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BAKGRUND
Planer och processer

Denna handling är ett samrådsförslag till planprogram.

Vad är ett planprogram?

Innan en detaljplan (se nedan) upprättas kan kommunen ange mål och utgångspunkter för planarbetet i ett särskilt program. Det finns inte något krav på att ett
program ska tas fram utan det är kommunen själv som avgör om det behövs.
Det kan vara en fördel att upprätta ett program för komplicerade planer som berör
många intressenter och som innehåller starka motstående intressen.
Program kan upprättas för ett större område, till exempel en stadsdel, som underlag
för flera framtida detaljplaner inom området. Kommunen kan därigenom lyfta frågor om olika alternativa lösningar redan på ett tidigt stadium.

Processen för planprogrammet

Planprogrammet har varit utsänt för samråd, vilket innebär att boende och verksamma i området samt myndigheter och föreningar har fått tillfälle att lämna synpunkter. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett planprogram.
Programmet har justerats något och det kan nu godkännas av först Byggnadsnämnden och sedan Kommunstyrelsen. Programmet fungerar därefter som underlag för
efterkommande detaljplanering.
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Bostadshus längs Älvgatan sedda
från Lövholmen, sommaren 2014

Vad är en detaljplan?

En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska användas inom ett visst område.
I detaljplanen bestäms vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Allmänna platser är oftast gator, torg och parker. Detaljplanen reglerar hur
de allmänna platserna ska användas och utformas. Kvartersmark är mark som kan
användas för exempelvis bostäder, affärer, industrier och kontor. Inom kvartersmark
kan planen reglera hur stora eller höga husen får vara, hur långt det får vara mellan
hus och tomtgräns och om någon har rätt att dra fram ledningar över någon annans
mark.
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Läge och areal

Området är beläget cirka 1,5 km öster om Mora centrum. Planprogrammet behandlar ett område som sträcker sig från Vasagatan / väg 45/70 i söder till Österdalälven i norr. Det studerade området omfattar cirka 45 hektar.

Syfte och huvuddrag

Planprogrammet upprättas eftersom det finns behov av fler elevbostäder i nära anslutning till Mora gymnasium.
I planprogrammet ska utredas var det är lämpligt att uppföra elevbostäder i skolans
närområde. Frågor som behöver utredas är exempelvis hur naturvärden tillvaratas,
hur översvämningsrisk, trafik och dagvatten behandlas och även hur ny bebyggelse
ska förhålla sig till den befintliga bebyggelsen.

Behov av elevbostäder

Idrottsgymnasiets elever bor idag utspridda på olika platser i tätorten. Det finns ett
70-tal bostäder men behovet förväntas öka. Det finns även behov av bostäder för
elever som har sin hemort på längre avstånd, exempelvis Idre och behöver flytta in
till Mora för gymnasiestudier. Sammantaget bedöms behovet vara cirka 150 bostäder.
Genom att uppföra elevbostäder kan de lägenheter som används som elevboende
idag frigöras till hyresmarknaden som ordinära bostäder.
Eftersom idrottsgymnasiets elever ofta behöver ta med sig en hel del utrustning är
det en stor fördel om bostäderna kan lokaliseras i nära anslutning till skolan.
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Engelbrekts väg

mot Tingsnäs
Ortofoto över Broåkern med avgränsning av det område som studerats

Under 2015/2016 uppför Morastrand bostäder i området Lundskruven på Tingsnäs. En del av lägenheterna är i dagsläget vikta för elever på gymnasiet men så småningom ska bostäderna upplåtas som ”vanliga” hyresrätter.

Elevbostäder

I planprogrammet används begreppet elevbostäder flitigt. Detta är inget etablerat
begrepp utan avser här små bostäder avsedda för gymnasiets elever. Det ska inte
förväxlas med begreppet ”studentbostäder” som har en särskild innebörd i Boverkets byggregler och avser bostäder för studerande vid högskola och universitet. För
studentbostäder är kraven lägre vad gäller utrymme och utformning av bostaden
men det är alltså inte tillämpligt för bostäder för elever på gymnasiet.
Elevbostäderna är i första hand avsedda för gymnasiets elever men beroende på
fluktuationer i elevantal kan de eventuellt upplåtas som ”vanliga” lägenheter.

Planbesked
Ansökan

Den 19 december 2014 inkom ansökan om planbesked för att detaljplanelägga för
70- 190 elevbostäder på Stranden 2:32, Gödslan, på Broåkern. I ansökan avsågs i
huvudsak gräsplanen intill befintliga elevbostäder.

Inkomna synpunkter

Stadsbyggnadsförvaltningen sände ut ärendet på remiss till grannar och berörda
remissinstanser från den 16 januari till den 31 januari 2015. Syftet var att redan i
tidigt skede ta reda på förutsättningarna för en planläggning samt att få en uppfattning om hur boende i närheten av området ställer sig till elevbostäder på Gödslan.
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Kyrkogårdsförvaltningen befarar att kyrkogårdens komposthantering med buller
och lukt kan komma att störa tillkommande bostäder och även att uppställning av
återlämnade gravvårdar kan vara obehaglig att se. Kyrkogården har en öppen gestaltning och det finns ingen undanskymd plats att dra sig undan till. Sörjande som
önskar avskildhet promenerar då istället i lövskogen. Kyrkogårdsförvaltningen befarar även att fler elevbostäder kommer att medför en ökning av stölder och skadegörelse på kyrkogårdens redskap, byggnader och gravvårdar.
Nästan alla de boende i området, som har lämnat synpunkter, framhåller att de redan idag upplever sig störda av de elever som bor i elevbostäderna på Gödslan och
de befarar att störningarna kommer att öka om antalet bostäder ökar.
De flesta av grannarna påpekar att de nyttjar lövskogen men även den öppna gräsplanen för promenader och lek. I skrivelserna betonades ofta att detta är det enda
naturområdet på Broåkern. Andra farhågor hos grannarna är sjunkande fastighetspriser och att marken är olämplig att bebygga eftersom den är så blöt.

Byggnadsnämndens beslut

Den 27 april 2015 beslutade Byggnadsnämnden att lämna positivt planbesked för
att utreda möjligheten till elevbostäder vid skolan men att planarbetet skulle inledas med ett planprogram för att försöka hitta flera olika lokaliseringar.

Behovsbedömning

Stadsbyggnadsförvaltningen och Miljökontoret ska i detaljplaneläggning gemensamt ta fram en behovsbedömning. Denna görs lämpligen när ett läge för de nya
elevbostäderna har valts.
På sidan 47 finns en översiktlig konsekvensanalys där olika lokaliseringar jämförs.

Kommunala styrdokument

Nedan redovisas de kommunala mål som bedöms vara relevanta i sammanhanget.

Mora kommuns strategiska plan 2015-2018

Den strategiska planen anger strukturen för målstyrningen inom kommunens verksamheter. Mora kommuns målbild för år 2022 är ”Regionstad Mora – för ett aktivt
liv”. Kommunfullmäktige har fastställt fyra målområden;
Tillväxt och utveckling
Mora ska eftersträva en långsiktig samhällsutveckling. Ett konkurrenskraftigt näringsliv bidrar till att kommunen upplevs som positiv i vår omvärld vilket bidrar till
invånarnas vilja att bo kvar och att attrahera nya invånare. En av framgångsfaktorerna är tillgång på bostäder.
Livslångt lärande
Alla ska ges möjlighet till god utbildning, från förskola till högre utbildning. En av
strategierna är att stärka Mora som utbildningsort genom att kunna erbjuda elevboende.
Livskvalitet för alla
Mora är en attraktiv kommun med hög livskvalitet och ett starkt varumärke, där en
av framgångsfaktorerna är god tillgång på bostäder av olika slag. En av strategierna
är att kunna erbjuda attraktiva lägen för att öka byggandet av bostäder men även
att utveckla gång- och cykelvägarna för att därigenom öka möjligheten till ett aktivt
liv.
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Vår hållbara kommun
Mora ska vara en hållbar kommun som bygger på gemensamt ansvarstagande för
långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. En av strategierna är att nya
bostadsområden ska planeras och utvecklas utifrån ekologisk, sociala, kulturella och
ekonomiska perspektiv.

