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Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Helene Grapenson

Svar på motion om friskvårdspeng
Sammanfattning av ärendet

Socialdemokraterna i Orsa har inkommit med en motion om friskvård för anställda på
Orsa kommun enligt följande:
-

Att friskvårdspengen höjs till 1000 kr (Regionen tidigare landstinget har idag
1500kr).
Att man gör det administrativt enklare att söka friskvårdspeng, genom att
tillåta att man kan ta ut hela summan vid ett tillfälle om man så vill.
Att om man anser att budgeten för friskvårdspeng inte räcker till, utökar
budgeten.

Från och med 1 januari 2022 höjdes friskvårdsbidraget från 800 till 1200 kronor.
Beloppet utbetalas också i sin helhet utan att krav på egen insats på samma belopp.

Beslutsunderlag
Motion 2020-02-23

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige bifaller motionen i sin helhet.

Sändlista

Utskottet för strategi
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Personalenheten

Helene Grapenson
Personalchef
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2020-02-23

Motion Friskvård
Vi ser det som mycket positivt att kommunen uppmuntrar sina medarbetare att förbättra sin hälsa
och att de på det viset, får ökad hälsa och mår bättre.
Däremot, menar vi att det inte gynnar de som mest behöver det, de i kommunen som har de
tyngsta arbetsuppgifterna har också vanligtvis de lägsta lönerna.
Idag har man som anställd möjlighet att söka friskvårdspeng a 800 kr. Problemet som vi ser det är
att medarbetaren inte har möjlighet att ta ut hela summan på en gång utan kravet är!
”Subvention för frisvårdsaktivitet som motion eller friskvård enligt skatteverkets regler.
Medarbetaren betalar hela summan själv. Mot kvitto får medarbetaren tillbaka halva beloppet,
dock aldrig mer än 800 kr/år. Max två utbetalningar per år. Varje utbetalning får inte vara mindre
än 200 kr.”
Vill man att medarbetarna ska bli mer aktiv vad gäller friskvård så menar vi att det inte är på det
här sättet man uppmuntrar till det. Att göra det så administrativt krångligt att det gör att färre
söker, tvärtom uppmuntra och förenkla.

Vi föreslår därför:
-Att friskvårdspengen höjs till 1000 kr (Regionen tidigare landstinget har idag 1500kr)
-Att man gör det administrativt enklare att söka friskvårdspeng, genom att tillåta att man
kan ta ut hela summan vid ett tillfälle om man så vill.
-Att om man anser att budgeten för friskvårdspeng inte räcker till, utökar budgeten.

Socialdemokraterna i Orsa

Socialdemokraterna Orsa
orsa@socialdemokraterna.se
Dalagatan 12
www.socialdemokraternaorsa.se/
794 30 ORSA
www.facebook.com/socialdemokraternaorsamailto:orsa@socialdemokraterna.se
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 23.02.2022

§ 16

OK KS 2020/00187-2

Svar på motion om friskvårdspeng
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige bifaller motionen i sin helhet.

Sammanfattning av ärendet

Socialdemokraterna i Orsa kommunfullmäktige har lämnat en motion om friskvård för
anställda i kommunen med följande förslag:
-

Friskvårdspengen höjs till 1000 kr (Regionen har idag 1 500 kr).
Att man gör det administrativt enklare att söka friskvårdspeng genom att tillåta
att man kan ta ut hela summan vid ett tillfälle om man så vill.
Om man anser att budgeten för friskvårdspeng inte räcker till, utökar budgeten.

Från och med 1 januari 2022 höjdes friskvårdsbidraget från 800 till 1 200 kr. Beloppet
utbetalas också i sin helhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande personalenheten 2022-01-31
Motion 2020-02-23

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige bifaller motionen i sin helhet.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 23.02.2022

§ 16

OK KS 2020/00187-2

Svar på motion om friskvårdspeng
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige bifaller motionen i sin helhet.

Sammanfattning av ärendet

Socialdemokraterna i Orsa kommunfullmäktige har lämnat en motion om friskvård för
anställda i kommunen med följande förslag:
-

Friskvårdspengen höjs till 1000 kr (Regionen har idag 1 500 kr).
Att man gör det administrativt enklare att söka friskvårdspeng genom att tillåta
att man kan ta ut hela summan vid ett tillfälle om man så vill.
Om man anser att budgeten för friskvårdspeng inte räcker till, utökar budgeten.

Från och med 1 januari 2022 höjdes friskvårdsbidraget från 800 till 1 200 kr. Beloppet
utbetalas också i sin helhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande personalenheten 2022-01-31
Motion 2020-02-23

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige bifaller motionen i sin helhet.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 08.02.2022

§ 10

OK KS 2020/00187-2

Svar på motion om friskvårdspeng
Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige bifaller motionen i sin helhet.

Sammanfattning av ärendet

Socialdemokraterna i Orsa har inkommit med en motion om friskvård för anställda i
kommunen enligt följande:
-

Att friskvårdspengen höjs till 1 000 kr (Regionen har idag 1 500 kr).
Att man gör det administrativt enklare att söka friskvårdspeng genom att tillåta
att man kan ta ut hela summan vid ett tillfälle om man så vill.
Att om man anser att budgeten för friskvårdspeng inte räcker till, utökar
budgeten.

Från och med 1 januari 2022 höjdes friskvårdsbidraget från 800 till 1 200 kronor.
Beloppet utbetalas också i sin helhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande personalenheten 2022-01-31
Motion 2020-02-23

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige bifaller motionen i sin helhet.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsförvaltningen Mora Orsa
Emelie Drott

Kommunstyrelsen

Antagande - detaljplan för vård- och omsorgsboende på
Stormyren
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag den 30 september 2019 § 117 och
planförslaget har varit utsänt för samråd och granskning.

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra vård- och omsorgsboende (D1). Detaljplanen medger
även sådana centrumverksamheter (C1) som kompletterar vårdboendet, exempelvis
frisör, fotvård, friskvård, kiosk, mindre servering eller samlingslokal. Därutöver
medges vårdcentral (C2) för att, om behov skulle uppstå, möjliggöra vårdcentralsfilial.
Byggnader och omgivande anläggningar ska hålla hög arkitektonisk kvalitet och bidra
till och bygga vidare på Orsas identitet. Vidare är syftet att byggnationen ska bidra
positivt till upplevelsen av infarten till Orsa. Byggnader och omgivande anläggningar
ska också vara enkelt tillgängliga för gång-, cykel- och biltrafikanter till och från Orsa
centrum och ha ett bra samband till centrum.
Utbyggnaden av det särskilda boendet förutsätter att Blästgatan byggs om för att kunna
nås under översvämning med ett högsta beräknat flöde från Orsasjön, vilket förutsätter
att den har en nivå om minst + 166,8 m.ö.h. Eftersom marken där Blästgatan leder, till
viss del utgörs av gyttja och silt, behöver gatan byggas om med en konstruktion som ger
tillfredställande markstabilitet.
En lokaliseringsutredning har genomförts där den aktuella platsen med sitt centrala
läge funnits vara bäst lämpad för denna typ av samhällsviktiga verksamhet. Vård- och
omsorgsboendet planeras inrymma cirka 90 platser för permanentboende och 18
korttidsplatser. Skyttolabäcken som rinner genom planområdet ges en förändrad
karaktär i samband med planens genomförande. Projektet föreslår att bäcken
kulverteras öster om det planerade boendet och att den i söder utformas som en
slingrande bäck med en vattenspegel.

Planprocessen

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900),
eftersom detaljplanen kan anses vara av särskilt intresse för allmänheten och eftersom
föreslagen markanvändning avviker ifrån översiktsplanen.
Detaljplanen var ute för samråd under hösten 2020 och efter samrådet sammanställdes
de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse.
Efter samrådet utökades planområdet norrut för att även omfatta Blästgatan för att
säkerställa att denna höjs upp för att kunna användas vid evakuering från boendet då
högsta beräknade flöde råder. Planhandlingarna kompletterades även med en
utredning för att klarlägga hur grundläggning genom pålning ska göras för att inte
påverka grundvattentäkten Boggas. Inom planområdet fanns tidigare
jordvärmeslangar och därför gjordes provtagning för glykol i området men inga
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glykolrester påträffades. Därtill gjordes mindre justeringar och kompletteringar av
planhandlingarna inför granskningen av detaljplanen.
Den 11 november 2021 beslutade Kommunstyrelsen att detaljplanen inte bedöms
medföra betydande miljöpåverkan och godkände därefter detaljplanen för granskning.
Detaljplanen var utställd för granskning från den 15 nov till den 6 dec 2021.
Synpunkter som inkom under granskningen har sammanställts i ett
granskningsutlåtande.

Ändringar efter granskningen

Under granskningen efterfrågade Länsstyrelsen Dalarna och Trafikverket ett
klargörande av hur väg E45 och trummor påverkas av ett 200-årsregn då planområdet
är utbyggt, med hänsyn till bräddflöde. Trafikverket påpekade att ingen påverkan
avseende dagvatten och skyfall får ske på Trafikverkets väg/vägområde efter
exploatering. Med anledning av detta har dialog förts med Trafikverket och
planbeskrivningen har kompletterats med ett avsnitt om 200-årsflödet. Trafikverket
har meddelat att de godtar resonemanget i planbeskrivningen.
Även Statens Geotekniska Institut (SGI) yttrade sig under granskningen och påpekade
bland annat att risken för skred i norra delen behövde klarläggas och att det krävdes en
bedömning som omfattar stabilitetsförhållanden för alla förutsättningar som den nya
planen medger. SGI påpekade att stabilitetsrisker i anslutning till området behövde
klarläggas och om det krävdes åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt
godtagbart sätt säkerställas i planen.
Med anledning av yttrandet har det geotekniska underlaget kompletterats.
Stabilitetsberäkningar har utförts för fem sektioner varav två sektioner för Blästgatan
på platser som bedömts kritiska avseende risk för skred.
Utredningen visar att stabiliteten är tillfredsställande för uppförande av det särskilda
boendet samt för diken och dammar i områdets södra del, utan förstärkningsåtgärder.
Risk för ras eller skred föreligger således inte. För höjning av Blästgatan i den norra
delen, där gyttja förekommer, krävs förstärkningsåtgärder för att uppnå kraven på
stabilitet. Här föreslås viss utskiftning av befintligt material och återfyllning med
lättare material, typ lättklinker eller skumglas. En sådan åtgärd kommer även att
krävas för att begränsa sättningarna vid uppfyllnaden. Vidare kan man utföra täckta
diken för att förbättra stabiliteten. Kompletterande geotekniska undersökningar och
stabilitetsberäkningar kommer att utföras vid detaljprojektering av gatan för att
säkerställa att erforderlig stabilitet uppnås. Befintlig vall (traktorväg) som finns vid
Blästgatan påverkar inte stabiliteten för Blästgatan då vallen ska vara kvar och
stabiliteten för vallen är tillfredsställande.
Efter granskningen har dialog förts med Länsstyrelsen Dalarna och SGI och med
anledning av detta har planbestämmelser införts i större delen av planområdet om hur
mycket marknivån får ändras. Uppförandet av boendet förutsätter att Blästgatan höjs
upp för att kunna fungera som räddningsväg men det krävs även att vägkonstruktionen
utförs med en tillfredsställande markstabilitet. För att säkerställa att Blästgatan utförs
med en konstruktion som tar hänsyn till stabiliteten i området ska Kommunfullmäktige
besluta att detta ska göras innan detaljplanen antas.
Det västra området för pumpstation och vattenkiosk längs Blästgatan har tagits bort då
Nodava beslutat att det mest fördelaktiga alternativet är att höja upp den befintliga
pumpstationen och vattenkiosken öster om Blästgatan.
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Under projektets gång har exploatören på grund av höjdförhållandena valt att
kulvertera Skyttolabäcken öster om boendet på en sträcka om cirka 133 meter. Även
med anledning av att bestämmelser om begränsningar i ändringar av marknivå har
införts för att garantera stabiliteten i området behöver bäcken kulverteras. Att
lägesförflytta Skyttolabäcken och kulvertera denna kräver dispens från biotopskyddet
enligt 7 kap MB och det kan även krävas tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap
MB. Exploatören ansöker om detta innan kommunen antar detaljplanen. Med
anledning av kulverteringen har en utredning om ett 100-årsflöde ryms i bäcken gjorts
och kulverten ska med god marginal inrymma ett 100-årsflöde. En del av naturmarken
i norr har utgått ur planområdet då vattenspeglar inte längre planeras i området.
Det har även skett redaktionella förändringar i planbeskrivningen vad avser
beskrivning av dagvattenhantering, avfall, återplantering av träd i området och
ledningsrätter.

Godkännande för antagande

Planenheten bedömer att detaljplanen, efter de justeringar och kompletteringar som
gjorts, kan antas av kommunfullmäktige. Om kommunstyrelsen godkänner
detaljplanen sänder planenheten granskningsutlåtandet till Länsstyrelsen Dalarna
samt till de som har kvarstående synpunkter.

Beslutsunderlag

Plankarta med bestämmelser, april 2022
Planbeskrivning, 2022-04-05
Granskningsutlåtande, 2022-04-05
Samrådsredogörelse, 2021-11-02
Kompletterande geoteknisk utredning, 2022-03-07
Vattenteknisk utredning, Skyttolabäcken, 2022-01-20
Undersökning inför ev. strategisk miljöbedömning, 2020-10-01
Geoteknisk utredning, rev. B 2021-09-01
Miljöteknisk undersökning ”Skitolabäcken”, 2020-11-15
Detaljerad riskbedömning för detaljplan, 2019-12-10
Bullerutredning inför detaljplan, 2020-05-27
Utlåtande, pålning ovan grundvattenakvifär, rev. 2021-09-03
Beräkning av HQ100-årsflöde i Skyttolabäcken, 2021-08-18
Miljöprovtagning glykol, 2021-10-26

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1.

föreslå kommunfullmäktige att besluta att kommunen förbinder sig att, under
förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft, bygga om Blästgatan på en
lägsta nivå om + 166,8 m.ö.h. i RH2000 samt att gatan ska byggas om med en
konstruktion som ger tillfredsställande markstabilitet med erforderlig
säkerhetsfaktor för nybyggnation av väg enligt Trafikverkets tekniska krav för
geokonstruktion TK GEO 13,
2. ta granskningsutlåtandet som sitt eget,
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3. godkänna detaljplanen för vård- och omsorgsboende på Stormyren och föreslå
kommunfullmäktige att anta detaljplanen, under förutsättning att dispens från
det generella biotopskyddet enligt 7 kap miljöbalken samt beslut om bifall för
vattenverksamhet enlig 11 kap miljöbalken, för flytt och kulvertering av
Skyttolabäcken, har erhållits och vunnit laga kraft,
4. ärendet förklaras omedelbart justerat.

Sändlista

Miljö- och byggnadsförvaltningen Mora Orsa, planenheten
Verksamhetsområde Samhälle
Orsa Lokaler AB

Lena Bergman
Förvaltningschef
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HANDLINGAR
Till detaljplanen hörande planhandlingar:
 Planbeskrivning med genomförandebeskrivning och bedömning av planens
konsekvenser (den här handlingen), 2021
 Plankarta med planbestämmelser, 2021
 Granskningsutlåtande, 2021
Övriga handlingar:














Fastighetsförteckning med registerkarta, 2022
Undersökning inför eventuell strategisk miljöbedömning, 2020
Samrådsredogörelse, 2021
Detaljerad riskbedömning för detaljplan, 2019
Bullerutredning inför detaljplan, 2020
Geoteknisk utredning, 2019
Geoteknisk utredning, 2021
Utlåtande – pålning påverkan på Boggas grundvattentäkt, 2021
Kompletterande geoteknisk utredning, 2022
Miljöteknisk undersökning Skyttolabäcken inom Orsa Kyrkby 4:4 och 24:4, 2020
Miljöprovtagning för glykol, 2021
Beräkning av HQ100-flöde i Skyttolabäcken, 2021
Vattenteknisk utredning, Skyttolabäcken 2022

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag den 30 september 2019 § 117.
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900),
eftersom detaljplanen kan anses vara av särskilt intresse för allmänheten och eftersom
föreslagen markanvändning avviker ifrån översiktsplanen. Efter samrådet
sammanställdes inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och efter granskningen
upprättades ett granskningsutlåtande med inkomna synpunkter.
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra för vård- och omsorgsboende (D1). Detaljplanen medger
även sådana centrumverksamheter (C1) som kompletterar vårdboendet, exempelvis
frisör, fotvård, friskvård, kiosk, mindre servering och samlingslokal. Därutöver medges
vårdcentral (C2) för att, om behov skulle uppstå, möjliggöra för vårdcentralsfilial.
Byggnader och omgivande anläggningar ska hålla hög arkitektonisk kvalitet och bidra till
och bygga vidare på Orsas identitet. Vidare är syftet att byggnationen ska bidra positivt
till upplevelsen av infarten till Orsa. Byggnader och omgivande anläggningar ska också
vara enkelt tillgängliga för gång-, cykel- och biltrafikanter till och från Orsa centrum och
ha ett bra samband till centrum.
Utbyggnaden av det särskilda boendet förutsätter att Blästgatan byggs om för att kunna
nås under översvämning med ett beräknat högsta flöde från Orsasjön, vilket förutsätter
att den har en nivå om minst +166,8 meter över havet (m.ö.h.). Eftersom marken där
Blästgatan ligger till viss del utgörs av gyttja och silt så behöver gatan byggas om med en
konstruktion som ger tillfredställande markstabilitet.

Planens huvuddrag
En lokaliseringsutredning har genomförts där den aktuella platsen med sitt centrala läge
funnits vara bäst lämpad för denna typ av samhällsviktig verksamhet. Vård- och
omsorgsboendet planeras inrymma cirka 90 platser för permanentboende och 18
korttidsplatser. Skyttolabäcken som rinner genom planområdet ges en förändrad
karaktär i samband med planens genomförande. Projektet föreslår att bäcken kulverteras
öster om det planerade boendet och att den i söder utformas som en slingrande bäck
med en vattenspegel.

PLANDATA
Läge och omfattning
Planområdet är beläget vid Storgärdet i centrala Orsa. Det avgränsas i norr av ängs- och
åkermark och i väster av bostadsområdet Storgärdet. Söder om planområdet ligger ett
mindre handelsområde och i öster gränsar det till väg E45. Cirka 500 meter norr om det
planerade särskilda boendet ligger Orsa brandstation. Planområdet har en areal på drygt
6 hektar.

Markägoförhållanden
Detaljplanen omfattar delar av fastigheterna Orsa Kyrkby 4:4, 24:8, 24:17, 69:3, 19:4
vilka ägs av kommunen. Därutöver omfattas del av Orsa Kyrkby 19:14 som ägs av Orsa
Lokaler AB samt Orsa Kyrkby s:2. Blästgatan är allmän väg med kommunalt
huvudmannaskap. Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen
hörande fastighetsförteckningen med registerkarta.
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Översiktskarta
somvisarplanområdets
lägei Orsamarkerat
i blått.

TIDIGARE
STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen
Orsatätort omfattasav riksintresseför friluftsliv 3 kap 6 § (1998:808)
miljöbalkenoch
riksintresseför rörligt friluftsliv enligt4 kap 2 § MB. Eftersomplanområdetär relativt
begränsat
i storlekoch belägeti direkt anslutningtill tätortenbedömsdetaljplanens
genomförande
inte påverkariksintressena
negativt.
Siljan-Skattungen
är av riksintresseför naturvårdenligt3 kap 6 § miljöbalkenbland
annatmedanledningav ädelfisk.Siljan,Orsasjönoch Skattungen
är ävenav
länsstyrelsen
identifieradesomnationelltvärdefullavatten.Dagvattenfrån planområdet
föreslåsledastill Skyttolabäcken
sommynnari Orsasjön.Med fördröjningav dagvattnet
enligtdetaljplanens
förslagbedömsinte riksintressetpåverkasnegativt.
Inlandsvägen/väg
E45 österom planområdetär av riksintresseför kommunikation
enligt3 kap 8 § miljöbalkenmenbedömsinte påverkasav planförslaget.

Översiktsplan
Översiktsplan
förOrsakommun
– medutsiktmot2035angermarkanvändningen
Natur.
Detaljplanenavvikerdärmedpå dennapunkt från översiktsplanen.
Fråganom att
etableraett särskiltboendeuppkomparallelltmedslutförandetav översiktsplanen.
En
lokaliseringsutredning
har gjortsdär aktuellplatsfunnitsvarabästlämpadför
verksamheten.

Detaljplaner
Delar av planområdetär detaljplanelagt
sedantidigare:
Detaljplanför Vård- ochomsorgsboende
på Stormyren–
Antagandehandling
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 Västra delen av området omfattas av SPL 28 Förslag till stadsplan för Stormyren i
Orsa kyrkby (laga kraft 5 juni 1972). Markanvändning anges till gata respektive
parkmark.
 Södra delen av området omfattas av SPL 39 Förslag till stadsplan för fastigheterna
Kyrkbyn 74:1, 98:9 m.fl. (laga kraft 5 april 1976). Markanvändningen anges till
småindustri och handel respektive gata eller torg och park eller plantering.
 Norra delen av området omfattas delvis av en mindre del av SPL 48 Norra
Storgärdet, fastställd den 18 april 1978. Markanvändningen anges till bostäder
samt i vissa fall småindustri och allmänt ändamål.
Resterande mark är inte planlagd. I och med denna detaljplans antagande så upphör de
äldre detaljplanerna att gälla inom detaljplanens område.

Undersökning inför eventuell strategisk miljöbedömning
Kommunen har utfört en undersökning för att avgöra om genomförandet av planen kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan, se mer på sidan 37. Kommunen bedömde
att genomförandet inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan. Undersökningen
översändes till Länsstyrelsen Dalarna under detaljplanesamrådet och länsstyrelsen delade
kommunens bedömning.
Efter plansamrådet har information tillkommit som rör frågor om
pålningsgrundläggning (se avsnittet Pålning och vattenskyddsområde). Denna information
har lett till kompletteringar av planhandlingarna men ändrar inte kommunens
bedömning att planen inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan.

Lokalisering till jordbruksmark
Jordbruksmark omfattas av 3 kap 4 § miljöbalken och brukningsvärd jordbruksmark får
tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Planområdet utgörs
delvis av jordbruksmark som till viss del brukas för bete och den anses vara
brukningsvärd.
Orsa kommun har en åldrande befolkning och stort behov av platser för särskilt
boende. Fram till år 2050 beräknar Statistiska centralbyrån att antalet personer som är 80
år och äldre i Orsa ska öka med 64%. Denna grupp utgör idag 7,5% av befolkningen. År
2050 beräknas andelen vara 12,2%. Att möta detta platsbehov är att betrakta som ett
väsentligt samhällsintresse.
Särskilda boenden behöver lokaliseras nära kollektivtrafik och centrumfunktioner för att
de boende ofta inte kan ta sig längre sträckor på egen hand. Ett centralt läge underlättar
även för arbetspendling med kollektiva färdmedel eller med gång och cykel, vilket också
förespråkar en central placering för en arbetsplats i den här storleken. Områdets storlek
gör det möjligt att skapa en bra utemiljö med uteplatser i bullerskyddat läge. Dessutom
möjliggör markytans storlek en flexibilitet i val av utformning av byggnaden. Det finns
inga andra obebyggda platser av den storlek som krävs, med ett centrumnära läge och
som inte är belägna på jordbruksmark. Därför behöver den aktuella platsen ianspråktas
för det särskilda boendet.
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PLANFÖRSLAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
NATUR
Mark och vegetation
Området består av ängs- och betesmark med en del lövträd, i första hand björk.
Skyttolabäcken löper genom planområdet i nord-sydlig riktning. Vattendraget har ett
stort avrinningsområde som bland annat omfattar industriområdena norr om samhället
(Born) men även ett större område öster om E45. Inom planområdet har marken dikats
för att möjliggöra jordbruk och bete. Skyttolabäcken är därför ett uträtat dike med flera
mindre diken som ansluter till huvudfåran i öst-västlig riktning.

Bild som visar områdets naturkaraktär.
Ängs- och betesmark
Naturmarken, som ligger öster om boendet, ska utgöra en trivsam omgivning till
boendet och kan med fördel spegla landskapsbilden kring Orsasjön, vilken präglas av
åkrar, ängar och betesmarker som brukats under lång tid.
Naturmarken ska även fortsättningsvis ha karaktären av ängs- och betesmark med
spridda träd som kan fungera som avskärmning mellan E45 och bebyggelsen. Lämpliga
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träd i området kan vara sälg och andra viden samt bärande träd, såsom exempelvis ek,
hassel, rönn, hägg, oxel, körsbär och apel.
För att gynna fåglar och insekter ska döda träd i så stor utsträckning som möjligt lämnas
kvar stående. I annat fall kan veden lämnas som en faunadepå inom området. Åtgärder,
exempelvis nedtagning av träd, och skötsel i naturmarken bör utföras i samråd med
kommunekolog.
Det är olämpligt att placera stora, höga skyltar eller andra anordningar i naturmarken då
det dels kan påverka trafiksäkerheten men skyltar kan även ge ett stökigt intryck av
tätorten och påverka landskapsbilden negativt.
Skyttolabäcken
Skyttolabäcken föreslås ledas om och förläggas öster om den planerade bebyggelsen,
samt delvis kulverteras. Exploatören har med anledning av detta gjort anmälan till
Länsstyrelsen Dalarna om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a § miljöbalken för en
omledning av bäcken. Om ombyggnationen av bäcken medför att grundvatten tränger
fram kan tillstånd för vattenverksamhet krävas. För att flytta och kulvertera del av
vattendraget krävs även dispens från det generella biotopskyddet enligt 7 kap
miljöbalken, se mer nedan. Vidare har anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken
gjorts till Länsstyrelsen Dalarna då åtgärderna innebär en väsentlig förändring av
naturmiljön.

Strandskydd
Skyttolabäcken har inom planområdet en tydlig karaktär av grävt dike och kommunen
har bedömt att den därmed inte omfattas av strandskydd enligt 7 kap 13 § miljöbalken.
Länsstyrelsen Dalarna delar kommunens bedömning men har under samrådet påpekat
att strandskyddet kan komma att återinträda. Eftersom detta i så fall inträffar efter att
detaljplanen vunnit laga kraft, behöver exploatören inför exploateringen av området
utreda om strandskydd råder och om åtgärder behöver vidtas med anledning av detta.
Eftersom det inte råder strandskydd idag kan det inte upphävas i detaljplanen.

Biotopskydd
Skyttolabäcken
Tidigare i projektet avsåg exploatören att flytta Skyttolabäcken till ett läge öster om
boendet och att bäcken skulle få ett slingrande lopp med vattenspeglar och åtgärden
krävde dispens från biotopskyddet enligt 7 kap 11 § miljöbalken då småvatten och
våtmark i jordbruksmark berörs. Exploatören fick även dispens för detta.
Under projektets gång har exploatören på grund av höjdförhållandena valt att kulvertera
Skyttolabäcken öster om boendet på en sträcka om cirka 133 meter. Att lägesförflytta
Skyttolabäcken och kulvertera denna kräver dispens från biotopskyddet enligt 7 kap
miljöbalken vilket exploatören söker innan kommunen antar detaljplanen. Det kan även
krävas tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap MB.
Alléer
En rad med fler än fem träd och som uppfyller ett antal kriterier benämns allé enligt
miljöbalken. Trädraderna inom planområdet räknas som alléer och är då
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biotopskyddsområden enligt 7 kap 11 § miljöbalken och omfattas av förordning
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. Ingrepp i alléer kräver dispens ifrån
förordningen om områdesskydd. Inom planområdet bedöms det finnas flera alléer. Två
av dessa alléer är belägna i området där Skyttolabäcken preliminärt ska dras, men även
det planerade boendet påverkar alléerna. Det krävs även ingrepp i alléer längs Blästgatan
för byggnation av det särskilda boendet. Orsa Lokaler AB har erhållit dispens för
nedtagning av allén längs Blästgatan och ska, när det är känt hur och om övriga alléer
påverkas, även söka dispens för ingrepp i dessa.
För att Blästgatan ska kunna fungera som räddningsväg behöver den höjas mellan
infarten till boendet och räddningstjänsten för att ligga över nivån för det beräknade
högsta flödet. Gatan behöver som mest höjas knappt en meter och det är i korsningen
med Stensgatan. Detta innebär att vägområdet måste breddas då slänterna blir högre
och kräver mer plats och då berörs även björkallén längs Blästgatan som troligtvis inte
kan finnas kvar i nuvarande läge. En dispens för ingrepp i allé förutsätter vanligtvis
återplantering. Det finns plats för återplantering inom planområdet och en stor andel av
träden bör kunna planteras intill gatan. Därför införs bestämmelsen träd1 på NATURmarken längs med Blästgatan med innebörden att träd ska finnas. Egenskapsytorna
inom NATUR-marken har olika storlekar och därför ryms olika många träd på varje yta.
Hur många träd som ryms beror även på den art eller sort av träd som väljs. Träden ska
kontrolleras efter 5 år och om de då inte etablerat sig behöver de ersättas.

Bilden visar alléer (vitt) inom planområdet (gult). Boendet (brunt) och en preliminär vattenspegel i söder
(blått) redovisas schematiskt. Skyttolabäcken planeras att kulverteras öster om boendet.
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Vattenskyddsområde
Planområdet ligger inom interimistiskt vattenskyddsområde som gäller till och med den
18 september 2022. En utredning om pålningens eventuella påverkan på vattentäkten
har genomförts, se mer under avsnittet om Markbeskaffenhet nedan. Det pågår en
utredning för att ta fram förslag på skyddsområden för vattentäkten Boggas. I denna
utredning ligger planområdet i dagsläget inom sekundärt skyddsområde, men det finns
ännu inte några områden eller skyddsföreskrifter beslutade.

Dikningsföretag
Skyttolabäcken ingår i ett dikningsföretag. Kommunen bedömer att dikningsföretaget
inte påverkas av detaljplanens genomförande då åtgärderna som vidtas inte påverkar
dräneringen, möjligheterna för andra att avvattna sin mark eller ökar mängden vatten
som tillförs diket och att de fördröjande åtgärder som sätts in inte ökar flödestopparna i
diket nedströms. Samråd har skett med Länsstyrelsen Dalarna den 18 maj 2021 och
länsstyrelsen gjorde ingen annan bedömning än kommunen gällande att åtgärderna inte
påverkar markavvattningsföretaget.

MARKBESKAFFENHET
Ett flertal utredningar angående geoteknik har genomförts. Sweco utförde en geoteknisk
utredning 2019. I detta skede undersöktes översiktligt ett cirka 430 meter långt område
mellan Blästgatan och Skyttolabäcken. Resultatet var vägledande vid planområdets
utformning och de föreslagna byggnadernas placering. Sweco tog år 2020 fram ett
projekteringsunderlag med Tekniskt- PM Geoteknik 2020-08-21 (med slutlig revidering
2021-09-01) men detta omfattar endast den södra delen av det tidigare
utredningsområdet. Underlaget syftade till att beskriva rådande geotekniska och
geohydrologiska förhållanden samt ge underlag för dimensionering av
geokonstruktioner och hårdgjorda ytor. Här nedan redovisas i första hand slutsatserna
från projekteringsunderlaget med den senaste revideringen från 2021, då planområdet
minskats ned till att enbart omfatta det område som den nyare utredningen avser. Därtill
har en stabilitetsutredning utförts under 2022.
Med anledning av att det framkom farhågor om att pålning kan påverka grundvattnet
för vattentäkten Boggas har en utredning om pålningens påverkan på grundvattentäkten
tagits fram sommaren 2021, läs mer i avsnittet Grundläggning av byggnader.

Geotekniska förhållanden
Jorden består överst av ett ytskikt av mulljord och torv vars tjocklek varierar mellan 0,1
och 0,8 meter. Inom områdets västra del, under ytskiktet av mull och torv, består jorden
av silt med en tjocklek av 2–4 meter som vilar på morän. Silten har lös–medelfast
lagringstäthet. Borrstopp vid hejarsondering, mot block eller berg, har erhållits på 11–13
meters djup under markytan. Inom områdets östra och södra del utgörs ytskiktet av
mull och torv, under detta följer silt med sandskikt som underlagras av silt med inslag av
sand och morän. Silten har mycket lös lagringstäthet ner till 3–4 meters djup under
markytan och vilar på silt med fastare lagringstäthet. Under silten följer fastare
friktionsjord, sannolikt morän. Stopp vid hejarsondering har erhållits på cirka 12 meters
djup under markytan. I den nordöstra delen överlagras silten av gyttja vars mäktighet
uppgår till 1–4 meter. Gyttjan har mycket lös lagringstäthet.
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Ytliga jordarter identifierade enligt Tekniskt- PM Geoteknik 2020-08-21(rev. 2021-09-01) och
Kompletterande geoteknisk utredning stabilitet (2022), Sweco. Plangränsen har bland annat med
anledning av markförhållandena reviderats efter samråd och även efter granskning. Byggrätt medges nu
enbart för SÄBO med komplementbyggnader. Yta i norr för vårdcentral och etapp 2 av SÄBO har
utgått sedan samrådet. Redovisade byggnader är en illustration och bebyggelsen, naturmarken med mera
kan komma att utformas på annat sätt.
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Hydrogeologiska förhållanden
Inom området förekommer tidvis ytvatten i diken samt i områdets lågpunkter. Mätning
av grundvatten har utförts i tre grundvattenrör vid fyra tillfällen mellan 2019-09-03 –
2020-06-25. Grundvattenytan har legat på 0 till 1,3 meters djup under markytan under
mätperioden. Grundvattenytan kan således förväntas ligga relativt ytligt under hela
området. Därför har en bestämmelse om att källare inte medges införts (b1).

Sättningar
Sweco påpekar att i förekommande jordar av silt och siltig gyttja uppkommer betydande
sättningar vid belastning från byggnader och uppfyllnader över befintlig markyta. Störst
sättning kommer att ske i områdets norra del där det förekommer torv och gyttja.
Sättningar av last motsvarande 1 meter jordfyllning (20kN/m2) bedöms till cirka 6 cm
inom den södra delen med silt och till cirka 20 cm i delen med gyttja. I den västra delen
där sand förekommer bedöms sättningen bli mindre än 1 cm. Sättningarna är
tidsberoende och cirka 50 % av totalsättningen kan förväntas uppkomma inom ett år
efter det att belastningen påförts.

