.
övriga parter
övriga parter.
Bedömd kostnad
Föregås av ny programutredning, gestaltningsförslag
35-40 Mkr
samt detaljplan.
Ombyggnad av gatumiljön för att stärka Vasaloppet
Mora kommun
Samfinansiering
som besöksmål. Utveckling av stråk från stadskärnan Vasaloppet
Bedömd kostnad
4-5 Mkr
mot Resecentrum.
Samordnas med bygget av nytt kulturhus.
Upprustning, ny gestaltning. Tydligare stråk mellan
stadskärnan och nya kulturhuset / Vasaloppsmålet.

2018

Tingshusparken

2019 - 2020

Strandgatan (Vasagatan - Ny stadsmässig utformning. Signal byts mot cirkulaTrafikverket
Malungsvägen
tion i korsningen Strandgatan-Fridhemsgatan-MaMora kommun
lungsvägen. Utfarter stängs. Passager i plan skapas.
Planskild GC-passage vid Strandens skolområde.
Busshållplatser och Mobility center vid tågläge Mora
strand. Trädplantering, belysning. Ytor inom Standens
skolområdes södra del nyttjas som tillfällig väg under
ombyggnaden. Ny anslutning av parkering vid Kajen.
Stängning av Tingsnäsvägens anslutning till Hamngatan. Förbättring av anslutningen Vasagatan-Tingsnäsvägen.

Mora kommun
Fastighetsägare

Samfinansiering
Bedömd kostnad
6-8 Mkr
Samfinanisering
Bedömd kostnad
25-27 Mkr

Föregås av vägutredning, vägarbetsplan och ev detaljplan i samordnad planeringsprocess. Stängningen av
anslutningen Hamngatan - Tingshusvägen förutsätter
planläggning och omlokalisering av befintliga företag
inom Tingsnäsområdet.
2021
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Nytt infosystem för parkering i stadskärnan

Skyltning, digital information, p-ledningssystem
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Mora kommun
Fastighetsägare

Samfinansiering

Uppfyllelse

Tid
Objekt
Beskrivning, kommentar
Lång sikt (efter 2022)
Kajen, sträckan Malungs- Utveckling av strandområdet. Förbättring av kajer.
2023
vägen - Hamngatan
Utvecklad småbåtshamn. Ny bebyggelse. Trädplantering, belysning, parkytor. Förbättrad parkering för
tågstopp Mora strand. Nytt kallbadhus.

2023 - 24

Moragatan

2023 - 2025

Sanering av bangården

Föregås av detaljplaneläggning.
Ombyggnad, upprustning. Belysning, plantering,
markmaterial m m. Kan genomföras i två etapper.

Ansvar

Kostnad

Mora kommun

Mora kommun
Bedömd kostnad
40-50 Mkr

Mora kommun
Fastighetsägare

Samfinansiering
Bedömd kostnad
18-20 Mkr
Trafikverket

Trafikverket
Borttagning av spår m m. Sanering av ev förorenad
mark. Förutsätter föregående planering och anläggan- Mora kommun
de av ny godsbangård i annat läge. Genomförandet
sker etappvis med början 2023.

Uppfyllelse

Föregås av saneringsplan, lokaliseringsstudie, detaljplanering och järnvägsplanering för ny bangård i
samordnad process. Nytt läge studeras och läggs fast i
fördjupad översiktsplan för Mora tätort.
2025

Ny väganslutinng Tingsnäs

Anslutning till Tingsnäs från cirkulationen Strandgatan - Vasagatan. Passage med järnvägen.
Föregås av detaljplan.

2025

Ny parkering utmed järn- Ny infarts-, långtids-, evenemangs- och boendeparkevägen inom Tingsnäs
ring för framtida stadsdel Tingnäs samt Resecentrum
och Strandens skolområde.