Miljö- och naturvårdsplan för Mora kommun 2008-2011

Miljö- och naturvårdsplanen innehåller ett antal mål som är relevanta för planprogrammet.
- Värdefulla natur- och kulturmiljöer i och i anslutning till Moras sjöar och vattendrag bör långsiktigt bevaras. Ingen exploatering bör ske i vattendrag som är opåverkade och/eller har höga naturvärden.
- Inga nyckelbiotoper i Mora kommun bör avverkas.
- Arealen brukad och hävdad jordbruksmark i kommunen bör inte minska utan
helst öka. Samtliga ängs- och betesmarker bör på sikt bevaras och skötas på ett sätt
som bevarar deras värden.
För att uppnå dessa mål ska kommunen inte tillåta att bebyggelse uppförs så att
skogsområden med hotade arter och särskilda natur-, kulturmiljö- och friluftsvärden skadas. Kommunen ska inte heller tillåta att bebyggelse uppförs så att jordbruksmark med hotade arter och särskilda natur-, kulturmiljö- och friluftsvärden
skadas. Ej heller bör kommunen tillåta bebyggelse så att förutsättningarna för
jordbruket försämras på lång sikt. Undantag bör göras endast om starka allmänna
intressen motiverar detta.

Boendeplaneringsprogram 2011-2014

Varje kommun är skyldig att planera bostadsförsörjningen. Syftet med planeringen
är att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Enligt befolkningsprognosen beräknas att 100 personer flyttar in per år under perioden 2011-2014 vilket skapar ett behov av 80 lägenheter och därutöver bostäder
för äldre, särskilda boenden och trygghetsboenden.

Översiktsplan

Området är beläget inom Bs 1 i översiktsplanen från år 2006. Enligt denna bör
[...] tillkommande bebyggelse utformas med kunskap, omtanke och respekt för
tidigare generationers planering och byggande. Anpassning bör ske på ett lämpligt sätt både i helhet och detaljer. För att få en blandad stad med bebyggelse
från olika tider är det viktigt att också uppföra byggnader med ett modernt
uttryckssätt som speglar dagens arkitektoniska värden. Moras identitet bör
stärkas och de kvaliteter som finns idag uppmärksammas och utvecklas.

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

9

Fördjupad översiktsplan för tätorten

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram en fördjupad översiktsplan
(FÖP) för tätorten, med sikte på år 2030. Planens utgångspunkt är visionen om
Mora som regional centralort i norra Dalarna och som är ett komplement till länets
regioncentrum Falun-Borlänge. Mora är år 2030 en nod i den större regionen och
innehåller viktiga funktioner exempelvis service, jobb- och utbildningsmöjligheter.
Genom att ett större omland har knutits till tätorten har hela regionen blivit mer
attraktiv för företag och det har skapats nya jobbmöjligheter. De goda boendemöjligheterna med närhet till natur, kultur och fritid lockar till sig arbetskraft.
I den fördjupade översiktsplanen påpekas bland annat att kommunen behöver arbeta för förbättrade kommunikationer, exempelvis en bättre kollektivtrafik för att
underlätta pendling och utbyte mellan kommunerna i regionen.
I den fördjupade översiktsplanen pekas ett par platser ut som lämpliga för högre
byggnader, bland annat vid foten av Kristinebergskullen.

Grönstrukturplan

Ett förslag till grönstrukturplan för tätorten har tagits fram och var utsänt för samråd under våren 2016. Här konstateras att det stråk som leder längs med älvstranden behöver knytas ihop på ett par platser för att bli sammanhängande. Dungen
på Gödslan är utpekad som biologiskt viktig och Nya Begravningsplatsen har höga
kulturhistoriska värden.

Gällande detaljplaner

Broåkern omfattas av många olika detaljplaner:
- År 1944 upprättades en stadsplan för stora delar av Mora tätort, S 2 - Stadsplan
för Morastrand, som fortfarande omfattar delar av Broåkern.
- Stadsplanen ändrades den 27 augusti 1955 för Nya Begravningsplatsen och Kv
Åkermannen (S 18).
- Skolområdet och delar av villabebyggelsen i öster omfattas av S 24- Stadsplan för
del av Broåkersområdet, som fastställdes den 25 februari 1963.
- Redan den 11 september 1964 ändrades en liten del av denna stadsplan genom S
30, Stadsplan för kv. Flottaren.
- Delar av planen för skolområdet ändrades den 12 juni 1970 genom S 62, Stadsplan för kv. Läroverket.
- Den 17 juni 1973 fastställdes en ändring av stadsplanen för Broåkern, S 78, på området för bilhandel och bensinstation.
- Den 28 april 1990 vann en ändring av detaljplanen för Kristinebergsområdet, Dp
201, laga kraft.
- För Hotell Kung Gösta gjordes en planändring, Dp 205, som vann laga kraft den
26 september 1990.
- Gödslan och bebyggelsen mellan Älvgatan och Österdalälven omfattas av detaljplanen Dp 231, Detaljplan för Gödslan mm på Broåkern, som vann laga kraft
den 28 april 1994.
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Översikt detaljplaner

Mora gymnasium
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Centrumutvecklingsplanen

En Centrumutvecklingsplan togs fram åren 2011-2013. Här säger man följande
om Broåkern (egen kursivering):
”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
av 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.
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.
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 ha 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 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 för dem 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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Exempel på campusområden
från centrumutvecklingsplanen.
Foto: Sweco

Centrumutvecklingsplanens
förslag till utveckling av Broåkern. Bild: Sweco
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Landskapsbild och bebyggelse

Broåkern ligger på den udde som bildas där Österdalälven ansluter till Orsälven
(den älv som förbinder Orsasjön och Siljan). En schematisk landskapsanalys finns
på sidan 17.

Landmärke

Högst beläget är Kristineberg, med en herrgårdslik huvudbyggnad som bildar landmärke (röd punkt i kartan) från stora delar av Mora och särskilt för den som kommer österifrån, över Noretbron. Höga träd omgärdar byggnaden.

Barriär

Söder om Kristineberg leder väg 45/70 förbi och ytterligare söderut ligger resecentrum och bangården vilka bildar stora barriärer mot Tingsnäs. Barriärer är betecknade med rött på kartan på sidan 17.
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Gödslan, i bakgrunden Österdalälven
och Sandängarna

Områden

I anslutning till väg 45/70 finns bensinstationer, bilhall, verkstad och hotell, vilka inryms i större byggnadskroppar. Strax norr om verksamhetsområdet finns ett
större skolområde med bland annat gymnasium. Även skolområdet består av större
byggnadsvolymer. Det storskaliga området betecknas med lila på kartan på sidan
17.
Strax norr om Kristinebergsgården finns ett område med radhus och villor huvudsakligen uppförda under 1980-talet. Längs med Österdalälven ligger bostadshus
av varierande ålder. Österut finns villor och radhus uppförda huvudsakligen under
1970-talet. Den småskaliga bebyggelsen betecknas med grönt på kartan.
På den norra stranden, mot Österdalälven, ligger Gödslan, som till ena hälften
består av tät skog och till andra hälften av gräsplan. Längst i öster finns Nya Begravningsplatsen, utbyggd i etapper från tidigt 1900-tal till 1980-talet. Dessa mer
allmänt tillgängliga ytor är avgränsade med gult i kartan.
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Markförhållanden Gödslan
Geotekniska förhållanden

En geoteknisk utredning har genomförts på gräsplanen på Gödslan under sommaren 2015. Utredningen visar att ett 0,2 meter tjockt mullager vilar ovanpå en fyllning bestående av sand med små inslag av silt. Fyllningen har en tjocklek om cirka
1,0 meter. Under fyllningen finns ett siltigt sandlager med inslag av växtdelar med
en mäktighet om cirka 1,0 meter. Detta är antagligen den gamla älvbotten. Under
älvbotten följer sand om cirka 7,0-8,0 meter som underlagras av ett 0,5 meter
tjockt lerlager.