Stabilitet
Med anledning av att Statens Geotekniska Institut yttrade sig under granskningsskedet
har Sweco tagit fram en stabilitetsutredning. Utredningen innehåller en utförligare
beskrivning av stabilitetsförhållandena med stabilitetsberäkningar i relevanta sektioner
där låg säkerhet mot skred bedömts kunna föreligga.
Kompletterande geotekniska undersökningar har utförts inom områdets södra del som
underlag för upprättande av bygghandlingen för vårdboende. Kompletteringen avser
hejarsondering i byggnadslägen samt sondering inom område där omläggning av
Skyttolabäcken planeras.
Inom planområdet planeras byggnation av vårdboende med tre byggnadskroppar i tre
våningar ovan mark. Föreslagen golvnivå för byggnaderna är +167,35. Detta innebär att
marken måste höjas cirka 0,5 och 2,5 meter över nuvarande markyta. De största
uppfyllnaderna erfordras inom områdets mellersta del där löst lagrad silt förekommer.
Även mark i anslutning till byggnaderna kommer att höjas, men till något lägre nivåer.
Grundläggning av byggnaderna ska ske med pålar och uppfyllnad av mark ska utföras
minst 3 månader innan pålning får påbörjas. För att säkerställa att marken inte fylls upp
utöver de nivåer som stabilitetsberäkningarna utförts för har bestämmelse n3 införts
vilket reglerar en högsta marknivå om +167,8 m.ö.h.
Omledning av befintlig bäck ska ske öster om de planerade byggnaderna, dels i öppna
diken, dels i kulvert. Söder om byggnadsytan planeras en vattenspegel. Schakt för diken,
damm och kulvert ska utföras innan uppfyllnad av mark utförs. Slänter för damm och
öppna diken utförs i flack lutning (cirka 1:4). Nivån på botten för dammen är cirka
+163,7 vilket är cirka 3 meter lägre än omgivande uppfylld markyta. Bottennivån på
öppna diken och vattengång för kulvert varierar mellan +164,3 och +164,7.
Schaktdjupet för grundläggning av kulvert varierar mellan 2,5 och 3,0 meter.
Blästgatan ska breddas och höjas 0,2–1,1 meter på en sträcka av cirka 200 meter för att
uppnå krav på lägsta nivå med hänsyn till översvämningsrisk. Detaljerad utredning och
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projektering av gatan kommer att utföras i ett senare skede varvid kompletterande
geotekniska undersökningar ska utföras.
Stabilitetsberäkningar har utförts för fem sektioner för det planerade boendet varav två
sektioner för Blästgatan. Stabilitetsberäkning för uppfyllnad av Blästgatan har utförts i
två sektioner där höjningen av vägen är störst och omgivande mark lägst. Beräkning har
utförts både med och utan vall (traktorväg). Beräkning där utskiftning av befintlig
överbyggnad och resterande fyllning (upp till 0,6 meter under färdig väg) utförs med
lättfyllning visar att stabiliteten är tillfredsställande. Det planeras ingen byggnation av
någon vall inom området. Den vallformation som finns längs Blästgatan kan vara rester
från när vägen byggdes och är idag en traktorväg utan funktion för det planerade
boendet. Utredningen visar att traktorvägen inte påverkar stabiliteten vid höjning av
Blästgatan oavsett om den tas bort ned till omgivande marknivå, eller om den är kvar.
Stabiliteten för traktorvägen är tillfredställande.
Aktuella uppfyllnader och schakter för öppna diken och damm för byggnation inom
områdets södra del visar på tillfredsställande stabilitet. Risk för ras eller skred föreligger
således inte. För höjning av Blästgatan i den norra delen där gyttja förekommer krävs
förstärkningsåtgärder för att uppnå kraven på stabilitet. Här föreslås viss utskiftning av
befintligt material och återfyllning med lättare material, typ lättklinker eller skumglas. En
sådan åtgärd kommer även att krävas för att begränsa sättningarna vid uppfyllnaden.
Vidare kan man utföra täckta diken för att förbättra stabiliteten. Kompletterande
geotekniska undersökningar och stabilitetsberäkningar kommer att utföras vid
detaljprojektering av gatan för att säkerställa att erforderlig stabilitet uppnås. För att
säkerställa att Blästgatan utförs med en konstruktion som tar hänsyn till stabiliteten i
området ska Kommunfullmäktige besluta om detta innan detaljplanen antas.
Beräkning av totalstabilitet mot omgivande mark har inte utförts på grund av att marken
är tämligen plan frånsett området öster om byggnadsytan där markytan stiger mot väg
E45. Lutningen är dock mycket liten (ca 1:20) och jordlagren utgörs av fastare lagrad
sand och silt. Risk för ras och skred som påverkar omgivande mark föreligger således
inte.
För att säkerställa att marken fortsätter att vara relativt plan och att inga åtgärder kan
vidtas som påverkar stabiliteten har bestämmelsen marknivå1, marknivån får inte höjas
eller sänkas med mer än 1 meter, införts öster om den planerade bebyggelsen och
bestämmelsen marknivå2, marknivån får inte höjas eller sänkas med mer än 2 meter
norr och söder om boendet vilket medger omledning av Skyttolabäcken samt
anordnande av vattenspegel. Söder om boendet nära Blästgatan där Skyttolabäcken
skulle ha kommit fram från kvartersmarken planeras att fåran läggs igen, då vattendraget
istället leds öster om kvartersmarken. Därför finns bestämmelsen marknivå3 med
innebörden att marknivån inte får sänkas men marken får höjas upp till 2,5 meter över
befintlig nivå. Dessa bestämmelser avser dock inte tillfälliga grävarbeten, exempelvis
krävs djupare schakt, mellan 2,5 och 3,0 meter då kulverten för Skyttolabäcken
grundläggs.
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Då det inte längre planeras vattenspeglar norr om boendet har den delen av
naturmarken utgått och den del av naturmarken som utgörs av gyttja och silt har fått
bestämmelsen marknivå4, marknivån får inte ändras.

Geoteknisk kategori
Förekommande naturligt lagrad jord innehåller till stora delar silt och kan antas tillhöra
materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4 enligt AMA Anläggning 20.
Grundläggningsarbetena bör dimensioneras, planeras, utföras och kontrolleras i
Geoteknisk kategori 2 (GK2). Detta innebär att geotekniskt sakkunnig ska utföra
dimensionering samt att ett projekterings-PM Geoteknik ska upprättas.

Hårdgjorda ytor
Hårdgjorda ytor ska dimensioneras för materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4 enligt
AMA Anläggning 20 och de bör anläggas minst 0,5 meter över naturliga jordlager.
Marken ska förbelastas vilket innebär att fyllnadsmassor bör utläggas minst 6 månader
före planerad byggnation, men förloppet kan påskyndas genom utläggning av fyllning
över planerad nivå. Förekommande ytskikt av torv och mull ska tas bort innan fyllning
utläggs. De befintliga, naturliga jordarna är i vattenmättat tillstånd flytjordsbenägna
vilket ska beaktas i samband med schakt- och fyllnadsarbeten.

Grundläggning av byggnader
Inom områdets östra och södra delar rekommenderas att grundläggning av byggnader i
tre våningar utförs med pålar med fribärande golv då ytlig grundläggning med plattor
ger upphov till oacceptabla sättningar. Inom områdets västra del där fastare lager med
silt förekommer bedöms att grundläggning av byggnader i tre våningar kan ske med
plattor på mark utan förstärkningsåtgärder. För att garantera att de utförda
stabilitetsberäkningarna uppfylls medges dock endast grundläggning med pålning (m6),
ser mer under avsnittet Pålning och vattenskyddsområde nedan.
Vid uppfyllnad av mark inom och utanför byggnadsytor rekommenderas att jorden
förbelastas, dvs att fyllningen med eventuell överlast utläggs minst 6–12 månader innan
byggnation sker för att reducera framtida sättningar. Fyllningens utförande ska
dokumenteras, sättningsmätningar ska utföras. All grundläggning ska ske frostskyddat.
Eftersom den geotekniska utredningen utgått från det antal bjälklag som motsvarar tre
våningar vid rekommendationer om grundläggning medger detaljplanen bebyggelse i
upp till tre våningar (m5). Vind medges ej. Den översta våningen med tekniska
installationer kommer att fungera som en vind, men räknas på grund av sin höjd inte
som en vind enligt plan- och bygglagen, läs mer under Byggnadskultur och gestaltning.
Våningsantalet begränsas eftersom byggnaden blir tyngre ju fler bjälklag den har.
I den norra delen av området, där gyttja förekommer, rekommenderas ingen
exploatering med bebyggelse och hårdgjorda ytor på grund av stor risk för framtida
sättningar i mark utanför bebyggda ytor. Detaljplanen har i detta område prickmark dvs
byggnad får inte uppföras. Därtill har den bestämmelsen n2, marknivån får inte ändras.
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Förekommande ytskikt av torv och mull ska tas bort innan fyllning utläggs. Förstärkning
av mark med geonät och fyllning med krossmaterial kan krävas för framkomlighet med
pålkran och grävmaskiner. All grundläggning ska ske frostskyddat.

Pålning och vattenskyddsområde
Det pågår en utredning för att ta fram förslag på skyddsområden för vattentäkten
Boggas. I denna utredning ligger planområdet inom sekundärt skyddsområde, men det
finns ännu inte beslut om vilka områden som omfattas eller vilka skyddsföreskrifter som
ska gälla. Planen berörs också av ett beslut om interimistiskt (tidsbegränsat)
vattenskyddsområde som Länsstyrelsen Dalarna har inrättat. Detta är kopplat till
ansökningar som gjorts om markprospektering och innebär att det är förbjudet att borra
i berg djupare än 250 meter under markytan. Detta gäller till och med den 18 september
2022.
Akvifären som försörjer vattentäkten ligger i ett sandstenslager och skyddas av ett
ovanförliggande lerlager. Återbildning av grundvatten i sandstenen sker via den övre
akvifären, i jorden ovanför berggrunden, och det är därför viktigt att inte heller detta
övre grundvatten förorenas då föroreningarna kan föras ner till grundvattentäkten.
Med anledning av att det framkommit farhågor om att pålning kan påverka
grundvattenkvaliteten i Boggas grundvattentäkt negativt samt i avsaknad av
skyddsföreskrifter så har en utredning om pålning genomförts sommaren 2021.
Utredningens slutsats är att under förutsättning att pålningen genomförs i enlighet med
utredningen så kommer den planerade pålningsmetoden med slagna, förtillverkade
betongpålar inte att försämra situationen för fortsatt grundvattenbildning av vatten med
god kvalitet.
Enligt utredningen ska pålning utföras med hydraulisk fallhejare och pålarna kommer att
slås ned och stanna i moränen och ska inte nå ned till sandstenen. Installation av pålar
genom borrning kan påverka berggrunden med akvifären och är därför olämpligt. Jordbergssondering får inte utföras ner i sandstenen då detta kan påverka akvifären negativt.
Vid installationen av pålarna skapas en zon närmast pålen med lokala håligheter och
kanaler men efter några månader har rekonsolidering skett, då jorden har slutit tätt mot
pålen. Utredningen konstaterar att pålarna efter detta skede inte kommer skapa kanaler i
vilka föroreningar snabbare kan transporteras ner till sandstenen. Borrning för
bergvärme skapar kanaler ner till grundvattnet, där föroreningar kan tränga ner. Av
denna anledning medges inte bergvärme.
En bestämmelse om pålning har därför införts (m6), grundläggning ska ske genom
pålning, pålning får inte ske ner till berggrunden. Borrade pålar medges ej. Jordbergssondering medges ej. Bergvärme medges ej. Denna bestämmelse gäller dock inte
på parkeringsområdet i söder där endast komplementbyggnader med en nockhöjd om 5
meter medges. Dessa bedöms kunna grundläggas utan pålning.

Markarbeten
Risk för skadliga vibrationer i omkringliggande anläggningar skall beaktas vid packning,
pålning och andra vibrationsalstrande verksamheter. Riskanalys ska utföras. Inför
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utförandeskedet bör en kontrollplan upprättas så att krav på utförande, föreskrifter,
ordningsföljd på olika arbetsmoment med mera som anges på handlingar följs.
Schaktplan ska upprättas och godkännas av ansvarig geoteknisk sakkunnig. Vid
utförande med grundläggning av byggnader på förbelastad mark erfordras projektering
av utförandet baserat på laster från byggnader med mera. Dessutom krävs en noggrann
beskrivning av utförande, kontroll och uppföljning under byggskedet.
Eftersom jorden inte slutit tätt mot pålarna de närmaste veckorna eller månaderna efter
att pålarna installerats, krävs det extra uppmärksamhet under byggnationen med
avseende på läckage av skadliga ämnen så att förorening av grundvattentäkten inte
riskeras.

Detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren –
Antagandehandling

Sida 16 av 41

14 Antagande - detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren - OK KS 2019/01201-126 Antagande - detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren : Planbeskrivning_antagande_SÄBO_Orsa

Dnr: OK KS 2019/01201
Datum: 2022-04-05

FORNLÄMNINGAR
Inom planområdet finns två registrerade fornlämningar (blästbrukslämningar).
Länsstyrelsen Dalarna har lämnat tillstånd till ingrepp i fornlämning enligt 2 kap 12 §
kulturmiljölagen (1988:905) och kommer att utföra schaktningsövervakning i samband
med inledande markarbeten. Om det vid anläggnings- eller byggnadsarbete görs
fornlämningsfynd inom området ska arbetet avbrytas och anmälan göras till
Länsstyrelsen Dalarna i enlighet med 2 kap 5 § kulturmiljölagen.

Bilden visar registrerade fornlämningar markerade i kartan.
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BEBYGGELSEOMRÅDEN
Vård- och omsorgsboende
Det särskilda boendet, SÄBO, planeras innehålla cirka 90 lägenheter för
permanentboende och indelas i 10 avdelningar. Därutöver planeras en separat
boendeenhet inom samma byggnad med 18 lägenheter för korttidsboende. Byggnaden
planeras uppföras i två våningar med bostäder samt en våning för tekniska installationer.
Detaljplanen medger även sådana centrumverksamheter som kompletterar vårdboendet,
exempelvis frisör, fotvård, friskvård, kiosk, mindre servering eller samlingslokal.
Därutöver medges vårdcentral.

Illustrationsplan som visar en möjlig utformning av planområdet.
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Byggnadskultur och gestaltning
Planområdet ligger längs E45 vid infarten till Orsa. Omkringliggande bebyggelse har
olika uttryck och utformning. Väster om Blästgatan finns bostadsområdet Storgärdet
bestående av flerbostadshus i två plan uppförda under 1960-talet. Söder om
planområdet finns ett mindre handelsområde.

Bostadsområdet Storgärdet

Handelsområde söder om planområdet

Platsen är öppen vilket gör att nya byggnader blir synliga på långt håll och platsen bidrar
till att förmedla bilden av Orsa för den som färdas på E45. Byggnader och omgivande
anläggningar ska hålla hög arkitektonisk kvalitet och bidra till och bygga vidare på Orsas
identitet. Detta kan åstadkommas genom genomtänkta val av material och kulörer och
genom omsorg om detaljerna så att en god helhetsverkan uppnås. Bebyggelse ska
anpassas till den mänskliga skalan.
En nockhöjd om +181,5 m.ö.h. i RH 2000 medges för den södra byggrätten. Då lägsta
grundläggningsnivå är +166,8 m.ö.h. motsvarar detta en faktisk nockhöjd om cirka 14,5
meter. Byggnaden planeras ha två våningar för bostäder och därutöver en våning för
tekniska installationer. Detta ryms med god marginal inom den medgivna nockhöjden,
även om taket har en relativt brant taklutning och byggnadskropparna är breda.
Detaljplanen medger max tre våningar (m5) då den geotekniska utredningen utförts för
laster av det antal bjälklag som motsvarar upp till tre våningar, läs även stycket om
Grundläggning av byggnader.
För den norra byggrätten medges en nockhöjd om max +177,5 m.ö.h. i RH 2000 vilket
motsvarar ungefär 10,5 meter i faktisk nockhöjd och här bör kunna inrymmas en våning
med vårdbostäder samt en våning för tekniska installationer. Dock medges även här tre
våningar vilket är möjligt att bygga om byggnadskroppen är smalare och/eller takvinkeln
flackare.
Eftersom grundvattenytan ligger nära markytan och för att hissarna ska kunna fungera
vid en översvämning, behöver konstruktioner såsom hisschakt som sträcker sig ner
under lägsta grundläggningsnivå utföras som täta konstruktioner.
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Planområdet har en öppen karaktär. Infarten till Orsa syns i bakgrunden. Vårdboendet är tänkt att
placeras mitt i bilden.

Illustration över området ovanifrån som visar ett exempel på hur planerad bebyggelse skulle kunna
utformas. I illustrationen saknas planerad vattenspegel i naturmarken och parkeringsområdet i söder.
Utformningen kan komma att ändras.
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Exempel på möjlig utformning av entréområdet. Utformningen kan komma att ändras.

Offentlig service
Planområdet ligger nära centrala Orsa med gångavstånd till offentlig service.

Kommersiell service
Flera livsmedelsaffärer ligger inom 200–500 meter från planområdet. Cirka 700 meter
från planområdet finns Orsa centrum med övrig kommersiell service som apotek,
paketombud med mera.
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FRIYTOR
Utemiljö och rekreation
Utemiljön ska ha en naturlig, varierad utformning som uppmuntrar de boende till
promenader och anpassas så att gående med rullatorer och rullstolsburna själva ska
kunna förflytta sig. Exploatören planerar att kulvertera Skyttolabäcken öster om
boendet men att den får en vattenspegel söder om boendet, norr om parkeringsområdet.

Möjlig utformning av vårdboendet och dess utemiljö sett ifrån öster. Utformningen kan komma att
ändras.

Naturmiljö
De delar av nuvarande betesmark som inte tas i anspråk för planerat boende planläggs
som NATUR. Befintliga trädrader av björk i naturmarken har inventerats utifrån
gällande biotopskydd för alléer (se rubriken Biotopskydd). Läs mer om naturmarken under
Natur- mark och vegetation.

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät för gång-, cykel-, bil- och mopedtrafik
Angöring till området sker ifrån Blästgatan. Längs Blästgatan finns en gång- och
cykelväg som i samband med utbyggnaden av området ska få en bättre standard. Vägen
ansluter till gång- och cykeltunneln under E45 från Stackmora och till gång- och
cykelvägnätet mot centrum och längs väg E45 mot Mora vilket gör området lätt att
besöka och arbetspendla till med bland annat cykel.

Kollektivtrafik
På Blästgatan, i anslutning till planområdet, finns hållplats för Dalatrafiks linje 321
mellan Orsa och Mora samt linje 341 som trafikerar Orsa-Furudal. Linje 141 mot Mora
stannar vissa avgångar vid hållplatsen.
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Parkering, varumottag, in- och utfarter
Cirka 60 parkeringsplatser för bil ska anordnas för personal och besökare till den södra
delen av planområdet. Uppställningsplats under tak för cirka 40 cyklar anordnas i direkt
närhet till entrén.
Angöringsytor ska dimensioneras för färdtjänstfordon, flyttbilar, mottagning och
leverans av gods (kost, tvätt, avfallshantering med mera).

Tillgänglighet
Boverkets regler och rekommendationer, såväl som kommunens egna riktlinjer,
angående tillgänglighet ska följas såväl på allmän plats som inom kvartersmark. I
anslutning till huvudentrén placeras parkeringsplatser för rörelsehindrade och entrén ska
vara tillgänglighetsanpassad. Tillgänglighet inom byggnader säkerställs i kommande
bygglovshantering.

HÄLSA, RISKER OCH STÖRNINGAR
Buller från biltrafik
En bullerberäkning har gjorts av Sweco Environment 2020-05-27, där ekvivalenta och
maximala ljudnivåer från väg- och tågtrafik har beräknats vid fasad med en hushöjd på
1–2 våningsplan. Då den framtida prognosen för trafiksituationen pekar på en ökad
trafikmängd har prognosåret 2040 varit dimensionerande. Följande riktvärden enligt
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader (tillägg SFS 2017:359) bör
inte överskridas vid bostäder:
Ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad för bostad> 35 m2 =60 (dBA)
Ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad för bostad ≤ 35 m2 = 65 (dBA)
Ekvivalent ljudnivå utomhus vid uteplats i anslutning till bostad = 50(dBA)
Maximal ljudnivå utomhus vid uteplats i anslutning till bostad =70 (dBA)

Europaväg 45 gränsar till planområdet och bedöms ha störst påverkan på området.
Avståndet till föreslagen byggrätt är 70 meter. De ekvivalenta bullernivåer som redovisas
i beräkningen består av en sammanslagning av väg- och tågtrafik. Beräknade maximala
bullernivåer visar den trafiktyp som ger det högsta värdet.
Bullerberäkningen visar att gällande riktvärden uppfylls för samtliga fasadnivåer för den
bebyggelse som illustrerats (här illustreras både etapp 1 och 2 men däremot planeras inte
längre någon etapp 2).
Fasader vända mot Blästgatan och E45 överskrider riktvärden för anläggande av
enskilda uteplatser intill fasaden men illustrerad bebyggelse bedöms ge goda möjligheter
för placering av gemensamma uteplatser på ett sätt så att riktlinjerna därigenom uppfylls.
En bestämmelse om att det ska finnas en gemensam uteplats för bostäder, där
riktvärdena för buller uppfylls, införs (m1). Lokala bullerskydd kan anordnas så att
riktvärdena vid enskilda uteplatser uppfylls. Kravet på att anordna en uteplats i
bullerskyddat läge gäller bostäder, uteplats för centrumverksamhet behöver inte
anordnas i bullerskyddat läge.
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Bilden visar de ekvivalenta bullernivåer som beräknats för år 2040. I illustrationen finns även de
byggrätter i norr, etapp 2 (överkryssad) som utgått.

Bilden visar de maximala bullernivåer som beräknats för år 2040. I illustrationen finns även de
byggrätter i norr, etapp 2 (överkryssad) som utgått.

Transport av farligt gods
Enligt Länsstyrelsen Dalarnas vägledning för planläggning intill transportleder för farligt
gods ska en riskhanteringsprocess genomföras om den verksamhet detaljplanen tillåter
är belägen närmare vägen än rekommenderat avstånd. Väg E45 som passerar 70 meter
från föreslagen byggrätt är transportled för farligt gods. En riskanalys har därför utförts
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av WSP, Brand & Risk 2019-12-13. Utredningen visar på låga individ- och
samhällsrisknivåer som värderas som acceptabla. Följande skyddsbestämmelser har
införts i planen:
-

Friskluftsintag ska placeras högt och riktas åt väster (m3).

-

Räddningsväg ska finnas i västlig riktning. Ytterligare räddningsvägar får anordnas
(m4). Räddningsväg västerut mot Blästgatan måste finnas för att kunna utrymma
boendet vid en olycka med farligt gods på E45 i öster. Därutöver får räddningsväg
förekomma i övriga riktningar i det fall detta krävs av andra anledningar.

Förorenad mark
Den aktuella marken har under lång tid använts som betesmark och naturmark.
Området finns inte upptaget i Länsstyrelsen Dalarnas databas över potentiellt
förorenade områden.
På området har det tidigare funnits jordvärmeanläggning för bostadsbebyggelsen på
Storgärdet, väster om Blästgatan. Anläggningen togs ur bruk 1993 och slangarna tömdes
på köldmedium och köldbärarvätskan glykol. Miljöprovtagning för glykol har gjorts i
oktober 2021. Undersökningen utfördes genom provgropsgrävning med grävmaskin.
Slangen till värmesystemet påträffades i samtliga provgropar utom två. Prov i de gropar
där slangen påträffades uttogs som samlingsprov för nivån slangen låg på samt cirka 0,1
meter under slangen. Analysresultaten visar inte på föroreningar av glykol i anslutning
till slangen. Samtliga halter ligger under laboratoriets rapporteringsgräns. Vid arbeten i
mark ska en emellertid vara uppmärksam på avvikande lukt eller färg.
Eftersom Skyttolabäckens vatten passerar Borns industriområde har provtagning gjorts i
bäcken (Miljöteknisk undersökning inom fastigheterna Orsa Kyrkby 4:4 och 24:4, C Bruhn
Miljökonsult AB, 2020-11-15). Mot bakgrund av de verksamheter som förekommer eller
tidigare har förkommit uppströms det aktuella området analyserades prover från bäcken
med avseende på tungmetaller (inkl Hg) samt alifater, aromater, PAH och BTEX och
även med avseende TOC vad avser de sedimentprover som uttogs från bäckfåran. Vid
provtagning förekom inga halter av föroreningar som medför någon risk för människors
hälsa eller miljön.

Radon
Mätningar visar att marken tillhör låg till normal radonklassning och därför ska
byggnader uppföras i radonskyddat utförande (m2).

Översvämningsrisk
Vattennivån för 100-årsflödet från Orsasjön är beräknat till +163,9 m.ö.h. i RH 2000
och planområdets nuvarande marknivåer ligger på mellan +165,2 och +166,6 vilket
innebär att området inte påverkas av 100-årsflödet från Orsasjön. Högsta
klimatanpassade 200-årsflöde från Orsasjön ligger på +164,1 m.ö.h. Ett särskilt boende
anses vara en samhällsviktig verksamhet och ska därför grundläggas för att klara
beräknat högsta flöde enligt Länsstyrelsen Dalarnas vägledning om översvämning, läs
mer nedan under rubriken Beräknat högsta flöde.
Detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren –
Antagandehandling

Sida 25 av 41

14 Antagande - detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren - OK KS 2019/01201-126 Antagande - detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren : Planbeskrivning_antagande_SÄBO_Orsa

Dnr: OK KS 2019/01201
Datum: 2022-04-05

Översvämning vid dammbrott
Vid ett dammbrott kommer större delen av Orsa tätort att vara översvämmad. Enligt
Dalälvens vattenregleringsföretags kartering kommer vattnet att nå nästan fram till E45,
öster om planområdet och nästan fram till Stormyrgatan norr om området och ligga på
en nivå om ungefär +168,5 m.ö.h. i RH 2000, vilket är cirka 2 meter över lägsta
grundläggningsnivå för boendet. Kommunerna längs Dalälven, Dalälvens
vattenregleringsföretag, dammägare och länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg och
Uppsala har tillsammans arbetat fram en plan för hur de olika organisationerna ska
samarbeta vid dammhaveri i Dalälven. En viktig del i arbetet med att ta fram
beredskapsplanen har varit att samordna rutiner för larm och åtgärder, kartläggning av
riskområden och planer för att minska skadorna och underlätta en eventuell evakuering.
Beräknat högsta flöde
Beräknat högsta flöde motsvarar en situation där alla naturliga faktorer som bidrar till ett
högt flöde samverkar, till exempel snösmältning, nederbörd, vattenmättad mark med
mera. Detta motsvarar ett teoretiskt värsta scenario. Planområdet ligger idag under
nivån för beräknat högsta flöde (+166,8 m.ö.h. i RH 2000). Föreslagen markanvändning
med särskilt boende är en samhällsviktig verksamhet och grundläggningsnivån för
byggnader samt marknivån för räddningsvägar behöver därmed anpassas till att klara
översvämning upp till denna nivå. En planbestämmelse (m7) har införts om att
byggnader ska ha en lägsta grundläggningsnivå om +166,8 m.ö.h. i RH 2000. Med lägsta
grundläggningsnivå menas underkant på betongplatta eller, i det fall annan
grundläggningsmetod används, så kan det innebära underkant på kantförstyvning eller
grundsula. För den byggnad som i dagsläget planeras av exploatören Orsa Lokaler AB
skulle kantförstyvningen kunna ligga lägre än lägsta grundläggningsnivå eftersom
grundläggningsnivån i detta fall avser underkant betongplatta. Det finns många metoder
av grundläggning och vilken nivå som avses kan variera mellan olika projekt. Det
väsentliga är att de boendes hälsa och säkerhet inte äventyras vid ett beräknat högsta
flöde men utförande av grundläggning bör även ta hänsyn till risk för stora ekonomiska
översvämningsskador på byggnader. För att hissarna ska kunna fungera vid en
översvämning behöver konstruktioner såsom hisschakt som sträcker sig ner under lägsta
grundläggningsnivån utföras som täta konstruktioner.
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Beräknat högsta flöde. Kartbild hämtad från MSB:s ”Översvämningsportalen”.
Skrafferingen visar beräknat högsta flöde, den gröna linjen visar planområdet.
Räddning och evakuering vid beräknat högsta flöde
Räddningsvägar intill boendet ska ligga på en lägsta nivå om +166,8 m.ö.h. i RH 2000
(n1). Vid en översvämning upp till beräknat högsta flöde om +166,8 m.ö.h. bedöms att
de boende i första hand ska kunna stanna i sin bostad men boendet måste kunna
evakueras och räddningstjänsten kunna nå boendet även vid ett beräknat högsta flöde.
Boendet planeras att angöras från Blästgatan i väster men delar av gatan är i dagsläget
belägna under nivån för beräknat högsta flöde, med som mest 0,7 meter söder om det
planerade boendet och 0,9 meter norr om boendet.
Kommunen har studerat ett antal olika alternativa vägar för räddning och evakuering
från boendet. De styrande parametrarna i val av väg för evakuering och räddning har
varit: möjligheten till avvattning av gatan, möjlighet till anslutning till omgivande vägnät,
anslutande utfarter från fastigheter, anslutande gator, ekonomi och påverkan på övrig
teknisk infrastruktur. Samtliga vägalternativ behöver klara en bärighet och bredd för
brandbil.
Höjning av Blästgatan
Blästgatan har idag problem med sättningar och hade behövt åtgärdas även om inte
detaljplanen hade gjorts. För att gatan ska kunna tjäna som väg för räddning och
evakuering behöver gatan höjas i vissa partier för att ligga över nivån för beräknat
högsta flöde om +166,8 m.ö.h. Att bygga om Blästgatan innebär att befintlig
vägsträckning används och det tillkommer inte ytterligare kostnader för drift och
underhåll för en ny gata i annat läge. Kommunen har valt att höja den del av gatan som
ligger norr om boendet. Detta innebär att en sträcka om cirka 260 meter projekteras för
att som lägst ha en nivå om +166,8 m.ö.h. i RH 2000. Bestämmelsen räddningsväg har
lagts på den delen.
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Innan slutbesked för vårdboendet kan lämnas behöver gatan vara utformad så att den
klarar trafik då beräknat högsta flöde råder, dvs att den är utförd i enlighet plankartan.
Idag finns en pumpstation för spillvatten och vattenkiosk (E1) mitt emot Blästgatans
korsning med Stensgatan. I korsningen behöver gatan höjas cirka 0,9 meter och
anläggningarna planeras höjas upp för att möta den nya gatunivån.
Höjningen av gatan innebär att släntkanter måste breddas där höjningen av vägen kräver
detta. Idag finns en björkallé på den östra sidan om gatan och denna kan troligtvis inte
finnas kvar i befintligt läge eftersom gatans höjning innebär att gatans konstruktion med
vägslänter tar mer plats i anspråk och alltså även blir bredare och påverkar allén. För att
kunna ta bort en allé behövs en dispens från det generella biotopskyddet, läs mer under
Natur/Biotopskydd på s. 8. Nya träd ska planteras som ersättningsträd längs gatan men
något längre österut jämfört med dagens björkar. Ersättningsträd kan även planteras
inom NATUR-marken inom planområdet.
För att avvattna gatan krävs att vägdikena ansluts till befintliga diken i öst-västlig
riktning (dike1) vilka leds till Skyttolabäcken.
Flöden i Skyttolabäcken
Med anledning av att Skyttolabäcken ska flyttas och för att utreda om höga flöden i
bäcken skulle kunna medföra översvämningar för den planerade bebyggelsen har
exploatören låtit utreda vilka flöden som ryms i bäcken. Utredningen visar att
planområdet utgör en liten del av avrinningsområdet för vattendraget.

Skyttolabäckens avrinningsområde, planområdet ungefärligt markerat i lila.
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Utredningen visar att den befintliga trumman under Blästgatan med knapphet kommer
att klara ett 100-årsflöde. Vattennivån kommer då att ha nått trummans hjässa som
ligger på +165,6 m.ö.h. i RH 2000. Utredningen visar dock inte vilka flöden trumman
klarar om den trycksätts (vilket inträffar om vattnet stiger över den nivån vilket medför
att trycket ökar). En trycksatt ledning kan ge betydligt större flöden än en ledning med
självfall. Utredningen har inte heller tagit höjd för klimatförändringar. Trumman har
idag en storlek om 1400 mm men i samband med ombyggnation av gatan bör trumman
bytas ut eller kompletteras med ytterligare en trumma för att klara ökade flöden. En ny
trumma under Blästgatan behöver dimensioneras för att klara ett 100-årsflöde uppräknat
med lämplig klimatfaktor. I beräkningarna för kulvertering av Skyttolabäcken har faktor
1,3 använts. Val av lämplig klimatfaktor ska samrådas med Nodava eller motsvarade
dagvattenexpertis inom kommunkoncernen.
Moravägen kan vid extrema flöden utgöra en vall både för höga flöden från Orsasjön i
söder och för vatten som kommer med Skyttolabäcken norrifrån. Vid Moravägens
korsning med Skyttsvägen ligger vägens lägsta nivå på en höjd om +166,5 m.ö.h. i
RH 2000 vilket innebär att det vatten som kommer med Skyttolabäcken vid mycket
höga flöden kan stiga upp till vägens överkant i korsningen för att därefter översvämma
vägen. Vattenytan vid ett så här högt flöde kommer att luta och ligga något högre än
+166,5 m.ö.h. i RH 2000 uppströms, det vill säga intill planområdet.
Eftersom det visat sig, utifrån områdets marknivåer, att det är svårt att leda om
Skyttolabäcken i en öppen fåra så har exploatören beslutat att kulvertera bäcken i dess
sträckning öster om det planerade boendet men att behålla den öppen norr om boendet
och att göra en mindre damm (i form av en utvidgning av fåran utan dämningsverkan)
söder om boendet. En utredning har utförts för att kontrollera att den planerade
kulverten om 1800 mm i Skyttolabäcken med god marginal kommer att rymma ett 100årsflöde uppräknat med en klimatfaktor om 1,3.
Med anledning av dessa aspekter har kommunen bedömt att ett 100-årsflöde eller högre
flöden i Skyttolabäcken inte kommer att stiga upp till den lägsta grundläggningsnivån
om +166,8 m.ö.h. i RH 2000 för den planerade bebyggelsen och de planerade
räddningsvägarna.
Utifrån skyfallssynpunkt är det positivt att planområdet bebyggs och till viss del
hårdgörs, då flödet från planområdet kommer att rinna av snabbare än idag (se mer
under Dagvatten på sida 31) och kommer att ha runnit undan innan flödena uppströms
hunnit ner till Stormyren.
200-årsflöde
200-årsflöde Orsasjön
Högsta klimatanpassade 200-årsflöde i Orsasjön ligger på +164,1 m.ö.h., alltså 2,7 meter
lägre än beräknat högsta flöde och berör inte någon del av planområdet. Som beskrivs
ovan utformas detaljplanen för att boendet ska klara beräknat högsta flöde då en lägsta
grundläggningsnivå om +166,8 m.ö.h. krävs samt att Blästgatan ska ligga på +166,8
m.ö.h.
Trafikverket har ställt frågan hur detaljplanens genomförande kan påverka väg E45,
Inlandsvägen, med avseende på höga flöden. Väg E45:s yta ligger på 170,0 -170,4 meter
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över havet i sin sträckning intill planområdet, vilket är cirka 6 meter över
översvämningsnivån för ett 200-årsflöde från Orsasjön.
200-årsflöde Skyttolabäcken
Skyttolabäckens avrinningsområde omfattar ett stort område och planområdet utgör en
liten del av avrinningsområdet. Eftersom områdets täta markbeskaffenhet endast
möjliggör lite infiltration antas att det mesta av dagvattnet inom planområdet redan idag
avrinner till Skyttolabäcken. När området bebyggs och hårdgörs kommer inte mängden
avrinning öka mer än marginellt, men däremot kommer vattnet att rinna av snabbare då
markyta och takytor kommer att vara mindre skrovliga än naturmarken.
Ett 100-årsflöde i Skyttolabäcken kommer att ligga på +165,6 och ett beräknat högsta
flöde kommer att ligga på +166,8 meter över havet i höjdsystem RH2000.
Väg E45:s yta i den del den passerar öster om planområdet ligger på 170,0-170,4 m.ö.h. i
RH2000. Släntfoten ligger cirka 1,5 meter under vägens nivå. Vägbanan ligger cirka 1,8
meter över den högsta delen av naturmarken i detaljplanen och cirka fyra meter över
nuvarande kant på Skyttolabäckens dikesfåra som ligger på ca 165,5-166,0 inom
planområdet. E45 ligger drygt tre meter över lägsta grundläggningsnivå inom
detaljplanen och drygt två meter över den högsta tillåtna markhöjden inom
kvartersmarken. Det finns även begränsningar på ändringar av markhöjder i
naturmarken.
Med hänsyn till topografin inom och utanför detaljplaneområdet är det inte troligt att
vatten skulle hindras att lämna detaljplaneområdet, även om exempelvis trumman under
Blästgatan skulle bli helt igensatt. Vattnet skulle då flöda ut i det flacka landskapet sydost
om planområdet, över Blästgatan och över tomterna söder om planområdet och då
dämmas upp mot Moravägens nivå om +166,5 m.ö.h. långt innan det skulle nå E45:s
höjd (motsvarar mer än 4 meters vattendjup vid dikesfårans kant) eller ens nå till
släntfoten till E45 (motsvarar ca 2,5 meters vattendjup vid dikesfåran). För att dämma
flöden i Skyttolabäcken upp till nivå med E45:s släntfot där den ligger som lägst skulle
Blästgatan i hela sin längd behövts höjas till cirka 168,5 m.ö.h. Idag ligger Blästgatan på
nivåer om cirka 166,1-166,9 m.ö.h. Alltså skulle det krävas att vägen i hela sin längd höjs
med ca 1,5-2,5 meter, samt att en vall byggs längs hela södra sidan av detaljplanen för att
översvämning från Skyttolabäcken skulle kunna nå E45:s släntfot. Även vid detta
scenario så skulle vatten söka sig i första hand norrut. Dessutom medges en högsta
marknivå inom kvartersmarken till +167,8 m.ö.h. Därmed bedöms det osannolikt att
markåtgärder inom detaljplanen skulle kunna orsaka dämmande effekt upp till väg E45:s
nivå och inte heller upp till dess släntfot som ligger cirka 1,5 meter under vägens nivå.
Trummor under E45 ingår i upptagningsområdet som finns beskrivet i PM:et med
beräkning av 100-årsregn och flöden i Skyttolabäcken. Det detaljplanen medger
förändrar, som beskrivs ovan, inte situationen utanför detaljplaneområdet mer än
marginellt. Uppströms detaljplaneområdet längs Skyttolabäcken och diken som ansluter
till denna förändras inte flödet eftersom detta är uppströms och detaljplanen inte
fördröjer eller dämmer vatten inom detaljplaneområdet. Detaljplanen möjliggör för
vattnet att röra sig in i området genom trummorna under E45 på samma sätt som idag.
Anläggningarna inom detaljplaneområdet kan inte förväntas ge någon dämmande effekt.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING OCH SAMHÄLLSSERVICE
Vatten och spillvatten
Det pågår en utredning för att ta fram skyddsföreskrifter och skyddsområden för
vattentäkten Boggas. I denna utredning ligger planområdet inom sekundärt
skyddsområde. Skyddsföreskrifter är ännu inte beslutade. Detaljplanen ligger inom ett
område som omfattas av ett beslut om interimistiskt (tidsbegränsat)
vattenskyddsområde som Länsstyrelsen Dalarna har inrättat. Detta är kopplat till
ansökningar som gjorts om markprospektering och innebär att det är förbjudet att borra
i berg djupare än 250 meter under markytan. Detta har förlängts och gäller till och med
den 18 september 2022.
Eftersom markförhållandena, med täta jordskikt, innebär att endast en mindre del av
nederbörden kan antas infiltrera bedöms inte att tillförseln av grundvatten till
vattentäkten Boggas påverkas i nämnvärd omfattning till följd av exploateringen.
Planområdet ligger inte inom verksamhetsområde för vatten eller spillvatten men
angränsar till verksamhetsområdena. Det kommunala vatten- och avloppsbolaget
Nodava har bedömt att området kan försörjas med vatten och avlopp.
Verksamhetsområden för vatten och spillvatten avses utökas för att omfatta
planområdet. Planområdets behov av färskvatten tillgodoses av Boggas vattentäkt via
vattenverket med samma namn. Tillkommande bebyggelse kan anslutas till vatten- och
spillvattennätet vid Blästgatan. Anslutningar bedöms täckas av anläggningsavgifter.