Mora kommun

Mora kommun
Bedömd kostnad
3-4 Mkr

Mora kommun
Fastighetsägare och
exploatörer

Mora kommun
Fastighetsägare och exploatörer.
Bedömd kostnad
800-900 Mkr

Mora kommun

Mora kommun
Bedömd kostnad
3-4 Mkr

Föregås av detaljplan. Samordnas med planläggning
för ny väganslutning Tingsnäs enligt ovan.
2026 - 2050

Utveckling av Tingsnäs

Etappvis utbyggnad av gatunät, utveckling av kvartersmark med ny bebyggelse m m.
Föregås av gestaltningsförslag, gestaltnings- och
kvalitetsprogram samt detaljplanering för respektive
etapp.

2026 -

Utveckling av Saxvikens
stränder

Tingsnäsvägen omvandlas till strandpromenad. Utveckling av parytor och funktioner i anslutning till
denna.

centrumutveckling mora

95

M e d v e r k a n d e C en t rumu t v e c k lin gs p l a n
Mora
S t y r gru p p
Kommunstyrelsens plan- och serviceutskott tillsammans med Byggnadsnämndens ordförande, utgör styrgrupp för
arbetet med centrumutvecklingsplanen.

A r b e ts g ru p p
Tommy Ek, Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa.
Christina Holback, Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa (tom augusti 2012)
Håkan Persson, Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
Gunnar Israelsson, Kommunledningskontoret Mora
Niclas Larsson, Näringslivsförvaltningen Mora
Magnus Birkeholm, Tekniska förvaltningen Mora
Niklas Sjödin, Miljöförvaltningen Mora Orsa

R e f e re n s g ru p p
Kommunen, utöver arbetsgruppen även företrädd av kommundirektören samt av deltagare från: Kulturförvaltningen
Räddningstjänsten
Trafikverket
Dalatrafik
Centrumföreningen
Köpmannaföreningen
Vasaloppet
Zornmuseum
Mora Strand
KF Fastigheter
Mossbäcks Fastighets AB
Skoglunds
DIÖS Fastigheter AB

F ö r s la g e t h a r o c k s å k o mmu n ic e ra t s med
Morapanelen

M e d v e rk a n d e k o n s u lt e r
Sweco (Ansvarig konsult för centrumutvecklingsplanen):
Mathias Ahlgren
Marie Arkebäck
Sara Bergvin
Andreas Hansson
PeGe Hillinge
Sara Nordström
Tony Svensson

Centrumutvecklingsplanen kopplar till andra pågående projekt:
Trafikstrategi  - Ramböll. Ansvarig Jan Hammarström
Resecentrum Mora - WSP och A-sidan Arkitekter. Ansvarig Jenny Norén, Karin Frejd och Lars -Olof Holmqvist
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B i ld r e f e r e ns e r
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Motiv
Dalahäst
Workshop, Mora centrumutveckling
Workshop, Mora centrumutveckling
Workshop, Mora centrumutveckling
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Inspirationsbilder
Inspirationsbilder
Vasaloppet
Jönköping
Sjövikstorget, Stockholm
Mora
Multihall, Roskilde
Kulturhus, Freiburg
Idrottsanläggning
Mora
Norrlands operahus
Vinderöd skola, Danmark
Multihall, Roskilde
Sporthall, Uppsala
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Hammarbysjöstad, Stockholm
Mora
Mora
Mora
Mora
Uppsala
Freiburg, Tyskland
Paris
Berlin
Svenska paviljongen, Shanghai
Hammarby Sjöstad, Stockholm
Åhléns, Malmö
Västra hamnen, Malmö
Barcelona
Mora