Hydrologi

Grundvattenytan ligger på ett djup om cirka 1,3 meter och kan antas följa älvens
vattennivå.

Stabilitet

Eftersom området är beläget intill älvbrinken har en stabilitetsberäkning genomförts. Utgångspunkten har varit en belastning med ett tre-våningshus med en uppfyllnad om 1 meter (för att klara lägsta grundläggningsnivå om +164,7 i RH 2000).
Beräkningen visar på god stabilitet.

Erosion

Längs strandremsan har pågående erosion observerats. Viss vegetation växer snett
och rötter är synliga i strandkanten. Älvbrinken har på vissa platser grävts ur för
båtplatser. Älvfåran och de starka strömmarna går på andra sidan älven vilket för att
erosionen inte behöver åtgärdas i dagsläget. Slänten bör dock kontrolleras regelbundet så att inga rörelser påbörjas. Vid tecken på ökad påverkan bör ett erosionsskydd
läggas ut.

Markradon

Marken klassas som normalradonmark och grundläggning ska därför ske radonskyddat.

Grundläggning

Eftersom området är lågt beläget behöver marken fyllas upp ca 1 meter (förslagsvis
med sand) för att klara den lägsta grundläggningsnivån (i RH 2000 + 164,7), vilket
medför sättningar om cirka 3 cm.
Grundläggning förordas ske ytligt med plattor på ny packad fyllning av bergkross
ovanpå den nya uppfyllnaden. Mulljord och växtlighet ska tas bort innan.

Avvattning

Grundvattnet ligger ca 1-1,5 meter under markytan vilket medför begränsad infiltration vid stora flöden. Siltinnehållet i de övre lagren påverkar infiltrationen
negativt. För att underlätta infiltrationen ska sand eller krossmaterial användas vid
uppfyllnad av området.
I södra kanten, mot slänten vid befintliga bostäder, finns en lågpunkt där vatten
ibland blir stående. Vattnet bör kunna ledas bort via diken.

Markförhållanden gymnasiet

Inför byggnation av gymnasieskolan gjordes en geoteknisk undersökning (VIAK,
1956). Undersökningen visar att det i väster finns grövre material, exempelvis grus,
sand som successivt övergår till finare material som lera och mjäla, österut. Gruset
och sanden är mycket fast lagrade medan leran är lösare lagrad. Grundvattnet fanns
vid undersökningstillfället inte inom normalt grundläggningsdjup.
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Natur och friluftsliv

Siljan-Skattungen är av Riksintresse för naturvården N 49 enligt 3 kap Miljöbalken.
Området omfattas även av Riksintresse för friluftslivet F 13 enligt 3 kap Miljöbalken
och är av Riksintresse enligt 4 kap 2 § Miljöbalken med hänsyn till natur- och kulturvärdena som är särskilt intressanta för turism och friluftsliv.

Vardagsrekreation

I lövskogsdungen på Gödslan finns flera stigar och rester av kojor. Dungen verkar
användas flitigt av boende i området men även av skolan under idrottslektioner.
Skolan är även huvudsaklig användare av gräsplanen på Gödslan.
Eftersom kyrkogården har parkkaraktär är den även viktig för promenader och
hundrastning. Intill älvstranden leder ett gångstråk, mellan kyrkogården och centrala Mora. Vid Gödslan är stråket enkelt att följa men längre västerut ligger bebyggelsen nära älvbrinken och det är inte möjligt att ta sig fram längs med älven.

Nyckelbiotop

Långa sträckor av älvkanten är utpekade som nyckelbiotop eftersom tallarna är
gamla och grova, en del uppges vara från 1600-talet.

Naturvärdesinventering dunge på Gödslan

En naturvärdesinventering av lövskogsdungen på Gödslan utfördes av Bengt Oldhammer i augusti 2015.
Växter
Området har av allt att döma tidigare varit glest bevuxet med främst björk. Längre tillbaka var området mer öppet och en del av ett odlingslandskap (se ortofoto
sidan 22). På senare tid har marken vuxit igen och utvecklats till en lövlund med
riklig förekomst av bland annat asp, hägg, sälg, rönn och olvon. I området finns också videkornell, druvfläder, kanelros, oxbär, lönn, röda vinbär, måbär, krypvide och
häggmispel. På några platser växer mindre exemplar av cembratall.
Det är förhållandevis gott om döende och döda lövträd, såväl stående som liggande.
På dessa växer många svampar.
Kärlväxtfloran i lövlunden är ganska enahanda och en del arter dominerar, exempelvis ormbär, klotpyrola och harsyra. Några sällsynta eller anmärkningsvärda kärlväxter kunde inte noteras i inventeringsområdet. Vid områdets gräns mot kyrkogården växer en del större tallar och längs Österdalälven står det rikligt med grova
strandtallar.
Fågelliv
Vid besök i området noterades stare som häckar i dungen. Det kan röra sig om flera
par, åtminstone vissa år. Staren är en social fågel och ofta lever flera par tillsammans
i lövskogsdungar. Detta beror nog mestadels på att det är brist på dungar med träd
som har lämpliga bohål. Därför samlas stararna på sådana platser. Födan söker de i
trädgårdar och på fält.
I dungen finns flera bohål av hackspettar i de grövre träden. Vanligen hackar de
olika arterna hackspettar ut ett nytt bohål varje år, till glädje för andra hålhäckande
fåglar.
Den lövrika skogen attraherar många olika fåglar. Lövskogen verkar vara något av
en oas eftersom det är enda lövskogsdungen som finns i området. Fåglarna dras då
dit av naturliga skäl.
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En del fåglar häckar i området medan andra har det som en del av sitt revir eller
besöker det tillfälligt. Lövdungen är för liten för att på egen hand härbärgera alla
de arter som påträffats inom dungens gränser. Fåglarna är beroende av ett omland,
bland annat trädgårdar, fotbollsplanen och kyrkogården. Den utbredda fågelmatningen i villaområdet om vintrarna lockar fåglar som kan häcka i dungen under våren och försommaren. Vissa arter hamstrar frön i skogen.
Större hackspett och spillkråka finns tidvis i området och hackar ut bohål som sedan utnyttjas av andra arter som exempelvis: entita, nötväcka, svartmes, kattuggla,
rödstjärt, blåmes och talgoxe.
I de lövrika snåren återfinns arter som svarthätta, ärtsångare, gärdsmyg, trädgårdssångare, rödhake och järnsparv. Miljön är också lämplig för trastar som rödvingetrast, taltrast, björktrast och koltrast.
Sparvhök jagar regelbundet i området och pilgrimsfalk och duvhök har tillfälligt
setts. Andra arter som kan nämnas är hornuggla, turkduva, gråspett, buskskvätta,
stjärtmes, rosenfink och stenknäck. Nötkråkan ses regelbundet och gömmer frön av
cembratall i skogen.
I de gamla och grova strandtallarna från Bastubacksbron till krematoriet och ner
mot Tingsnäs udde finns förekomster av den rödlistade reliktbocken Även om reliktbockens typiska gnag inte kunde påträffas vid Gödslan under denna inventering
är träden potentiella habitat under lång tid framöver.
Svampar
Vid inventeringen hittades olika tickor. Ett troligt fynd av den sällsynta och tidigare
rödlistade vinterskålen har gjorts av Dan Broström längs stigen nära älven. Tallticka
(som är rödlistad) hittades under inventeringen högt upp på en gren på en stor tall
i östra delen mot kyrkogården, något utanför avgränsningen för inventeringsområdet.