Pumpstation och vattenkiosk
Avloppspumpstation och vattenkiosk (E1) finns vid Blästgatan norr om det planerade
boendet. Under servicearbeten finns risk för tillfällig lukt och buller från denna. Med
anledning av att Blästgatan behöver höjas behöver även denna anläggning höjas upp.

Dagvatten
Planområdet ligger inte inom verksamhetsområde för dagvatten men
verksamhetsområde kan komma att utökas för att omfatta planområdet.
Dagvattenpolicy och dagvattenriktlinjer
Hanteringen av dagvatten ska följa Orsa kommuns dagvattenpolicy och riktlinjer. Det
saknas rekommendationer för särskilda boenden i Orsa kommuns dagvattenriktlinjer
men enligt riktlinjerna ska dagvatten från flerbostadshus och skolor (de
markanvändningar som bedöms vara mest lika ett särskilt boende i riktlinjerna) i första
hand infiltrera och fördröjas nära källan. Enligt dagvattenriktlinjerna kan
dagvattenmängderna reduceras genom att inte alla markytor tillåts vara täta av asfalt eller
plattor, utan att gräs, växter och genomsläppliga beläggningar filtrerar och fördröjer
dagvatten. Nya dagvattensystem bör på ett naturligt sätt integreras i grönytorna så att de
utnyttjas som en positiv resurs i miljön. Trög avledning rekommenderas eftersom flöden
utjämnas och vissa föroreningar kan avskiljas på väg till recipienten.
Dagvatten kan föra med sig föroreningar från material eller från förorenade ytor som
vattnet runnit över. Föroreningarnas typ och koncentration varierar beroende på
markanvändning, kemikalieanvändning och nederbörd. Källor till föroreningar är
exempelvis trafik, fria metallytor som tak, stolpar och räcken, markföroreningar samt
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atmosfäriskt nedfall. Enligt Orsa kommuns dagvattenriktlinjer krävs ingen ytterligare
rening av vatten från områden med flerfamiljshus/skolor (de markanvändningar som
bedöms vara mest lika ett särskilt boende i riktlinjerna) än den som en trög avledning
kan ge. Med en naturlik hantering kan den biologiska mångfalden med djurliv och växter
öka och även reningen blir bättre.
Dagvattenhantering i området
Tillrinningsområdet till Boggas vattentäkt är cirka 46 kvadratkilometer stort.
Planområdets area är cirka 6,1 hektar vilket motsvarar cirka 0,2% av tillrinningsområdet.
Eftersom markförhållandena, med täta jordskikt, innebär att endast en mindre del av
nederbörden kan antas infiltrera bedöms inte att tillförseln av grundvatten till
vattentäkten Boggas påverkas i nämnvärd omfattning till följd av exploateringen.
Takytan uppskattas till cirka 5500 m2 och den hårdgjorda markytan till 3500 - 5000 m2.
Eftersom infiltrationsmöjligheterna är begränsade planerar exploatören att leda ut
dagvatten från tak och hårdgjorda ytor i svackdiken och över grönytor på kvartersmark
innan det ansluts till Skyttolabäcken. Det planeras även dagvattenledningar till bäcken.
Då området omvandlas från naturmark till i huvudsak hårdgjord yta kommer dagvatten
från planområdet att få ett något snabbare förlopp jämfört med idag, dock bedöms
mängden dagvatten som rinner av från området vara ungefär detsamma i och med att
väldigt lite vatten antas infiltrera idag. Att leda vatten över grönytor och i svackdiken
kan innebära både fördröjning och viss rening.
Orsa Lokaler AB har låtit utföra en utredning av 100-årsflöde i Skyttolabäcken för att
klarlägga om bäcken vid höga flöden kan påverka den planerade bebyggelsen, läs mer
under Hälsa, risker och störningar /Översvämningsrisk på sida 22.

Avfallshantering och återvinning
Avfall ska hanteras i enlighet med kommunens avfallsplan, antagen av
kommunfullmäktige den 28 maj 2018 § 45, samt i enlighet med föreskrifter om
avfallshantering vilka fastställdes i kommunfullmäktige den 25 maj 2020 § 48 och trädde
i kraft den 1 juli 2020.
Avfallsplanen fastställer de mål som kommunen vill uppnå inom avfallsområdet och
vilka åtgärder som kommunen avser att vidta för att nå målen. Avfallsplanen tar sin
utgångspunkt i de nationella miljökvalitetsmålen, i de lokala och regionala behov som
har identifierats gällande avfallshanteringen samt i länets framtagna så kallade ledstjärnor
för arbetet.
Föreskrifter om avfallshantering utgör de kommunala bestämmelserna om hur avfall ska
hanteras. I föreskrifterna regleras ansvar, rättigheter och skyldigheter gällande
avfallshanteringen.
Vid detaljplaneläggning, fastighetsbildning och byggnation ska avfallsfrågorna beaktas.
Bebyggelseutformningen ska erbjuda plats för källsortering och fastighetsnära insamling
av både hushållsavfall och förpackningar och returpapper. Det bör finnas tillräckliga
markområden för kvartersnära insamling eller ytor för återvinningsstationer, centrala
uppsamlingsstationer eller ytor som kombinerar dessa funktioner. Det kan också handla
om att det finns utrymme på enskilda fastigheter för behållare för källsortering.
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Vid utformning av vägar ska hänsyn tas till transporter av avfall. Platser för
avfallsinsamling ska så långt som möjligt placeras där en naturligt passerar och så att de
är lättillgängliga. De ska vara dimensionerade utifrån storleken på den verksamhet som
ska bedrivas på platsen och de ska ha en tilltalande och strukturerad utformning.
Hur avfallsinsamlingen ska placeras och utformas på fastigheten kommer att avgöras
senare i processen, under bygglovskedet och i samråd med Nodava. Det finns möjlighet
att lösa avfallshanteringen inom planområdets byggrätt.

Värme
Planområdet genomkorsas av befintlig fjärrvärmeledning (se illustration s. 17). Uområde (markreservat u1) har avsatts på plankartan för att säkerställa fortsatt rätt att
nyttja marken. Planområdets bebyggelse är tänkt att anslutas till fjärrvärmenätet.

El
En transformatorstation som försörjer bostadsområdet Storgärdet finns vid Blästgatan i
närheten av planområdet. Den bedöms av nätägaren eventuellt behöva ersättas av en
större för att klara anslutning av vård- och omsorgsboendet.

Stadsnät
Stadsnät finns utbyggt längs Blästgatan.

Tele
Skanova har teleledningar dels längs med väg 45, dels längs med Blästgatan. Det bedöms
inte behövas någon flytt av ledningarna men om flytt skulle bli aktuellt får parterna
komma överens om hur detta ska genomföras och bekostas.
Inget u-område läggs in då det inte är helt klarlagt att ledningarna kommer att ligga kvar
på nuvarande plats.

RÄDDNINGSTJÄNST
Räddningsstationen är lokaliserad cirka 500 meter norr om planområdet. En grusad
räddningsväg kommer att anläggas intill de planerade byggnaderna i enlighet med
Boverkets byggregler (BFS 2011:26) och i samråd med den lokala räddningstjänsten på
en nivå om minst +166,8 m.ö.h. i RH 2000. Dagligdags kommer denna del av
räddningsvägen att ingå i det interna gångvägnätet.
Vid en översvämning upp till det beräknade högsta flödet om +166,8 m.ö.h. bör de
boende i första hand kunna stanna i sin bostad. Blästgatan behöver höjas till minst
+166,8 m.ö.h. i RH 2000 för att kunna fungera som räddningsväg och väg för
evakuering av de boende.
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GENOMFÖRANDE
I detta kapitel redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som krävs för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Genomförandefrågorna har ingen självständig rättsverkan utan utgör en del av
planhandlingarna och ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.
Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning, vatten- och spillvattenanläggningar,
vägar med mera regleras således genom respektive speciallag.

ADMINISTRATIVA OCH ORGANISATORISKA FRÅGOR
Organisation
Detaljplanen har upprättats av plankonsult, anlitad av Orsa Lokaler AB, och har
handlagts av Miljö- och byggnadsförvaltningen Mora Orsa (tidigare
Stadsbyggnadsförvaltningen). Lantmäterimyndigheten verkställer de fastighetsrättsliga
genomförandefrågorna efter ansökan.

Tidplan
Detaljplanen var utsänd för granskning under november-december 2021 och bör kunna
antas våren 2022.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän plats. Fastighetsägaren har det samlade
administrativa och ekonomiska ansvaret för genomförande av detaljplanen inom
kvartersmark.
Anläggningar inom allmän plats
Det tekniska genomförandet av allmänna anläggningar med kommunalt
huvudmannaskap utförs inom genomförandetiden av kommunen genom den funktion
som motsvarar en teknisk förvaltning, i dagsläget Verksamhetsområde Samhälle.
Enligt 6 kap 18 § plan- och bygglagen ska kommunen efter hand som bebyggelsen
färdigställs enligt detaljplanen ordna de gator och andra allmänna platser som
kommunen är huvudman för så att platserna kan användas för deras avsedda ändamål.
Kommunen ska upplåta platserna för allmän användning så snart det område som
platserna finns inom har bebyggts enligt planen eller, om genomförandetiden har löpt
ut, efter hand som bebyggelsen färdigställs.
När platserna upplåts för allmän användning ska de vara ordnade på ett ändamålsenligt
sätt och i enlighet med ortens sed. De ska i fråga om gatubredd, höjdläge och
utformning i övrigt följa detaljplanen. Kommunen får göra små avvikelser från planen,
om det inte motverkar syftet med planen.
Skyttolabäcken
Kommunen är huvudman för den allmänna platsen ”NATUR”.
Exploatören, Orsa Lokaler AB, ansvarar för att genomföra de förändringar av
Skyttolabäcken som behövs med anledning av planens genomförande d.v.s. en
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omledning av diket österut till blivande allmän plats (NATUR) där diket planeras att
kulverteras samt att en vattenspegel anordnas söder om boendet. Efter färdigställande
kommer hela bäcken att skötas och underhållas av Orsa Lokaler AB. Avtal om detta ska
träffas mellan kommunen och Orsa Lokaler AB. Det kan bli aktuellt att kommunalt
verksamhetsområde för dagvatten utökas för att omfatta planområdet.
Blästgatan
Blästgatan bedöms idag vara otillräcklig för att hantera tillkommande bebyggelse och
vägens uppbyggnad behöver göras om i samband med detaljplanens genomförande. I
samband med detta ska förbättrat gång- och cykelstråk anordnas. Blästgatan behöver
höjas för att fungera som räddningsväg och väg för evakuering från boendet. Detta
innebär att den höjs till en nivå om som lägst +166,8 m.ö.h. i RH 2000. Gatan är
belägen på gyttja och silt och därför behöver gatan byggas om med en konstruktion som
ger tillfredställande markstabilitet. För att garantera att gatan byggs om enligt ovan
behöver Kommunfullmäktige besluta om detta innan detaljplanen antas.
Då Blästgatan höjs upp behöver även den avloppspumpstation/vattenkiosk (E1) som
ligger i korsningen med Stensgatan höjas upp. Trumman för Skyttolabäcken under
Blästgatan ska bytas ut eller kompletteras med ytterligare en trumma för att klara högre
flöden.
Kommunen är ansvarig för att bekosta ombyggnationen av Blästgatan men även för
upphöjning av avloppspumpstation och vattenkiosk som gatans ombyggnation medför.
Anläggningar inom kvartersmark
Exploatören ansvarar för och bekostar iordningställande av kvartersmark, såsom
uppförandet av ny bebyggelse och nya anläggningar, och därmed de erforderliga
undersökningar, utredningar samt eventuella åtgärder och tillstånd med mera som krävs
för planens genomförande.

Genomförandetid
Genomförandetiden anger den tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att
genomföras. Genomförandetiden är 10 år från den dag då beslutet att anta planen
vinner laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet
med detaljplanen och planen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter
genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla, men kan då ändras eller upphävas
utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning för till exempel förlorad byggrätt.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsägare
Planområdet omfattar de kommunägda fastigheterna Orsa Kyrkby 4:4, 19:4, 24:8, 24:17
och 69:3 samt Orsa Kyrkby 19:14 som ägs av Orsa Lokaler AB samt Orsa Kyrkby S:2.

Fastighetsbildning
Inom planområdet skapas möjligheten att bilda nya fastigheter genom avstyckning. En
hel fastighet eller del av en fastighet kan överföras till annan fastighet genom
fastighetsreglering.
Sammanlagt kommer cirka 20 083 kvm att styckas av från Orsa Kyrkby 4:4, 24:8 och
24:17 för att bilda en ny fastighet för vårdboende. Den nybildade fastigheten ska sedan
överlåtas till Orsa Lokaler AB.
Den allmänna platsmarken för GATA utgörs av de kommunala fastigheterna Orsa
Kyrkby 4:4, 24:8, 69:3 och 19:4. Även en del av Orsa Kyrkby 19:14 där
räddningsstationen ligger (som ägs av Orsa Lokaler AB) ingår i område för GATA
eftersom området närmast Blästgatan behövs för breddningen av gatan. Även Orsa
Kyrkby S:2 omfattas. Gatumarken kan styckas av för att utgöra en egen fastighet.
Den allmänna platsmarken NATUR ingår idag i de kommunala fastigheterna Orsa
Kyrkby 4:4, 24:8, 69:3 och 19:4 och 24:17. Vid behov kan den del som omfattas av
planläggning styckas av för att utgöra en egen fastighet för ändamålet NATUR. Den del
av Orsa Kyrkby 24:17 som är planlagd för natur kan regleras till Orsa Kyrkby 24:8. Orsa
Kyrkby 24:17 består då enbart av området med befintlig återvinningsstation.

Rättigheter
Ledningsrätt är en servitutsliknande rättighet som kan upplåtas till förmån för antingen
en juridisk person eller en fastighet. Ledningsrätt kan upplåtas för ledningar för
allmänna ändamål, exempelvis data- och telekommunikationsledning samt vatten- och
spillvattenledningar.
Enligt 1 § ledningsrättslagen (1977:1144) är det ledningshavaren som har rätt att ansöka
om ledningsrätt. Finns ett markreservat för allmänna ledningar utlagt i plankartan är
dock den som ska vara huvudman för ledningen enligt 14 kap 18 § plan- och bygglagen
skyldig att förvärva den nyttjanderätt eller annan särskild rätt till det utrymme som i
planen har avsatts för en ledning för allmänt ändamål om fastighetsägaren begär det.
Avtalsrättigheter och nyttjanderätter som berörs av fastighetsbildning kan förordnas att
fortsätta gälla.
Adven Fjärrvärme har en befintlig fjärrvärmeledning genom området. Denna har på
plankartan försetts med planbestämmelse för u-område (u1).
Det finns även befintliga ledningar för telekommunikation och fiber inom planområdet.
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Ansökan om lantmäteriförrättning
Ansökan om avstyckning, marköverföring genom fastighetsreglering samt bildande av
ledningsrätt eller servitut inlämnas till Lantmäteriet. Berörda fastighetsägare ansvarar för
att ansöka och bekosta de fastighetsbildningsåtgärder som krävs för genomförande av
detaljplanen. Ansökan om bildande av ledningsrätt söks och bekostas av berörd
ledningsägare.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Orsa Kyrkby 4:4, 24:8 och 24:17 avstår mark till den nya fastigheten för vårdboendet.
Nybildning av fastighet sker i samma ägares hand. Orsa kommun ansöker om
lantmäteriförrättning.

EKONOMISKA FRÅGOR
Plankostnader
Ett planavtal upprättades den 19 december 2019 mellan Orsa kommun och Orsa
Lokaler AB i vilket plankostnaderna regleras. Planläggningen bekostas av Orsa Lokaler
AB. Kommunen kommer inte att ta ut planavgift vid ansökan om bygglov.

Kostnader
Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder som kan ske med stöd av
detaljplanen bekostas och söks av respektive fastighetsägare.
Inrättande av ledningsrätt söks och bekostas av berörd ledningsägare.
Förrättningskostnaderna vid en ledningsförrättning ska enligt huvudregeln i 27 § första
stycket ledningsrättslagen (1973:1144) betalas av ledningsrättshavaren.
Kostnader för anläggande, drift och underhåll för den allmänna platsmarken bekostas av
huvudmannen, i det här fallet kommunen.
Exploatören ska bekosta samtliga projekterings-, bygg- och anläggningsåtgärder inom
kvartersmark inklusive anslutningsavgifter till vatten och spillvatten, el, tele, optik med
mera.

TEKNISKA FRÅGOR
Gata
Blästgatans bärighet och tjältålighet är idag otillräcklig för att hantera tillkommande
bebyggelse. På grund av markförhållandena behöver gatans uppbyggnad göras om.
Gatan behöver även höjas för att fungera som räddningsväg till boendet.
Huvudmannaskapet i detaljplanen är kommunalt och kommunen ansvarar för
anordnandet av allmän plats, se avsnittet Anläggningar inom allmän plats på sida 34.

Vatten och spillvatten
Vatten och spillvatten finns framdraget invid planområdet. Inför byggnation ska
fastighetsägaren kontakta Nodava för information om de tekniska förutsättningarna
avseende VA-anslutningen. I samband med planens genomförande kommer
verksamhetsområdena för vatten och spillvatten att utökas för att omfatta planområdet.
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Dagvatten
Det kan bli aktuellt att verksamhetsområde för dagvatten utökas för att omfatta
planområdet och i så fall blir Skyttolabäcken en del av den allmänna
dagvattenanläggningen.

Ledningar
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i anslutning till planområdet:
-

Adven Fjärrvärme, u-område inlagt.

-

Orsa Vatten AB, vatten och spillvatten, ledningarna ligger i gatumarken

-

Orsa stadsnät, ledningarna ligger i gatumarken

 Skanova har teleledningar dels längs med väg 45, dels längs med Blästgatan. Det
bedöms inte behövas någon flytt av ledningarna men om det skulle bli aktuellt
får parterna komma överens om hur detta ska genomföras och bekostas. Inget
u-område läggs in då det inte är helt klarlagt att ledningarna kommer att ligga
kvar på nuvarande plats.
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BEDÖMNING AV PLANENS KONSEKVENSER
Kommunen gjorde år 2020 en undersökning för att avgöra om genomförandet av
planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (se dokumentet Undersökning inför
eventuell strategisk miljöbedömning).
Utifrån undersökningen har kommunen gjort bedömningen att detaljplanen är förenlig
med 3, 4 och 5 kapitlet i miljöbalken och därmed inte kan antas medföra någon
betydande miljöpåverkan utifrån de kriterier som anges i 5 §
miljöbedömningsförordningen (2017:966). En miljökonsekvensbeskrivning inom ramen
för en strategisk miljöbedömning enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 11 §
miljöbalken behöver därför inte upprättas.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska undersökningen av betydande miljöpåverkan
genomföras inom ramen för plansamrådet, det vill säga innan granskningen påbörjas. I
samrådet delade Länsstyrelsen Dalarna kommunens bedömning om att detaljplanen inte
kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Efter plansamrådet har information tillkommit som rör frågor om detaljplanens
eventuella påverkan på vattentäkten Boggas (se rubriken Pålning och vattenskyddsområde).
Denna information har lett till kompletteringar av planhandlingarna, men är inte
behandlad i dokumentet Undersökning inför eventuell strategisk miljöbedömning. Den nya
informationen ändrar dock inte kommunens bedömning att planen inte kommer att
medföra betydande miljöpåverkan. Frågan beskrivs nedan:
Pålning
Boggas grundvattentäkt är betydelsefull för vattenförsörjningen i kommunen och
planområdet är beläget ovanför akvifären som försörjer vattentäkten.
Vattenförekomsten har både god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status.
Pålning är en vedertagen grundläggningsmetod men på denna plats är markens
beskaffenhet särskild på så sätt att akvifären som försörjer vattentäkten ligger i ett
sandstenslager som skyddas av ett ovanförliggande lerlager. Återbildning av grundvatten
i sandstenen sker via den övre akvifären, d.v.s. i jorden ovanför berggrunden, och det är
därför viktigt att inte heller detta grundvatten förorenas. Med anledning av detta har en
utredning tagits fram för att utreda om grundläggning med pålning skulle kunna ha en
negativ effekt på underliggande grundvattentäkt.
Enligt utredningen ska pålning utföras med hydraulisk fallhejare och pålarna kommer att
slås ned och stanna i moränen och ska inte nå ned till sandstenen. Installation av pålar
genom borrning kan påverka berggrunden med akvifären och är därför olämpligt. Jordbergssondering får inte utföras ner i sandstenen då detta kan påverka akvifären negativt.
Rekommenderad påltyp (slagen, förtillverkad betongpåle) kan inte heller drivas så djupt
utan att pålen skadas eller ”slås bort”.
Vid installationen av pålarna skapas en zon närmast pålen med lokala håligheter och
kanaler men efter några månader har rekonsolidering skett, dvs jorden har slutit tätt mot
pålen. Utredningen konstaterar att pålarna efter detta skede inte kommer skapa kanaler
där föroreningar snabbare kan transporteras ner till sandstenen.
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Förekomst av glykol
På området har det tidigare funnits jordvärmeanläggning för bostadsbebyggelsen på
Storgärdet, väster om Blästgatan. Anläggningen togs ur bruk 1993 och slangarna tömdes
på köldmedium och köldbärarvätskan glykol. Miljöprovtagning för glykol har gjorts i
oktober 2021. Analysresultaten visar inte på föroreningar av glykol i anslutning till
slangen.
Åtgärder
För att säkerställa att pålning sker med föreslagen metod har kommunen infört en
planbestämmelse: m6; pålning får inte ske ner till berggrunden. Borrade pålar medges ej.
Jord-bergssondering medges ej. Bergvärme medges ej.
Slutsats
Riskerna för människors hälsa eller för miljön till följd av allvarliga olyckor eller andra
omständigheter bedöms inte påverkas av den föreslagna grundläggningsmetoden.
Pålningen bedöms inte påverka möjligheterna att följa miljölagstiftningen. Inte heller
miljökvalitetsnormerna för grundvatten bedöms påverkas av pålningen utan
grundvattentäkten bedöms fortsatt ha god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ
status.
Mot bakgrund av detta kvarstår kommunens bedömning från undersökningen från år
2020, nämligen att detaljplanens genomförande inte kommer att medföra betydande
miljöpåverkan.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Detaljplanen har tagits fram av Miljö- och byggnadsförvaltningen Mora Orsa i
samarbete med Mondo arkitekter.

Miljö- och byggnadsförvaltningen Mora Orsa, 2022-04-04

Emelie Drott
Planarkitekt

Daniel Falk
Planchef
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HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens (2010:900) PBL bestämmelser om
samråd för utökat förfarande i 5 kap. 11–13 §§ PBL och en samrådsredogörelse har
upprättats enligt 17 § PBL. Förslaget till detaljplan godkändes för samråd av
kommunstyrelsen den 7 september 2020 § 100 och sändes ut för samråd från den 5
oktober 2020 till den 2 november 2020. Ett samrådsmöte (med förbokning för
deltagande på grund av pandemiläget) ägde rum den 27 oktober 2020 i Kommunsalen.
Planförslaget godkändes för granskning av kommunstyrelsen den 11 november 2021 §
125 och har därefter varit utställt för granskning från den 15 november till den 6
december 2021.
Remissinstanser, kända sakägare och närboende har givits möjlighet att lämna
synpunkter på planärendet.
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SAMMANFATTNING
OCHKOMMENTARER
TILLINKOMNA
SYNPUNKTER
Nedanåtergesoch kommenteras
inkomnasynpunkter.De skriftligayttrandenaär
diariefördaoch finnspå planenheten
på Miljö- och byggnadsförvaltningen
Mora Orsa.
Samrådetoch utställningenför granskninggällerendastdetaljplanen.
Övrigadelarav
projektetsomexempelvissjälvabyggnadernas
exaktautformningellerplaceringkaninte
hanterasi detaljplanen.
Information och svarpå frågorom dettafinnspå Orsa
kommunshemsidawww.orsa.se/slipstenen.

G1 Länsstyrelsen
Dalarna
Överprövningsgrundande
synpunkter
Länsstyrelsens
granskninghar identifieratföljandeöverprövningsgrundande
frågaenligt
11 kap.10 § plan- och bygglagen.
Riksintresse
- hälsaochsäkerhet
Planhandlingarna
behöverbeskrivahur vägE 45 och trummorpåverkasav ett 200årsregnmedhänsyntill bräddflödet.

........................................................................................................................................................
Planenhetens
kommentarer
Planbeskrivningen
kompletterasmedutförligarebeskrivningav 200-årsregn.
Dialoghar
förts medLänsstyrelsen
och Trafikverketangående
detta.

G2 Trafikverket
Svarpå begäran om yttrande gällande TRV2021/133107, Granskninggällande
detaljplan för Vård- ochomsorgsboende,
Orsa kommun.
Trafikverkethar följandesynpunkterpå detaljplanen.
Trafikverketvill ha svarpå hur vägE45 och trummorpåverkasav ett 200-årsregn
i de
nyaförhållandena
medhänsyntill bräddflödet.
Ingenpåverkanavseende
dagvattenoch skyfallfår skepå Trafikverketsväg/vägområde
efterexploatering.
Detta inkluderaratt Skyttolabäcken
kan föra vattnetvidareoch inte
utgör dämmandeeffekt.
I dokumentPM geoteknik,understycket10.6Dagvatten,stårdet att "lokalt
omhändertagande
av dagvatteninte är möjligt pga.hög grundvattenyta
och täta
jordlager".I planbeskrivningen
stårdet att "fullständiginfiltration inte är möjlig pga.
rådandemarkförhållanden".
Här är det viktigt att säkerställa
att allt dagvattenkan tas
omhandav bäckenoch dessnyaslingrandedragningoch vattenspeglar.
Vi ställdeocksåfrågani samrådet.

........................................................................................................................................................
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Planenhetens kommentar
Planhandlingarna kompletteras med utförligare beskrivning av 200-årsregn med
hänseende till väg E45 och trummor samt bräddflöde. Skyttolabäcken planeras inte
dämmas och väg E45 är belägen på en högre nivå än boendet och angränsande
naturmark och bedöms inte kunna påverkas ens av ett beräknat högsta flöde. Dialog har
förts med Länsstyrelsen och Trafikverket angående detta.

G3 Lantmäteriet
Yttrande i ärende LM2021/046097
Begäran om planeringsbesked gällande detaljplan för vård- och omsorgsboende på
Stormyren.
Ledningsrätt
I planbeskrivningen på sidan 31 framgår att ägaren av belastad fastighet kan ansöka om
ledningsrätt. Enligt 1 § Ledningsrättslagen är det ledningshavaren som har rätt att
ansöka om ledningsrätt. Finns ett markreservat för allmänna ledningar utlagt i
plankartan är dock huvudmannen enligt 14 kap. 18 § PBL skyldig att förvärva den rätt
till utrymme som i planen har avsatts för en ledning för allmänt ändamål om
fastighetsägaren begär det.
..............................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Kommun vill förtydliga att denna granskningsutställning gäller detaljplan och inte
planeringsbesked, som lantmäteriets rubrik lyder. Kommunen har tidigare begärt ett
planeringsbesked som berörde samma utbyggnadsområde, men kommunen avser i
dagsläget inte att anlägga det planeringsbeskedet medger (att vall anordnas mot beräknat
högsta flöde, längs Moravägen).
Planbeskrivningen ändras i enlighet med lantmäteriets yttrande.

G4 Statens geotekniska institut, SGI
Statens geotekniska institut (SGI) har från Orsa kommun erhållit rubricerad detaljplan
med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras,
skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning.
Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra vård- och omsorgsboende med lämpligt
tillhörande centrumfunktioner som kompletterar kvarboendet exempelvis frisör,
fotvård, friskvård, kiosk, mindre servering, samlingslokal och dylikt.
Underlag […]
SGI:s synpunkter
Från de geotekniska utredningarna framgår att planområdet är relativt plant. Av
utredningarna framgår att jorden består överst av ytskikt av mulljord och torv vars
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tjocklek varierar mellan 0,2 och 1,0 m. Inom områdets norra del underlagras ytskiktet av
siltig gyttja med sandskikt. Gyttjans mäktighet uppgår till 1-4 m. Gyttjan har mycket lös
lagringstäthet. Under gyttjan följer 1-3 m slit med mycket lös lagringstäthet. Detta lager
vilar på sand, silt och morän med fast lagringstäthet. Grundvattenytan förväntas ligga
relativt ytligt under hela området.
SGI ser positivt på att planområdet har minskats norrut men risken för skred i norra
delen behöver klarläggas. Enligt plan- och bygglagens andra kapitel ska, vid
planläggning, hänsyn tas till människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor,
översvämning och erosion. Stabilitetsrisker omfattas av ovanstående krav. SGI noterar
att i planbeskrivningen står att eftersom marken är relativt plan har det inte bedömts
finnas någon risk för ras eller skred och därför har ingen stabilitetsberäkning utförts.
Det är viktigt att bedömningen omfattar stabilitetsförhållanden för alla förutsättningar
som den nya planen medger (inklusive laster från uppfyllnader, vallar, schaktningar,
närliggande byggnader och anläggningar samt trafiklaster etcetera) samt även
stabilitetsrisker i anslutning till området och att det tydliggörs i planbeskrivningen.
Enligt Lantmäteriets översiktliga höjddata finns en vall som löper parallellt med
Blästgatan i den västra delen av planområdet som gränsar till ett område där det finns
gyttja enligt den geotekniska utredningen från 2019. Vallens stabilitet kan ha påverkan
på Blästgatan. SGI efterfrågar ett förtydligande om vilken funktion som vallen har.
I planbeskrivningen framgår att en höjning av Blästgatan samt anläggning av
räddningsvägar på en nivå om minst +166,8 m.ö.h i RH 2000 inom planområdet
planeras. SGI noterar att det står i planbeskrivningen att vägområdet måste breddas då
slänterna blir högre och tar mer plats. SGI efterfrågar om det finns utrymme i planen
för detta. Vi anser även att de stabilitetsanalyser som utförts för att klarlägga frågan om
vägens stabilitet behöver redovisas i den geotekniska utredningen som bifogas planen.
Från de geotekniska utredningarna framgår det att enligt MSB:s utredning avseende risk
för översvämning ligger marknivån inom området lägre än vattenytan vid högsta
beräknade flöde i Dalälven (BHF). Detta innebär att uppfyllnad på 0,2-1,6 m erfordras
för att uppnå krav för lägsta grundläggningsnivå för samhällsviktiga byggnader. Av den
geotekniska utredningen från 2021 framgår att någon stabilitetberäkning inte har utförts
eftersom risk för otillfredsställande stabilitet inte bedöms föreligga med hänsyn till
topografin. SGI önskar ett förtydligande gällande vilka övriga laster som finns inräknade
i bedömningarna av höjden på uppfyllnader över nuvarande markyta och om det finns
förutsättningar i planen som behöver styras för att uppnå tillfredställande stabilitet. Vi
önskar även att ta del av de stabilitetsanalyser som utförts för att klarlägga frågan och ser
gärna att de ingår som ett underlag till planen.
SGI vill påpeka att eventuella åtgärder med hänsyn till översvämningsrisker kan påverka
stabiliteten negativt beroende på utformning. Om behov av översvämningsskydd
föreligger behöver det klarläggas att stabiliteten är tillfredställande för att kunna anordna
detta skydd.
Vi vill även uppmärksamma på att det vid omledning av Skyttolabäcken med
vattenspeglar samt öppna diken för dagvatten, krävs utredning av totalstabilitet
(inklusive laster från närliggande byggnader och anläggningar).
Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt
säkerställas i planen.
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Efter detta första yttrande från SGI så genomförde planenheten en dialog med SGI och mottog sedan
följande yttrande 16/2 2022:
Yttrande över antagandehandling
Statens geotekniska institut (SGI) har från Orsa kommun erhållit rubricerad detaljplan
med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras,
skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning.
Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra vård- och omsorgsboende med lämpligt
tillhörande centrumfunktioner som kompletterar vårdboendet exempelvis frisör,
fotvård, friskvård, kiosk, mindre servering, samlingslokal och dylikt.
Underlag […]
SGI:s synpunkter
SGI har tidigare i granskningsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan.
Yttrandet är daterat 2021-11-29, dnr enligt ovan. Kommentarer från det tidigare
yttrandet är markerade i kursiv stil medan nya synpunkter står i vanlig stil.
I yttrandet påpekade SGI att risken för skred i norra delen av planområdet behövde klarläggas.
Ett förtydligande har gjorts och stabilitetsberäkningar har utförts. Förutsättningarna för
att erhålla tillfredsställande stabilitet är nu införd i planhandlingen genom
marknivårestriktioner och krav på pålning. Vår synpunkt från granskningsskedet har
således beaktats.
I yttrandet noterade SGI att i planbeskrivningen stod att eftersom marken är relativt plan har det inte
bedömts finnas någon risk för ras eller skred och därför har ingen stabilitetsberäkning utförts. Vi
önskade ett förtydligande i planbeskrivningen att bedömningen omfattade alla förutsättningar som den
nya planen medger, stabilitetsrisker i anslutning till planområdet och att det tydliggjordes i
planbeskrivningen. SGI önskade även ett förtydligande gällande vilka övriga laster som finns
inräknade i bedömningarna av höjden på uppfyllnader över nuvarande markyta och om det finns
förutsättningar i planen som behöver styras för att uppnå tillfredställande stabilitet. Vi önskade även
att ta del av de stabilitetsanalyser som utförts för att klarlägga frågan och såg gärna att de ingick som
ett underlag till planen.
Omfattningen av laster har förtydligats och stabilitetsberäkningar har utförts. Ett
förtydligande av bedömningen av stabiliteten är nu införd i planhandlingen och
restriktioner och krav har förts in på plankartan med marknivårestriktioner och krav på
pålning. Vår synpunkt från granskningsskedet har således beaktats.
I yttrandet efterfrågade SGI ett förtydligande om vilken funktion som vallen längs Blästgatan har.
Ett förtydligande gjordes av att den troligtvis har varit en traktorväg och inte har någon
funktion. SGI noterar att den ger ett visst mothåll vid stabilitetsberäkningarna för
Blästgatan. SGI vill också ställa frågan om den befintliga traktorvägens stabilitet kan
påverka Blästgatan.
I yttrandet noterade SGI att det i planbeskrivningen stod att vägområdet för Blästgatan måste breddas
då slänterna blir högre och tar mer plats. SGI efterfrågade om det finns utrymme i planen för detta.
SGI ansåg även att de stabilitetsanalyser som utförts för att klarlägga frågan om vägens stabilitet
behövde redovisas i den geotekniska utredningen som bifogas planen.
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SGI noterar att Blästgatan med vägslänter har grovprojekterats och detaljplanens
vägområde är utlagt i enlighet med projekteringen och ska inrymma hela
konstruktionen. Resultat för stabilitetsanalys för vägen och åtgärder och restriktioner för
att erhålla tillfredsställande stabilitet beskrivs i planbeskrivningen. Den geotekniska
utredningen har kompletterats med de beräkningar som ligger till grund för de
bedömningarna och därmed har vår synpunkt från granskningsskedet besvarats. Vi
ställer oss dock frågande till om de stabilitetshöjande åtgärderna och restriktionerna,
utan att vara införda på plankartan, är tillräckligt säkerställda.
I yttrandet påpekade SGI att om behov av översvämningsskydd föreligger behöver det klarläggas att
stabiliteten är tillfredställande för att kunna anordna detta skydd.
SGI:s synpunkt från granskningsskedet har beaktats, eftersom inga byggnationer av
vallar planeras inom detaljplaneområdet.
I yttrandet uppmärksammade SGI på att det vid omledning av Skyttolabäcken med vattenspeglar samt
öppna diken för dagvatten, krävs utredning av totalstabilitet (inklusive laster från närliggande
byggnader och anläggningar).
Resultat från stabilitetsanalys för bäcken och åtgärder och restriktioner för att erhålla
tillfredsställande stabilitet beskrivs i planbeskrivningen. Den geotekniska utredningen
har kompletterats med de beräkningar som ligger till grund för de bedömningarna och
därmed har vår synpunkt från granskningsskedet besvarats.
SGI ser från geoteknisk synvinkel att planläggning är möjlig förutsatt att ovanstående
kvarvarande synpunkter beaktas i det fortsatta planarbetet.
..............................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Planenheten har fört en dialog med länsstyrelsen och SGI för att säkerställa att
planhandlingarna och de geotekniska handlingarna uppfyller ställda krav. Den 1/3 2022
meddelade länsstyrelsen att de delar kommunens bedömning och inte har några
ytterligare synpunkter.
En utredning kring stabilitet har utförts med anledning av SGI:s yttrande. Som
komplettering till tidigare levererad Teknisk PM Geoteknik ”Storgärdet Orsa” 2021-09-01
har ett mer utförligt reviderat geotekniskt PM färdigställts 7/3 2022, vilket innehåller
beskrivning av stabilitetsförhållandena med stabilitetsberäkningar i relevanta sektioner
där låg säkerhet mot skred bedömts kunna föreligga.
Kompletterande geotekniska undersökningar har utfört inom områdets södra del som
underlag för upprättande av bygghandlingen för vårdboendet. Kompletteringen avser
hejarsondering i byggnadslägen samt sondering inom område där omläggning av
Skyttolabäcken planeras.
Inom planområdet planeras byggnation av vårdboende med tre byggnadskroppar i tre
våningar ovan mark. Föreslagen golvnivå för byggnaderna är +167,35. Detta innebär att
marken måste höjas mellan cirka 0,5 och 2,5 meter över nuvarande markyta. De största
uppfyllnaderna erfordras inom områdets mellersta del där löst lagrad silt förekommer.
Även mark i anslutning till byggnaderna kommer att höjas, men till något lägre nivåer.
Grundläggning av byggnaderna ska ske med pålar och uppfyllnad av mark ska utföras
minst 3 månader innan pålning får påbörjas. För att säkerställa att marken inte fylls upp
utöver de nivåer som stabilitetsberäkningarna utförts för har bestämmelse n3 införts
vilken reglerar en högsta marknivå om +167,8 m.ö.h.
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Omledning av befintlig bäck ska ske öster om de planerade byggnaderna, dels i öppna
diken, dels i kulvert. Söder om byggnadsytan planeras en vattenspegel. Schakt för diken,
damm och kulvert ska utföras innan uppfyllnad av mark utförs. Slänter för damm och
öppna diken utförs i flack lutning (cirka 1:4). Nivån på botten för dammen är cirka
+163,7 vilket är cirka 3 meter lägre än omgivande uppfylld markyta. Bottennivån på
öppna diken och vattengång för kulvert varierar mellan +164,3 och +164,7.
Schaktdjupet för grundläggning av kulvert varierar mellan 2,5 och 3,0 meter.
Blästgatan ska breddas och höjas 0,2–1,1 meter på en sträcka av cirka 200 meter för att
uppnå krav på lägsta nivå med hänsyn till översvämningsrisk. Detaljerad utredning och
projektering av gatan kommer att utföras i ett senare skede varvid kompletterande
geotekniska undersökningar ska utföras.
Stabilitetsberäkningar har utförts för fem sektioner för det planerade boendet varav två
sektioner för Blästgatan, på platser som bedömts kritiska med avseende på risk för
skred. Beräkningarna visar att utskiftning av befintlig överbyggnad och resterande
fyllning som utförs med lättfyllning ger tillfredsställande stabilitet. Det planeras ingen
byggnation av någon vall inom området. Den vallformation som finns längs Blästgatan
kan vara rester från när vägen byggdes och är idag en traktorväg utan funktion.
Traktorvägen påverkar inte stabiliteten vid höjning av Blästgatan oavsett om den tas
bort ned till omgivande marknivå, eller om det är kvar. Stabiliteten för traktorvägen är
tillfredställande.
Aktuella uppfyllnader och schakter för öppna diken och damm för byggnation inom
områdets södra del visar på tillfredsställande stabilitet. Risk för ras eller skred föreligger
således inte. För höjning av Blästgatan i den norra delen där gyttja förekommer krävs
förstärkningsåtgärder för att uppnå kraven på stabilitet. Här föreslås viss utskiftning av
befintligt material och återfyllning med lättare material, typ lättklinker eller skumglas. En
sådan åtgärd kommer även att krävas för att begränsa sättningarna vid uppfyllnaden.
Vidare kan man utföra täckta diken för att förbättra stabiliteten. Kompletterande
geotekniska undersökningar och stabilitetsberäkningar kommer att utföras vid
detaljprojektering av gatan för att säkerställa att erforderlig stabilitet uppnås.
Beräkning av totalstabilitet mot omgivande mark har inte utförts på grund av att marken
är tämligen plan frånsett området öster om byggnadsytan där markytan stiger mot väg
E45. Lutningen är dock mycket liten (ca 1:20) och jordlagren utgörs av fastare lagrad
sand och silt. Risk för ras och skred som påverkar omgivande mark föreligger således
inte. För att säkerställa att marken fortsätter att vara relativt plan har bestämmelsen
marknivå1, Marknivån får inte höjas eller sänkas med mer än 1 meter införts öster om den
planerade bebyggelsen och bestämmelsen marknivå2, Marknivån får inte höjas eller sänkas
med mer än 2 meter norr och söder om boendet vilket medger omledning av
Skyttolabäcken samt anordnande av vattenspegel i söder. Söder om boendet, intill
Blästgatan där Skyttolabäcken skulle ha kommit fram från kvartersmarken, planeras att
fåran läggs igen, då vattendraget istället leds öster om kvartersmarken. Därför finns
bestämmelsen marknivå3 Marknivån får inte sänkas. Marknivån får inte höjas mer än 2,5
meter.
Då det inte längre planeras vattenspeglar norr om boendet så har den delen av
naturmarken utgått och den del av naturmarken som utgörs av gyttja har fått
bestämmelsen marknivå4, Marknivån får inte ändras.
Bestämmelse om att huvuddelen av planområdets byggnader måste grundläggas genom
pålning införs (m6) förutom inom den södra delen av kvartermarken som enbart får
bebyggas med komplementbyggnader med en nockhöjd om 5 meter.
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G5 Brandkåren norra Dalarna
Brand har tagit del av handlingarna och har inget att erinra.
..............................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Planenheten noterar detta.