Upphovsman/Fotograf
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Mora kommun
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Internet samt Sweco Architects AB
Internet samt Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Mora kommun
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Mora kommun
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Internet
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Bakkegårds skola, Danmark
Matildelund, Kumla
Västra hamen, Malmö
Moderna museet, Malmö
Bo01, Malmö
Byggnad
Gärdet, Stockholm
Dragarbrunnsgallerian, Uppsala
Malmö
Bibliotek, Härnösand
Hållbarhetscentrum, Caofeidian, Kina
Vasaloppet
Sjövikstorget, Stockholm
Resecentrum, Örnsköldsvik
Bibliotek, Härnösand
Arctura, Östersund
Mora
Malmö
Resecentrum, Jönköping
Parkinstallation
Café, Freiburg
Kulturhuset, Freiburg
Stadsliv
Simrishamn
Galleria Dragarbrunn, Uppsala
Holland
Paris
Malmö
Södermalm, Stockholm
Simrishamn
Stortorget, Gävle
Paris
Mora
Falkenberg
Marieberg, Kristinehamn
Marieberg, Kristinehamn
Dalarna
Nysäter, Mölnlycke
Inspirationsbilder
Besöksbyggnad till Onäsloftet
Mora
Besöksbyggnad till Onäsloftet
Mora
Mora
Mora
Mora
Sporthall, Uppsala
Bo01, Malmö
Aalborg, Danmark
Resecentrum, Rättvik
Resecentrum, Rättvik

Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Internet
Internet
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Internet
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Internet
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Internet
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Internet
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Ur boken ”De röda husen”
Sweco Architects AB
Internet
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
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102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Norrköping
Resecentrum, Jönköping
Resecentrum, Uppsala
Mora
Resecentrum, Örnsköldsvik
Triangeln, Malmö
Malmö
Resecentrum, Bollnäs
Freiburg, Tyskland
Mobility center, Freiburg
Paris
Örnsköldsvik, Resecentrum
Freiburg
Universeum, Göteborg
Freiburg
Karlstad
Park, Umeå
Uppsala
Fisketorget, Karlskrona
Hyllie torg, Malmö

Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

Paris
Ulltuna, Uppsala
Resecentrum, Uppsala
Mora
Mora
Mora
Mora
New York
Gungleksak
Mora
Uppsala
Mora
Lekplats
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Hammarby sjöstad, Stockholm
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Freiburg, Tysklund
Stockholm
Matildelund,Kumla
Mora
Sandgrundsparken, Karlstad
Fisktorget, Karlskrona
Sjövikstorget, Stockholm
Sandgrundsparken, Karlstad

Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Internet
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Internet
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Mora kommun
Sweco Architects ABv
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
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153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

Dagvattenränna
Lady Di Memorial Park, London
Vatten
Freiburg, Tyskland
Augustenborg, Malmö
Augustenborg, Malmö
Mora
Mora
Mora
Mora
Regatten, Mariestad
Lek i träd
Fisktorget, Karlskrona
Markbeläggning
Ljuskrona
Aalborg, Danmark
Vävda band
Sjövikstorget
Hyllie torg, Malmö
Altstadt, Tyskland
Freiburg, Tyskland
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Armatur, Glasgow
Aalborg, Danmark
Hyllie torg, Malmö
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Hyllie torg, Malmö
Uppsala, Station
Hyllie torg, Malmö
Uppsala
Mora
Hamra nationalpark, Ljusdals kommun
Uppsala
Mora
Uppsala
Mora

Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Internet
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Internet
Sweco Architects AB
Internet
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Internet
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Internet
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB

204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

Mora
New York
Trädgaller
Mora
Bänk
Dagvattenränna
Klacktorget, Stockholm
Uppsala
Mora
Uppsala
Mora
Sjövikstorget, Stockholm
Sjövikstorget, Stockholm
Restaurang, Sundsvall
Toppseglet, Västerås
Mora
Illustration, kallbadhus
Sandgrundsparken, Karlstad
Augustenborg, Malmö
Kallbadhus, Malmö
Veksö, Danmark
Armatur
Bauers brygga, Jönköping
Göteborg
Sandgrundsparken, Karlstad
Mora
Dan Turells plats, Danmark
Mora
Domkyrkoplan, Göteborg
Vitsippor
Domkyrkoplan
Hamnparken, Jönköping
Stadionområdet, Malmö
Mora
Inspirationsbilder
Inspirationsbilder
Inspirationsbilder
Inspirationsbilder
Inspirationsbild
Mora
Inspirationsbild
Dalahäst
Illustration, föreslaget Kulturhus
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora

Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Internet
Sweco Architects AB
Internet
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Mora kommun
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Sweco Architects AB
Internet
Internet
Internet
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