Ställningstagande

Lövlunden är rik på liv och attraherar många olika arter fåglar, varav några är rödlistade. En exploatering med bebyggelse kommer att minska områdets biologiska
mångfald högst påtagligt då lövdungen idag har något av en oaseffekt. Någon liknande miljö finns inte i områdets närhet.
Om själva fotbollsplanen exploateras helt eller delvis påverkas inte rikedomen i
lövlunden på något påtagligt sätt. En del fåglar som söker föda på gräsplanen får
då hämta den på andra öppna ytor, exempelvis på kyrkogården och i trädgårdarna.
Ökad störning från ny bebyggelse, och eventuell beskuggning från husen, kommer
inte heller att påverka mångfalden så länge dungen lämnas orörd. Dessutom använder nästan alla besökare stigarna. Ett förslag för att gynna mångfalden av fåglar
ytterligare är att sätta upp småfågelholkar i området. Holkar används av fåglar både
för häckning och övernattning.

Strandskydd

Inom 100 meter från strandlinjen gäller det generella strandskyddet (7 kapitlet Miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga levnadsförutsättningarna för djuroch växtlivet i vattenområden och utmed stränder samt att ge allmänheten tillträde
till strandområden. Inom strandskyddat område får inte ny bebyggelse eller andra
anläggningar uppföras eller mark tas i anspråk som tomt utan dispens, alternativt
att strandskyddet upphävs vid detaljplaneläggning.
Strandskyddet är idag upphävt genom planläggning inom stora delar av planprogramsområdet. Vid ny planläggning ska strandskyddet återigen prövas.
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Stigen längs med älvkanten, till höger gräsplanen på Gödslan

En skymt av Kristinebergsgården, från Kristinebergsgatan.
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Historia, kulturmiljö och fornlämningar
Broåkern

Området har till stora delar tidigare varit jordbruksmark och har blivit bebyggt i
etapper under främst 1960- och 1970-talen, se ortofoton nedan.

Kristinebergsgården

Idag finns en tvåvåningsbyggnad på kullen. Det finns uppgifter om att det funnits
en gård på platsen sedan åtminstone 1700-talet. Byggnaden som finns på Kristineberg idag är uppförd år 1837 av den dåvarande häradsskrivaren Erik Berg. Vid den
tiden bedrevs jordbruk på gården och det fanns ett antal ekonomibyggnader. Jordbruket upphörde på 1930-talet. Byggnaden är med i inventeringen Kulturmiljöer i
Mora kommun, 1991, och upptas där i grupp II, dvs byggnader av stort kulturhistorisk värde av såväl allmänt som lokalt intresse. Deras bevarande anses väsentligt.

F.d. Kv. Äsnol 11

Väster om Kristinebergskullen, mellan väg 45/70 och Älvgatan, ligger två äldre
byggnader. Båda finns med på en karta från 1890-talet. Den västra byggnaden har
en stomme av trä och är reveterad i en ljusgul färg. Taket är täckt med röd falsad
plåt.
I vinkel till denna ligger en knuttimrad byggnad av bilat timmer. En tillbyggnad i
öster är inklädd med rundad liggande panel som målats brun.

Fornlämningar

Inom planprogramsområdet finns en fast fornlämning i form av en milstolpe längs
Älvgatan, vid gymnasieskolan. Det ska även ha funnits en blästbrukslämning på en
av tomterna längs Älvgatan, nedanför Kristineberg.
Inför detaljplaneläggning på Broåkern ska länsstyrelsen kontaktas för att utröna om
det föreligger behov av arkeologisk utredning.
Flygfoto från 1946. Huvuddelen av området utgörs av jordbruksmark men det finns några bostadshus.

22

Flygfoto från 1955. Stora delar är fortfarande jordbruksmark. Kyrkogården har utökats åt öster och fler bostadshus har tillkommit.

Flygfoto från 1964. Delar av dagens gymnasieskola är uppförd.
Radhus mellan Älvgatan och Säbbenbogatan och flera villor har
byggts. Ute i älven syns flottningstimmer.
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Nya Begravningsplatsen

År 1901 beslutade kyrkostämman att köpa in tre tunnland mark på Broåkern för
en ny begravningsplats. Området var vid den tiden jordbruksmark.
Den äldsta delen av begravningsplatsen anlades år 1912 utefter en plan ritad av arkitekten Fredrik Falkenberg (se illustration nedan). År 1927 uppfördes ett mindre
kapell. År 1931 fanns en granhäck runt kyrkogården och alléer och trädkrans av
björk. Vanlig gran var planterade i en fyrkant i söder.
Nuvarande kapell och delar av krematoriet och kontoret byggdes under tidigt
1950-tal efter ritningar av Börje Blomé. Det äldre gravkapellet revs år 1956.
Samtidigt fick trädgårdsarkitekten Ulla Bodorff i uppdrag att rita en utvidgning av
kyrkogården åt söder och öster. Åt öster ritade hon Korsudden och åt söder Ängskyrkogården, som inte togs i bruk förrän år 1965 och då inte helt i enlighet med
Bodorffs planer. I väster anordnades ett större, öppnare parkområde som buffert
mellan de bostäder som tillkommit och begravningsplatsen. Bodorff upprättade
även en gallringsplan för vegetationen i strandkanten för att de större tallarna och
björkarna bättre skulle lyftas fram. Samtidigt togs delar av granhäcken bort och istället byggdes en mur mellan parkeringarna och begravningsplatsen.
På 1980-talet anlades minneslunden i den östra delen och på 1990-talet fylldes resten av de norra delarna ut med sand och begravningsområdet Vilan anordnades.

Perspektiv av Fredrik Falkenberg, år 1912.
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Korsudden, 1950-talet. Foto: Mora Bygdearkiv
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Trafik

Området avgränsas i söder av väg 45/70 som har en hög trafikbelastning. Älvgatan
leder ifrån centrala Mora, längs med älvstranden och hela vägen ut till kyrkogården
i öster. Kristinebergsgatan förbinder Älvgatan med väg 45/70. Inne i området finns
flera mindre lokalgator.
Gång- och cykeltrafik sker i huvudsak i blandtrafik, förutom längs vissa sträckor av
Älvgatan. Två gång- och cykelportar finns under väg 45/70 och förbinder Broåkern
med resecentrum och Tingsnäs.
Skolbussar stannar inte vid skolan utan elever går från/till resecentrum och passerar
då ofta plankorsningen där Kristinebergsgatan ansluter till väg 45/70.
Riksintressen för kommunikation är väg 45/70, Dalabanan samt järnvägsstationen.

Vatten, spillvatten och dagvatten

De bebyggda delarna av Broåkern omfattas av verksamhetsområde för vatten och
avlopp (VA). Nästan all bebyggelse omfattas av verksamhetsområde för dagvatten.
Det bedöms vara möjligt att försörja hela området med VA.
Det har förekommit att vatten blivit stående på gräsytan på Gödslan och den geotekniska utredningen har visat att det finns täta jordlager (silt). Om området bebyggs behöver frågan utredas vidare.

Brandvattenförsörjning

Kapaciteten till brandvatten är begränsad i området och behöver utredas vidare
inför eventuell detaljplaneläggning.

Värme

Fjärrvärmenätet är utbyggt på delar av Broåkern, exempelvis omfattas elevbostäder
på Gödslan och skolområdet av fjärrvärmenätet.

Avfall

Närmaste återvinningscentral finns på Örjastäppan, ca 3,5 km fågelvägen från Broåkern. Närmaste återvinningsstation för förpackningar finns vid resecentrum, strax
söder om väg 45/70 som avgränsar planområdet åt söder.

Teleledningar

Telenätet är utbyggt, bland annat inne på skolområdet. Ett eventuellt behov av flytt
av teleledningar ska bekostas av exploatör.