G6 Sveriges geologiska undersökningar, SGU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 2021-11-15 tagit emot rubricerad
remiss. SGU ger generellt i detta skede för detaljplaneremisser inte ett platsspecifikt
yttrande, utan hänvisar till SGUs allmänna riktlinjer som bifogas.
Genom området går idag ett mindre vattendrag. SGU noterar även att Storgärdet berörs
av område för översvämningsrisk vid beräknat högsta flöde i Dalälven (MSB), vilket inte
tas upp i föreliggande dokument ”DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR
DETALJPLAN ORSA KYRKBY 4:4 OCH 24:8, ORSA KOMMUN” av konsulterna
Mondo arkitekter/WSP. I en fullödig riskbedömning bör alla risker som utgår från ett
områdes naturliga förutsättningar, ev. klimatrelaterad påverkan, såväl som aktuell och
historisk mänsklig påverkan ingå.
Då kommunen i planhandlingen hanterar befintlig översvämningsrisk i
planbestämmelserna är avsaknaden i riskbedömningen av mindre betydelse.
..............................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Planenheten har tolkat SGU:s meddelande som ett yttrande trots den inledande texten i
yttrandet.
Riskbedömningen hanterar, som SGU noterar, inte beräknat högsta flöde, utan detta
redogörs för i planbeskrivningen.

G7 Ellevio
Vi har tagit del av granskningshandlingarna i detaljplaneärende för nytt vård- och
omsorgsboende.
Vi har inga ledningar inom kvartersmark, våra ledningar finns i allmän plats och vi
förutsätter att de har stöd i planen i deras befintliga lägen.
Vi har inget att erinra mot planen.
..............................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Planenheten noterar detta.
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G8 Karl-Arne Sandvik
Jag har i ett tidigare skede av planprocessen skickat in synpunkter på förslaget till
omsorgsboende på Stormyren men är fortfarande mycket skeptisk till förslaget.
Infarter till tätorter är ju för det mesta präglade av fula byggnader som industrilokaler
magasinsbyggnader, idrottshallar, varuhallar med stora parkeringsytor o.s.v. Orsa är
inget undantag härvidlag. Hur skulle ett boende för vård och omsorg på den föreslagna
platsen kunna ändra på det förhållandet, om det så vore utfört med den mest utsökta
arkitektur.
Platsen för det föreslagna boendet är ju kanske den fulaste i hela Orsa. Varför ska man
välja den? Annars känner vi oss stolta vi Orsa bor som har förmånen att få bo i så
vacker trakt med närheten till Orsasjön och bergen som omger oss.
Vi måste ha större respekt för våra äldre som kanske ska tillbringa sin sista tid i ett vårdoch omsorgsboende. De får inte bli sedda som medel för andra ändamål, som att bidra
till en positiv upplevelse av infarten till Orsa, eller för att ge kommunen möjlighet att
använda en hopplös markyta.
När det gäller den ekonomiska delen av förslaget misstänker jag starkt att det kommer
att bli en mycket kostsam affär om projektet genomförs. Många tekniska problem som
sammanhänger med lokaliseringen kommer att sluka stora summor för att lösa.
Kommunen har väl inte obegränsat med pengar? Det finns stora behov att täcka på
andra områden här i kommunen till exempel när det gäller underhåll.
Jag förordar att man avslutar arbetet med att planera för Vård- och omsorgsboende på
Stormyren och i stället väljer en inbjudande plats där mänskliga värden sätts i första
rummet och där vi själva skulle vilja tillbringa vår tid när den en vacker dag kommer.
Det borde gå att hitta en sådan plats i vårt fina samhälle som dessutom inte skulle sluka
orimligt stor del av kommunens medel att färdigställa.
..............................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på aktuell plats (KS § 117, 2019-0930). Ombyggnation har utretts men har bedömts inte ge en bra boendemiljö, se mer på
https://www.orsa.se/slipstenen.

G9 Moderaterna i Orsa
Moderaterna har under lång tid engagerat sig i frågan om hur kommunen ska lösa sina
boendebehov för omsorgen. Moderaterna reserverade sig mot
kommunfullmäktigebesluten den 30 september 2019 och den 19 april 2021 om att bygga
nytt särskilt boende på Stormyren. Även i samrådet om detaljplanen hösten 2020 yttrade
sig Moderaterna emot lokaliseringen och detaljplanen. Moderaterna anser att de nya
granskningshandlingarna inte förändrar våra ställningstagande och argument mot
lokaliseringen, markanvändningen och byggprojektet. Vi anser fortfarande att andra
lokaliseringsalternativ borde ha undersökt djupare. Det är alltmer uppenbart att
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Stormyren är mycket olämplig lokalisering för äldreboendet. Moderaterna vill lyfta fram
följande synpunkter mot förslaget:


Planförslaget avviker från översiktsplanen och marken har i tidigare planläggning
inte ansetts vara avsedd för byggande av bostäder. Under bearbetningen av
detaljplanen har det tillkommit ny information som styrker att det är ett olämpligt
val av mark för ändamålet.



Samrådshandlingarna visar att marken vid Storgärdet innebär tekniska och
ekonomiska risker. Oavsett eventuella tekniska lösningar, så är framför allt de
ekonomiska riskerna alltför stora för kommunen. De ekonomiska kalkylerna för
äldreboendet har ökat kraftigt för varje år som planeringen pågått. Moderaterna ser
faran i att investeringarna för äldreboendet riskerar att tränga ut andra angelägna
kommunala investeringar.



Moderaterna är kritiska till argumenten om centralt läge. I en enkät som
Orsabostäder gjorde 2019 för åldrarna 55 – 85+ i Orsa svarade 77,4 % att det är
viktigt eller helt avgörande att äldreboende är beläget i tyst och lugnt område.
Förslagets bullerproblematik måste sättas i relation inte bara till riktvärden utan
också i relation till vilken lugn och tyst miljö som andra bättre lokaliseringar hade
kunnat ge. Enligt vad som framkommit i enkäten borde en lokalisering för trevliga
utemiljöer med frisk luft och utsikt ha getts en högre prioritering. Vi tror inte att
centrumkärnan i Orsa skulle kännas lättillgänglig för boende på Slipstenen,
Stormyren. Boende skulle hellre välja att handla tjänster inom boendet, till exempel
frisör, fotvård, kiosk, servering etcetera I detaljplanen kallas sådant för
”centrum‐verksamheter” men sådan service skulle ju kunna finnas oavsett var
äldreboendet vore beläget.



Planförslaget och arkitekturen ger en instängd utemiljö, med inneslutna innergårdar,
för att minska problemen främst från den närliggande och tungt trafikerade E45.
Inneslutenheten innebär även balkonger med brist på ljusinsläpp och utsikt. Den
konstgjorda parkmiljön som föreslås runt boendet blir starkt avvikande i jämförelse
med de vackra vyer och kulturmiljöer som orsabor annars är vana vid. Moderaterna i
Orsa framhärdar i kravet om att planförslaget ska dras tillbaka och att kommunen
ska göra omtag på hela frågan om äldreboende. Kommunen borde utreda om
antalet platser på SÄBO kan hållas nere bland annat genom ökad satsning på
moderna trygghetsboenden. Kommunen borde utreda helt andra lokaliseringar för
äldreboende, möjligen fler än en lokalisering och även lokaliseringar som inte funnits
med i de ursprungliga alternativen. För övrigt har Moderaterna aldrig lås fast sig vid
att det måste vara en kommunal fastighetsägare eller en kommunal driftsform.

..............................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på aktuell plats (KS § 117, 2019-0930). Ombyggnation har utretts men har bedömts inte ge en bra boendemiljö, se mer på
https://www.orsa.se/slipstenen.
En detaljplan prövar inte i första hand ekonomin i projektet utan vi får där hänvisa till
Orsa Lokaler AB och kommunen.
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Det finns fördelar med att boendet är placerat relativt centralt då det är ganska lätt att ta
sig dit till fots, cykel eller med kollektivtrafik. Bullerutredningen visar att det finns
möjlighet att tillskapa bullerskyddade uteplatser och de planerade innergårdarna kommer
att vara avskilda.
Naturmarken mot väg E45 föreslås i stort ha samma utformning som idag men söder
om boendet föreslås en öppen vattenspegel i naturmiljö. Detta område kommer att vara
passage mellan parkeringsområdet och boendet.

G10 Kristdemokraterna i Orsa
Inledning Kristdemokraterna i Orsa har tidigare lämnat ingående synpunkter på
samrådsredogörelsen avseende placering av det kommande särskilda boendet på
Storgärdet. Vad där angivits gäller i stort fortfarande. Vårt huvudargument till avslag på
planändringen gäller den felaktiga bedömningen att platsen är den bäst lämpade i
samhället för denna typ av byggnation. En mycket subjektiv bedömning som vi starkt
ifrågasätter.
Stora avsteg görs från tidigare bedömningar. Ända sedan 1970/80-talet har
Stormyren återkommande bedömts som olämplig byggnadsmark och därför i
planhänseende utlagts som naturmark. Med den vetskapen inför framtiden medgav
kommunstyrelsen i slutet på 70-talet Stiftelsen Hyresbostäders begäran att anlägga en 40
000 meter lång jordvärmeslang, på båda sidor om Skyttolabäcken, för uppvärmning av
bostäderna på Målar- och Murargrändsområdet.
Försiktighetsprincipen. Även om jordvärmeslangen idag är tömd på glykol visar,
tyvärr även sedan ytterligare undersökning i området gjorts, att det är mycket
svårbedömt huruvida glykol fortfarande, på grund av slangens längd och de
oregelbundna djupförhållandena, kan skapa oro i framtiden? Försiktighetsprincipen
borde här gälla i enlighet med tidigare ställningstaganden för området. Dessutom
föreligger ett antal svåra bedömningar och nödvändiga kostsamma åtgärdsförslag som
tydligt redovisas i den kompletterande markundersökning som gjorts av SWECO 202109-01.
Europaväg E 45. Vidare har vi påpekat problemet med närheten till E 45, med buller,
luftföroreningar och emissionsproblem, som drabbar särskilt äldre, svaga personer. Det
är anmärkningsvärt att anlägga ett äldreboende 70 meter från en motorväg när
säkerhetsavståndet enligt länsstyrelsens vägledning bör vara 150 meter. Regler och
rekommendationer kan tydligen, med enkelhet och osakliga argument avvisas. I detta
ärende har det blivit praxis med nonchalans mot försiktighetsprincipen, som är avsedd
att gälla i dylika fall.
Skyttolabäcken och dagvattenfrågan. Vi har även belyst problemen med de vackra
reklambroschyrerna över kommande anläggning med glittrande vattenytor och
prunkande parkanläggning. Är det vilseledande reklam eller i överensstämmelse med
verkligheten? Oroande är att dagvattnet från samtliga takytor, parkeringar och övriga
hårdbearbetade ytor ska föras ut i Skyttolabäcken. Vad säger kommunens nyligen
antagna dagvattenpolicy om det?
Förslag till beslut.
- Kristdemokraterna avvisar detaljplaneförslaget och föreslår att
markanvändningen NATUR bibehålles enligt Översiktsplanen från 2019.
-

Kommunstyrelsen beslutar att ny lokaliseringsutredning snarast påbörjas.
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..............................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på aktuell plats (KS § 117, 2019-0930). Ombyggnation har utretts men har bedömts inte ge en bra boendemiljö, se mer på
https://www.orsa.se/slipstenen.
En utredning om glykolförekomst har gjorts och ingen glykol har kunnat påvisas.
En riskutredning avseende närheten till väg E45 har gjorts vilken påvisar att, med de
krav på byggnadstekniska åtgärder som införs, kan vårdbostäder placeras på ett avstånd
om 70 meter från vägen. En bullerutredning visar att bullerkraven kan uppfyllas genom
gemensamma, skyddade uteplatser. Det finns inget som tyder på att det förekommer
luftföroreningar i de mätningar som Dalarnas luftvårdsförbund regelbundet utför.
Angående miljöbalkens försiktighetsprincip har alla de farhågor som uppstått utretts och
hanterats och i förekommande fall har förslaget justerats och planbestämmelser införts
för att hantera frågan, exempelvis vad gäller reglering kring pålningsteknik.

G11 Miljönämnden Mora Orsa
Beslut
Mora Orsa miljönämnd har inga invändningar mot upprättad detaljplan för vård- och
omsorgsboende på Stormyren.
..............................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Planenheten noterar detta.

G12 Nodava
Orsa Vatten och Avfall AB (OVA) har erhållit förslag till detaljplan för granskning. På
uppdrag av OVA lämnar Nodava AB följande yttrande.
Yttrande gällande VA
Under rubriken Dagvattenhantering i området framgår ”Då infiltrationsmöjligheterna är
begränsade kommer dagvatten från tak och hårdgjorda ytor att ledas ut i svackdiken och
över grönytor på kvartersmark innan det ansluter till Skyttolabäcken. Det kommer även
att finnas dagvattenledningar till bäcken. Då området omvandlas från naturmark till i
huvudsak hårdgjord yta kommer dagvatten från planområdet att få ett något snabbare
förlopp. De planerade svackdikena för fördröjning innebär även en viss rening”.
Dagvattnet kommer att behöva hanteras, på vilket sätt bör i detta läge inte vidare
exakt utfästas, utan ska vara ett krav i samband med genomförandet av planen.
Förslagsvis kan texten revideras något till att omfatta information att då området
omvandlas från naturmark till i huvudsak hårdgjord yta kommer dagvatten från
planområdet att få ett snabbare förlopp. En metod som kan uppfylla
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fördröjningsbehovet och utgöra ett visst mått av rening kan vara att dagvattnet fördröjs i
svackdiken på kvartersmark och leds ut över grönytor innan det ansluter till
Skyttolabäcken.
Yttrande gällande avfall
Det långsiktiga arbetet med avfall ska sträva mot att framhäva avfall som en viktig
resurs. Detta innebär bl.a. att öka återbrukets och materialåtervinningens betydelse i
samhället. Avfallsarbetet innebär även, och inte minst, en strävan mot att minimera
avfallsmängderna och avfallets farlighet.
Avfallsplanen fastställer de mål som kommunen vill uppnå inom avfallsområdet och vilka
åtgärder som man avser att vidta för att nå målen. Avfallsplanen tar sin utgångspunkt i
de nationella miljökvalitetsmålen, i de lokala och regionala behov som har identifierats
gällande avfallshanteringen samt i länets framtagna s.k. ledstjärnor för arbetet.
Föreskrifter om avfallshantering utgör de kommunala bestämmelserna om hur avfall ska
hanteras. I föreskrifterna regleras ansvar, rättigheter och skyldigheter gällande
avfallshanteringen.
Föreskrifterna och avfallsplanen finns tillgängliga hos Nodava, och kan läsas på
www.nodava.se
Vid detaljplaneläggning, fastighetsbildning och byggnation ska avfallsfrågorna beaktas.
Bebyggelseutformningen ska erbjuda plats för källsortering och fastighetsnära insamling
av såväl hushållsavfall som förpackningar och returpapper. Det kan gälla erforderliga
markområden för alltifrån kvartersnära ytor till ytor för återvinningsstationer, centrala
uppsamlingsstationer och kombinationer därav. Det kan också gälla enskilda fastigheters
möjligheter att tillhandahålla ytor för fler behållare för källsortering.
Hänsyn ska även tas till vägarnas utformning för avfallstransporter. Riktlinjer för vägars
och avfallsutrymmens utformning finns i råd och rekommendationer som kan läsas på
www.nodava.se
Platser för avfallsinsamling ska så långt möjligt placeras där man naturligt passerar och
så att de är lättillgängliga, samt vara dimensionerade utifrån storleken på den verksamhet
som ska bedrivas på platsen. De ska ha en tilltalande och strukturerad utformning.
Offentlig miljö såsom t.ex. parker ska kunna erbjuda plats för källsortering, i enlighet
med nationella riktlinjer i frågan.
Befintlig text i plantexten:
Avfall ska hanteras i enlighet med kommunens avfallsplan. God utrymmesplanering är viktigt vid
särskilda boenden bland annat för att undvika farliga backrörelser. Utformning av ytor för transport
och hantering av avfall bör samrådas med Orsa vatten och avfall under framtagande av
projekteringshandlingar
Det är inte bara utifrån avfallsplanen avfall ska hanteras, utan även, och inte minst,
avfallsföreskrifterna. Ytorna för transport och hantering av avfall ska samrådas med
Nodava AB (inte Orsa Vatten & Avfall AB).
Det saknas ytor på plankartan för avfallshantering, samt för hämtvägar inom området
varför det ska ritas in.
..............................................................................................................................................................
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Planenhetens kommentar
Dagvattentexter justeras men inga ytor för avfall avsätts. Detta ska ingå i kvartersmarken
och hanteras i bygglovsprocessen. Exploatören har under planarbetet meddelat att man
avser ha kontakt med NODAVA Avfall för att stämma av utformning av ytorna.
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STÄLLNINGSTAGANDEN
Med anledning av inkomna synpunkter har detaljplanen ändrats på följande sätt;


Med anledning av Trafikverkets och länsstyrelsens yttrande har
planbeskrivningen kompletterats med en tydligare beskrivning av hur 200årsregn kan komma att påverka Trafikverkets vägar.



Med anledning av Lantmäteriets yttrande har planbeskrivningen justerats
angående ledningsrätt.



Med anledning av yttrandet från Statens geotekniska institut har den geotekniska
utredningen kompletterats med stabilitetsberäkningar och informationen har
förts in i planbeskrivningen. Med anledning av detta har planbestämmelser för
reglering av marknivåer införts.



Nodava har utrett vilket av de två lägena för pumpstation som är att föredra och
det västra området är borttaget efter granskningen.



Planbeskrivningen justeras så att det inte är ett krav att alla de träd i allén som
finns längs Blästgatan måste återplanteras längs vägen utan de ska återplanteras
inom planområdet.



Med anledning av Nodavas yttrande beskrivs dagvattenhanteringen i mer
allmänna ordalag.



Med anledning av Nodavas yttrande har avsnittet om avfall kompletterats, bland
annat med information om avfallsföreskrifter.



Då vattenspeglar inte längre planeras norr om boendet har den delen av
NATUR-marken utgått ur planen.

Planenheten bedömer att de ändringar vi gör inte är av sådan karaktär eller
omfattning att planen behöver ställas ut för en ny granskning.

NAMNLISTA
Följande bedöms ha kvarstående erinran. I listan framgår numret på samrådsyttrande
(Y) samt granskningsyttrande (G):


Y10, G12 Nodava Avfall



Y4 TeliaCompany (Skanova)



Y11 Liberalerna Orsa



Y12, G9 Moderaterna Orsa



Y13, G10 Kristdemokraterna i Orsa



Y14 Naturskyddsföreningen



Y15 Pia Lundin



Y17 Gudrun Sandvik



Y18, G8 Karl Arne Sandvik



Y19 Birgitta Lillpers
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Y20 Ingegerd och Hanna Kaptens. Till yttrandet bifogades en lista med
namnunderskrifter, se bilaga. Alla namn kan inte uttydas på namnlistan. Den
som vill överklaga beslut om att anta detaljplanen ska yttra sig senast under
granskningen och behöver lämna in ett yttrande där namn och
kontaktuppgifter framgår.



Y21 Berit Magnusson



Y22 Barbara Sundberg



Y23 Lars Lidholm



Y24 Carita Bäcklund



Y25 Erik Hjelte



Y26 Berit N Jönsar



Y27 Ann-Kristin Hahne



Y28 Jan-Erik Mångs



Y29 Marianne Hållmarker
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MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Granskningsutlåtandet har upprättats av planarkitekt Emelie Drott på Miljö- och
byggnadsförvaltningen Mora Orsas planenhet.

Miljö- och byggnadsförvaltningen Mora Orsa, 2022-04-13

Emelie Drott
Planarkitekt

Daniel Falk
Planchef
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HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens (2010:900) PBL, bestämmelser om
samråd för utökat förfarande i 5 kap 11–13 §§ PBL och en samrådsredogörelse har
upprättats enligt 17 § PBL. Förslaget till detaljplan godkändes för samråd av
kommunstyrelsen 2020-09-07 § 100 och sändes ut för samråd från den 5 oktober 2020
till den 2 november 2020. Ett samrådsmöte (med förbokning för deltagande på grund av
pandemiläget) ägde rum den 27 oktober 2020 i Kommunsalen.
Remissinstanser, kända sakägare och närboende har givits möjlighet att lämna
synpunkter på planärendet.
Hur samrådet har bedrivits ................................................................................................... 2
Sammanfattning och kommentarer till inkomna synpunkter ............................................ 3
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SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER TILL INKOMNA
SYNPUNKTER
Nedan återges och kommenteras inkomna synpunkter. De skriftliga yttrandena är
diarieförda och finns på Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsas planavdelning.
Samrådet gäller endast detaljplanen. Övriga delar av projektet som exempelvis själva
byggnadernas exakta utformning eller placering, kan inte hanteras i detaljplanen,
information och svar på frågor om detta finns på Orsa kommuns hemsida
www.orsa.se/slipstenen.

Y1 Länsstyrelsen Dalarna
Samråd om detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren, Orsa Kyrkby 24:8
m.fl öster om Blästgatan i Orsa kommun
Länsstyrelsen har för samråd mottagit rubricerad detaljplan, daterad i september 2020.
Överprövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen har inte identifierat några överprövningsgrundande frågor enligt 11 kap.
10 § plan- och bygglagen.
Övrigt
Buller
Detaljplanen har tillgodosett buller på ett tillfredställande sätt men en planbestämmelse
kopplat till skydd mot buller och uteplatser skulle detaljplanen kunna kompletteras med.
T.ex. ”Skydd mot buller ska uppföras om uteplats placeras där bullernivåer, enligt
planbeskrivningen, överskrider 50 dBA”.
Naturskydd
I planbeskrivningen framgår att ingrepp i alléerna kommer att ske. För att få dispens
från biotopskyddsbestämmelserna så krävs ett särskilt skäl. Det särskilda skälet utreds i
varje enskilt fall och en detaljplan behöver inte vara ett särskilt skäl för dispens.
Detaljplanen bör därför anpassas så långt möjligt att dispens inte behöver sökas. Ett
avslag vid en dispensprövning kan medföra att planen inte kan genomföras.
Strandskydd
Länsstyrelsen gör bedömningen att strandskyddet kan återinträda efter utförda åtgärder
trots att det bedöms att det inte råder strandskydd där idag. Enligt MÖD får frågan om
strandskydd och artificiella vattendrag bedömas från fall till fall. Dom 2013-10-14, Mål
nr f 5418-13.
Länsstyrelsen har möjlighet att upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag.
Det planerade vattendraget kan i framtiden uppfylla villkoren för att en sådan prövning
ska kunna göras.
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Vatten
Generellt bör det i planbeskrivning redogöras för när en grundvattenförekomst berörs.
Det bör även framgå vilken hänsyn enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler som
kommer att tas till grundvattenförekomsten i anläggningsskedet samt om vattenbalansen
kan komma att ändras när regnvatten på tak och hårdgjorda ytor, som i naturliga fall
skulle ha infiltrerats i marken, leds bort.
Även om marken inte är lättgenomsläpplig i detta område samt att
grundvattenförekomsten är så stor att den minskning av infiltration som planen innebär
är försumbar, bör sådan information lyftas in i utredningar som rör planering av mark
för att synliggöra eventuella konsekvenser för grundvattnet.
Ur dagvattensynpunkt bör detaljplanen tydliggöras. Av handlingarna framgår att
fastighetsägarna ansvarar för att förändra och sköta Skyttolabäcken i syfte att ta emot
det dagvatten som samlas inom planområdet. Det har inte bestämts att vahuvudmannaskapet ska vara enskilt, därav kan formuleringen tyckas motsägelsefull
eftersom planområdet ingår i ett kommunalt verksamhetsområde för dagvatten.
Med anledning av det ovan nämnda har kommunen inte visat i tillräcklig omfattning att
det finns förutsättningar för att säkerställa en godtagbar lösning för hanteringen av
dagvattnet som generas inom planområdet.
Vidare bör planhandlingarna kompletteras med redogörelse för beräknad belastning från
planområdet samt kapacitet vid avloppsreningsverket.
Kulturmiljö
Länsstyrelsen har beslutat att lämna tillstånd till ingrepp i fornlämning L2000:3305
(blästbrukslämning) i samband med planerade markarbeten (Dnr: 431-242-2020).
Jordbruksmark
Planområdet utgörs av jordbruksmark som används som betesmark, men det saknas
beskrivning av hur planerna på att bebygga marken motiveras enligt 3 kap. 4 §
miljöbalken.
Samhällsskydd
En kvantitativ risk- och sårbarhetsutredning har genomförts för att utreda riskerna för
olycka med farligt gods på riksväg E45. Resultatet av utredningen visar att riskerna anses
vara acceptabla och de förslag till försiktighetsåtgärder som presenteras i rapporten har
fastställts via planbestämmelser på plankartan.
Även översvämningsrisken är utredd och planbestämmelserna reglerar så att ett högsta
beräknat flöde ska kunna hanteras. Detta genom att grundläggning och utrymningsvägar
är i höjd med högsta beräknade flöde.
Vid eventuell fortsatt planering, i anslutning till denna detaljplan, bör beaktas det
område som i PM Geoteknik pekas ut med förekomst gyttja och rekommendationen att
ingen exploatering sker.
Det är positivt att kommunen aktivt gör åtgärder för att hantera ett föränderligt klimat.
Bäcken som ska göras om så det blir större fördröjning av vatten i landskapet är positivt
ur ett klimatanpassningsperspektiv då det är ett verktyg för att hantera stora
nederbördsmängder.
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Undersökningssamråd om betydande miljöpåverkan
Kommunen har bedömt att miljöpåverkan inte kan antas bli så betydande att en
strategisk miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken behöver göras. Länsstyrelsen delar
kommunens bedömning att detaljplaneförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan.
Medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Fredrik Sandberg med Frida Ryhag som föredragande.
I den slutliga handläggningen har också enheterna för kulturmiljö och samhällsplanering,
landsbygd, mark- och företagsutveckling, miljöprövning och vattenverksamhet,
miljötillsyn och efterbehandling, naturskydd, samhällsskydd och rättsenheten medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
...........................................................................................................................................................
Planenhetens kommentarer
Buller
En bestämmelse om att gemensam uteplats ska finnas där de ekvivalenta bullernivåerna
inte överskrider 50 dBA har införts.
Naturskydd
Inom planområdet bedöms det finnas flera alléer. Ingrepp i alléerna kräver dispens från
det generella biotopskyddet. Två av alléerna är belägna i området där Skyttolabäcken
preliminärt ska dras, men även det planerade boendet påverkar alléer. Det krävs även
ingrepp i alléer längs Blästgatan för byggnation av det särskilda boendet. Orsa Lokaler
AB har ansökt om dispens för nedtagning av allén längs Blästgatan då den höjning av
gatan som detaljplanens genomförande kräver, antagligen innebär att gatan behöver bli
bredare vilket påverkar den allé som växer intill gatan. Orsa Lokaler AB ska, när det är
känt hur och om övriga alléer påverkas, även söka dispens för ingrepp i dessa.
Strandskydd
Länsstyrelsen har bedömt att det inte råder strandskydd på platsen idag. Om
exploatören vidtar åtgärder i Skyttolabäcken så kan den enligt Länsstyrelsens bedömning
i framtiden komma att omfattas av strandskydd. Eftersom detta kommer att inträffa
efter att detaljplanen vunnit laga kraft, behöver exploatören inför exploateringen av
området utreda om strandskydd råder och om åtgärder behöver vidtas med anledning av
detta.
Vatten
Planbeskrivningen har förtydligats angående grundvattentäkten Boggas där det finns ett
interimistiskt vattenskyddsområde. En utredning angående pålningens eventuella
påverkan på grundvattnet har gjorts och planbestämmelse om pålning införts.
Hanteringen av dagvatten ska följa Orsa kommuns dagvattenpolicy och riktlinjer.
Markförhållandena gör att endast en mindre del av nederbörden kan antas infiltrera i
dagsläget. Tillförsel av grundvatten till vattentäkten Boggas bedöms därför inte heller
minska i nämnvärd omfattning till följd av exploateringen.
Takytan uppskattas till ca 5000 m2 och den hårdgjorda markytan till 3500 - 5000 m2. Då
infiltrationsmöjligheterna är begränsade kommer dagvatten från tak och hårdgjorda ytor
att fördröjas i svackdiken på kvartersmark innan det ansluter till Skyttolabäcken. Bäcken
kommer att ges en ny dragning med djupare fåra och en öppen vattenspegel. Dagvatten
från planområdet beräknas ändå få ett något snabbare förlopp än i dag. Detta
kompenseras av att planerad vattenspegel fördröjer vattnet i Skyttolabäcken.
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En beräkning av Skyttolabäckens 100-årsflöde har gjorts vilken visar att trumman under
Blästgatan, i södra delen av planområdet, med knapphet klarar ett 100-årsflöde.
Trumman behöver bytas ut eller kompletteras med ytterligare en trumma och passagen
ska då dimensioneras för att klara ett 100-årsflöde, uppräknat med klimatfaktor. Vid
höga flöden i Skyttolabäcken, betydligt högre än 100-årsflöden, kommer Moravägen att
fungera som en fördämning upp till nivån + 166,5 då vägen vid korsningen Skyttsvägen
kommer att översvämmas. Bebyggelsen i planområdet har en lägsta grundläggningsnivå
om + 166,8 m.ö.h. i RH 2000 med anledning av risk för översvämning från Orsasjön
vid högsta beräknat flöde. Detta innebär att bebyggelsen även kommer att ha tillräckligt
hög grundläggningsnivå med avseende på höga flöden i Skyttolabäcken.