Störningar

I planbeskedet framkom att många av de boende på Broåkern upplever sig störda
av att det finns elevbostäder på Gödslan. Det är inte nödvändigtvis de som bor i
bostäderna som är stökiga utan det kan vara att elever på gymnasieskolan eller andra ungdomar använder gräsplanen på Gödslan som festplats.
En tänkbar lösning för att minska ”tillhållskaraktären” på Gödslan är att stimulera
en ökad social övervakning i området, med andra ord att platsen blir ännu mer attraktiv för hundrastning, motion etc och därmed mer befolkad av allmänheten. Fler
boende på Broåkern innebär att de allmänna platserna nyttjas av fler.
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Risker

Översvämning

Större delen av Gödslan ligger under lägsta grundläggningsnivå, + 164,7 i RH 2000,
och behöver fyllas upp för att kunna bebyggas, se karta sidan 19.
En ytavrinningskartering gjordes år 2014, vilken visar var vatten kommer att bli stående vid ett 50-årsregn och vid ett 100-årsregn, se karta sidan 29. Skogsmarken på
Gödslan och de lägre delarna av gymnasiets område kommer att ligga under vatten.

Ras och skred - älvstranden generellt

Tallar är planterade längs långa sträckor av älvbrinken för att binda sanden och
minska erosionen från Österdalälven. Det är väl känt att just denna del av Mora
under lång tid haft problem med erosion. Tidigare var mjågning av strandkanterna
(förstärkning genom pålning) och plantering av vide för att binda sanden en skyldighet för de olika byarna. Det fanns till och med ett mjågskifte på 66 tunnland där
man hämtade ris och pålar för detta arbete. Mjågning vid ”giösselåkers udde” finns
belagd i delningslängd från 1782.
Den 8 maj 1659 bröt älven igenom vid Säbbenbo by som minskade byns areal från
24 till 4 hektar. Enligt Lannerbro (1953) kan detta haft ett samband med en kraftig
jordbävning i Mora i februari samma år (Oldhammer, 2015).
På uppdrag av kommunen gjorde VBB VIAK år 1992 en översiktlig undersökning
av stabiliteten hos stränderna längs Österdalälven, Hemulån och Orsälven. I denna hittades ett antal sträckor som prioriterades I-III beroende på risken. Norr om
Noretbron är en del av slänten utpekad som riskklass I och där har kommunen förstärkt slänten med stenskoning. Slänterna öster och väster om Lövholmen är utpekade som riskklass III för erosion, se karta sidan 19. Här ligger även älvens djupfåra
intill Broåkerns älvbrink för att österut ligga närmare Sandängarna.
Statens Geotekniska Institut gjorde år 2009 en utredning om risk och sårbarhet
för naturolyckor vid Österdalälven där man studerade översvämning och erosion.
Slutsatsen var att erosionen borde följas upp på tre av de sträckor som pekades ut i
utredningen från år 1992; vid älvstranden i Hemus, väster om Lövholmen och vid
Öna uppströms Badstubacksbron. Framtida avlagringar av sand kan medföra att
strömfårans läge ändras och ger upphov till erosion på nya ställen. Muddring kan
behöva utföras för att hålla strömfåran i önskvärt läge.
Vegetation kan motverka erosion, exempelvis genom att rötter binder och håller
fast jordpartiklar. Buskar och träd ger ett mer effektivt skydd än gräs eftersom rötterna är både större och mer genomträngande än gräs. Omvänt kan träd, genom deras relativt stora tyngd, också inverka ogynnsamt på släntens stabilitet, det vill säga,
om de faller kan de dra med sig en del av släntens vegetationsskikt som därmed blir
öppet för erosion.

Ras och skred - Gödslanområdet

I samband med den geotekniska utredningen gjordes en stabilitetsberäkning. Utgångspunkten var en belastning med ett tre-våningshus med en uppfyllnad om 1
meter (för att klara lägsta grundläggningsnivå om +164,7 i RH 2000). Beräkningen
visar på god stabilitet.
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Bensinstationer

I södra delen av Broåkern, i korsningen Kristinebergsgatan och intill Engelbrekts
väg finns två bensinstationer. Ytterligare en finns söder om Noretbrons landfäste.
Kring en bensinstation kan det finnas risker och störningar av olika slag, exempelvis
brandrisk, högre halter av kolväten, kväveoxider och på grund av den höga trafikintensiteten kan det även förekomma störande buller och ljus.
I Boverkets skrift Bättre plats för arbete- Allmänna råd 1995:5, anges att det bör finnas ett skyddsavstånd på minst 100 meter mellan en bensinstation och bostäder.
Störst sannolikhet för ett bensinspill är vid påfyllning av cistern från tankbil. En
bensinpöl avger brännbar gas-luftblandning som kan antändas mycket lätt.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar vid nylokalisering av bensinstationer att mellan punkten där cisternerna fylls på och plats där
människor varaktigt vistas, exempelvis bostäder och kontor, ska det finnas ett minsta avstånd om 25 meter.
Idag är avståndet mellan den närmaste bensinstationen och arbetsplatser/kontor
cirka 60 meter.
Bensinstationer är markerade med orange punkt på kartan på nästa sida.

Gasoltank

En gasoltank (turkos punkt på kartan på nästa sida) finns i den nordvästra delen av
kyrkogården, och används för krematorieverksamheten.
Gasolen lagras och transporteras tryckkondenserad och är mycket brandfarlig. När
en tryckkondenserad gas släpps ut förångas den hastigt med en kraftig volymökning
som följd och ett lättantändligt gasmoln bildas. Då gasol är tyngre än luft har det
också en tendens att ansamlas i lågpunkter i terrängen, exempelvis brunnar, där
brännbar blandning kan uppstå. Antändning av ett gasolutsläpp ger ett explosionsartat brandförlopp.
Sannolikheten för utsläpp av gasol är alltid störst vid själva hanteringen, antingen
vid byte av flaskor i gasolanläggningar eller vid lossning. Utsläppsstorleken begränsas då av behållarnas volym. Sannolikheten för stora utsläpp föreligger då lossning
sker från tankbil till cistern eftersom stora volymer hanteras med högt flöde.

Transporter av farligt gods

Väg 45/70 genom Mora är rekommenderad led för farligt gods. Länsstyrelsen
Dalarna har tagit fram Farligt gods - riskhantering i fysisk planering - Vägledning för
planläggning intill transportleder för farligt gods. Enligt vägledningen bör mindre kontorslokaler placeras minst 70 meter från leden och skolor samt kontor i fler än två
plan bör placeras minst 150 meter bort. Om rekommenderade skyddsavstånd av
någon anledningen inte kan följas bör en riskbedömning göras. Det är cirka 50 meter mellan närmaste kontor och vägen.
Söder om riksvägen finns Mora bangård. År 2014 har det förekommit en registrerad
transport av farligt gods på järnvägen mellan Borlänge och Mora.
Väg 45/70 och järnvägen är markerade med orange färg på kartan på nästa sida.

Förorenad mark

Potentiellt förorenad mark är markerad med gul färg.
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Ytavrinningskarteringen, 2014

Potentiellt förorenade områden är markerade med gult i
karta, bensinstationer är markerade med orange och gasoltanken på kyrkogården är markerad med turkos. Leder
för farligt gods är gulmarkerade.
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PLANFÖRSLAG
Principfrågor

Regionstad Mora och närheten till resecentrum

Det faktum att Broåkern ligger i nära anslutning till rescentrum kan tillvaratas på
ett bättre sätt än idag. Det finns goda förutsättningar att utveckla stadsdelen där
boende eller verksamma på Broåkern kan gå eller cykla till bussen eller tåget för att
arbeta eller bo på annan ort i regionen. Fler boende på Broåkern innebär att fler har
lätt att resa kollektivt. Detta förutsätter att det är enkelt att ta sig till resecentrum
tvärs väg 45/70.