Texten i planbeskrivningen om ansvaret för bäcken förtydligas. Skyttolabäcken kommer
att ligga inom bestämmelsen NATUR vilket är allmän plats med kommunalt
huvudmannaskap men exploatören Orsa Lokaler ska bygga om bäcken och därefter
även ansvara för drift och skötsel av området. Verksamhetsområdet för dagvatten kan
komma att utökas vilket innebär att den i så fall kan komma att ingå i det allmänna
dagvattennätet. Planbeskrivningen i samrådsskedet beskrev felaktigt att området är
kommunalt verksamhetsområde för VA och dagvatten men verksamhetsområden ska
utökas efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
Information om reningsverkets nuvarande kapacitet och ungefärlig förväntad ökad
belastning har förts in i planbeskrivningen.
Jordbruksmark
Jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Området utgörs till stor del av vad som bedöms vara brukningsvärd jordbruksmark.
Jordbruksmarken består till största delen av betesmark förutom i den nordöstra delen
som är åkermark. Den norra delen av detaljplanens kvartersmark har efter samrådet
utgått men den nordöstra kvarstår och den föreslås planläggas som NATUR, för att
Skyttolabäckens nya dragning ska inrymmas inom allmänplatsmark.
Det planerade särskilda boendet och övriga vårdfunktioner bedöms vara ett väsentligt
samhällsintresse då det föreligger ett stort behov av att bostäder för Orsas äldre de
närmaste åren. Orsa kommun har en åldrande befolkning och stort behov av platser för
särskilt boende. Fram till år 2050 beräknar statistiska centralbyrån att antalet personer
som är 80 år och äldre i Orsa ska öka med 64%. Denna grupp utgör idag 7,5% av
befolkningen. År 2050 beräknas andelen vara 12,2%.
I översiktsplanen för Orsa, 2019-11-01, anges bland annat att ett nytt särskilt boende ska
ha en central placering. Kommunen har även bedömt att ett särskilt boende behöver ha
god tillgång till kollektivtrafik, då de boende ofta inte kan ta sig längre sträckor på egen
hand. Ett centralt läge underlättar även för anhöriga att besöka de boende och för
arbetspendling med kollektiva färdmedel eller med gång- och cykel, vilket också
förespråkar en central placering. Det är även viktigt att transporter till och från tvätt och
mellan tillagningskök och beredningskök fungerar väl, vilket platsen också uppfyller.
Områdets storlek gör det möjligt att skapa en bra utemiljö med uteplatser i bullerskyddat
läge. Dessutom möjliggör markytans storlek en större flexibilitet i val av utformning av
byggnaden.
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Det finns få andra obebyggda platser av den storlek som krävs och med ett centrumnära
läge och som inte är belägna på jordbruksmark eller inom strandskydd, vilket är
anledningen till att aktuell plats behöver ianspråktas för det särskilda boendet.
Information om detta förs in i planbeskrivningen.
Samhällsskydd
Det norra området utgår ur planen då det i dagsläget inte finns direkta önskemål om att
bebygga området och då det skulle medföra för stora kostnader för att göra marken
lämplig. Ett mindre område med sämre grundläggningsförutsättningar kvarstår i den
nordöstra delen men marken korsprickas.

Y2 PostNord
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket
bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden
på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga
postoperatörer som är verksamma i det aktuella området.
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i
praktiken behöver utdelningen standardiseras.
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en
fastighetsbox på entréplan.
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog
gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation.
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.
...........................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Planenheten noterar informationen. Den exakta utformningen på bebyggelse och
tillfarter inom bebyggelsen styrs inte i detaljplanen. Det ligger i fastighetsägarens intresse
att det är möjligt att dela ut och ta emot post i området. Informationen har
vidarebefordrats till fastighetsägaren.

Y3 Brandkåren Norra Dalarna

Yttrande angående detaljplan för vård- och omsorgsboende på Stromyren, Orsa
kyrkby 24:8
Sedan Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa anhållit om BRANDS yttrande får vi
meddela följande:
• Byggnader ska vara åtkomliga för brandkåren vid räddningsinsatser. Uppfylls inte detta
via gatunätet ska särskild räddningsväg anordnas som ger god framkomlighet.
• Avståndet från brandkårens uppställningsplats för fordon till angreppsväg i byggnaden
bör inte överstiga 50 meter.
...........................................................................................................................................................
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Planenhetens kommentar
Planenheten noterar informationen. Detaljplanen reglerar inte byggnadernas exakta
utformning eller placering utan detta bestäms i bygglovskedet. En grusad räddningsväg
kommer att anläggas i enlighet med Boverkets byggregler (BFS 2011:26) och i samråd
med den lokala räddningstjänsten på en nivå om + 166,8 m.ö.h. i RH 2000 för att klara
högsta beräknade flöde. Dagligdags kommer räddningsvägen intill byggnaderna att ingå i
det interna gångvägsnätet. Räddningsvägen på kvartersmarken ansluter till Blästgatan
och gatan höjs mellan det planerade boendet och räddningstjänsten för att vara belägen
över högsta beräknade flöde.
Det är möjligt med uppställningsplats nära byggnaderna.

Y4 TeliaCompany (Skanova)
TeliaCompany (Skanova) har tagit del av planbesked för vård‐ och omsorgsboende på
Stormyren i Orsa kommun, och låter framföra följande:
Yttrande
Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga tele‐anläggningar i
sitt nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i
samband med flytt.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra
exploatering förutsätter Skanova generellt att den part som initierar åtgärden även
bekostar den.
Skanova önskar ett U‐område för Skanovas ledningar, se bif karta.
Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i telenät till följd av planförslaget kommer
att framgå av planhandlingarna.
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg‐format för att infogas på
plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se
...........................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Skanova har teleledningar dels längs med väg 45, dels längs med Blästgatan. Det bedöms
inte behövas någon flytt av ledningarna men om det skulle bli aktuellt får parterna
komma överens om hur detta ska genomföras och bekostas.
Inget u-område läggs in då det inte är helt klarlagt att ledningarna kommer att ligga kvar
på nuvarande plats.

Y5 Ellevio

Detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren
Ellevio har tagit del av detaljplanen för Vård- och omsorgsboende på Stormyren.
Och har inget att erinra.
Ev frågor besvaras av Magnus Fredriksson tel 054-644 37 25
...........................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Planenheten noterar informationen.
Samrådsredogörelse Detaljplan för vård och omsorgsboende på
Stormyren i Orsa – Granskningshandling

Sida 8 av 42

14 Antagande - detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren - OK KS 2019/01201-126 Antagande - detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren : Samrådsredogörelse granskning SÄBO Orsa

Dnr: OK KS 2019/01201
Datum: 2021-11-02

Y6 Lantmäteriet

YTTRANDE I ÄRENDE LM2020/023478
Detaljplan för vård- och omsorgsboende på Stormyren
Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2020-09-08) har följande
noterats:
I planbeskrivningen står att ledningsrätt finns inom området för dels
fjärrvärmeledningar och dels va-ledningar. Jag kan i fastighetsregistret inte se att så
skulle vara fallet.
...........................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Ingen ledningsrätt finns idag i fastighetsregistret och planbeskrivningen korrigeras
därför i enlighet med Lantmäteriets yttrande. ADVEN som äger fjärrvärmeledningarna
och NODAVA som äger VA-ledningarna är hörda i samrådet.

Y7 Kollektivtrafikförvaltningen Region Dalarna
Svar på samrådsremiss
Detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren.
Kollektivtrafikförvaltningen Region Dalarna tackar för inbjudan till samrådet och har
tagit del av samrådsunderlaget.
Området som planen avser ligger nära befintlig kollektivtrafik; 100 meter från närmaste
busshållplats, ca 430 meter fågelvägen från tågstationen respektive 590 meter gångvägen
från Orsa station. Detta får anses vara tillräcklig även för den planerade byggnationen,
framförallt avståndet till närmaste busshållplats. Den bussen går inte ofta men det är
möjligt att lägga till turer om detta skulle visa sig nödvändigt. Förvaltningen har därför
inget att erinra.
...........................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Planenheten noterar informationen.

Y8 Miljönämnden Mora Orsa
Yttrande över detaljplan för vård- och omsorgsboende på Stormyren, Orsa Kyrkby
24:8, Orsa kommun, Kommunstyrelsens dnr OK KS 2019/01201
Beslut
Mora Orsa miljönämnd har inga invändningar mot upprättad detaljplan men det bör
nämnas i planbeskrivningen att aktuellt område ligger inom interimistiskt
vattenskyddsområde för vattentäkten Boggas.
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Bakgrund
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har upprättat ett förslag till detaljplan för vårdoch omsorgsboende på Stormyren, mellan Blästgatan och E45.
...........................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Information om det interimistiska vattenskyddsområdet förs in i planbeskrivningen.
Efter att samrådet avslutats framkom information om att den föreslagna
grundläggningsmetoden (pålning) kunde påverka grundvattenförekomsten negativt. En
utredning har tagits fram för att klarlägga om och i så fall hur pålning ska göras för att
inte riskera negativ påverkan på grundvattentäkten. Detaljplanen kompletteras med
bestämmelse om hur pålningen får utföras.

Y9 Svenska Kraftnät

Yttrande angående samråd om detaljplan för vård- och omsorgsboende vid
Stormyren, Orsa kyrkby 24:8 i Mora kommun
Ert diarienummer: OK KS 2019/01201
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att
erinra mot upprättat förslag. Vi har inga anläggningar i anslutning till det aktuella
området men det kan finnas regionnätsledningar i närheten, regionnätsägaren bör därför
höras i samrådet.
Eftersom Svenska kraftnät inte har några synpunkter och inte har några ledningar i
anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat från Svenska kraftnäts
sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta remissförfarandet för aktuellt
ärende, förutsatt att planområdet inte förändras. Vid eventuella frågor är ni välkomna att
höra av er till oss.
Svenska kraftnät vill passa på att informera om att våra anläggningsobjekt finns att
hämta via Geodataportalen, www.geodata.se. som WMS eller som en shape-fil.
Informationen innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar,
stolpar, stationer och stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns
uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra
ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska anläggningsinformation används ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska
kraftnät”.
För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för
transmissionsnätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2020-2029. Dokumentet
finns publicerat på vår webbplats, www.svk.se.
...........................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Planenheten noterar informationen. Regionnätsägaren Ellevio har hörts i samrådet.
Svenska kraftnät kommer inte att remitteras i den fortsatta planprocessen.
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Y10 NODAVA

Yttrande angående förslag till ny detaljplan för Vård- och omsorgsboende på
Stormyren, SÄBO
Orsa Vatten och Avfall AB (OVA) har erhållit handlingar för rubricerat ärende för
yttrande. På uppdrag av OVA lämnar Nodava följande yttrande.
Orsa Vatten och Avfall AB har en pumpstation för spillvatten med tillhörande ledningar
inom detaljplaneområdet, se kartbild. Pumpstationen markerad med röd cirkel och
tillhörande ledningar markerade med röda heldragna linjer.
Vi önskar att placeringen av pumpstationen inkl. ledningar skyddas.
I övrigt hänvisar vi till Nodavas tidigare yttranden i ärendet i samband med utsänd
undersökningsblankett.
Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar: I yttrandet hänvisas till NODAVAs yttrande i ett
församråd via undersökningsblankett. Här följer Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattning och
tolkning av detta tidigare yttrande:
Verksamhetsområde för VA och dagvatten gränsar till planområdet och det finns möjlighet att utöka
verksamhetsområdet till att innefatta planområdet.
I det fall att Skyttolabäcken, i de avsnitt som den fungerar som recipient för den kommunala
dagvattenanläggningen, bedöms behöva byta huvudman från samfällighet till kommun/VA-huvudman
kan sannolikt detta ske under förutsättning att inte kommunen/VA-kollektivet behöver ansvara för
befintliga föroreningar i området som inte är relaterade till den kommunala dagvattenavledningen.
Planområdet ligger inom Boggas interimistiska vattenskyddsområde.
Det långsiktiga arbetet med avfall ska sträva mot att framhäva avfall som en viktig resurs.
Avfallsplanen fastställer de mål som kommunen vill uppnå inom avfallsområdet och vilka åtgärder som
man avser att vidta för att nå målen. Vid detaljplaneläggning, fastighetsbildning och byggnation ska
avfallsfrågorna beaktas. Bebyggelseutformningen ska erbjuda plats för källsortering och fastighetsnära
insamling av såväl hushållsavfall som förpackningar och returpapper både inne i bostäderna och på
fastigheten där avfallet ska hämtas. Det gäller även för de verksamhetsdelar och personalutrymmen som
kommer att inrymmas på platsen. Platser för avfallsinsamling ska så långt möjligt placeras där man
naturligt passerar och så att de är lättillgängliga. Planeringen ska väga in plats för avfall, transporter
och en tilltalande funktionell utformning.
Den ÅVS som ligger nära området är endast till för hushållens förpackningar. Verksamheter får inte
använda den. Det är osäkert om ÅVS:en blir kvar i och med den nya avfallsförordningen.
Vid planering för avfallshantering vid äldreboenden är det viktigt att tänka på var man placerar
behållarna, så man undviker att köra genom områden där de boende uppehåller sig.
Yttrande från NODAVA Avfall i rubricerat ärende:
Vid detaljplaneläggning, fastighetsbildning och byggnation ska avfallsfrågorna beaktas.
Bebyggelseutformningen ska erbjuda plats för källsortering och fastighetsnära insamling
av såväl hushållsavfall som förpackningar och returpapper både inne i bostäderna och
på fastigheten där avfallet ska hämtas. Det gäller även för de verksamhetsdelar och
personalutrymmen som kommer att inrymmas på platsen. Platser för avfallsinsamling
ska så långt möjligt placeras där man naturligt passerar och så att de är lättillgängliga.
Hänsyn ska även tas till vägarnas utformning för avfallstransporter.
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Föreskrifter om avfallshantering och riktlinjer finns tillgängliga hos Nodava, och kan
läsas på www.nodava.se

I direkt anslutning till planområdet finns idag en publik station för återvinning av
förpackningar (ÅVS). Den är dock till för hushållens förpackningsmaterial, varför det
ska finnas en egen hantering av förpackningsmaterial för denna verksamhet, enligt
ovanstående text. Dessutom är det oklart om ÅVS:en kommer att bli kvar på platsen
med tanke på den nya förordning som trätt i kraft, där producenterna fått ett utökat
ansvar att samla in fastighets-/kvarters-/bostadsnära, samt med tanke på utformningen
av aktuellt planområde.
Vid planering för avfallshantering vid äldreboenden är det viktigt att tänka på var man
placerar behållarna, så man undviker att köra genom områden där de boende uppehåller
sig. Ur arbetsmiljösynpunkt är det också en stor fördel om det kan anläggas en
rundkörningsslinga för fordonen, så man undviker farliga moment vid t.ex. vändning.
...........................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Yttrande från OVA och NODAVA Avfall inkom i två separata skrivelser, men redovisas och
behandlas här tillsammans.
I granskningsförslaget finns två E-områden för pumpstation och vattenkiosk
utplacerade. I det sydligaste finns en befintlig anläggning men p.g.a. Blästgatans höjning
behöver denna antingen höjas eller flyttas. Vid tidpunkten för beslut om granskning är
det ännu inte utrett vilken av de två placeringarna som är mest ekonomiskt fördelaktig
och därför redovisas båda områdena. Inför antagandet kommer ett av områdena att
utgå.
Kommunens intention är att verksamhetsområde för vatten och spillvatten utökas så att
det innefattar planområdet. Verksamhetsområde för dagvatten kan komma att utökas.
Information om detta förs in i planbeskrivningen.
Det finns inga föroreningar inom planområdet registrerade i länsstyrelsens databas över
förorenad mark. Däremot har exploatören låtit utföra provtagningar i bäckens närhet
för att klarlägga att föroreningar från uppströms liggande industrier inte finns i bäckens
närhet. De uppmätta halterna ligger under gränsvärdena.
Miljöprovtagning för glykol har gjorts i oktober 2021. Analysresultaten visar inte på
föroreningar av glykol i anslutning till slangen.
Information om att planområdet ligger inom det interimistiska vattenskyddsområdet för
Boggas förs in i planbeskrivningen. Efter samrådet har det framkommit farhågor om att
pålning, som är den föreslagna grundläggningsmetoden i området, kan påverka
grundvattenförekomsten negativt. En utredning har tagits fram vilken visar att pålning
kan genomföras och att pålningen inte behöver göras ner till berggrunden. Detaljplanen
har kompletterats med bestämmelse om detta.
Vad gäller avfall så styr inte detaljplanen exakt utformning av bebyggelse och vägar
inom området, men detaljplanen ger möjlighet till en bra hantering av avfall.
Information om att avfallsplanens föreskrifter ska följas vid byggnation förtydligas i
planbeskrivningen.
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Y11 Liberalerna Orsa
Kära ni,
Liberalerna är ett parti som genom hela sin historia drivit frågor om förbättringar för
våra äldsta. Vi vill ta detta tillfället i akt för att uttrycka vår synpunkt i denna fråga om
byggandet av ett äldreboende på Stormyren i Orsa.
Först måste vi säga att vi måste ingjuta i våra barn från en ung ålder att ha en stor
tillgivenhet och respekt för äldre.
Förlusten av traditionella värden gör äldre människor alltmer marginaliserade, och även
ignoreras, vilket innebär deras uppenbara meningslöshet för ett samhälle som drivs
endast av brådska, stress och materiella värden.
Vi måste alla tänka att en dag kommer vi också att vara äldre och vi kommer att vilja bli
värderade och respekterade, som vi förtjänar.
Det är därför, om vi analyserar alla dessa aspekter vill vi poängtera att byggandet av ett
äldreboende nära naturen här i Orsa skulle ge fördelar i sin helhet för våra kära seniorer.
Flera studier har talat om vikten av naturen att må bättre.
Så, vi måste ta detta tillfället att ge våra kära årsrika ny bostad nära vår vackra natur.
Dessa naturliga utrymmen är en terapi som matar den mentala och känslomässiga hälsan
hos våra seniorer.
Vi vill därmed säga att byggandet av ett äldreboende på Stormyren är inte – enlig vår
synpunkt - den föredragna eller lämpliga platsen, för byggandet av ett lugnt hem för våra
kära årsrika. Ge våra kära en ny bostad nära vår vackra natur.
...........................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-0930). Mer information om kommunens olika överväganden och ställningstaganden finns i
dokumentet PM Slipstenen, OK KS 2019/00334-26, 735.

Y12 Moderaterna Orsa

Yttrande angående Detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren
Moderaterna har under lång tid engagerat sig i frågan om hur kommunen ska lösa sina
boendebehov för omsorgen. Moderaterna reserverade sig mot
kommunfullmäktigebeslutet den 30 september 2019 om att bygga nytt särskilt boende
på Stormyren. Det främsta motivet från Moderaterna för reservationen var att
beslutsunderlagen ansågs vara bristfälliga. Moderaterna ansåg att lokaliseringen
Stormyren var olämplig ur flera aspekter, och att fler alternativ borde ha undersökts
djupare. Enligt Moderaterna blir det uppenbart i samrådshandlingarna att Stormyren är
en mycket olämplig lokaliseringen för äldreboende. Moderaterna vill särskilt lyfta fram
följande synpunkter mot förslaget:
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• Planförslaget avviker från översiktsplanen och marken har i tidigare planläggning inte
ansetts vara avsedd för byggande av bostäder. Samrådshandlingarna, med dess
undersökningar, styrker tidigare överväganden om markens användning. Marken är
olämplig för bostäder.

• Samrådshandlingarna visar att marken vid Storgärdet är en teknisk och ekonomisk risk.
Oavsett eventuella tekniska lösningar, så är framförallt de ekonomiska riskerna alltför
stora för kommunen. Moderaterna erfar att de ekonomiska kalkylerna för Storgärdet
varit och är alltför optimistiska.
• I en enkät som Orsabostäder gjorde 2019 för åldrarna 55 – 85+ i Orsa svarade 77,4 %
att det är viktigt eller helt avgörande att äldreboende är beläget i tyst och lugnt område.
Enligt Moderaterna är det uppenbart att den aktuella lokaliseringen på Stormyren inte
tillfredsställer detta. Förslagets bullerproblematik måste sättas i relation inte bara till
riktvärden utan också i relation till vilken lugn och tyst miljö som andra bättre
lokaliseringar hade kunnat ge.
• Planförslaget ger en instängd och barrikaderad utemiljö för att minska problemen
främst från den närliggande och starkt trafikerade E45, såväl dagtid som all tung trafik
som kommer att köras nattetid. Den konstgjorda parkmiljön som föreslås runt boendet
blir starkt avvikande i jämförelse med de vackra vyer och kulturmiljöer som orsabor
annars är vana vid. Moderaterna anser att andra lokaliseringar kunde ge trivsammare
miljö och även god tillgänglighet för service.
Moderaterna i Orsa anser att planförslaget ska dras tillbaka och att kommunen ska
undersöka andra lokaliseringsalternativ.
...........................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-0930). Mer information om kommunens olika överväganden och ställningstaganden finns i
dokumentet PM Slipstenen, OK KS 2019/00334-26, 735.
Marken har efter genomförda geotekniska utredningar bedömts vara tekniskt och
ekonomiskt byggbar.
En bullerutredning har tagits fram vilken visar att gällande riktvärden för buller, enligt
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader inte överskrids, under
förutsättning att uteplatser placeras skyddat. En planbestämmelse införs med lydelsen
att gemensam uteplats ska finnas där bullernivån inte överskrids.
Detaljplanen styr inte byggnadernas och utemiljöernas exakta utformning. Mer
information om projektet finns på www.orsa.se/slipstenen.
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Y13 Kristdemokraterna i Orsa

Synpunkter på detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren
Citat ur rubriken, Tidigare ställningstaganden
Planförslaget avviker från nyligen antagen översiktsplan – med utsikt mot 2035, där aktuell plats
anges som markanvändning, Natur. Av den anledningen handläggs ärendet med utökat planförfarande
enligt plan-och bygglagen, PBL 2010:900. Det anges i samrådskungörelsen att en undersökning av
miljöbedömning har upprättats för detaljplanen och att den inte bedöms medföra en betydande
miljöpåverkan. Vidare anges att en lokaliseringsprövning gjorts där aktuell plats med sitt centrala läge
funnits vara bäst lämpad för denna typ av samhällsviktig verksamhet.
………….

INLEDANDE SYNPUNKTER FRÅGOR OCH FÖRSLAG
Kristdemokraterna menar att planförslaget avsevärt skönmålar verkligheten. Vi beklagar
att en majoritet beslutat att förlägga kommunens nya särskilda äldreboende till
Stormyren, trots att lokaliseringen medför många olägenheter och kostsamma åtgärder
på grund av dåliga markförhållanden. Planens påstående att boende och personal
kommer att ha nära till centrumfunktioner i Orsa centrum stämmer inte med
verkligheten. Särskilt för äldre är det ett fjärmande från centrum. Närheten till
vårdcentralen offras. En möjlig lokalisering kring det centrala området kring Orsagården
hade varit ett bättre alternativ. Omsorgen om våra svagaste äldre är värd en bättre
placering än i detta vattensjuka område. Vi är besvikna på den undermåliga
lokaliseringsprövningen.
Vi föreslår:
1. Att ny lokaliseringsprövning genomföres (Ex lokalisering Orsagården ej
slutprövat)
2. Att markanvändningen NATUR på Storgärdet bibehålles
3. Att en fördjupad strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
genomföres, av en opartisk utredare
MILJÖ och HÄLSA

A. Förorenad mark
Ingenting nämns i planen om att Stiftelsen Hyresbostäder i början av 70-talet inom hela
storgärdesområdet anlade 40 000 meter jordvärmeslang för uppvärmning av Målar- och
Murargrändsområdet. När anläggningen togs ur bruk tömdes slangarna, men…. det går
inte att utesluta att vätska, troligen glykol, blivit kvar i djupare slangpartier. Vid den
besiktning som utfördes av MAVACON 2019, grävdes två provgropar, i vilka
slangrester efter jordvärmeanläggningen återfanns.
Slangarna låg på 0,8 m djup och på ett avstånd av 1,5 m från varandra. Slangarna är
nergrävda på båda sidor om Skyttolabäcken i ojämn mark och ligger således inte plant
inom området. Jordvärmeanläggningen tilläts med kunskap om att marken för övrigt
inte borde användas för byggnation utan endast utgöra odlings- och betesmark.
Försiktighetsprincipen borde gälla även idag.
Samrådsredogörelse Detaljplan för vård och omsorgsboende på
Stormyren i Orsa – Granskningshandling

Sida 15 av 42

14 Antagande - detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren - OK KS 2019/01201-126 Antagande - detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren : Samrådsredogörelse granskning SÄBO Orsa

Dnr: OK KS 2019/01201

Förslag/fråga 4:

Datum: 2021-11-02

Med hänvisning till Miljöbalkens 9 kap. §1, 2, 3 och kap 10 §2 och §3 föreslår vi
att i planen införs krav på undersökning av eventuell förekomst av miljöfarlig
substans.

B. Skyttolabäcken, dagvattenföring, översvämningsrisk och strandskydd
Skyttolabäcken har idag karaktär av grävt dike men torde från urminnes tider ha funnits
och följt den lägsta nivån i området. Idag går inte någon siljansöring upp i bäcken,
däremot kan det finnas rester av inplanterad öring. Naturligtvis skulle en restaurering av
bäcken med flera vattenspeglar gynna landskapsbilden och en framtida naturlig
öringstam. Det kräver sannolikt även åtgärder nedströms. Som ursprunglig öringbärande
bäck, omvandlad och uträtad av människan i odlingslandskapet, är det trots allt en bäck.
Planen anger den dessutom idag som öringbärande.
Vi ställer oss frågande inför hanteringen att betrakta bäcken som ett dikningsföretag och
därmed helt kringgå Miljöbalkens 7 kap 18§ och Plan-och bygglagens 4 kap §17.
(2014:1014)
Vill vi framgent dessutom se bäcken som en levande miljö med fisk och fågelliv är det
väl knappast ett dikningsföretag?
Förslag/fråga 5:
Hanteringen av Skyttolabäcken bör bättre föredragas i planen. Är Länsstyrelsen
informerad och medveten om kommunens hantering när det gäller upphävandet
av strandskyddet?
Enligt planen, ska bäcken dessutom ges status av kommunal dagvattenanläggning.
Exploatören har även erhållit markavvattningstillstånd hos länsstyrelsen. Så sent som
2020-10-26 behandlade Kommunstyrelsen regler kring dagvatten, dagvattenpolicy och
riktlinjer. Är en reningsprocess av dagvattnet inte nödvändig om vi ska leva upp till vad
som anges i dokumentet om strategisk miljöbedömning? - ”I detaljplanen ska
Skyttolabäcken ges bättre biologiska förutsättningar att rymma fågelliv och fisk”.
Förslag/fråga: 6
Bättre beskrivning av hur dagvattenföring avses fungera avseende parkeringsytor
byggnationsområde och andra hårdytor efterlyses. Planen anger ingen rening av
dagvattnet före utfall i bäcken. Hur är det tänkt? Ska visionen om en fiskförande
bäck förverkligas måste någon form av rening ske samt restaurering av bäcken
nedströms Orsasjön?
Förslag/fråga 7:
Är den nya policyn och de nya riktlinjerna beaktade i detta pågående planarbete?
Vilka eventuella avvikelser från dagvattenpolicyn och dagvattenriktlinjerna finns
i detaljplanen? Hur hanteras i förekommande fall dessa avvikelser?
Man kringgår problemet med översvämningsrisk genom att fylla ut och höja marken
med 0,5 meter över risknivån och dessutom förbereda för invallning. Tidigare
bedömningar att Storgärdet är olämpligt som byggmark, borde fortsättningsvis gälla.

C. E45 och transport av farligt gods, luftförorening och buller
Planområdets läge i en svacka i anslutning till E45 innebär risk för skadliga
luftföroreningar, speciellt känsligt för svaga äldre. Den tunga trafiken ger upphov till
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partiklar av gummi, asfalt, asbest och metall från dubbar och vägbana som i
mikroformat kan bidra till luftvägs – och andningssvårigheter.
Förslag/fråga 8:

Detaljplanen bör kompletteras med en analys av graden av luftföroreningar i
planområdet.
När det gäller bullernivåer överskrides angivna riktvärden för uteplatser intill husfasader,
ett brott mot angivna nivåregler enligt lagstiftningen. Nivån går möjligen att eliminera
med höga lokala bullerskydd. Bullerskydd motverkar ambitionen att försköna infarten
mot Orsa och lokala bullerskydd nära fastigheten kan av de boende upplevas som
stängsel.
Varför bygga ett äldreboende 70 meter från en transportled för farligt gods längs E45,
när säkerhetsavståndet enligt länsstyrelsens vägledning bör vara 150 meter. En icke
oväsentlig del tung trafik passerar E45 inte minst nattetid, dessutom ökande i snabb
takt.
Förslag/fråga 9:
Är det inte uppenbart att, enligt Boverkets Allmänna råd BFS 2020:2, som för
ekvivalenta ljudnivåer anger 40 – 45 dBA, nattetid respektive dagtid, påvisar att
vald lokaliseringsplats vid Stormyren inte är lämplig för denna typ av
samhällsviktig verksamhet.
Sammanfattning
Att få vara med att planera och bygga ett nytt boende för våra äldre och svaga i Orsa, är
den finaste och kanske den viktigaste uppgiften vi får vara med om i nutid - en plats
med förutsättningar till att skapa hemkänsla och ljus, under senare delen av livet där
glädje, trivsel och värdighet kan spira. En egen plats att vara stolt över, en miljö som kan
förgylla och kanske också förlänga den friska delen av åldrandet. Det är den önskan vi
bär med oss i det politiska arbetet. Något vi med glädje vill försöka bidra med så gott vi
kan, i samarbete med alla som bär samma vision!
Må planarbetet vara ett led i den strävan!
...........................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Se även svar på yttrande Y11 Liberalerna Orsa och Y12 Moderaterna Orsa.
Fråga 1 och 2
Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat yta och
närhet till centrum. Det finns få möjliga ytor nära centrum som är tillräckligt stora för
att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-30 att
ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra detaljplaneläggning
för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-09-30). Kommunen har utrett hur
stort behovet är av olika typer av vårdboenden och hur stort behovet förväntas bli. Idag
har kommunen 88 platser i särskilt boende fördelat på två boenden, Lillåhem och
Orsagården. Lillåhem kommer att fortsatt användas för boende, bland annat så kallat
trygghetsboende för personer med mindre vårdbehov, medan det nya boendet
Slipstenen kommer att rymma så kallat särskilt boende för mer vårdbehövande.
Orsagården ägs inte av kommunen. Slipstenen planeras rymma drygt 100 boende. Mer
information om kommunens överväganden finns i dokumentet PM Slipstenen, OK KS
2019/00334-26, 735 som man kan få ta del av genom att kontakta kommunens växel.
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Fråga 3
Det är kommunen som bedömer om en detaljplan kan medföra betydande
miljöpåverkan, vilket i så fall föranleder att en strategisk miljöbedömning ska göras.
Kommunen har bedömt att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen har remitterats i frågan i samrådet och de delar kommunens bedömning.
Fråga 4
Den äldre jordvärmeanläggningen är tömd. Miljöprovtagning för glykol har gjorts i
oktober 2021. Analysresultaten visar inte på föroreningar av glykol i anslutning till
slangen.

Fråga 5-7
Den del av Skyttolabäcken som omfattas av planområdet ingår sedan 1937 i Stormyrans
markavvattningsföretag (sk dikningsföretag). Detta är dock inte samma sak som att
vattnet klassas som dike, utan detta är en bedömning som kommunen har gjort.
Länsstyrelsen är informerad om detta. Kommunalt verksamhetsområde för dagvatten
kan komma att utökas för att omfatta detaljplaneområdet. Större delen av
Skyttolabäcken ligger inom detaljplaneområdets användning Natur som är allmän plats
med kommunalt huvudmannaskap. Dagvatten från parkeringsytor ska enligt
planbeskrivningen avledas via svackdiken innan vattnet når bäcken vilket innebär
fördröjning och en viss möjlighet för partiklar att avsättas. Dagvattnet från området
bedöms inte bli förorenat i någon högre grad. Dagvattenhanteringen ska följa
kommunens dagvattenpolicy och -riktlinjer, vilka även ska beaktas i bygglovet.
Detaljplanen har ett krav på lägsta grundläggningsnivå för att bebyggelsen inte ska
översvämmas.
Fråga 8
Sveriges kommuner är skyldiga att kontrollera luftkvaliteten i förhållande till
miljökvalitetsnormerna för luft. Dalarnas luftvårdsförbund har, med hjälp av samtliga
kommuner i Dalarnas län, bedömt luftkvaliteten. Samtliga miljökvalitetsnormer för luft
klaras i Dalarnas län.
Fråga 9
Boverkets allmänna råd (2020:2) om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och annan
verksamhet med likartad ljudkaraktär, gäller för buller från industrier. I det här fallet ska
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader tillämpas, då det är väg 45 som är
källa till buller inom planområdet. En bullerutredning har genomförts vilken visar att
samtliga riktvärden enligt förordningen klaras förutom de ekvivalenta nivåerna för
uteplats om 50 dBA, om dessa orienteras mot väg 45. Därför införs bestämmelse om att
gemensam uteplats ska anordnas där riktvärdena klaras, i bebyggelseförslaget innebär
det på innergården.

Y14 Naturskyddsföreningen i Orsa
Vi anser det olämpligt att leda dagvattnet direkt ut till Skyttolabäcken då det lever ett
öringbestånd i den och på sikt kan även siljansöringen vandra upp i den för att leka om
lämpliga restaureringsåtgärder utförs. Dagvattnet bör renas på något vis, tex att det leds
direkt ut i terrängens växtlighet för att filtreras där.
...........................................................................................................................................................
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Planenhetens kommentar
Planenheten bedömer att föreslagen planläggning inte innebär någon försämring utan
kan möjliggöra en förbättring avseende livsmiljön för öring i Skyttolabäckens
vattenområde. Dagvatten skall fördröjas inom kvartersmark samt följa riktlinjer i Orsa
kommuns dagvattenpolicy. Fördröjning kommer att ske både genom så kallad trög
fördröjning (svackdiken) samt samlad fördröjning (dagvattendammar).
Dagvattendammarna och vattenparken ger ytterligare möjligheter till
förbättringsåtgärder genom ökad skuggning pga trädplantering/växlighet, avfasning för
jämnare vattennivå, utläggning av sten och block vilket sammantaget kan ge ännu bättre
förutsättningar för öring. Svackdiken innebär även viss rening av dagvattnet.
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YTTRANDEN FRÅN PRIVATPERSONER
Y15 Pia Lundin
Hej angående planering av äldreboende i Orsa. Jag har min mamma boende på
Orsagården sedan några år tillbaka. Enligt mig och även den personal jag talat med så
tycker jag detta boende är utmärkt. Detta beträffande läge och tillgänglighet samt
lokaler. Orsagården ligger nära centrum om man som boende vill ta sig till en affär man
har stora gröna ytor runt om och nära till härliga promenadstråk vid campingen och
sjön. Det är tyst och lugnt. Där det nya boendet skall byggas kommer trafiken från E45
att vara störande och omgivningarna inte alls desamma. Om inte Orsagården och
Lillåhem har ändamålsenliga lokaler kan inte dessa renoveras istället för att bygga detta
stora komplex.
...........................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på aktuell plats (KS § 117, 2019-0930). Ombyggnation har utretts men bedöms inte ge en bra boendemiljö, se mer på
https://www.orsa.se/slipstenen.
Kommunen har utrett hur stort behovet av olika typer av vårdboenden är idag och hur
stort behovet förväntas bli i framtiden. Idag har kommunen 88 platser i särskilt boende
fördelat på två boenden, Lillåhem och Orsagården. Lillåhem kommer att fortsatt
användas som boende, bland annat så kallat trygghetsboende för personer med mindre
vårdbehov, medan det nya boendet Slipstenen kommer att inrymma så kallat särskilt
boende för mer vårdbehövande. Orsagården ägs inte av kommunen. Slipstenen planeras
rymma drygt 100 boende. Mer information om kommunens överväganden finns i
dokumentet PM Slipstenen, OK KS 2019/00334-26, 735 som man kan ta del av genom
att kontakta kommunens växel.
Förbindelserna för gående och cyklister mellan planområdet och centrum är idag inte de
bästa, men detaljplanen möjliggör att gång- och cykelväg kan anordnas längs Blästgatan.
I planbeskrivningen poängteras att förbindelser för gående och cyklister ska vara
funktionella och detta gäller även för rullstol och gående med rollator. Tillgängligheten
med bil måste förstås också vara god. En detaljplan kan inte styra utformningen av
områden utanför planområdet och detaljplanen styr inte i det här fallet exakt utformning
av området och byggnaderna inom området. Orsa Lokaler AB (OLAB) är beställare av
projekteringen av det planerade nya särskilda boendet Slipstenen och utemiljön kring
detta.
En bullerutredning har tagits fram vilken visar att gällande riktvärden för buller, enligt
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader inte överskrids, under
förutsättning att uteplatser placeras skyddat. En planbestämmelse införs med lydelsen
att gemensam uteplats ska finnas där bullernivån inte överskrids.
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Y16 Lisbet Erkapers
Hej!
Har sett på FB att ni ska bygga ett nytt säbo i Orsa/Slipstenen! Då jag har jobbat många
år i äldreomsorgen i Uppsala kommun och sett saker som saknas så tänkte jag tipsa er
på lite idéer! Jobbade i början på ” karriären” faktiskt på Orsa sjukhem som det hette på
den tiden 1978-79! Förslag/tips...En lokal som kan användas till sammankomster av tex
externa underhållare, gemensamma firanden som advent, jul, midsommar, påsk mm.
Det är viktigt att få träffas tillsammans! Personalutrymmen för dokumentation och för
vila/raster. Glöm inte att det finns olika yrkeskategorier. Tvättstugor för tvätt av
sängkläder, rejäla tvättmaskiner med respektive torktumlare som ligger i bra anslutning
till ”vårdavdelningar”. Ska ni vara riktigt moderna så sätt även in tvättmaskiner i
boendes lgh. För tvätt av personliga kläder, hygieniskt med tanke på att vi har inte bara
covid-19 att tänka på idag.. vi har många andra resistenta bakterier att kämpa mot. Det
behövs också en bra lokal för träning .... rörelse fysisk är viktigt för våra äldre för att
kunna bibehålla sina styrkor... Egenproducerad mat på plats för att slippa kostnader och
hantering för transporter. Utemiljön viktig...lätt att komma ut för de boende med eller
utan hjälp! Tänk inte för smått....tänk inte bara Sol ( socialtjänstlagen) utan HSL ( Hälso
sjukvård) våra äldre blir äldre.. och många multisjuka med stort behov av sjukvård.
Detta var några snabba tankar som dök upp...// mvh NN fd verksamhetschef Uppsala
kommun
Hej igen! Jag tappade tyvärr bort två viktiga saker som behövs på ett modernt
boende...det är viktigt att det finns lokaler för frisör och fotvård då våra boende har
svårt att åka iväg på egen hand. Både fotvårdare och frisör vill även de ha en god
arbetsmiljö! // NN
...........................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Planenheten svarar här på båda de ovanstående yttrandena eftersom de kan anses vara delar av samma
yttrande.
En detaljplan styr inte exakt utformning av området och byggnaderna. Detaljplanen ger
möjlighet att bygga ett särskilt boende på platsen, men styr inte vilka utrymmen som
finns i byggnaderna och liknande. Detta tas fram i ritningarna inför bygglov.
Lösningar för tvätt och personalutrymmen med mera i det planerade särskilda boendet
Slipstenen är utrett i ett så kallat ramprogram. Mer information om kommunens olika
överväganden och ställningstaganden finns i dokumentet PM Slipstenen, OK KS
2019/00334-26, 735. ORSA LOKALER AB (OLAB) är beställare av projekteringen av
det planerade nya särskilda boendet Slipstenen. Mer information om detta projekt finns
på kommunens hemsida www.orsa.se/slipstenen.
Detaljplanen möjliggör för verksamheter som frisör och fotvård inom planområdet,
men kan inte styra om sådana verksamheter etableras eller inte.
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Y17 Gudrun Sandvik
Orsa 22 oktober 2020
Synpunkter på Detaljplan för vård- och omsorgsboende på Stormyren "Slipstenen".
Jag har just läst igenom "Detaljplan för vård- och omsorgsboende på Stormyren
"Slipstenen" och vill lämna några synpunkter.
Jag finner inledningen märklig. Jag citerar "...bidra till att bygga vidare på Orsas identitet.
Vidare är syftet att byggnationen ska bidra positivt till upplevelsen av infarten till Orsa".
Vad har det med de äldre att göra! Ska inte huvudsyftet vara att bygga ett
omsorgsboende för de äldres välbefinnande. Ska inte de boende stå i centrum!
Vidare står det "Byggnaden och omgivande anläggningar ska också vara tillgängliga för
gång- cykel- och biltrafikanter till och från Orsa centrum och ha ett bra samband med
centrum". Men var kommer de äldre in. Här fallerar hela planen.
Platsen för boendet är helt felvald om vi ser till de äldre. KD:s förslag om en byggnation
på Ön eller ombyggnad av Orsagården motsvarar de äldres behov bättre. Det ligger
mera centralt för de boende.
Nackdelar med Storgärdet: Om de boende är så friska att de tar sig till centrum, får de
en ganska lång bit att gå, helst med rullator. Går de på trottoaren vid Moravägen är det
starkt trafikerat, bullrigt och guppigt. Ska de besöka Willys är det trots refugen besvärligt
att ta sig över för dem. Görs det en gångbana, hur tar de sig över järnvägen? Vad händer
med bangården som är en betydande barriär.
En del rullstolsbundna är fortfarande så pigga att de vill delta i aktiviteter på byn. Om
personalen ska skjutsa dem i rullstol är det långt att dra de boende och trafikbullret är
störande. Personalen kommer inte att ha tid.
Följden blir att de gamla blir isolerade.
När jag jobbade på Lillåhem hände det att dementa någon gång förirrade sig bort från
Lillåhem. Någon på byn förstod att det inte stod rätt till och ringde till oss. Vad händer
vid Storgärdesområdet om de irrar omkring vid bangården, rondellen, Moravägen eller
kommer ut på E45 med all trafik?
Fördelar med Ön eller Orsagården är att det är mera centralt. Aktiviteter som de boende
på Lillåhem uppskattar är:
Att lyssna på vårsången på tingshusets trappa sista april
Att vara med vid Nationaldagsfirandet
Att titta på Orsakajt´n och sedan se tåget med midsommarfirande
Eller en så enkel sak som en varm sommardag få äta glass vid Daisy´s "kiosk"'. Vilken
fest!
Ungdomar som jobbat extra på sommaren har tagit med de boende i rullstol till
stranden eller varit med dem och fiskat i Lillån.
Eller att bara se vilken lycka de upplever med en kort rullstolstur på byn och iaktta
människor.
Allt detta är så tillgängligt, även för rullstolsbundna. På Storgärdet blir de boende istället
isolerade. Personalen kommer inte att ha tid att hjälpa dem på grund av avstånden.
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En del besöker gärna kyrkan eller frikyrkan. Det är även närmare till kyrkogården och de
käras gravar från Ön eller Orsagården.
Platsen verkar vara en utdikad myr. Merkostnaden skulle ligga på 10-15 miljoner för att
man ska kunna bygga på marken. Räcker det? "Slingrande bäckar och vattenspeglar med
våtmarkskaraktär" låter vackert, men hur blir det med myggen? Ska korna fortsätta att
beta i närheten? Hur blir det med flugorna?
Flyttas återvinningsstationen vid ICA?
Bullret från trafiken hur byggs det bort? Hörs verkligen fågelsången?
Nu har jag utgått från KD:s förslag på Orsagården eller nybyggnation på Ön. Hade jag
fått välja, hade jag naturligtvis sett att boendet legat där husen vid Orsasjön ligger
(kvarteret Måsen). Varför hade inte kommunen framförhållning och lät bygga vid
Orsasjön?
Platsen vid Storgärdet verkar otillgänglig, flera vägar måste korsas ner till centrum. Vad
kommer det att kosta? På mig verkar det som om kommunen har ett markområde som
man behöver utnyttja.
Planen verkar som ett hafsverk, respektlös mot de äldre, som att de gamla och mest
sköra inte är så viktiga längre.
Jag tror inte de förbifarande vid infarten till Orsa kommer att säga säger: "Titta vilket
fantastiskt äldreboende!". Hur ska de hinna se det? Ska de äldre sitta ute och beskådas
för att "bidra till den positiva upplevelsen"? Hur har ni tänkt?
Hade det legat vid Orsasjön och turistande barnfamiljer eller andra gått förbi, tror jag de
hade sagt: "Men titta, vilket äldreboende! Så vackert det ligger! Vad bra de ser ut att ha
det, när de sitter under parasollerna med personalen och fikar och ser ut över sjön. Nära
till centrum, men ändå avskilt. Så här vill jag att mina far- och morföräldrar ska ha det
när de inte klarar sig hemma längre."
Det hade satt Orsa och dess "identitet" på kartan!
Jag förstår att ett boende vid Orsasjön är en utopi, men tänk om och sätt den boende i
centrum vid planeringen.
Gudrun Sandvik Undersköterska vid Lillåhem 1997-2007
...........................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Eftersom det särskilda boendet planeras vid infarten till Orsa så vore det olyckligt att
tillåta byggnader med vilken utformning som helst utan krav på arkitektonisk kvalitet.
Människor påverkas positivt om omgivningen är utformad med omsorg, vilket även
gäller byggnaders utsida. Även de boende kan förväntas uppskatta en väl utformad
byggnad. Skrivelserna i detaljplanen är till för att undvika att byggnaden blir så anonym
att den hade kunnat ligga var som helst i landet eller världen och samtidigt styra att den
utformas omsorgsfullt. En detaljplan styr inte exakt utformning av området och
byggnaderna.
För att fler närstående enkelt ska kunna besöka boendet även om de inte kör bil så
beskriver detaljplanen att förbindelser för gående och cyklister ska vara funktionell.
Detta gäller även för rullstol och gående med rollator. Tillgängligheten med bil måste
förstås också vara god.
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Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-0930).

Kommunen har utrett hur stort behovet är av olika typer av vårdboenden och hur stort
behovet förväntas bli. Idag har kommunen 88 platser i särskilt boende fördelat på två
boenden, Lillåhem och Orsagården. Lillåhem kommer att fortsatt användas för boende,
bland annat så kallat trygghetsboende för personer med mindre vårdbehov, medan det
nya boendet Slipstenen kommer att rymma så kallat särskilt boende för mer
vårdbehövande. Orsagården ägs inte av kommunen. Slipstenen planeras rymma drygt
100 boende. Mer information om kommunens olika överväganden och
ställningstaganden finns i dokumentet PM Slipstenen, OK KS 2019/00334-26, 735 som
man kan ta del av genom att kontakta kommunens växel. Det finns även mer
information på kommunens hemsida; www.orsa.se/slipstenen.
En bullerutredning har tagits fram vilken visar att gällande riktvärden för buller, enligt
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader inte överskrids, under
förutsättning att uteplatser placeras skyddat. En planbestämmelse införs med lydelsen
att gemensam uteplats ska finnas där bullernivån inte överskrids.
Återvinningsstationen vid Ica ligger utanför detaljplaneområdet och det är inte utrett om
eller när den ska flytta.
Det är möjligt att det fortsätter vara betesmark för kor i närheten men det bedöms inte
skapa olägenhet för de boende.

Y18 Karl Arne Sandvik
Synpunkter på Detaljplan för vård- och omsorgsboende Slipstenen
Synpunkter jag har gäller framför allt valet av plats för det nya äldreboendet.
När jag först fick höra talas om planerna på att bygga ett äldreboende i det föreslagna
området reagerade jag negativt, och ju mer jag har satt mig in i frågan desto sämre tycker
jag platsen är vald. Här är några exempel:
Området har varit sjöbotten varför marken torde vara vattensjuk och olämplig att bygga
på även om man pålar. Det talas ju också om "våtmark" i planen som om det vore något
positivt.
Många av byggnaderna i områdets södra del har en trist karaktär med gamla
industrianläggningar, förråd, garage, sopsortering och liknande. Vidare gör det stora
fältet mellan E45 och Blästgatan ett ödsligt intryck.
Ett äldreboende bör ligga i ett lugnt område, men den valda platsen är avgränsad av två
mycket trafikerade vägar, E45 och Blästgatan. Dessutom har vi tågtrafiken som innebär
buller.
Att området fågelvägen ligger nära centrum betyder inte att det är lätt att ta sig till och
från centrum. Bangården är en barriär och för att nå centrum måste man ut på
Blästgatan, förbi den hårt trafikerade Moravägen och genom nålsögat vid bommarna.
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Jag förstår att man vill "sälja in" förslaget och då visa på fördelarna med placeringen av
äldreboendet. Vad man kan reagera på är vilka saker man väljer att lyfta fram i första
hand. Borde inte människornas behov stå först i planförslaget? Nu talas det om att
"syftet är att byggnationen ska bidra till upplevelsen av infarten till Orsa" och "bidra till
och bygga vidare på Orsas identitet". Det är säkert viktiga saker i det stora hela men i
sammanhanget är det väl ändå bisaker. Vad innebär det för resten konkret att man ska
bidra till och bygga vidare på Orsas identitet?
Det står i planförslaget att den så kallade Skyttolabäcken ska få en annan karaktär och
bli slingrande med vattenspeglar och bli mer "varierad och händelserik". Vad är det för
händelser man tänker på då? Sen kommer naturvården in i sammanhanget men hör det
verkligen hit? På filmen som fanns med i förslaget dök det upp några kor vid en
intervju. Då framgick det att korna skulle finnas kvar i området när äldreboendet togs i
bruk. Jag misstänker att det blir problem med både flugor och mygg om det är våtmark
och kor i närheten.

Jag kan inte säga att jag ser fram emot att så småningom hamna på ett äldreboende i det
planerade området även om jag skulle kunna glädja mig åt att jag "bidrog till Orsas
identitet och upplevelsen av infarten till Orsa".
...........................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Eftersom detaljplaneområdet är placerat vid infarten till Orsa så vore det olyckligt att
tillåta byggnader med vilken utformning som helst utan krav på arkitektonisk kvalitet.
Människor påverkas positivt om omgivningen är utformad med omsorg, vilket även
gäller byggnaders utsida. Även de boende kan förväntas uppskatta en väl utformad
byggnad. Skrivelserna i detaljplanen är till för att undvika att byggnaden blir så anonym
att den hade kunnat ligga var som helst i landet eller världen och samtidigt styra att den
utformas omsorgsfullt. En detaljplan kan dock inte exakt styra utformning av området
och byggnaderna.
En geoteknisk utredning har gjorts för att klarlägga grundläggningsförutsättningarna och
marken är byggbar. Risken för sättningar för hårdgjorda ytor runt boendet har
uppmärksammats så att nödvändiga åtgärder kan utföras för att undvika det.
Förbindelserna för gående och cyklister mellan planområdet och centrum är idag inte de
bästa, men förutsättningar för att förbättra framkomligheten finns. För att fler
närstående enkelt ska kunna besöka boendet även om de inte kör bil så behöver även
det vara enkelt att gå och cykla hit. Förbindelserna behöver naturligtvis även fungera bra
för de som använder rullstol och rollator. Tillgängligheten med bil måste förstås också
vara god.
Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-0930). Mer information om kommunens olika överväganden och ställningstaganden finns i
dokumentet PM Slipstenen, OK KS 2019/00334-26, 735 som man kan ta del av genom
att kontakta kommunens växel. Det finns även mer information på
www.orsa.se/slipstenen.
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Y19 Birgitta Lillpers
Synpunkter på ”Detaljplan för vård- och omsorgsboende på Stormyren (Orsa kyrkby
24:8) öster om Blästgatan i Orsa kommun”
Jag tycker att hela planen är förkastlig. Marken är sank och byggtekniskt ytterligt
problematisk, samt möjligen miljöförorenad. Omgivningarna, med den förfärliga
byggnation de rymmer, är tröstlösa att se. Det är – fult, och ett vård- och
omsorgsboende ska inte ligga på en ful plats.
Europaväg 45 passerar mycket nära, terrängen är öppen, och de bullernivåer – med
medföljande störningar och begränsningar för ev. boende i området - som planen
redovisar är ansenliga. Platsen ligger också på ”fel sida om järnvägen” - isolerad från
samhället i övrigt. Att få bäcken (se vidare nedan) att ringla så som planen beskriver, och
sedan år efter år sköta detta flöde dessa vattenspeglar så att det fungerar på tänkt sätt
(även för bäckens övre lopp med dess viktiga funktioner), är sannolikt inte realistiskt
genomförbart, och även om så vore, tillför det inte området kvaliteter i sådan
omfattning, att det kompenserar för bristerna.
Att någon skulle få en ”positiv upplevelse av infarten” genom att betrakta något som
detta boende, är ytterligt tveksamt. Vad det skulle säga om ”Orsas identitet” är snarare:
”kära nån, här på orten kastar de ut sina gamla och sjuka i ett sankt ingenmansland intill
genomfarten”.
Språkliga anmärkningar.
Planen rör sig i sina bildtexter från formuleringar som ”exempel på möjlig utformning”
och ”en möjlig utformning” till det mycket mer definitiva ”Vårdboendet och dess
utemiljö sett från öster (väg E45)”. Det blir därmed mycket svårt att veta vad det är
bilderna egentligen visar. Är det så här det är tänkt att det ska se ut – eller inte?
Jag har absolut ingenting emot biotopskydd, men användandet av ordet ”alléer” i
sammanhanget är – konstigt. Enligt Nationalencyklopedien betyder ordet ”allé”: ”väg
eller gata med träd planterade på båda sidor, vanligen i enkla rader (…). Jag hittar i
planen ingen alternativ definition av ordet, och björkarna i den nuvarande beteshagen
utgörs ju helt enkelt av björksly som sparats och släppts upp när hävden av marken
(fodertäkt) upphörde.
Jag avslutar med bäckens namn. Planen använder det språkhistoriskt felledande namnet
”Skyttolabäcken” - som mycket sannolikt är ett lantmätarpåhitt, kanske från storskiftet.
Men det finns absolut ingen ”Skytt” i sammanhanget - och även om det inte heller
funnits någon skitig Ola, så ligger ”Skitolabäcken” språkligt mycket nära det
ursprungliga och mera korrekta namnet - som också kan säga oss någonting om den
verklighet vi lever i. Fornsvenskans ”hale” betyder svans eller stjärt, och betecknar i
ortnamn en utlöpande, längre myrslinga. Dy, gyttja, smörja och smuts kan i Orsa
komma till uttryck i ord med ”dri” - eller som i det här fallet ”stjit”. Bäcken i fråga är
helt enkelt en ”Skithalebäck” - som på orsamål blir Stjitål(å)bäkk.. Pracka inte på oss
något annat! (Se gärna Lindén: Orsa sockens naturnamn, 1950)
Birgitta Lillpers
...........................................................................................................................................................
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Planenhetens kommentar
Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen tog
2019-09-30 beslut att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra
detaljplaneläggning för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-09-30). Mer
information om kommunens olika överväganden och ställningstaganden finns i
dokumentet PM Slipstenen, OK KS 2019/00334-26, 735. Det finns även information
på www.orsa.se/slipstenen.
Verksamhetsområdet för dagvatten kan komma att utökas när detaljplanen är klar och
bäcken kommer då, i detta avsnitt, att ingå i den allmänna dagvattenanläggningen men
kommer att skötas av Orsa Lokaler AB.
En detaljplan styr inte exakt utformning av mark och bebyggelse. Detaljplanekartan
gäller för utformningen, men exakta ritningar tas fram i bygglovskedet. De illustrationer
som finns återger hur bebyggelsen skulle kunna utformas för att följa detaljplanens
bestämmelser. Illustrationerna är framtagna av Orsa Lokaler AB (OLAB) i samband
med arbetet med att ta fram ritningar till det planerade boendet Slipstenen. Bildtexterna
förtydligas angående detta.
En bullerutredning har tagits fram vilken visar att gällande riktvärden för buller, enligt
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader inte överskrids, under
förutsättning att uteplatser placeras skyddat. En planbestämmelse införs med lydelsen
att gemensam uteplats ska finnas där bullernivån inte överskrids.
Det generella biotopskyddet är en skyddsform som återfinns i 7 kap. 11 § miljöbalken
(1998:808) och bland annat gäller för alléer. Alléer är definierade i bilaga 1 till
Förordning om områdesskydd (1998:1252) som ”Lövträd planterade i en enkel eller dubbel
rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt
öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd.”. Lagstiftningen avser
alltså även enkla trädrader, även om detta inte är vad som i dagligt tal brukar kallas allé.
I detaljplanearbetet har namnet Skyttolabäcken använts även om det inte finns någon
vedertagen dokumentation om varför vattendraget benämnts så. I detaljplanen har
antagits att namnet har samband med Skyttsvägen.

Y20 Ingegerd och Hanna Kaptens
Det är direkt olämpligt att bygga det nya äldreboendet på Storgärdet!
Vi hänvisar till Birgitta Lillpers insändare i Mora Tidning och instämmer helt o fullt till
hennes synpunkter i frågan.
Utred vidare förslaget vid vårdcentralen.
Hälsningar
Ingegerd Kaptens 77 år och dotter Hanna Kaptens
Komplettering av Ingegerd Kaptens:
Det är direkt olämpligt att bygga det nya äldreboendet på Storgärdet! Jag hänvisar till
Birgitta Lillpers insändare i Mora Tidning och instämmer helt o fullt till hennes
synpunkter i frågan. [planenhetens kommentar: se Y29]
Utred vidare förslaget vid vårdcentralen.
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Ett annat förslag är att bygga mellan kyrkogården och Lillån och behålla Orsagården.
När jag gick runt med listan med underskrifter från Gamla Postvägen 22 fick jag
medhåll av de flesta som skrivit under den (se tidigare sänd mail)
(Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar: namnlista i bilaga)
Hälsningar
Ingegerd Kaptens

...........................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Planenheten svarar här på båda de ovanstående yttrandena eftersom de kan anses vara delar av samma
yttrande.
Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-0930).
Kommunen har utrett hur stort behovet är av olika typer av vårdboenden och hur stort
behovet förväntas bli. Idag har kommunen 88 platser i särskilt boende fördelat på två
boenden, Lillåhem och Orsagården. Lillåhem kommer att fortsatt användas för boende,
bland annat så kallat trygghetsboende för personer med mindre vårdbehov, medan det
nya boendet Slipstenen kommer att rymma så kallat särskilt boende för mer
vårdbehövande. Orsagården ägs inte av kommunen. Slipstenen planeras rymma drygt
100 boende. Mer information om kommunens överväganden finns i dokumentet PM
Slipstenen, OK KS 2019/00334-26, 735 som man kan ta del av genom att kontakta
kommunens växel. Det finns även information på www.orsa.se/slipstenen.

Y21 Berit Magnusson
Orsa 27 oktober 2020
Synpunkter angående planerat SÄBO i Orsa.
Gör om och gör rätt!
Ett budskap som vi hört gång på gång från våra svenska SÄBO-pensionärer under
coronaepidemin har varit att isolering är något som de mått väldigt dåligt psykiskt av.
Bristen på sociala kontakter har varit plågsam för dem. Homo sapiens är ett flockdjur,
det sitter så djupt rotat i vårt biologiska system att vi inte kan undkomma just detta. Vi
vill mingla. Kommunicera. Bolla blickar, ord toner mellan varandra. Vi vill ge och ta
omsorg om varandra.
Omsorg är ett så vackert ord!
Omsorg, omvårdnad, omtanke,
de orden beskriver så tydligt en rund ring som omsluter, beskyddar och när en individ
eller en grupp människor.
I centrum finns den eller de som behöver. I mitten av cirkeln.
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Hur omtänksamt är det då att förlägga ett SÄBO så nära en starkt trafikerad väg? Har
man ens föreställt sig hur det akustiska klimatet påverkas i ett bostadskomplex där en
betydande andel av de boende har hörapparat? Är det så smart?

"De måste ju ändå ta sig ut därifrån med bil, färdtjänst eller sånt". Jo, jag har hört att en
del tycker så. Men det är helt fel! Otaliga gånger har jag promenerat ut med SÄBOboende personer, ut på byn, sett utställningar på kulturhuset, varit i kyrkan, på
kyrkogården, på fiket, 1:a maj-ståhej, marknad, Orsayra, på konsum, Systemet, gått och
mött anhöriga som rest hit på busshållplatsen, m.m., m.m.!
En del av oss tror att den nya, den nästa generationen gamlingar inte har samma behov
av sådana utflykter. Istället efterfrågar man en snabb internetuppkoppling, för något
intresse för kyrkogårdar det har man ju aldrig haft. Nähäj, men vänta bara tills minst
50% av dina kompisar och släktingar som du nu har på Facebook ligger där, tänker jag
stilla inom mig. När man är för darrhänt för tangenterna och inte ser så bra längre. Då.
Kan en promenad ute på byn duga. Så sätt inte våra äldre på den enda mark vi har som
ingen orsabo har någon som helst relation till. Och inte bakom något bullerplank. När vi
Homo sapiens ska välja bostad så efterfrågar vi mycket ofta om det finns utsikt, eller
hur? Utsikt över bergen, havet, en vacker dalgång, det vill man gärna ha när man flyttar
eller rentav bara beställer hotellrum. När man reser runt i Europa ser man ibland
bosättningar på sanka marker bakom höga plank. Då kan man se om man verkligen
sträcker på sig att där nere i lermarken har romerna blivit anvisade sin plats. Och planket
har myndigheterna satt upp för att vi andra inte ska se dem. Det sämsta läget för de
sämst sedda i samhället. Isolerade. Eftersom vi blir allt äldre i Sverige så blir vi också rätt
usla i kroppen och vimsiga i skallen innan vi får plats på ett SÄBO. De som ska besöka
oss då, våra kompisar, kusinerna, m.fl. de är ju även de mer eller mindre skröpliga då.
T.o.m. barnen kan ju vara åldringar om man är mellan 95 och uppåt. Då är det mycket
praktiskt om SÄBOt är beläget i centrum någotsånär. Att man kan kvista in till sin kära
vän på boendet när man ska ta sig med rollatorn till coop eller Apoteket i alla fall. Det
ska vara så lätt och naturligt som möjligt för en äldre oskyddad trafikant att hälsa på
någon som bor på SÄBO. Så ansträng omtanken och tänk om! Isolering från folklivet i
byn är det värsta som kan hända SÄBO-borna.
Orsa blir aldrig ett resultat av idog marknadsföring. Vi blir bara ett VI om vi inkluderar
alla individer och grupper. När det är en god sammanhållning och alla trivs och kan må
bra och ingen är satt på undantag. Ålderdom innebär alltid förluster. Förlust av nära och
kära, av synskärpa, finmotorik, reaktionsförmåga, hörsel, muskelkraft, m.m. Varje social
kontakt blir desto mer värdefull då. Något som bör underlättas och stimuleras och
absolut inte försvåras och hindras.
Berit Magnusson, Ön
Lycka till!
...........................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-0930). Mer information om kommunens olika överväganden och ställningstaganden finns i
dokumentet PM Slipstenen, OK KS 2019/00334-26, 735.
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Förbindelserna för gående och cyklister mellan planområdet och centrum är idag inte de
bästa, men förutsättningar för att förbättra framkomligheten finns. För att fler
närstående enkelt ska kunna besöka boendet även om de inte kör bil så behöver det vara
bra framkomlighet för gående och cyklister, likväl för den som använder rullstol eller
gående med rollator. Tillgängligheten med bil måste förstås också vara god.
En detaljplan styr inte exakt utformning av området och byggnaderna. Detaljplanen ger
förutsättningar att bygga ett särskilt boende på platsen.
En bullerutredning har tagits fram vilken visar att gällande riktvärden för buller, enligt
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader inte överskrids, under
förutsättning att uteplatser placeras skyddat. En planbestämmelse införs med lydelsen
att gemensam uteplats ska finnas där bullernivån inte överskrids.

Y22 Barbara Sundberg
Synpunkt:
1). Jag är kritisk mot det planerade förslag till detaljplanen på Stormyren.
a). Anledning, att område ligger så nära den tidvis stark trafikerade riksvägen.
Hur kan de gamla tidvis vistas ute bakom ett evtl. bullerplank?
b). Markförhållanden ger upphov till mycket fördyrande byggnationer.
område är sank och blött.
Har man inte lärt sig någonting på 700 år. Orsa Kyrkan byggdes på liknande
markförhållande och än idag ger stora sprickbildning anledning till återkommande
stödåtgärder.
c). På 70 talet fanns planer till värmeåtervinning. Ett mycket omfattande slangsystem
med dåvarande köldmedia grävdes ner i marken på stormyren. Men projektet
misslyckades.
MHN ansåg senare att en återvinning av köldmedel skulle vara för miljöfarlig. Har en
sanering genomförts? Hur mycket av gifterna ligger kvar i marken?
Orsabo älskar Orsasjön, detta avtar inte med åldern. Vi har natursköna områden nära
Brandudden, vid båthamn, eller på andra sidan Lillån nära kyrkogården
Jag vädjar till beslutande att omvärdera byggnationen på Stormyren!!
Barbara Sundberg
...........................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
1a, buller
En bullerutredning har tagits fram vilken visar att gällande riktvärden för buller, enligt
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader inte överskrids, under
förutsättning att uteplatser placeras skyddat. En planbestämmelse har införts med
lydelsen att gemensam uteplats ska finnas där riktvärdena inte överskrids. Det krävs
inget bullerplank.
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1b, markförhållanden
Geotekniska utredningar har genomförts och detaljplanen beskriver markförhållandena
inom planområdet och det krävs vissa grundläggningstekniska åtgärder. Byggnader avses
pålas och för att undvika sättningar på hårdgjorda ytor runt boendet avses marken
förbelastas med kross under 6-12 månader.
1c, föroreningar
Den äldre jordvärmeanläggningen är tömd. Miljöprovtagning för glykol har gjorts i
oktober 2021. Analysresultaten visar inte på föroreningar av glykol i anslutning till
slangen.
Det har inte varit möjligt att hitta en plats nära centrum stor nog att rymma det
planerade särskilda boendet som samtidigt har utsikt över Orsasjön.

Y23 Lars Lidholm
SYNPUNTER PÅ VAL AV PLATS FÖR NYTT ÄLDREBOENDE I ORSA
Utbudet på större orter av affärer, nöjen,arenor, restauranger, samhällsservice, etc är
betydligt mer omfattande än på mindre orter såsom t.ex Orsa. Men vi som är boende i
Orsa har istället något annat. Vi har en fantastikt vacker natur. Utsikter över Orsasjön,
blånande berg, skogs‐ och myrlandskap. Många, många gånger hör man att människor
som bor i Orsa tycker att just naturen är det som är Orsas finaste tillgång.
Den nu föreslagna platsen för nytt äldreboende är en av de fulaste platser som går att
hitta i Orsa. Låglänt utan någon som helst utsikt annat än mot E 45:an och ICA:s
bakgård.
De som hamnar på äldreboende är människor som med sitt arbete varit med och byggt
Orsa. De, och vi som kanske hamnar där till slut, är värda att få tillbringa den sista delen
av livet på en rofylld plats med vacker utsikt. Det må även betänkas att de som bor i
äldreboende ofta saknar möjlighet, eller kanske ork, att på egen hand besöka andra
platser ens i närområdet.
Jag vill både uppmana och be politikerna i Orsa att söka en bättre plats för det nya
äldreboendet.
Orsa 2020‐11‐01
Lars Lidholm
...........................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-0930). Mer information om kommunens olika överväganden och ställningstaganden finns i
dokumentet PM Slipstenen, OK KS 2019/00334-26, 735.
Det har inte varit möjligt att hitta en plats nära centrum stor nog att rymma det
planerade särskilda boendet som samtidigt har utsikt över Orsasjön eller bergen. En
detaljplan kan inte styra utformningen av omgivande områden.
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En detaljplan styr inte heller exakt utformning av området och byggnaderna. Orsa
lokaler AB (OLAB) är beställare av projekteringen av det planerade nya särskilda
boendet Slipstenen och utemiljön kring detta, mer information om detta projekt finns
på hemsidan www.orsa.se/slipstenen.

Y24 Carita Bäcklund
Synpunkter på förslag till placering av äldreboende Slipstenen Dnr OK KS 2019/01201
Jag har tagit del av den information angående det planerade äldreboendet Slipstenen
som jag kan hitta på kommunens hemsida, samt i vart fall delar av debatten angående
det planerade boendet. I kommunens presentation saknar jag information om
undersökta alternativ samt för- och nackdelar med olika alternativ. I det material jag
kunnat hitta förs ett rätt svepande resonemang om Slipstenens företräden både
avseende planerad utformning av byggnad och omgivning. Inga eventuella nackdelar
förs fram.
Min uppfattning är att lokaliseringen definitivt kan ifrågasättas både avseende närmiljö
och lokalisering i förhållande till det utbud som finns i centrum. Många orsabor lyfter
fram de vackra omgivningarna och utsikten över sjön, odlingslandskapet och bergen
som en värderad tillgång. Jag har svårt att tänka mig någon placering i Orsa som är i
sådan avsaknad av dessa element som Stormyren. Många av de boende kan heller inte ta
del av det utbud som vårt centrum trots all erbjuder om detta inte är ”inpå knutarna”.
De flesta förlorar med tiden uthålligheten att förflytta sig speciellt långt och riskerar att
bli begränsade till ICA samt den planerade vårdcentralen. Argumentet att det förhöjer
det estetiska intrycket för förbipasserande längs E 45 borde inte ens behöva bemötas
eftersom det vare sig bör eller kan vara ett argument för placering av ett äldreboende,
däremot riskerar E 45an att vara ett störande inslag i de äldres boende.
En ytterligare betänklighet med den föreslagna placeringen är markförhållandena. Av
underlaget framgår inget om de markundersökningar som gjorts och vilka
förstärkningsåtgärder som kommer att krävas. Däremot finns det gott om beskrivningar
av projekt som drabbats av stora fördyringar i förhållande till planerna. Inte minst
beträffande markarbeten verkar man kunna drabbas av kostsamma överraskningar dels i
byggfasen, men även senare. Som skattebetalare i kommunen anser jag att projekt där
det finns den minsta risk att oförutsedda kostnader kan uppkomma bör förkastas, i
synnerhet sådana som redan i planeringsstadiet påtalats som risker.
Sammanfattningsvis anser jag att Orsas nya äldreboende bör placeras antingen väldigt
centralt eller på en plats där de äldre kan njuta av de naturligt vackra omgivningar Orsa
erbjuder. I den bästa av världar kanske man kan hitta en lokalisering som möter bägge
dessa önskemål.
Orsa 2020‐11‐01
Carita Bäcklund
...........................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Detaljplaneområdet
ligger ca 400 meter fågelvägen och ca 820 meters gångväg från Gröna torget. Det har
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inte varit möjligt att hitta en plats nära centrum stor nog att rymma det planerade
särskilda boendet som samtidigt har utsikt över Orsasjön. Kommunstyrelsen tog 201909-30 beslut att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra
detaljplaneläggning för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-09-30). Se mer på
www.orsa.se/slipstenen.
Att förhöja det estetiska intrycket för förbipasserande längs E45 har inte varit ett
kriterium för val av plats, utan de skrivelser som handlar om detta i detaljplanen är till
för att undvika att byggnaden blir så anonym att den hade kunnat ligga var som helst i
landet eller världen och samtidigt styra att den utformas omsorgsfullt. Eftersom
detaljplaneområdet är placerat vid infarten till Orsa så vore det olyckligt att tillåta
byggnader med vilken utformning som helst utan krav på kvalitet. Människor påverkas
positivt om omgivningen är utformad med omsorg, vilket även gäller byggnaders utsida.
Även de boende kan förväntas uppskatta en väl utformad byggnad. En detaljplan styr
inte exakt utformning av området och byggnaderna. I granskningsförslaget har den
norra ytan tagits bort och det är inte längre möjligt att uppföra vårdcentral.

Geotekniska utredningar har genomförts och detaljplanen beskriver markförhållandena
inom planområdet och det krävs vissa grundläggningstekniska åtgärder. Byggnader avses
pålas och för att undvika sättningar på hårdgjorda ytor runt boendet avses marken
förbelastas med kross under 6-12 månader. Projektet har gjort bedömningen att det är
ekonomiskt och tekniskt rimligt att bebygga området.

Y25 Erik Hjelte
Jag har följande synpunkter på det planerade vård- och omsorgsboendet på Stormyren i
Orsa.
Jag anser att platsen är fel vald av flera skäl. Dels är marken olämplig att bygga på, dels
är området föga inspirerande för de som ska bo där. Äldre människor, särskilt de med
sviktande funktioner behöver bo på en plats där de har beröringspunkter som
byggnader, vägar, parkområden och liknande.
Orsagården och vårdcentralen har ett sådant centralt läge med möjligheter att komma ut
i kända miljöer. Om det verkligen blir en merkostnad att anpassa nuvarande anläggning
till den standard som krävs, bör vi gemensamt ta den kostnaden. Jag tror också,
erfarenhetsmässigt, att ett nybygge på den tänkta platsen på Stormyren blir betydligt
dyrare.
Eftersom jag närmar mig den ålder då det inte är orimligt att jag inom en inte alltför
avlägsen framtid, kan komma att behöva särskilt boende, vill jag säga att jag värjer mig
mot tanken på att hamna ute på Stormyren.
Erik Hjelte
...........................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-0930).
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Kommunen har utrett hur stort behovet är av olika typer av vårdboenden och hur stort
behovet förväntas bli. Idag har kommunen 88 platser i särskilt boende fördelat på två
boenden, Lillåhem och Orsagården. Lillåhem kommer att fortsatt användas för boende,
bland annat så kallat trygghetsboende för personer med mindre vårdbehov, medan det
nya boendet Slipstenen kommer att rymma så kallat särskilt boende för mer
vårdbehövande. Orsagården ägs inte av kommunen. Slipstenen planeras rymma drygt
100 boende. Mer information om kommunens överväganden finns i dokumentet PM
Slipstenen, OK KS 2019/00334-26, 735 som man kan ta del av genom att kontakta
kommunens växel. Se mer på www.orsa.se/slipstenen.
En detaljplan styr inte exakt utformning av området och byggnaderna. Detaljplanen ger
förutsättningar att bygga ett särskilt boende på platsen. Orsa Lokaler AB (OLAB) är
beställare av projekteringen av det planerade nya särskilda boendet Slipstenen. Mer
information om detta projekt finns på hemsidan www.orsa.se/slipstenen.

Geotekniska utredningar har genomförts och detaljplanen beskriver markförhållandena
inom planområdet och det krävs vissa grundläggningstekniska åtgärder. Byggnader avses
pålas och för att undvika sättningar på hårdgjorda ytor runt boendet avses marken
förbelastas med kross under 6-12 månader.