Utveckla stadsbilden

Broåkern och Kristineberg är beläget vid infarten till Mora centrum och det är därför särskilt viktigt hur bebyggelsen utformas.
Kristineberg är den högsta kullen på Stranden. Betraktat utifrån landskapsbildssynpunkt, kan det därför vara möjligt att uppföra en eller ett par högre byggnader i
anslutning till kullen. Dock behöver högre byggnader ligga lägre i terrängen. Byggnaderna kommer då smälta in bättre i landskapet jämfört med höga byggnader i ett
flackt landskap, se illustration på sidan 40. Dessutom kan de höga granarna på Kristineberg ytterligare balansera upp höga hus i området.
Ny bebyggelse behöver förhålla sig till den befintliga bebyggelse, både de storskaliga byggnadsvolymerna i söder och de småskaliga radhusen och småhusen i norr.
Generellt bör bebyggelsen vara högre och tätare mot söder och institutionsområdet. Mot befintliga bostäder i norr bör tillkommande bebyggelse vara lägre och
glesare.
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Utsikt mot radhus på Älvgatan, 2015

Möjlighet till fler bostäder i Mora

Det finns behov av fler bostäder, framförallt mindre lägenheter, i centrala Mora.
Idag bor en större andel av eleverna i ”vanliga” lägenheter och en nybyggnation av
elevbostäder skulle frigöra dessa till hyresmarknaden. Det bedöms finnas flera möjliga platser att bebygga, se skisser på sidorna 38-43.

Elevbostäder behöver ligga nära skolan

Elevbostäder bör i största möjliga mån lokaliseras till skolans närhet, för att underlätta samordning och minska transportbehovet. En koncentration möjliggör även
anställning av boendesamordnare som kan erbjuda eleverna stöd på fritiden.

Utveckling av skolområdet

Det finns olika sätt att utveckla skolområdet, både så att lokalerna blir mer ändamålsenliga men även så att området som helhet blir mer attraktivt och lockande
för både elever och lärare. Skolområdet kan tillåtas sträcka sig söderut och bli mer
synligt från väg 45/70 och förbindelsen till resecentrum kan förbättras.

Allmänheten ska kunna ströva längs älvstranden

Idag finns ett strövstråk längs med älvens strand, från Tingsnäs, runt Nya kyrkogården, förbi Gödslan och hela vägen till Badstubacksbron. Emellertid finns ett avbrott
på sträckan, nedanför bostadshus som ligger längs med Älvgatan och nedanför Kristineberg. Möjligheten till ett sammanhängande promenadstråk längs älven kan vara
betydelsefullt för de boende på Broåkern och för gymnasiets undervisning men det
skulle dessutom kunna bli en tillgång för hela tätorten, se fördjupad studie på sidorna 36-37.
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Visa hänsyn till naturvärdena

Naturvärdesinventeringen har visat på skogsdungens betydelse som oas, både för
boende i området och inte minst för djurlivet. Den fungerar dessutom som buffert
mot arbetsområdet på Nya Begravningsplatsen.
Inventeringen lyfter också fram att tallarna längs älvstranden har höga värden. Både
tallarna och lövskogsdungen bör i största möjliga mån värnas.

Gymnasieskolans lokalutveckling
Centrumutvecklingsplanen - analys

Centrumutvecklingsplanen har en lång tidshorisont, där har antagits att bensinstationer och bilhall på sikt kommer att vilja flytta ut till mer externa lägen. Planprogrammet har däremot ett snävare tidsperspektiv och här antas att dessa verksamheter kommer att ligga kvar under den närmaste framtiden.

Gymnasiets utveckling och lokalutredning

I den strategiska planen för åren 2015-2018 anges att Mora ska främja ett livslångt
lärande där alla ges möjlighet till en god utbildning, från förskola till högre utbildning. Utbildning och kunskap är av avgörande betydelse för tillväxt och därför är
det viktigt att höja utbildningsnivån. En framgångsfaktor är en öppen och trivsam
skolmiljö med trygghet och studiero.
Under år 2015 har en utredning för hur gymnasiets lokaler ska utvecklas tagits
fram. En del byggnader är slitna, lokalerna är inte ändamålsenliga för hur undervisningen bedrivs och det är viktigt att kunna erbjuda en attraktiv arbetsmiljö som
står sig i konkurrens med andra gymnasieskolor.
Olika sätt att lösa frågan har studerats men ännu har inte beslut fattats om hur
frågan ska lösas. Utredningen rekommenderar emellertid att byggnadskroppen A-K
längs Älvgatan, som är i dåligt skick, rivs och att en ny byggnad uppförs som binder
samman matsalen och lokalerna för yrkesutbildningar. Detta innebär att stora delar
av skolområdet frigörs för annat ändamål, exempelvis elevbostäder.
Det finns även idéer om att låta skolområdet sträcka sig söderut, mot väg 45/70.
Gymnasiet skulle därmed få ett ”skyltfönster” mot vägen och ha möjlighet att visa
upp sig och ge ett gott första intryck för den som närmar sig Mora från Rättvikshållet.

Risk

Den södra delen av kontors/skolområdet är belägen cirka 50 meter från väg 45/70
och om skolområdet ska kunna växa söderut behöver en riskanalys genomföras
med avseende på transporter av farligt gods.
En riskanalys bör även behandla risker med avseende på närhet till bensinstation då
det idag är endast 60 meter mellan närmaste bensinstation och skolområdet.
Inför detaljplaneläggning behöver klarläggas att brandvattenförsörjningen är tillräcklig.
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Sammanfattning av planförslaget

I lokalutredningen för gymnasiet föreslås att byggnadskropparna
A-K vid Älvgatan rivs. Istället uppförs en samlad byggnad mellan
matsalen och yrkesdelen (grön i bilden).
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Trafik

Genomfart Mora

Det är problem med kapaciteten på vägnätet i Mora. Därför planerar Trafikverket
tillsammans med Mora kommun ett antal åtgärder för att öka trafiksäkerheten,
framkomligheten och tillgängligheten på genomfarten.
Det är ännu inte klart hur genomfarten ska utformas men viktiga kvaliteter i gestaltningen bör vara enkelhet, tydlighet och stadsmässighet.

Infarten till gymnasiet ska vara tilltalande och representativ

Även om gymnasieområdet byggs om bör infart för biltrafik till skolområdet och till
Broåkern ske från Kristinebergsgatan. Det ska vara enkelt för biltrafiken att ta sig ut
på väg 45/70, förslagsvis genom en cirkulation.
Cirkulationerna och sidoområdena av väg 45/70 ska ha en stadsmässig, tydlig och
enkel utformning.
Även Kristinebergsgatan ska ha en representativ utformning, exempelvis genom
trädplantering, för att signalera att trafikanten närmar sig ett större skolområde.
Gång- och cykeltrafik från centrala Mora anländer antagligen via Älvgatan men
gångtrafik från resecentrum kommer antagligen i gångport under väg 45/70. Gymnasiets södra entré behöver vara välkomnande och tydlig och det ska finnas goda
möjligheter att parkera cykeln.

Från Broåkern är det nära till både Noret och Mora centrum

Gång- och cykeltrafik mot Noret förutsätts ta sig under väg 45/70 till gång- och
cykelbanor längs med vägens södra sida och över Noretbron.
Gång- och cykeltrafik mot centrum kommer antagligen även i fortsättningen i huvudsak ske på Älvgatan. Om skolområdet förskjuts söderut är det rimligt att anta
att fler kommer att vilja gå och cykla längs med väg 45/70.