Y26 Berit N Jönsar
Undertecknad önskar att vård-och omsorgsboendet, som är planerat på fastigheten Orsa
kyrkby 24:8, skulle placeras på en vackrare, lugnare plats.
Bredvid Lillån, nära kyrkogården. Då kan man se kyrkan, ån.
Tack för ordet. M.v.h. Berit N Jönsar Orsa
...........................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-0930).
Lillåhem som ligger vid Lillån och nära kyrkogården kommer att fortsatt användas för
boende, bland annat så kallat trygghetsboende för personer med mindre vårdbehov,
medan det nya boendet Slipstenen kommer att rymma så kallat särskilt boende för mer
vårdbehövande.
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Y27 Ann-Kristin Hahne
Orsa, som är en till ytan stor kommun med få invånare, ”måste” bygga ett äldreboende
på den sämsta platsen kommunen har. Jag kan inte tro det är sant. Måtte ni styrande
tänka om snabbt här! Leta genast upp en plats som är mindre hälsovådlig, lite vackrare
och mer gästvänlig! Hela kommunen består av såna platser. Det vore en skam för Orsa
om äldreboendet skulle placeras där vid Ica nära väg E45. Jag ryser, när jag tänker på att
jag om några år skulle kunna bli ett vårdfall som placeras där. Snälla kommunledning,
tänk om!
Ann-Kristin Hahne
...........................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-0930).

Y28 Jan-Erik Mångs
Synpunkter på "Detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren, (Orsa kyrkby
24:8) Öster om Blästgatan, Orsa kommun, Dalarnas län"
Jag har åkt och tittat på platsen där ni avser att bygga nytt vård- och omsorgsboende, jag
har känt atmosfären. Jag kan verkligen inte förstå hur ni kan välja en sådan plats.
Området ligger i en ogästvänlig svacka, på ena sidan inklämd av E45, med ett ständigt
trafikbrus, dag som natt, på andra sidan ligger Orsas minst tilltalande bostadsområde,
som en sorts spärr mot Orsas centrum, och som om det inte vore nog måste man också
passera järnvägen för att nå centrum.
Jag har svårt att komma på något mer osympatiskt ställe i Orsa att bygga ett hem på.
Hur ni kan välja detta ställe är helt obegripligt. Jag tycker synd om de som måste bo här
och jag hoppas ni kan tänka om.
Mvh
/Jan- Erik Mångs
...........................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-0930). Mer information om kommunens olika överväganden och ställningstaganden finns i
dokumentet PM Slipstenen, OK KS 2019/00334-26, 735.
En detaljplan styr inte exakt utformning av området och byggnaderna. Detaljplanen ger
förutsättningar att bygga ett särskilt boende på platsen.
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En bullerutredning har tagits fram vilken visar att gällande riktvärden för buller, enligt
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader inte överskrids, under
förutsättning att uteplatser placeras skyddat. En planbestämmelse införs med lydelsen
att gemensam uteplats ska finnas där bullernivån inte överskrids.

Y29 Marianne Hållmarker
Angående OK KS 2019/01201.
Stöder synpunkter från KD i Orsa angående placering av SÄBO.
Se debatt MT 2020 10 28
Marianne Hållmarker (L)

...........................................................................................................................................................
Planenhetens kommentar
Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-0930).
Kommunen har utrett hur stort behovet är av olika typer av vårdboenden och hur stort
behovet förväntas bli. Idag har kommunen 88 platser i särskilt boende fördelat på två
boenden, Lillåhem och Orsagården. Lillåhem kommer att fortsatt användas för boende,
bland annat så kallat trygghetsboende för personer med mindre vårdbehov, medan det
nya boendet Slipstenen kommer att rymma så kallat särskilt boende för mer
vårdbehövande. Orsagården ägs inte av kommunen. Slipstenen planeras rymma drygt
100 boende. Mer information om kommunens överväganden finns i dokumentet PM
Slipstenen, OK KS 2019/00334-26, 735 som man kan få ta del av genom att kontakta
kommunens växel.
Geotekniska utredningar har genomförts och detaljplanen beskriver markförhållandena
inom planområdet och det krävs vissa grundläggningstekniska åtgärder. Byggnader avses
pålas och för att undvika sättningar på hårdgjorda ytor runt boendet avses marken
förbelastas med kross under 6-12 månader.
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En bullerutredning har tagits fram vilken visar att gällande riktvärden för buller, enligt
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader inte överskrids, under
förutsättning att uteplatser placeras skyddat. En planbestämmelse införs med lydelsen
att gemensam uteplats ska finnas där bullernivån inte överskrids.

Sveriges kommuner är skyldiga att kontrollera luftkvaliteten i förhållande till
miljökvalitetsnormerna för luft. Dalarnas luftvårdsförbund har, med hjälp av samtliga
kommuner i Dalarnas län, bedömt luftkvaliteten. Samtliga miljökvalitetsnormer för luft
klaras i Dalarnas län.
Varken kommunen eller länsstyrelsen bedömer att Skyttolabäcken omfattas av
strandskydd.
Den äldre jordvärmeanläggningen är tömd. Miljöprovtagning för glykol har gjorts i
oktober 2021. Analysresultaten visar inte på föroreningar av glykol i anslutning till
slangen.
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STÄLLNINGSTAGANDEN
Med anledning av inkomna synpunkter har detaljplanen ändrats på följande sätt;
•

Utredning kring huruvida pålning kan påverka grundvattentäkten Boggas har
genomförts. Utifrån utredningens resultat har bestämmelse om pålningens
utförande införts för att undvika påverkan på grundvattentäkten

•

Det norra området, etapp 2 med vårdcentral, har utgått p.g.a dåliga
grundläggningsförutsättningar

•

Mark med dåliga grundläggningsförutsättning i norra delen av område för
vårdboende, får ej bebyggas.

•

Planbestämmelse har införts med krav på att gemensam uteplats ska finnas i
bullerskyddat läge.

Planbeskrivningen har justerats på följande sätt:
•

Skälen till varför jordbruksmark behöver ianspråktas, har förtydligats.

•

Resonemang kring dagvatten har förtydligats.

• Utredning om 100-årsflöden i Skyttolabäcken har genomförts och

planbeskrivningen har förtydligats vad avser risk för översvämning från bäcken.

• Genomförandefrågor har förtydligats.
• Miljöprovtagning för glykol har genomförts och planbeskrivningen har
kompletterats med resultatet.

Övriga ändringar efter samrådet
•

C1- bestämmelse har införts för att möjliggöra centrumverksamheter som
kompletterar vårdboendet såsom frisör, fotvård, friskvård, kiosk, mindre
servering och samlingslokal.

•

C2 bestämmelse har införts för att möjliggöra vårdcentral, t.ex. vårdcentralsfilial.

•

Naturmarken har justerats för att hela dagvattenanläggningen ska ligga på allmän
plats. Kvartersmarken D1C1C2 har därmed delats i två delar.

•

Planområdet har utökats längs Blästgatan för att säkerställa att denna byggs om
för att i sin helhet ligga över en nivå för högsta beräknade flöde så att den kan
fungera som räddningsväg vid översvämning. Träd ska finnas längs gatan.

•

Planbeskrivningen har kompletterats avseende hur räddning och evakuering ska
ske från boendet.

•

Ett område för pumpstation har tillkommit norr om Stensgatan med anledning
av att Blästgatans höjning kan medföra att den befintliga pumpstationen i
korsningen Stensgatan/Blästgatan kan behöva flyttas.

•

Planbestämmelse har införts med krav på att grundläggning ska ske i
radonskyddat utförande.
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•

Max bruttoarea (BTA) om 11 000 m har ändrats till max byggnadsarea (BYA)
om 6000 m2 på den huvudsakliga, mellersta byggrätten. För den norra
byggrätten medges en BYA om max 1200 m2.

•

Max antal våningar har begränsats till tre, då den geotekniska utredningen
baseras på den belastningen.

•

Avsnittet om naturmarkens utformning och skötsel har förtydligats.

•

Resonemang om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan har
utvecklats med anledning av att utredning om pålningens eventuella påverkan på
grundvattentäkten tillkommit och provtagning för glykol har gjorts.

2
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NAMNLISTA
Följande bedöms ha kvarstående erinran:
•

Y4 TeliaCompany (Skanova)

•

Y11 Liberalerna Orsa

•

Y12 Moderaterna Orsa

•

Y13 Kristdemokraterna i Orsa

•

Y14 Naturskyddsföreningen

•

Y15 Pia Lundin

•

Y17 Gudrun Sandvik

•

Y18 Karl Arne Sandvik

•

Y19 Birgitta Lillpers

•

Y20 Ingegerd och Hanna Kaptens. Till yttrandet bifogades en lista med
namnunderskrifter, se bilaga. Alla namn kan inte uttydas på namnlistan. Den
som vill överklaga beslut om att anta detaljplanen ska yttra sig senast under
granskningen och behöver lämna in ett yttrande där namn och
kontaktuppgifter framgår.

•

Y21 Berit Magnusson

•

Y22 Barbara Sundberg

•

Y23 Lars Lidholm

•

Y24 Carita Bäcklund

•

Y25 Erik Hjelte

•

Y26 Berit N Jönsar

•

Y27 Ann-Kristin Hahne

•

Y28 Jan-Erik Mångs

•

Y29 Marianne Hållmarker
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9. Stabilitetsberäkning sektion S3B
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1

Bakgrund

I yttrande från SGI (dnr: 5.1-2111-0934) av granskningshandling för
detaljplanen har man bland annat framfört synpunkter på att utredningen
behöver kompletteras med noggrannare beskrivning av stabilitetsförhållandena
inom området baserat på stabilitetsberäkningar.
Vidare så har Planenheten, Orsa kommun, erhållit förtydliganden kring SGI:s
yttrande via e-post daterat 2021-12-09.
Denna PM är en komplettering till tidigare levererad Teknisk PM Geoteknik
”Storgärde Orsa” daterad 2021-09-01 och innehåller en utförligare beskrivning
av stabilitetsförhållandena med stabilitetsberäkningar i relevanta sektioner där
låg säkerhet mot skred bedömts kunna föreligga.
Kompletterande geotekniska undersökningar har utfört inom områdets södra del
som underlag för upprättande av bygghandlingen för vårdboende.
Kompletteringen avser hejarsondering i byggnadslägen samt sondering inom
område där omläggning av dagvatten i dike och kulvert planeras. Resultat av
Sweco
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Sweden
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dessa undersökningar redovisas i Markteknisk undersökningsrapport
”Slipstenen Orsa, uppdragsnummer 30027258, daterad 2022-01-31
(granskningshandling)”.

2022-01-05
Ver: 2 Reviderad 2022-03-07

Yttrande över antagandehandling har även inkommit från SGI daterad 2022-0216. Denna revidering av PM avser att besvara de synpunkter som inkommit i
detta yttrande.

2

Objektsbeskrivning

Planområdets gränser redovisas i bilaga 1 och avser dels området som ska
bebyggas med tillhörande omläggning av dagvatten och naturmark, dels
Blästgatan där höjning och breddning av gatan planeras.
I den södra delen av planområdet planeras byggnation av vårdboende med tre
byggnader i 3 våningar ovan mark. Föreslagen golvnivå för byggnaderna är
+167,35. Detta innebär att marken måste höjas ca 0,5 och 2,5 m över
nuvarande markyta. De största uppfyllnaderna erfordras inom områdets
mellersta del där löst lagrad silt förekommer (bilaga 2). Även mark i anslutning
till byggnaderna kommer att höjas till något lägre nivåer. Grundläggning av
byggnaderna ska ske med pålar och uppfyllnad av mark ska utföras minst 3
månader innan pålning får påbörjas.
Omledning av befintlig bäck ska ske öster om byggnadsytan, dels i öppna
diken, dels i kulvert. Söder om byggnadsytan ska en damm anläggas (se bilaga
2). Schakt för diken, damm och kulvert ska utföras innan uppfyllnad av mark
utförs. Slänter för damm och öppna diken utförs i flack lutning (ca 1:4). Nivån på
botten för dammen är ca +163,7 vilket är ca 3 m lägre än omgivande uppfylld
markyta. Bottennivån på öppna diken och vattengång för kulvert varierar mellan
+164,3 och +164,7. Schaktdjupet för grundläggning av kulvert varierar mellan
2,5–3.0 m.
Blästgatan ska breddas och höjas med 0,2–1,1 m på en sträcka av ca 200 m
(se bilaga 2) för att uppnå krav på lägsta nivå med hänsyn till
översvämningsrisk. Detaljerad utredning och projektering av gatan kommer att
utföras i ett senare skede varvid kompletterande geotekniska undersökningar
ska utföras.
Längs Blästgatan finns en vall som tidigare använts som traktorväg. Vallen som
är ca 1 m hög ska vara kvar då breddning av Blästgatan ska ske mot väster.
Endast begränsad schakt i vallen kommer att utföras för anläggande av nytt
vägdike för Blästgatan (se figur nedan).
I denna revidering har vi även studerat påverkan på stabiliteten för Blästgatan i
det fall vallen tas bort (se kap 3).
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Figur: Befintlig vall vid Blästgatan

3
3.1

Stabilitet
Allmänt

Stabilitetsberäkningar har utförts för ett antal sektioner som bedömts kritiska
avseende risk för skred.
Stabilitetsberäkningar har utförts med karakteristiska värden i säkerhetsklass 2,
enligt TK geo 13, version 2, kap 2.4. Beräkningar har utförts i med både
kombinerad och odränerad analys. Beräkningsprogram har varit Geosuite
Stabilty version 16.1.1.0.
Enligt skredkommissionens anvisningar för släntstabilitet (Rapport 3:95) vid
detaljerad utredning är erforderlig säkerhetsfaktor för markanvändning vid
nyexploatering följande:
Odränerad analys: Fc ≥ 1,7-1,5
Kombinerad analys: Fkomb ≥ 1,45-1,35

3.2

Antaganden och förutsättningar

Grundvattennivån har tolkats utifrån utförda mätningar. Damm och diken har
antagits vara torrlagda vilket är det dimensionerande lastfallet.
Trafiklast har ansatts till 20 kN/m2 på samtliga områden där ny fyllning utläggs.
Laster från byggnader tillkommer inte på grund av byggnaderna grundläggs
med pålar.
Värderade medelvärden (𝑋̅) för jordens materialegenskaper har utvärderats
med ledning av utförda fältundersökningar och härledda värden från MUR och
redovisats i tabeller nedan. Materialegenskaper för morän är utvärderade från
hejarsondering. Materialegenskaper för silt och gyttja är utvärderade från
spetstrycksondering (CPT).
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Förekommande silt inom områdets norra del med förekomst av gyttja har
förutsatts har lägre hållfasthet än silt i den södra delen bedömningen baseras
på få undersökningspunkter.
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Ver: 2 Reviderad 2022-03-07

Tolkade jordlagerföljder redovisas på bifogade beräkningssektioner (bilaga 3-9).
Jordlager

Materialegenskap

̅)
Värderat medelvärde (𝑿

Gyttja (Norra delen)

Friktionsvinkel ()

28º
10 kPa
1 kPa
14 kN/m3
4 kN/m3

Odränerad skjuvhållfasthet (Cuk)
Dränerad skjuvhållfasthet (C’k)
Tunghet ovan grundvattenytan ()
Tunghet under grundvattenytan (’)
Silt, norra delen (mycket
lös lagringstäthet)

Friktionsvinkel ()

Silt, södra delen (lös
lagringstäthet)

Friktionsvinkel ()
Odränerad skjuvhållfasthet (Cu)
Dränerad skjuvhållfasthet (C’k)
Tunghet ovan grundvattenytan ()
Tunghet under grundvattenytan (’)

31º
20 kPa
2 kPa
17 kN/m3
9 kN/m3

Silt (lös-medelfast
lagringstäthet)

Friktionsvinkel ()
Tunghet ovan grundvattenytan ()
Tunghet under grundvattenytan (’)

33º
18 kN/m3
10 kN/m3

Morän

Friktionsvinkel ()
Tunghet ovan grundvattenytan ()
Tunghet under grundvattenytan (’)

36o
20 kN/m3
11 kN/m3

Ny fyllning
(överbyggnad)

Friktionsvinkel ()
Tunghet ovan grundvattenytan ()
Tunghet under grundvattenytan (’)

45o
20 kN/m3
11 kN/m3

Ny fyllning (övriga ytor)

Friktionsvinkel ()
Tunghet ovan grundvattenytan ()
Tunghet under grundvattenytan (’)

32o
20 kN/m3
11 kN/m3

Lättfyllning

Friktionsvinkel ()
Tunghet ovan grundvattenytan ()

38o
6 kN/m3

3.3

Odränerad skjuvhållfasthet (Cu)
Dränerad skjuvhållfasthet (C’k)
Tunghet ovan grundvattenytan ()
Tunghet under grundvattenytan (’)

30º
15 kPa
1,5 kPa
17 kN/m3
9 kN/m3

Beräkningar

Stabilitetsberäkningar har utförts för i 5 utvalda sektioner. Sektionernas lägen
framgår av bilaga 2 och beräkningarna redovisas i bilaga 3–9.
Stabilitet för uppfyllnad av Blästgatan har utförts i två sektioner där höjningen av
vägen är störst och omgivande mark lägst (sektion S2A och S2D). Beräkning
har utförts både med och utan vall (traktorväg).
Beräkning av totalstabilitet mot omgivande mark har inte utförts på grund av att
marken är tämligen plan frånsett området öster om byggnadsytan där markytan
stiger mot väg E45. Lutningen är dock mycket liten (ca 1:20) och jordlagren
utförs av fastare lagrad sand och sikt.
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3.3.1

Sektion S1

Sektion S1 avser stabilitet för uppfylld mark mot damm inom områdets södra
del. Av resultaten framgår att säkerheten mot stabilitetsbrott överstiger
rekommendationerna för lägsta tillåtna säkerhetsfaktor och är således
tillfredsställande.

2022-01-05
Ver: 2 Reviderad 2022-03-07

Figur 1 Utklipp ur beräkning (bilaga 3)

3.3.2

Sektion S2A

Sektion S2A avser stabilitet för Blästgatan vid föreslagen höjning av vägen med
ca 1 m utan förstärkningsåtgärd.
Säkerhetsfaktorn uppgår till som lägst ca 1,3 för både odränerad analys och
kombinerad analys (se figur 2 nedan). Höjning av vägen kan således inte ske
med acceptabel stabilitet utan förstärkningsåtgärder.

Figur 2 Utklipp ur beräkning (bilaga 4)

Beräkning där utskiftning av befintlig överbyggnad och resterande fyllning (upp
till 0,6 m under väg) utförs med lättfyllning visar att stabiliteten är
tillfredsställande (se figur 3 nedan).
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Figur 3 Utklipp ur beräkning (bilaga 5)

3.3.3

Sektion S2D

Sektion S2D avser stabilitet för Blästgatan vid föreslagen höjning av vägen med
ca 1,1 m utan förstärkningsåtgärd.
Säkerhetsfaktorn uppgår till som lägst ca 1,1 för både odränerad analys och
kombinerad analys (se figur 4 nedan) vilket är lägre än rekommenderad lägsta
säkerhetsfaktor. Höjning av vägen inte kan således inte ske med acceptabel
stabilitet.

Figur 4 Utklipp ur beräkning (bilaga 6)

Beräkning där utskiftning av befintlig överbyggnad och resterande fyllning (upp
till 0,6 m under väg) utförs med lättfyllning visar dock att stabiliteten förbättras
men är något lägre än rekommenderad lägsta säkerhet (se figur 7 nedan).
Beräkning där utskiftning av befintlig överbyggnad och resterande fyllning (upp
till 0,6 m under färdig väg) utförs med lättfyllning visar att stabiliteten är
tillfredsställande. Den befintliga vallens (Traktorvägen) stabilitet påverkar inte
stabiliteten vid höjning av Blästgatan. Kritiska glidytor når dikesbotten mellan
vallen och Blästergatan samt att stabiliteten för vallen är tillfredställande (se
figur 5 nedan).
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Figur 5 Utklipp ur beräkning (bilaga 7)

Beräkning av stabilitet för Blästgatan har även utförts där befintlig vall har tagits
bort.
Resultaten visar att stabiliteten med förstärkt vägbank är tillfredsställande även
utan vall (se figur 6 nedan).

Figur 6 Utklipp ur beräkning (bilaga 10)

3.3.4

Sektion S3A och S3B

Sektion S3A och S3B avser stabilitet för uppfylld mark mot öppet dike norr om
yta som ska bebyggas. Av resultaten framgår att säkerheten mot stabilitetsbrott
överstiger rekommendationer och är således tillfredsställande.
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Figur 7 Utklipp ur beräkning för sektion S3A (bilaga 8)

Figur 8 Utklipp ur beräkning för sektion S3B (bilaga 9)

4

Slutsatser

Aktuella uppfyllnader och schakter för öppna diken och damm för byggnation
inom områdets södra del visar på tillfredsställande stabilitet. Risk för ras eller
skred föreligger således inte.
För höjning av Blästgatan i den norra delen där gyttja förekommer krävs
förstärkningsåtgärder för att uppnå kraven på stabilitet. Här föreslås viss
utskiftning av befintligt material och återfyllning med lättare material, typ
lättklinker eller skumglas, alternativt masstabilisering av gyttjig jord. Åtgärder
kommer även att krävas för att begränsa sättningarna vid uppfyllnaden. Vidare
kan man utföra täckta diken för att förbättra stabiliteten. Kompletterande
geotekniska undersökningar och stabilitetsberäkningar kommer att utföras vid
detaljprojektering av gatan för att säkerställa att erforderlig stabilitet och
sättningskrav uppfylls.
Befintlig vall (traktorväg) som finns vid Blästgatan påverkar inte stabiliteten för
Blästgatan om vallen ska vara kvar och stabiliteten för vallen är
tillfredsställande.
Stabiliteten vid höjning av Blästgatan med föreslagen förstärkningsåtgärd är
även tillfredsställande om den befintliga vallen tas bort ner till nivå med
omgivande mark.
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Beräkning av totalstabilitet mot omgivande mark har inte utförts på grund av att
marken är tämligen plan frånsett området öster om byggnadsytan där markytan
stiger mot väg E45. Lutningen är dock mycket liten (ca 1:20) och jordlagren
utförs av fastare lagrad sand och silt. Risk för ras och skred som påverkar
omgivande mark föreligger således inte.
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Stabilitet vid utförande av lokal temporär schakt för grundläggning av
dagvattenkulvert kommer att beräknas och eventuella förstärkningsåtgärder
beskrivas i bygghandling. Risk för påverkan på omgivande mark föreligger inte
då schakt utförs innan uppfyllnad av mark utförs och anslutande mark mot öster
består har fastare karaktär.
Inom ytor som ska fyllas upp och bebyggas (se bilaga 1) och anslutande
naturmark ska fyllnadshöjden för temporära upplag eller lokala permanenta
fyllningar begränsas till 1 m över färdig mark (ca + 168,5). Stabiliteten verifieras
med utförda beräkningar där antagtagen överlast på 20 kN/m2 motsvarar
tyngden av 1 m fyllning över projekterad markyta.
Inom områden där gyttja förekommer (se bilaga 2) och som klassas som
naturmark ska uppfyllnader ovan mark ej ske.
Inga skyddsvallar planeras inom planområdet vilket innebär att denna PM inte
behandlat studier av stabilitet för vallar.
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och
utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
170
,0

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
GATA
NATUR

Gata
Naturområde

E1

Kvartersmark , 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
C1

Centrumverksamheter som kompletterar vårdboendet exempelvis frisör, fotvård,
friskvård, kiosk, mindre servering och samlingslokal

C2

Vårdcentral

D1

Vårdboende

E1

Pumpstation
→

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS MED
KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Gatan ska ha en lägsta nivå om minst + 166,6 m.ö.h. i RH 2000,

4 kap. 12 § 1 st 1 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Största byggnadsarea är 6000 m²,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2

Största byggnadsarea är 1200 m²,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3

Största byggnadsarea är 500 m²,

5

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan RH 2000,
Högsta nockhöjd i meter,

räddn

+177.5

ingsv

e1

äg

Bebyggandets omfattning

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

b1
e2
n1
m1
m2
m3
m4
m5
m6 DT
+177.5
m7

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
Marken får inte förses med byggnad,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1

Källare får inte finnas,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägsta tillåtna marknivå på räddningsväg är + 166,6 m.ö.h. i RH 2000,

4 kap. 10 §

Skydd mot störningar
Gemensam uteplats för bostäder ska finnas där den ekvivalenta bullernivån inte
överstiger 50 dBA, 4 kap. 12 § 1 st 2 p.

m2

Grundläggning ska ske i radonskyddat utförande,

m3

Ventilationen ska utföras så att friskluftsintag placeras högt och
intag riktas åt väster, 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m4

Räddningsväg ska finnas åt väster. Ytterligare räddningsvägar får anordnas,

m5

Högsta tillåtna antal våningar är 3, vind medges ej,

m6

Pålning får inte ske ner till berggrunden. Borrade pålar medges ej.
Jord-bergssondering medges ej. Bergvärme medges ej., 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m7

Byggnad ska grundläggas på en nivå om minst + 166,8 m.ö.h. i RH 2000,

4 kap. 12 § 1 st 1 p.

4 kap.

12 § 1 st 1 p.

DT

4 kap. 12 § 1 st 1 p.

b1
e1
n1 D1 C1 C2
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7

4 kap. 12 § 1

st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

lr

UNDERLAG DETALJPLAN

+181.5
DT

GATA

m1

NATUR

u1

Markens anordnande och vegetation
n1

lr

E45

räddningsväg

NATU
R

Skydd

WÅHLIN ARKITEKTER AB

Huvudmannaskap

n

4 kap. 7 §

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,

4 kap. 6 §

DTD1 C1C2

e3DT
DT5
m7
E45

4 kap. 21 §

Markreservat
u1

170,0

Genomförandetiden är 10 år från den dag som detaljplanen vinner laga kraft,

Blästg
ata

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,

Genomförandetid
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Orsa Lokaler AB

2022-01-20

Vattenteknisk utredning
Skyttolabäcken, Orsa kommun - HQ100 flöde och 1800 mm
trumma

Magnus Hagström
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Bakgrund
I Orsa kommun planeras det för ett nytt särskilt boende mellan Inlandsvägen (E45) och
Blästgatan. Där den planerade byggnaden avses att uppföras rinner Skyttolabäcken. För
att bygga här behöver Skyttolabäcken ledas om. Ett genomarbetat förslag har tagits fram
för att leda om bäcken. Förslaget innebär både en öppen bäckfåra och sträcka som
kulvertas. Sträckan som planeras att kulverteras uppgår till 132,8 m. Kulverten består av
en plasttrumma med en diameter på 1800 mm med ett fall på 1,3 ‰.
För att utreda översvämningsrisken ska i detta pm beräknas hur stort flöde som kan
avbördas genom den föreslagna trumman för att jämföra mot beräknat HQ100-flöde i
Skyttolabäcken med en klimatfaktor på 1,3.

Förutsättningar
Karaktäristiska flöden och avrinningsområde
HQ50-flödet vid punkten där Skyttolabäcken rinner under Blästgatan har i en tidigare
utredning 1 beräknats till 2,52 m3/s. För att beräkna karaktäristiska flöden i den
utredningen användes formler i Trafikverkets råd TDOK 2014:0051, Avvattningsteknisk
dimensionering och utformning - MB 310, Version 3.0 (2017-10-12) samt Vägverkets
publikation 2008:61, VVMB 310 Hydraulisk dimensionering. Dessa formler ska vara
kalibrerade så att de ska ge en konservativ uppskattning av det dimensionerande flödet.
Erhållna värden är i regel mer eller mindre stora överskattningar och underskattningar
är sällsynta och i förekommande fall små.

PM – Beräkning karaktäristiska flöden Skyttolabäcken inför planering av vattendamm/-ar i anslutning till
nytt SÄBO, Orsa kommun. 2020-04-29 (Hagströms Vattenvård &Miljörätt AB)

1
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Gränsen för avrinningsområdet är inte helt given då det finns bilvägar och järnvägar
som skär genom området samt bebyggelse av olika slag vilket kan leda vattnet på ett sätt
som avviker från de naturliga terrängförhållandena som vattnet annars hade följt. Det
försvårar att definiera avrinningsområdets exakta storlek. Gränsen har ritats ut
”generöst” vilket också bidrar till att de karaktäristiska flödena sannolikt är något
överskattade.

HQ100-flöde
Att beräkna ett HQ100-flöde sker ofta med hjäp av statiska beräkningar, s k
frekvensanalyser där det finns långa tidsserier med flödesdata. Något sådant flödesdata
finns inte för Skyttolabäcken. Ett förenklat sätt att räkna ut ett HQ100-flöde vilket för
detta ändamål bedöms vara ”gott nog” är att man multiplicerar HQ50 flödet med en
faktor på 1,1. Förhållandet mellan HQ50 och HQ100 har ofta varit omkring en faktor på
1,1 när ett flertal beräkningar studerats som SMHI utfört. Som jämförelse så använder
man sig av en faktor på 1,25 i Trafikverkets dokument TDOK 2014:0051 för att beräkna
ett 200-årsflöde (HQ200).
Med det förenklade beräkningssättet ger det att HQ100-flödet uppgår till 2,77 m3/s vid
den aktuella platsen (2,52*1,1=2,77). Med en klimatfaktor på 1,3 uppgår det
dimensionerade flödet till 3,60 m3/s (2,77*1,3).
HQ100klimatfaktor 1,3 = 3,60 m3/s

Vattenteknisk utredning
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Råhetstal
Den föreslagna trumman är en PE 1800 Weholite (Uponor). Enligt uppgift från
trumleverantör uppgår k-värdet till 0,03 och Manningstal n=0,01. Se Figur 1.

Figur 1. Uppgift på råhetstal från trumleverantör.
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Hydraulisk beräkningar - flödeskapacitet 1800 mm trumma
För att beräkna flödeskapaciteten vid fylld trumma (hjässdimensionering) har ekvation
4.11 i Svenskt Vatten P110 (december 2019) använts. Flödet har även beräknats med
Mannings formel ekvation 4.12.

Ekvation 4.11

där
q=flöde (m3/s)
D=diameter (m)
S0=bottenlutning (m/m)
k=råhetsvärde (mm)
v=kinematisk viskositet (m2/s) (1,31 *10-6)
Resultat (flöde genom trumma): q=5,48 m3/s

Ekvation 4.12

där
q=flöde (m3/s)
A=våt tvärsnittsarea (m2)
P=våta perimetern (m)
R=hydraulisk radie=A/P (m)
S0=bottenlutning (m/m)
Resultat (flöde genom trumma): q=5,34 m3/s
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Bedömning
De hydrauliska beräkningarna visar att föreslagen trumma klarar av att avbörda ett
HQ100-flöde med klimatfaktor 1,3 med god marginal utan att trumman börjar dämma.
När trumman åldras och det med tiden förs in material som sedimenterar på trumbotten
kommer råheten öka något och därmed minska trummans flödeskapacitet. Med en
säkerhetsfaktor på 1,5 och med beaktande av att beräkningarna för att ta fram det
karaktäristiska flödesdatat är i regel överskattningar än underskattningar bedöms
trumman vara väl dimensionerad för att ta emot ett 100-årsflöde nu och framtiden.
HQ100klimatfaktor 1,3=3,60 m3/s
Flödeskapacitet trumma=ca 5,4 m3/s
Säkerhetsfaktor= 1,5 (5,4/3,60)
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Dnr: OK KS 2019/01201

UNDERSÖKNING INFÖR EVENTUELL STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING
Handläggare: Emelie Drott
Förvaltning: Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa.
Plan: Detaljplan för särskilt boende (SÄBO) i Orsa
Läge för plan: öster om Storgärdet i Orsa tätort
Syfte med planläggningen: att möjliggöra byggandet av ett nytt särskilt boende med mera.

1. Biologisk mångfald

X
2. Befolkning

X

3. Människors hälsa

4. Växt- och djurliv

X
X

Ingen känd
miljöpåverkan

Viss
miljöpåverkan

Miljökategorier

Betydande
miljöpåverkan

Beskrivning av planens påverkan jämfört med nuläget.
Kommentarer

Inom planområdet finns strukturer som är
skyddade genom generellt biotopskydd. För
dessa söks dispens för påverkan hos
länsstyrelsen.
I övrigt rymmer området inga kända höga
naturvärden.
Platsen har valts i dialog med föreningar som
organiserar pensionärer och äldre.
Det nya boendet förväntas ge stor möjlighet
för äldre anhöriga och övriga anhöriga att lätt
kunna besöka boendet och eventuella
relaterade vård- och centrumfunktioner inom
planområdet.
De boende och personalen kommer att ha nära
till centrumfunktioner i Orsa centrum.
Sammantaget bedöms detaljplanen bidra med
ökad social hållbarhet för äldre i Orsa
kommun.
Buller från E45 utreds i detaljplanearbetet och
åtgärder för att undvika eventuella
bullerstörningar görs ifall detta krävs för att
uppnå en acceptabel ljudmiljö.
E45 är en kraftig barriär för djurlivet som
påverkar planområdet, men som inte
förändras i detaljplanearbetet. I detaljplanen
ska Skyttolabäcken ges bättre biologiska
förutsättningar att rymma fågelliv och fisk. I
Skyttolabäcken finns siljansöring.

Detaljplan för särskilt boende (SÄBO) i Orsa
Upprättad av Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
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X

I samband med planarbetet ska OLAB utföra
provtagning för att säkerställa att inget giftigt
slam frigörs.
Effekter pga. ras, skred, erosion
Effekter pga. förorening av mark, förändringar
som påverkar föroreningars
fastläggning/rörlighet

X

Detaljplanen förväntas inte ge några påtagliga
effekter på yt- och grundvatten. Hårdgjorda
ytor gör att dagvatten måste hanteras och
fördröjas inom området i enlighet med Orsa
kommuns dagvattenpolicy och riktlinjer.
I och med ombyggnationen av Skyttolabäcken
så förväntas stora flöden av dagvatten kunna
tas om hand bättre.
Planområdet kommer att försörjas med
kommunalt dricksvatten. Tillgången på
dricksvatten är god.

5. Mark

6. Vatten

X

7. Luft

8. Klimatfaktorer

X

9. Materiella tillgångar

X

10. Landskap

X

X

11. Bebyggelse

12. Forn- och
kulturlämningar

X

Inga effekter på luftkvalitet förväntas som en
följd av detaljplanen. Inom detaljplanen är
luftkvaliteten god.
Utsläppen av klimatpåverkande gaser
förväntas inte påverkas av planens
genomförande, utom när det gäller
tillverkning av byggnadsmaterial och
anläggningens drift.
Transportinfrastrukturen förväntas påverkas
positivt för oskyddade trafikanter när
Blästgatan rustas eller byggs om i samband
med utbyggnaden av området.
En del betesmark kommer att ianspråktas för
byggnader och hårdgjorda ytor för parkering
med mera.
Planområdet ligger inom riksintresse enligt 4
kap MB och är därmed en del av
Siljansringens landskapsvärden. Detaljplanen
medger exploatering med hög arkitektonisk
kvalitet som bedöms kunna bidra positivt till
landskapsbilden. Karaktären vid Orsas infart
blir förändrad från ett öppet
jordbrukslandskap som domineras av ej
omsorgsfullt utformad handel och vägområdet
till E45. De nya byggnadskropparna kommer
att bli väl synliga från infarten och bedöms
kunna bidra till en mer omsorgsfullt utformad
miljö och ökad orienterbarhet för trafikanter
längs E45. Cykelturister, vandrare och
innevånare bedöms kunna enklare färdas
längs Blästgatan med mindre störningar från
vägen.
Omkringliggande bebyggelse hyser inga
särskilda arkitektoniska värden. Inom
detaljplaneområdet finns inga byggnader.
Det finns kända fornlämningar inom
planområdet, men dessa och deras
sammanhang bedöms kunna till största delen
behållas intakta i samband med den
exploatering planen medger. Det är viktigt att

Detaljplan för särskilt boende (SÄBO) i Orsa
Upprättad av Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa

Sida 2 av 4

14 Antagande - detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren - OK KS 2019/01201-126 Antagande - detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren : Undersökning inför ev strategisk miljöbedömning_SÄBO Orsa 200804

Dnr: OK KS 2019/01201
vara uppmärksam på ytterligare
fornlämningar vid grävarbeten och dylikt.

X

13. Kulturarv

Inga kända kulturvärden finns inom området.

14. Övrigt

Föreligger betydande miljöpåverkan?

ja

nej

X

* Om betydande miljöpåverkan föreligger ska strategisk miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning påbörjas.

Motiverat ställningstagande
Planområdet ligger inom riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap MB och för rörligt friluftsliv
enligt 4 kap § 2 MB. Exploateringen som möjliggöras genom detaljplanen bedöms inte
påverka riksintressenas värden negativt.
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att Skyttolabäcken inte är ett naturligt vattendrag
idag. Exploateringen möjliggör förändringar av Skyttolabäcken som kan leda till jämnare
vattenföring och högre biologisk mångfald i och kring vattendraget. Förändringarna är delvis
en förutsättning för att området ska kunna bebyggas. Dessa förändringar kan ge en viss
positiv påverkan på delar av vattendraget som ligger utanför planområdet men bedöms inte
ha stor effekt för miljökvalitetsnormer för vatten.
Exploateringen förväntas medföra en högre grad av social hållbarhet för
kommuninnevånarna då det tryggar plats i särskilt boende för de äldre. Boendet är också lätt
nåbart både med bil och till fots eller med cykel eller olika hjälpmedel som rollator eller
permobil för besökare och anställda.
Kommunen bedömer att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan med
hänsyn till de kriterier som anges i bilaga 4 till SFS (1998:905) Förordning om
miljökonsekvensbeskrivningar. Någon miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för en
miljöbedömning enligt 6 kap 11 § Miljöbalken behöver därför inte upprättas.