Närheten till resecentrum är viktigt för Broåkerns utveckling

Närheten till resecentrum är en stor tillgång för skolan. Läget underlättar inpendling från kommunernas byar men närheten till resecentrum kan även vara en viktig
faktor för att kunna rekrytera personal och locka elever som kommer mer långväga
ifrån.
Närheten till resecentrum är även betydelsefullt för bostadsområdets attraktivitet.
Om det är enkelt och attraktivt för oskyddade trafikanter att ta sig från Broåkern
till resecentrum kan boende i området enkelt pendla till jobb och studier i regionen.
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Kristinebergsgatan

Tingsnäs

Huvudcykelnätet är illustrerat i orange och huvudnätet för
biltrafik är illustrerat i rött.

Mora resecentrum
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Älvstranden

Det finns en sträcka längs älvstranden, utpekad som prioritet III i ras- och skredutredningen från 1992, där älvens djupfåra leder nära slänten. Här skulle en tryckbank längs strandlinjen kunna anordnas. En bank minskar risken för ras men den
möjliggör samtidigt att gående kan ströva längs strandkanten istället för att behöva
ta sig upp på Älvgatan, se skiss till höger.
Idag är det i stort sett möjligt att ta sig till fots längs strandlinjen, från Tingsnäs, via
Nya Begravningsplatsen och till Badstubacksbron förutom just på denna sträcka. En
bank i detta läge skulle bidra till en utveckling av stråket längs älven.
En förbindelse skulle kunna utformas som Solvändan, ett gångstråk som leder längs
med stranden i centrala Leksand.
Boende längs gatan ska emellertid inte behöva känna att deras tomter ianspråktas
av allmänheten och det är därför viktigt med tydliga gränser mellan privat och
allmänt, exempelvis genom planteringar eller staket. Det finns även platser för båtbryggor, som behöver fortsätta att vara enkelt åtkomliga för de boende längs gatan.
För att möjliggöra ett stråk kan det krävas detaljplaneläggning och då bör strandskyddet upphävas. En tryckbank eller bryggor är en vattenverksamhet som omfattas
av Miljöbalken kap 11 och tillstånd krävs.

Älvslänten (2014)
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Förslag till ny dragning av stråk

Solvändan i Leksand. Foto: Leksands kommun
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Förslag till nya bostäder på Broåkern

Det finns olika möjligheter att bygga bostäder på Broåkern, se översikten på sidan
31. Det behöver inte enbart vara elevbostäder utan kan även vara ”vanliga” bostäder.

A. Elevbostäder i punkthus på Gödslan

Skissen nedan visar fem mindre punkthus om tre våningar och det kan rymmas
cirka tolv lägenheter per byggnad. Totalt ryms då cirka 60 lägenheter. Detaljplan
krävs.
- Stråket längs älven värnas, genom ett avstånd om cirka 30-40 meter mellan bostäder och strandlinjen. Om nyckelbiotopen längs älvkanten påverkas, ska samråd ske
med Skogsstyrelsen enligt Miljöbalken 12 kap 6 §.
- En gemensam grönyta föreslås centralt. Den kan eventuellt utformas svagt skålformad för att kunna fördröja dagvatten.
-Kopplingen mellan Älvgatan och älvstranden ska vara tydlig, exempelvis kan en
grillplats anordnas som målpunkt för allmänheten.
- Grundläggningsförhållandena är sämre och för att klara lägsta grundläggningsnivå
krävs uppfyllnad och även en mer genomtänkt hantering av dagvatten.
- Strandskyddet behöver upphävas. Då det kan finnas mer lämpliga platser för ändamålet, kan det vara svårt att motivera ett upphävande.
- En riskanalys behöver tas fram med avseende på närheten till gasoltanken på Nya
Begravningsplatsen.

Säbbenbogatan
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B. Radhus på Gödslan

En skiss med radhus har tagits fram för att visa på alternativa sätt att bygga på gräsplanen. Här bedöms det rymmas cirka 18-20 lägenheter i radhus om två våningar.
Detaljplan krävs.
- Stråket längs älven värnas, genom ett avstånd om cirka 30-40 meter mellan bostäder och strandlinjen. Om nyckelbiotopen längs älvkanten påverkas, ska samråd ske
med Skogsstyrelsen enligt Miljöbalken 12 kap 6 §.
- En gemensam grönyta föreslås centralt. Den kan eventuellt utformas svagt skålformad för att kunna fördröja dagvatten.
-Kopplingen mellan Älvgatan och älvstranden ska vara tydlig, exempelvis kan en
grillplats anordnas som målpunkt för allmänheten.
- Grundläggningsförhållandena är sämre och för att klara lägsta grundläggningsnivå
krävs uppfyllnad och även en mer genomtänkt hantering av dagvatten.
- Strandskyddet behöver upphävas. Då det kan finnas mer lämpliga platser för ändamålet, kan det vara svårt att motivera ett upphävande.
- En riskanalys behöver tas fram med avseende på närheten till gasoltanken på Nya
Begravningsplatsen.

Säbbenbogatan
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C. Elevbostäder i punkthus vid timmerhus på gymnasieområdet

Det har bedömts vara möjligt med en högre byggnad vid foten av Kristinebergskullen som då ligger i bakgrunden och minskar husets synbara storlek. Läget medför inte heller att byggnaden konkurrerar med andra viktiga landmärken exempelvis kyrktornet, klockstapeln eller själva Kristineberg. Dessutom bidrar de höga
träden på kullen till att dra ned skalan på byggnaden.
- Punkthus om upp till 8 våningar. 8 våningar förutsätter att Brandkåren har höjdfordon som klarar 8 våningar, i annat fall medges 6 våningar.
- Om hälften av lägenheterna är ettor och hälften är tvåor ryms cirka 45 lägenheter,
om studentlägenheter uppförs kan det rymmas cirka 80 lägenheter (vid 8 våningar).
- Entréer ska vändas från gatan för att bostäderna ska avskiljas något från skolområdet.
- Träden på Kristinebergskullen bör sparas för att ett högt hus bättre ska smälta in i
Moras silhuett.
- Högre träd bör även planteras på tomten för att ta ned husets höjd.
- Huset ska hålla en hög kvalitet i arkitektur och bilda ett intressant landmärke och
utgöra en tilltalande del av Moras silhuett. Visualiseringar/fotomontage krävs, framförallt från infarten från Rättvik, från Kristineberg och från Nya Begravningsplatsen.
- Länsstyrelsen har tidigare föreslagit att centrala Mora blir av riksintresse för kulturmiljövården och där omfattas Kristinebergsgården. Påverkan på det föreslagna
riksintresset behöver utredas vid detaljplaneläggning.
- Det är 120 meter mellan närmaste bensinstation och den föreslagna byggnaden.
Volvos byggnad verkar avskärmande. Om detaljplan upprättas för detta alternativ
bör en riskanalys tas fram.

Illustration av hur höjden på en byggnad upplevs olika
beroende på omgivningen och terrängen
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Punkthus med studentlägenheter.
Bild: ettelva arkitekter

Punkthus med studentlägenheter.
Obs! Denna byggnad har 15 våningar och 140 lägenheter. Bild:
Nyréns.

Punkthus med studentlägenheter.
Bild: Murman arkitekter

Punkthus med studentlägenheter.
Bild: Utopia arkitekter
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D. Elevbostäder i lamellhus vid parkering på gymnasieområdet

Byggnaderna föreslås utformas som lamellhus om tre våningar. De är något högre
än omgivande bostadshus men kan bilda en övergång från skolområdets stora byggnadskroppar till det mer småskaliga bostadsområdet.
- Om hälften av lägenheterna är ettor och hälften är tvåor ryms cirka 42 lägenheter.
- Byggnader bör ha relativt korta byggnadskroppar eller uppbrutna fasader mot
Älvgatan för att intrycket inte ska bli för massivt och enahanda, då gatan i sig självt
är lång, rak och relativt bred.
- Entréer ska vara vända mot Älvgatan för att bostäderna ska anknyta till bostadsområdet hellre än till skolområdet. Det ska finnas en tydlig gräns mellan bostad och
skola, exempelvis med häck eller staket.
- Mark som använts för parkering kan vara förorenad.
- Träden som finns på parkeringen kan omfattas av det generella biotopskyddet
enligt 7 kap 11 § Miljöbalken, för alléer. Dispens krävs för åtgärder som kan skada
alléer.
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E. Elevbostäder i loftgångshus vid Älvgatan

Här förutsätts att A-K-delen av gymnasiet rivs och då kan området istället bebyggas
med bostäder. Här föreslås loftgångshus som kan variera mellan två och tre våningar. De är något högre än omgivande bostadshus men kan bilda en övergång från
skolområdets stora byggnadskroppar till det mer småskaliga bostadsområdet.
- Det bedöms rymmas cirka 35 st ettor per gård, totalt omkring 100 lägenheter.
Området kan byggas ut etappvis.
- Älvgatan blir en mer renodlad bostadsgata där infart till skolområdet sker från
Kristinebergsgatan.
- Den milstolpe som finns längs Älvgatan, vid korsningen Säbbenbogatan, ska värnas. Gatan ska utformas så att den tydligt knyts till gatan och inte kvartersmarken.
- Träd bör planteras längs gatan för att mjuka upp och smalna av gaturummet.
- Parkeringar bör samlas på ett fåtal platser hellre än spridas ut, för att få mer sammanhängande grönområden.
- Byggnader bör ha relativt korta byggnadskroppar eller uppbrutna fasader mot
Älvgatan för att intrycket inte ska bli för massivt och enahanda, då gatan i sig själv
är lång, rak och relativt bred.
- Entréer ska vara vända mot Älvgatan för att bostäderna ska anknyta till bostadsområdet hellre än skolområdet.
- Bostäder och skolområde ska separeras av ett brett park- och parkeringsområde.
- Mark som använts för parkering kan vara förorenad.
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- Träden som finns på parkeringen kan omfattas av det generella biotopskyddet
enligt 7 kap 11 § Miljöbalken, för alléer. Dispens krävs för åtgärder som kan skada
alléer.
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VIDARE ARBETE och
Olika sätt att uppföra elevbostäder har redovisats i samrådsversionen av planprogrammet eftersom det ännu inte är beslutat hur gymnasieskolans lokaler ska
utvecklas. Exempelvis kan det bli aktuellt att riva A-K-delen av gymnasiet vilket
frigör stora ytor som kan bebyggas med bostäder.
I programsamrådet har remissinstanser samt boende på Broåkern, haft möjlighet att
lämna synpunkter på de olika alternativen.
De inkomna synpunkterna har sammanställts efter samrådet och mindre justeringar har gjorts i programhandlingen.
Programmet och samrådsredogörelsen ska godkännas av först Byggnadsnämnden
och därefter Kommunstyrelsen och programmet ska sedan fungera som underlag
för kommande detaljplanering för elevbostäder. Det kan även bilda underlag för
eventuell ny detaljplan för skolområdet.
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KONSEKVENSER
Förslag till prioritering
1. Alternativ D

Om A-K-delen av gymnasiet inte rivs eller om rivning dröjer bör området istället
förtätas, exempelvis mot Kristinebergsgatan. Alternativ D kan bilda en första etapp
av alternativ E.
Området är beläget i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse, har goda grundläggningsförhållanden och det är inte risk för översvämning från älven.
Eftersom marken redan är bebyggd påverkas inte växt- och djurlivet negativt. Även
kulturvärden, i första hand Kristinebergsgården och Nya Begravningsplatsen, visas
god hänsyn.
Kopplingen till resecentrum är bra vilket torde innebära att fler väljer att resa kollektivt. Det bedöms inte behövas några större investeringar i infrastruktur, till exempel vägar eller VA, med anledning av planens genomförande.
Eftersom området är beläget intill Älvgatan kommer bostäderna att vara knutna
till ett större offentligt rum som är befolkat under en stor del av dygnet, vilket är
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positivt ur ett trygghetsperspektiv.

2. Alternativ E

Om A-K-delen av gymnasiet rivs kan elevbostäder uppföras vid Älvgatan, alternativ
E. Här ryms cirka 100 elevbostäder i form av ettor.
Området är beläget i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse, har goda grundläggningsförhållanden och det är inte risk för översvämning från älven.
Eftersom marken redan är bebyggd påverkas inte växt- och djurlivet negativt. Även
kulturvärden, i första hand Kristinebergsgården och Nya Begravningsplatsen, visas
god hänsyn.
Kopplingen till resecentrum är bra vilket torde innebära att fler väljer att resa kollektivt. Det bedöms inte behövas några större investeringar i infrastruktur, exempelvis vägar eller VA med anledning av planens genomförande utan man kommer
att använda befintliga resurser mer effektivt.
Eftersom området är beläget intill områdets ”mittaxel” Älvgatan, kommer bostäderna att vara knutna till ett större offentligt rum som är befolkat under en stor del av
dygnet, vilket är positivt ur ett trygghetsperspektiv. Området är på sin andra sida
även förbundet med skolområdet och därigenom skapas en campuskaraktär.

3. Alternativ C

Området är beläget i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse, har goda grundläggningsförhållanden och det är inte risk för översvämning från älven.
Eftersom marken redan är bebyggd påverkas inte växt- och djurlivet negativt. Även
kulturvärden, i första hand Kristineberg sgårdenoch Nya Begravningsplatsen, visas
god hänsyn.
Kopplingen till resecentrum är bra vilket torde innebära att fler väljer att resa kollektivt. Det bedöms inte behövas några större investeringar i infrastruktur, till exempel vägar eller VA, med anledning av planens genomförande.
Eftersom områdena är belägna intill Kristinebergsgatan, kommer bostäderna att
vara knutna till ett större offentligt rum som är befolkat under en stor del av dygnet, vilket är positivt ur ett trygghetsperspektiv.
Området är beläget på ett avstånd om ca 120 meter till närmaste bensinstation och
en riskanalys behöver tas fram inför planarbetet.
I programsamrådet var många boende på Kristineberg kritiska till förslaget.

4. Alternativ A eller B

Bostäder uppförs på Gödslan, alternativ A eller B.
Tidigare obebyggd mark ianspråktas vilket kan påverka naturvärden längs älvkanten
och i skogsmarken negativt. Ytan är även betydelsefull för de boendes rekreation
och har funktionen av en närområdespark.
Grundläggningsförhållandena är sämre och det är därmed dyrare att bygga.
Investeringar i ny infrastruktur krävs och bebyggelsen kommer att ligga undanskymt, vilket är sämre ur ett trygghetsperspektiv.
Bostäderna kommer att bli belägna cirka 150 meter från kyrkogårdens gasoltank
vilket innebär att en riskanalys behöver tas fram.
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Konsekvenser

Nedan finns en schematisk sammanfattning av de olika alternativen A-E betraktade
utifrån de tre hållbarhetsaspekterna ekologi, ekonomi och socialt.
Begreppet hållbarhet är komplext. I detta dokument används den definition som
FN fastställde i Rio de Janeiro år 1992, där begreppet delas upp i ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.
I tabellen nedan finns beskrivande begrepp för de tre aspekterna (blå rutor) och
enkel bedömning av hur de fem olika alternativen kan betraktas ur hållbarhetssynpunkt.
Röd cirkel innebär negativ påverkan jämfört med dagsläget. Gul medför ingen påverkan eller så vägs negativa aspekter upp av positiva. Grön cirkel innebär en positiv påverkan jämfört med idag.

Ekologisk hållbarhet

t.ex. biologisk mångfald, växt- och djurliv,
klimat, landskapsbild, luft, vatten.

Ekonomisk hållbarhet
t.ex. byggkostnader
eller samhällsekonomi.

Social hållbarhet

t.ex. hälsa, kulturarv,
trygghet, tillgänglighet, risker, nytillskott
av bostäder.

A

B

C

D

E
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Besöksadress: Fredsgatan 12, Mora

E-post: stadsbygg@mora.se
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