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, 2019-08-10

Emelie Drott
Planarkitekt

Tommy Ek
Ställföreträdande planchef
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Planområdet

Planområdet är markerat med svart punktprickad linje i kartan. Öster om planområdet är väg E45, och
i nordväst ligger Orsas brandstation och räddningstjänst.
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1

Uppdrag
På uppdrag av Orsa lokaler AB har Sweco utfört en geoteknisk undersökning inför
planerad byggnation av vårdcentral och vårdboende.
Uppdraget omfattar enbart geoteknisk beskrivning för exploatering av etapp 1.
Föreliggande handling är ett projekteringsunderlag som syftar till att beskriva rådande
geotekniska och geohydrologiska förhållanden samt att ge underlag för dimensionering
av grundkonstruktioner och hårdgjorda ytor. Handlingen innehåller även
rekommendationer för grundläggning av byggnader och markarbeten.
Revidering avser text i kapitel 10.3 och 11 och redovisas med kursiv stil.
Revidering B avser text i kap 2 och 10:3 och redovisas med understruken text.

2

Objektsbeskrivning
För etapp 1 planeras byggnation av vårdcentral och vårdboende samt tillhörande
parkeringsplatser och infarter. Lägen för planerade byggnader och anläggningar framgår i
figur 1.
Byggnaderna ska uppföras i 3 våningar ovan mark. Uppgifter avseende golvnivåer och
laster har inte erhållits.
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Figur 1. Översiktsplan planerad byggnation.

3

Underlag för utredningen
[A] Markteknisk undersökningsrapport, MUR, Storgärde Orsa, upprättad av Sweco,
nr 12707242, daterad 2020-08-21.
[B] Illustrationsplan i DWG-format erhållen från beställaren.
[C] Uppgifter från MSB angående högsta vattenytor inom området.

4

Utförda undersökningar
Utförda undersökningar redovisas i separat Markteknisk undersökningsrapport Fel! Hittar i
nte referenskälla.

5

Befintliga förhållanden

5.1

Topografi & ytbeskaffenhet
Aktuellt område utgörs av som öppen betesmark med enstaka träd och buskar. I nordsydlig riktning genom området löper ett dike med avrinning mot söder, se planritning för
2 (9)
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ungefärligt läge. Marken sluttar svagt mot befintligt dike. Marknivåerna inom det
undersökta området varierar mellan +165,3 - +166,6.

5.2

Befintliga anläggningar
Befintliga byggnader finns söder och väster om området. Byggnader söder om området
är uppförda i ett plan ovan mark sannolikt grundlagda ytligt med plattor. Byggnader väster
om området är uppförda i 1–2 plan ovan mark med okänt grundläggningssätt.
Slangar från äldre jordvärmeanläggning som tagits ur drift finns inom området.
Inom området finns befintliga vatten- och fjärrvärmeledningar.
En fornlämning finns öster om undersökningsområdet.

6

Mark- och jordlagerförhållanden

6.1

Jordlagerföljd
Jordens består överst av ett ytskikt av mulljord och torv vars tjocklek varierar mellan 0.1
och 0.8 m.
Inom områdets västra del består jorden under ytskiktet av silt men en tjocklek av 2–4 m
som vilar på morän. Silten har lös-medelfast lagringstäthet. Borrstopp vid hejarsondering,
mot block eller berg, har erhållits på 11–13 m djup under markytan.
Inom områdes östra och södra del består den naturligt lagrade jorden under ytskiktet av
silt med sandskikt som underlagras av silt med inslag av sand och morän. Silten har
mycket lös lagringstäthet ner till 3–4 m djup under markytan och vilar på silt med fastare
lagringstäthet. Under silten följer fastare friktionsjord, sannolikt morän. Borrstopp vid
hejarsondering, mot block eller berg, har erhållits på ca 12 m djup under markytan.
I den nordöstra delen överlagras silten av gyttja vars mäktighet uppgår till 1–4 m. Gyttjan
har mycket lös lagringstäthet.
Tolkade jordlager redovisas schematiskt på bifogade plan och sektionsritningar.

7

Hydrogeologiska förhållanden
Inom området förekommer tidvis ytvatten i diken samt i områdets lågpunkter.
Mätning av grundvatten har utförts i tre grundvattenrör vid fyra tillfällen mellan 2019-09-03
– 2020-06-25. Mätresultaten redovisas i MUR kap 10.
Av mätresultaten framgår att grundvattenytan har legat på 0 till 1,3 m djup under
markytan under mätperioden.
Grundvattenytan kan således förväntas ligga relativt ytligt under hela området.
Enligt MSB:s utredning avseende risk för översvämning ligger marknivån inom området
lägre än vattenytan vid högsta beräknade flöde i Dalälven (BHF) (se figur 2).
3 (9)
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Figur 2. Plan med beräknade vattennivåer och flöden vid högvatten Dalälven (källa MSB:s
översvämningsportal). Undersökningsområdet är markerat med rött.

8

Geotekniska materialegenskaper

8.1

Materialegenskaper
Förekommande naturligt lagrad jord innehåller till stora delar silt och kan antas tillhöra
materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4 enligt AMA Anläggning 17.

8.2

Hållfasthetsegenskaper
Värderade medelvärden (𝑋̅) för jordens materialegenskaper har utvärderat med ledning
av utförda fältundersökningar och härledda värden från MUR Fel! Hittar inte r
eferenskälla. och redovisats i tabeller nedan. Materialegenskaper för morän är
utvärderade från hejarsondering. Materialegenskaper för silt och gyttja är utvärderade
från spetstrycksondering (CPT).
Tolkade jordlagerföljder redovisas på bifogade ritningar.
4 (9)
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Jordlager

Materialegenskap

̅)
Värderat medelvärde (𝑿

Silt (mycket lös

Friktionsvinkel ()

30º

lagringstäthet)

Odränerad skjuvhållfasthet (Cu)

15 kPa
2 MPa

Modul (Mk)
Tunghet under grundvattenytan (’)

9 kN/m3

Silt (lös-medelfast

Friktionsvinkel ()

lagringstäthet)

Modul (Mk)

10 MPa

Tunghet ovan grundvattenytan ()

18 kN/m3

Tunghet under grundvattenytan (’)

10 kN/m3

Gyttja

33º

Odränerad skjuvhållfasthet (Cu)

Morän

8.3

Tunghet ovan grundvattenytan ()

17 kN/m3

10 kPa

Modul (Mk)

0,5 MPa

Tunghet ovan grundvattenytan ()

14 kN/m3

Tunghet under grundvattenytan (’)

4 kN/m3
36º

Friktionsvinkel ()
Modul (Mk)

25 MPa

Tunghet ovan grundvattenytan ()

20 kN/m3

Tunghet under grundvattenytan (’)

11 kN/m3

Dimensionerande värde
Dimensionering av ytlig grundläggning sker enligt SS-EN 1997–1 och TD
Plattgrundläggning (IEG Rapport 7:2008) samt för pålar enligt (IEG Rapport 8:2008)
𝑋𝑑 =

1
∙ 𝜂 ∙ 𝑋̅
𝑀

Partialkoefficienter:
-

E-modul:

M = 1,0

-

Odränerad skjuvhållfasthet

M = 1,5

-

Friktionsvinkel:

M = 1,3

För bestämning av karakteristiskt värde av materialparametrar för plattgrundläggning har
följande antaganden gjorts för η- faktorer:
För egenvikt/tunghet gäller: η=1,0.
Tabell 1. Omräkningsfaktorer för plattgrundläggning
Omräknings
Faktor

Beaktar

Intervall enligt
EN1997-1 kapitel 6
Dränerad

Valt värde

Motivering

Dränerad
5 (9)
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Omfattning och kvalitet
av geotekniska
undersökningar
plattans geometri och
förmågan att omfördela
last under plattan
Typ av brottmekanism
segt eller sprött brott
samt parameterns
betydelse jämfört med
andra dim. parametrar

0,8-1,1

0.9

Begränsad
omfattning

0,9-1,0

1,0

Antaget

<1,1

1,1

Segt brott. Dränerad
analys

0,79-(1,21)

1.0

För bestämning av karakteristiskt värde av materialparametrar för pålar har följande
antaganden gjorts för η- faktorer:
För egenvikt/tunghet gäller: η=1,0
Tabell 2. Omräkningsfaktorer för pålar
Omräknings
Faktor








9

Beaktar

Omfattning, variation och
kvalitet av geotekniska
undersökningar samt
närhet till
geokonstruktionen
Jordvolym involverad i
brott.
Beror av
geokonstruktionens
förmåga att omfördela last
vid brott samt om segt eller
sprött brott förväntas.
Parameterns betydelse

Intervall enligt
EN1997-1 kapitel 9
0,82–0,97

Valt värde

Motivering

0,9

Begränsad
omfattning

<1,0

-

1,0–1,1

-

Väljs av
geokonstruktör
Väljs av
geokonstruktör

1,0
0,7–1,0

-

Sättningar och stabilitet
I förekommande jordar av silt och gyttja uppkommer betydande sättningar vid belastning
från byggnader och uppfyllnader över befintlig markyta. Största sättningen kan förväntas
uppkomma inom områdets norra del där torv och gyttja förkommer.
Sättningar av last motsvarande 1 m jordfyllning (20 kN/m2) bedöms till ca 6 cm inom
område med silt med mycket lös - lös lagringstäthet och till ca 20 cm i den norra delen
med gyttja. I den västra delen där silt med lös – medelfast lagringstäthet förekommer
bedöms sättningen bli mindre än 1 cm.
Sättningarna är tidsberoende och ca 50 % av totalsättningen kan förväntas uppkomma
inom ett år efter det att belastning påförts.
Någon stabilitetberäkning har inte utförts eftersom risk för otillfredsställande stabilitet inte
bedöms föreligga med hänsyn till topografin. Uppfyllnader kan utföras till max 3 m över
nuvarande markyta utan risk för stabilitetsbrott inom område med silt. I den norra delen
där gyttja förekommer kan uppfyllnad ske till max 1,5 m över befintlig markyta.
6 (9)
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10

Rekommendationer

10.1 Geoteknisk kategori
Grundläggningsarbetena bör dimensioneras, planeras, utföras och kontrolleras i
Geoteknisk kategori 2 (GK2). Detta innebär att geotekniskt sakkunnig ska utföra
dimensionering samt att ett projekterings-PM Geoteknik ska upprättas.

10.2 Höjdsättning av mark
Höjdsättning av byggnader och omgivande mark ske under beaktande av risk för
översvämning. Enligt rekommendationer från Länsstyrelsen ska samhällsviktiga
byggnader grundläggas som lägst på nivå + 166,8 (BHF). Övriga byggnader,
tillfartsvägar, parkeringsytor mm kan grundläggas som lägst på nivå motsvarande 100årsflöde (+163,9). Nuvarande marknivå ligger på nivåer mellan +165,2 och +166,6. Detta
innebär att uppfyllnad på 0,2–1,6 m erfordras för att uppnå krav för lägsta
grundläggningsnivå för samhällsviktiga byggnader.
Placering av byggnad i den norra delen som ligger på område med gyttja är olämplig med
hänsyn till sättningar.

10.3 Grundläggning
Området indelas i tre delområden med olika geotekniska förutsättningar (se bifogad
ritning G-17.0-01)
Inom områdets västra del där fastare lager med silt förekommer bedöms att
grundläggning av byggnader i 3 våningar kan ske med plattor på mark utan
förstärkningsåtgärder.
Inom områdets östra och södra delar rekommenderas att grundläggning av byggnader i 3
våningar utförs med pålar med fribärande golv då ytlig grundläggning med plattor ger
upphov till oacceptabla sättningar. Vid uppfyllnad av mark inom och utanför byggnadsytor
rekommenderas att jorden förbelastas, dvs att fyllningen med eventuell överlast utläggs
minst 6–12 månader innan byggnation sker för att reducera framtida sättningar och
påhängslaster på pålar. Fyllningens utförande ska dokumenteras, sättningsmätningar ska
utföras.
Som alternativ till pålgrundläggning inom områdets östra och södra del bedöms
grundläggning kunna ske ytligt med plattor efter förbelastning av mark med överlast.
Liggtiden för överlasten bedöms till 12–24 månader för att sättningarna ska utbildas.
Detta grundläggningssätt medför en längre byggtid och betydligt mer omfattande
masshantering och kontroll och dokumentation i byggskede än vid grundläggning med
pålar.
I den norra delen av området, där gyttja förekommer, rekommenderas ingen exploatering
med bebyggelse och hårdgjorda ytor på grund av stor risk för framtida sättningar i mark
utanför bebyggda ytor.
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Pålning rekommenderas ske med spetsbärande betongpålar. Pålarna kan förväntas
stoppslås mot block i morän eller mot berg på 10–15 m djup under markytan.
Förekommande ytskikt av torv och mull ska tas bort innan fyllning utläggs. Förstärkning
av mark med geonät och fyllning med krossmaterial kan krävas för framkomlighet med
pålkran och grävmaskiner.
All grundläggning ska ske frostskyddat.

10.4 Markarbeten
Hårdgjorda ytor ska dimensioneras för materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4 enligt AMA
Anläggning 20.
Innan fyllning utläggs ska torv och mull schaktas bort. Fyllningen ska utläggas på
geotextil och eventuellt geonät.
Marken bör förbelastas för att reducera sättningar (se kap 10.3).
Hårdgjorda ytor kan med fördel frostisoleras för att reducera tjällyftningen.
Naturligt lagrade jordar är i vattenmättat tillstånd flytjordsbenägna vilket skall beaktas i
samband med schakt- och fyllnadsarbeten.

10.5 Markradon
Markradonmätning har utförts i 3 st punkter inom området. Mätningen utfördes
momentant med instrumentet Markus10.
De uppmätta värdena varierade mellan 0 - 22 kBq/m3, vilket medför att marken klassas
som normalradonmark (10–50 kBq/m3). Byggnader som uppförs på normalradonmark
skall utföras radonskyddat.

10.6 Dagvatten
Befintligt dike som går genom området ska ledas om och förläggas öster om
byggnadsytor och hårdgjorda ytor. Kulvertering av dike kan ske under hårdgjorda ytor.
Lokalt omhändertagande av dagvatten är inte möjligt på grund av hög grundvattenyta och
täta jordlager.

11

Kontroll
Risk för skadliga vibrationer i omkring liggande anläggningar skall beaktas vid packning,
pålning och andra vibrationsalstrande verksamheter. Riskanalys ska utföras.
Inför utförandeskedet bör en kontrollplan upprättas så att krav på utförande, föreskrifter,
ordningsföljd på olika arbetsmoment mm som anges på handlingar följs. Schaktplan ska
upprättas och godkännas av ansvarig geoteknisk sakkunnig.
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Vid utförande med grundläggning av byggnader på förbelastad mark erfordras
projektering av utförandet baserat på laster från byggnader mm. Dessutom krävs en
noggrann beskrivning av utförande, kontroll och uppföljning under byggskedet.
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Miljöteknisk undersökning Skitolabäcken

Till | Orsa Lokaler AB
Datum | 2020-11-15

Miljöteknisk undersökning inom fastigheterna Orsa
Kyrkby 4:4 och 24:4
Bilaga 1

Sammanställning borrningar

Bilaga 2

Analysresultat

Ritning -01

Genomförda provtagningar

Orsa kommun planerar att anlägga ett särskilt boende (SÄBO) mellan Storgärdet och Inlandsvägen i
Orsa tätort. Arbete med att ta fram en detaljplan för detta pågår och har inneburit framtagande av
bland annat geotekniska planeringsunderlag. Genomförda undersökningar har visat på behovet att
förbelasta marken innan byggnation sker.
Planerad etablering på fastigheten medför att den s.k. Skitolabäcken (se ritning -01) kommer behöva
omledas. Omledning av bäckfåran kommer ske i två steg, först en preliminär omledning under tiden
marken förbelastas (ca 6–12 månader) följt av en slutlig omdragning i samband med att byggnader
samt tillhörande hårdgjorda ytor anläggs. Som en del av underlaget till dessa arbeten har en
miljöteknisk undersökning utförts under sommaren och hösten 2020. Undersökningen anmäldes till
tillsynsmyndigheten genom en provtagningsplan som upprättades den 31 januari 2020.

Föroreningssituation
De fastigheter som berörs av etableringen finns inte medtagna i Länsstyrelsens databas över
potentiellt förorenade områden. Mot bakgrund av att det inte bedrivits någon miljöfarlig verksamhet
på platsen bedöms risken för att föroreningar ska ha uppkommit som mycket liten.
I den östra delen av området, se ritning -01, finns en mindre slaggförekomst som är klassad som
fornlämning. Enligt fornsök (RAÄ-nummer: Orsa 2:1) handlar det om en blästbrukslämning med
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spridd slagg över en yta av ca 0,3 ha. Det går inte att utesluta att urlakning av tungmetaller från
slaggen skett till bäcken men generellt sett brukar lakbarheten från glaserad slagg vara begränsad.
Mot bakgrund av ovanstående återstår risken att föroreningar ska ha tillkommit Skitolabäcken, och till
denna anslutande mark, från verksamheter som bedrivits på andra, uppströms belägna, fastigheter.
Sådana verksamheter, som framgår av Länsstyrelsens databas, listas i tabell 1 nedan.

Tabell 1 Potentiellt förorenande verksamheter uppströms planerat undersökningsområde. I fallande
ordning med ökat avstånd till undersökningsområdet.

Objekts ID
103191
103165
103181
103152
103174

Riskklass
4
3
3
4
2

Verksamhetstyp
Verkstadsindustri utan halogenerade lsm
Tillverkning av polyester
Ytbehandling av trä
Plywood- och spånskivetillverkning
Skrothantering och skrothandel

I tillägg till ovan har det inom ramarna för tidigare geotekniska undersökningar
(Mavacon-2019-06-18) framkommit att det strax norr om undersökningsområdet förekommer
fyllnadsmassor med inslag av asfalt.

Genomförda provtagningar
I detta avsnitt redovisas hur undersökningen har utförts och vilka provtagningsmetoder som har
använts. Samtliga provtagningspunkter framgår också av ritning -01.
Samtliga provtagningspunkter har mätts in med GPS RTK i koordinatsystemet Sweref991500 och
höjdsystemet RH70.

SKITOLABÄCKEN
Provtagning i och i anslutning till den befintliga bäckfåran har utförts genom att prover uttagits i 5 st
transekter (T1-T5, se ritning -01). Vid varje transekt uttogs jordprov från mark i direkt anslutning till
bäcken (på respektive sida) samt ett sedimentprov. Jordproverna uttogs med hjälp av handhållen
jordskruv ned till ca 0,5 m under markytan (mumy). För varje jordprovtagningspunkt sparades ett
samlingsprov för hela skruven. Sedimentprov uttogs med hjälp av Rysskannborr. Provtagningsdjupet
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varierade något mellan de olika provtagningspunkterna men låg i intervallet 0,1–0,15 m under
bottenytan.

Figur 1 Principskiss för transekt, foto: HVVM AB

Provtagningen innebar att 10 st jordprover (stickprover) uttogs från bäckens kanter. Dessa tio
stickprov slogs samman till ett samlingsprov för vidare analys på lab. Delprover från respektive
stickprov sparades för att möjliggöra kompletterande analyser.
Provtagningen innebar vidare att 5 st sedimentprover uttogs från bäckfåran. Material från nivån
0-0,15 m i respektive provtagningspunkt slogs ihop till ett representativt samlingsprov för hela
sträckan. Delprover från respektive stickprov har sparats för att möjliggöra kompletterande analyser.

MARK I ANSLUTNING TILL NY DRAGNING
I syfte att kontrollera föroreningar i mark utmed den nya, preliminära, bäckfåran har 6 st
markprovtagningspunkter utförts. I provtagningsplanen var utgångspunkten att dessa skulle utföras
genom provgropsgrävning med grävmaskin. Ett försök till detta utfördes under sommaren 2020 men
då det var för mycket vatten som stod i anslutning till diket kunde grävmaskinen inte ta sig ut. Istället
utfördes provtagningen med hjälp av skutborrning med borrbandvagn (22 september 2020).
Jordprover uttogs som samlingsprover för varje halvmeter ned till ca 2 m under markytan (mumy).
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Analyser
Mot bakgrund av de verksamheter som förekommer eller tidigare har förkommit uppströms det
aktuella området har prover från ”Skitolabäcken” analyserats med avseende på tungmetaller (inkl
Hg) samt alifater, aromater, PAH och BTEX. Vad avser de sedimentprover som uttogs från bäckfåran
har analyser med avseende på TOC också utförts.

Samlingsprov
Sediment
Mark i anslutning till bäcken

Tungmetaller
X
X

alifater, aromater,
PAH och BTEX
X
X

TOC
X

Samtliga analyser har utförts med ackrediterade metoder genom ALS Scandinavia AB. Prover som
inte analyserats finns sparade i frys för att möjliggöra kompletterande analyser.

Resultat
Samtliga analysresultat redovisas i bilaga 2 tillsammans med relevanta rikt- och jämförvärden. Som
framgår av bilagan förekom inga halter av föroreningar i de analyserade proverna som medför någon
risk för människors hälsa eller miljön. Inom ramarna för den markprovtagning som utförts med hjälp
av skruvborrning med borrbandvagn har endast naturliga jordar förekommit. Således har inga prover
analyserats på lab.
Sammanfattningsvis bedöms risken för att det inom området ska förekomma föroreningar som liten.
Arbeten inom ramarna för en exploatering av området bör således kunna utföras utan restriktioner,
annat än de som normalt gäller d.v.s. upplysningsskyldighet enligt 10 kap MB.

Christoffer Bruhn
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Bilaga 1
Sid 1 (2)

SAMMANSTÄLLNING BORRNINGAR
Orsa Lokaler AB

Allmänt
I rörborrningarna har jordprover uppfordrats med hjälp av tryckluft, varifrån bedömning av jordlager och
vattengenomtränglighet har skett i fält. Då inget annat anges är rören 50 mm i diameter (D) och
filterspetsarnas längd är 1,0 meter (L). Hålens dimension (H) anges i borrprotokollet.

FÖRKORTNINGAR
Rb
Slb
Skr
Odex
rök
my
gvy
+
D
L
H

rörborrning = grundvattenrör (numreras med årtal följt av löpnummer)
slagborrning
skruvborrning
odexborrning
rörets överkant (mäts med locket öppet)
markytan
grundvattenyta
plushöjd
borrörets dimension i mm (se fig)
filterspetsens längd i m (se fig)
borrad spets, hålens dimension i mm (se fig)

Borrad
spets

D

L
H

Bedömning av vattenföring:

1 = Ovanför grundvattenytan
2 = Ingen vattenföring
3 = Obetydlig vattenföring

4 = Mindre god vattenföring
5 = God vattenföring
6 = Mycket god vattenföring
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Sid 2 (2)

BORRPUNKT

DJUP i m
under my

JORDLAGER

VATTENGENOM- ANMÄRKNING
TRÄNGLIGHET
(STÄNGER J/N)

Skr20:01

0-0,5
0,5-1,0
1,0-1,5
1,5-2,0

Mu, si, torv
Torv
Gy, fsa
Gy, fsa

5
6
7
8

Skr20:02

0-0,4
0,4-1,0
1,0-1,5
1,5-2,0

Mu, Si
Torv
Le, fsa, si
Le, fsa, si

9
10
11
12

Skr20:03

0-0,5
0,5-1,0
1,0-1,5
1,5-2,0

Mu, si
fsa, si
le, si
le, si

13
14
15
16

Skr20:04

0-0,5
0,5-1,0
1,0-1,5
1,5-2,0

Mu, si
Mu, si
Le, gy
Le, gy

17
18
19
20

Skr20:05

0-0,3
0,3-1,0
1,0-1,5
1,5-2,0

Mu, si
Le, si
Fsa, si
Le, si

1
2
3
4

Skr20:06

0-0,5
0,5-1,0
1,0-1,5
1,5-2,0

Mu, Si, fsa
Mu, Si
Le, fsa
Le, fsa

21
22
23
24
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Analysresultat 2020

Bilaga 2
Sid 1/1 (A3)

Provtagningspunkt
TS_105°C
TOC
As
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Mn
Ni
P
Pb
Sr
V
Zn
Hg
alifater >C5-C8
alifater >C8-C10
alifater >C10-C12
alifater >C12-C16
alifater >C5-C16
alifater >C16-C35
aromater >C8-C10
aromater >C10-C16
metylpyrener/metylfluorantener
metylkrysener/metylbens(a)antracener
aromater >C16-C35
bensen
toluen
etylbensen
summa xylener
summa TEX
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibens(a,h)antracen
bens(g,h,i)perylen
indeno(1,2,3,cd) pyren
summa PAH 16
summa cancerogena PAH
summa övriga PAH
summa PAH L
summa PAH M
summa PAH H

%
% av TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Mark (dike)

Sediment (dike)

71.7

53,4
5.14
<3
55.2
0.686
0.353
3.24
5.21
8.33
15600
603
4.44
816
12.1
40.4
15.7
107
<1
<10
<10
<20
<20
<30
62
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<0.010
<0.050
<0.050
<0.004
<0.054
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.10
<0.08
<1.5
<0.28
<0.45
<0.15
<0.25
<0.33

3.44
67.0
1.18
0.414
4.34
6.90
10.3
19000
928
6.73
840
14.5
98.8
19.9
112
<1
<10
<10
<20
<20
<30
59
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<0.010
<0.050
<0.050
<0.004
<0.054
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.10
<0.08
<1.5
<0.28
<0.45
<0.15
<0.25
<0.33

Klass 1
Mycket
låg halt
<5

NV 4913 (Sediment)
Klass 2
Klass 3
Klass 4
Medelhög
Låg halt
Hög halt
halt
>5-10
>10-30
30-150

Klass 5
Mycket
hög halt
>150

KM

MKM

10
200

25
300
12
35
150
200

<0,8

0,8-2

>2-7

7-35

>35

<10
< 15

>10-20
15-25

20-100
25-100

100-500
100-500

>500
>500

0,8
15
80
80

<5

>5-15

15-50

50-250

>250

40

120

<50

50-150

150-400

400-2000

>2000

50

400

< 150
<0,15

150-300
0,15-0,3

300-1000
0,3-1,0

1000-5000
1,0-5

>5000
>5

100
250
0,25
25
25
100
100
100
100
10
3

200
500
2,5
150
120
500
500
500
1000
50
15

10
0,012
10
10
10

30
0,04
40
50
50

3
3,5
1

15
20
10
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SAMMANFATTNING
WSP har av MONDO arkitekter fått i uppdrag att göra en riskbedömning i samband med upprättande
av ny detaljplan för fastigheterna Orsa kyrkby 4:4 och 24:8, vilka är belägna utmed E45 i Orsa.
Syftet med planförslaget är att möjliggöra en byggrätt ett vård- och omsorgsboende med ca 100
boendeplatser. Utöver detta kan det bli aktuellt med storkök och eventuellt en vårdcentral samt
folktandvård. Det ska vara möjligt att bygga till boendedelen i framtiden.
Öster om planområdet löper E45, som är primär transportled för farligt gods. Kortaste avstånd mellan
planerad bebyggelse och farligt gods-leden är ca 70 meter.
Enligt Länsstyrelsen i Dalarnas län ska riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner
inom 150 meter från farligt gods-led. Med anledning av länsstyrelsens krav upprättas denna
riskbedömning.
För det aktuella planförslaget har riskberäkningar visat på låga individ- och samhällsrisknivåer, vilka
kan värderas som acceptabla. Därmed ställs inget explicit krav gällande riskreduktion. Dock
rekommenderas att följande åtgärder vidtas, i enlighet med rimlighetsprincipen:
•

•

För byggnader inom planområdet anordnas utrymningsmöjligheter i riktning bort från E45, det
vill säga utrymningsvägar i riktning västerut. Utrymningsvägar får förekomma i övriga riktningar
i det fall detta krävs ur ett brandskyddstekniskt perspektiv.
För byggnader inom planområdet placeras friskluftsintag högt och i riktning bort från E45, det
vill säga friskluftsintag placeras på tak och friskluftsintag sker västerifrån.
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1

Fredrik Larsson
2019-12-13

INLEDNING

WSP har av MONDO arkitekter fått i uppdrag att göra en riskbedömning i samband med upprättande
av ny detaljplan för fastigheterna Orsa kyrkby 4:4 och 24:8. Öster om planområdet löper E45, som är
primär transportled för farligt gods. Kortaste avstånd mellan planerad bebyggelse och farligt godsleden är ca 70 meter.
Enligt Länsstyrelsen i Dalarnas län ska riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner
inom 150 meter från farligt gods-led [1]. Med anledning av länsstyrelsens krav upprättas denna
riskbedömning.
Riskbedömningen upprättas som ett underlag för fattande av beslut om lämpligheten med planerad
markanvändning, med avseende på närhet till farligt gods-led.

1.1

SYFTE OCH MÅL

Syftet med denna riskbedömning är att uppfylla Plan- och bygglagens (2010:900) krav på lämplig
markanvändning med hänsyn till risk, samt länsstyrelsens krav på beaktande av
riskhanteringsprocessen vid markanvändning intill farligt gods-led.
Målet med riskbedömningen är utreda lämpligheten med planerad markanvändning utifrån
riskpåverkan. I ovanstående ingår att efter behov ge förslag på åtgärder.

1.2

OMFATTNING

Riskbedömningen avser beskriva riskbilden med syfte att möjliggöra en bedömning av detaljplanens
lämplighet med avseende på liv och hälsa i enlighet med krav för markanvändning i Plan- och
bygglagen, samt att vid behov föreslå riskreducerande åtgärder. Bedömningen tar huvudsakligt
avstamp i nedanstående frågeställningar:
•
•
•
•
•
•

Vad kan inträffa? (riskidentifiering)
Hur ofta kan det inträffa? (frekvensberäkningar)
Vad är konsekvensen av det inträffade? (konsekvensberäkningar)
Hur stor är risken? (riskuppskattning)
Är risken acceptabel? (riskvärdering)
Rekommenderas åtgärder? (riskreduktion)

Mer djupgående beskrivning av riskhanteringsprocessens olika steg och de metoder som använts i
riskbedömningen redogörs för i Bilaga A.

1.3

AVGRÄNSNINGAR

I riskbedömningen belyses risker förknippade med transport av farligt gods på E45. De risker som har
beaktats är plötsligt inträffade skadehändelser (olyckor) med livshotande konsekvenser för tredje man,
d.v.s. risker som påverkar personers liv och hälsa. Bedömningen beaktar inte påverkan på egendom,
miljö eller arbetsmiljö, personskador som följd av påkörning eller kollision samt långvarig exponering av
buller och luftföroreningar.
Resultatet av riskbedömningen gäller under angivna förutsättningar. Vid förändring av förutsättningarna
behöver riskbedömningen uppdateras.
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STYRANDE DOKUMENT

I detta avsnitt redogörs för de dokument som huvudsakligen varit styrande i framtagandet och
utformningen av riskbedömningen.
1.4.1 Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen (2010:900) ställer krav på att bebyggelse lokaliseras till för ändamålet lämplig
plats med syfte att säkerställa en god miljö för brukare och omgivning.
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till […] människors hälsa och säkerhet, … (PBL 2010:900. 2 kap. 5§)
Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till […] skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot
trafikolyckor och andra olyckshändelser, … (PBL 2010:900. 2 kap. 6§)
1.4.2 Riktlinjer farligt gods-leder
Länsstyrelsen i Dalarnas län ställer krav på att riskhanteringsprocessen ska beaktas i framtagandet av
detaljplaner inom 150 meter från farligt gods-led [1]. I Tabell 1 illustreras lämplig markanvändning i
anslutning till transportleder för farligt gods.
Tabell 1. Zonindelning för riskhanteringsavstånd. Zonerna representerar lämplig markanvändning i förhållande till
transportled för farligt gods [1].
Närmre än 30 meter

30-70 meter

70-150 meter

Över 150 meter

Odlingar

Bilservice

Bostäder i högst 2 plan

Bostäder i mer än 2 plan

Trafikytor

Industrier

Mindre samlingslokaler

Vård

Ytparkeringar

Mindre handel

Handel

Kontor i flera plan

Friluftsområden

Tekniska anläggningar

Mindre kontor (inte hotell)

Hotell

Övrig parkering

Kultur- och idrottsanläggningar
utan betydande åskådarplats

Större samlingslokaler
Kultur och idrottsanläggningar
med betydande åskådarplats

Lager

Det aktuella planförslaget innebär etablering av bland annat ett vård- och omsorgsboende, se vidare
avsnitt 2.1, vilket enligt riktlinjerna ska placeras minst 150 meter från farligt gods-led. Planförslaget
innebär dock placering på ett avstånd om ca 70-100 meter från E45, vilket utgör ett avsteg från
riktlinjerna. Avsteget medför krav på detaljerad riskanalys för att påvisa att tillräcklig säkerhet, baserat
på lokala förutsättningar, kan uppnås för etableringen.

1.5

UNDERLAGSMATERIAL

Arbetet baseras på följande underlag:
•

Tomtkarta med markering av byggbar yta, Utdrag ur Kartbutiken [2]

•

Information om planerad exploatering, epost från Tor Hagman, MONDO arkitekter [3]

10296445 • RB DP Orsa kyrkby 4:4 och 24:8 | 6

14 Antagande - detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren - OK KS 2019/01201-126 Antagande - detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren : Detaljerad_riskbedömning 191213.pdf

UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

RB DP Orsa kyrkby 4:4 och 24:8
10296445

1.6

Fredrik Larsson
2019-12-13

INTERNKONTROLL

Rapporten är upprättad av Fredrik Larsson (Brandingenjör/Civilingenjör Riskhantering). I enlighet med
WSP:s miljö- och kvalitetsledningssystem, certifierat enligt ISO 9001, omfattas denna handling av krav
på internkontroll. Detta innebär bland annat att en från projektet fristående person granskar
förutsättningar och resultat i rapporten. Ansvarig för denna granskning har varit Gustav Nilsson
(Brandingenjör/Civilingenjör Riskhantering).
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OMRÅDESBESKRIVNING

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av planområdet med omgivning med syfte att beskriva de
förutsättningar och konfliktpunkter som utgör grund för bedömningen.

2.1

PLANOMRÅDET OCH DESS OMGIVNING

Planområdet är beläget väster om E45, vid den norra utfarten från Orsa, se Figur 1. I dagsläget utgörs
marken av betesmark. Planområdet är plant med ett litet fall från E45 in mot ett dike som ligger mitt i
området. Marken avsedd för byggnation ska höjas något i samband med exploatering.

Figur 1. Planområdets läge utmed E45 i Orsa [3].

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en byggrätt inom södra halvan av det som benämns byggbar
yta i Figur 2. Användningen inom planområdet är inte fastställt i detta skede, men tanken är att bereda
plats för ett vård- och omsorgsboende med ca 7000 m 2 BTA (ej över 8500 m2) i två våningar (4500 m 2
byggnadsarea). Antalet boendeplatser planeras bli ca 100 stycken. Utöver detta kan det bli aktuellt
med storkök och eventuellt en vårdcentral samt folktandvård. Det ska vara möjligt att bygga till
boendedelen i framtiden, vilket detaljplanen kommer ta höjd för både i byggnadsutformning och plan
(placering på tomt). Angöring blir västerifrån, från Blästgatan. [3]
En tidig skiss över möjlig etableringsyta i området återges i Figur 3 där även planerat skyddsavstånd
om 70 meter alternativt 100 meter framgår.
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Blästgatan

E45

Cirkle K
Figur 2. Detaljplanen omfattar hela den yta som markerats som ”byggbar yta” i figuren (svart streckad linje).
Byggrätt för vård- och omsorgsboende planeras inledningsvis för den södra halvan (rödmarkering anger ungefärlig
utbredning). Avstånd till E45 planeras uppgå till minst 70 meter [3].
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Figur 3. Tidig skiss över möjlig exploateringsyta inom planområdet [4].
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E45

E45 löper öster om planområdet. Vägen utgör primär väg för farligt gods-transporter, se Figur 4, vilket
innebär att alla typer av farligt gods-transporter medges på vägen och att genomfartstrafik av farligt
gods kan förekomma. Hastighetsbegränsningen på aktuellt vägavsnitt är 60 km/h. Vägen har en fil i
vardera riktningen och är något upphöjd gentemot omgivningen. Avåkningsskydd saknas för avsnittet.

Figur 4. E45 genom Orsa utgör primär väg för farligt gods-transporter [5]. Planområdets ungefärliga utbredning
markerat med rött.

Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) för vägavsnittet som passerar planområdet uppgick 2015 till 3360 fordon
per dygn (±11 %). Av dessa utgjordes 460 fordon per dygn (±11 %) av tunga fordon/lastbilar [6]. Om
det högsta värdet ansätts samt en ökning enligt Trafikverkets trafikuppräkningstal (kvot 1,32 för tung
trafik och 1,17 för personbilar) mellan 2014 och 2040 ges total ÅDT för horisontår 2040 om 4440
fordon per dygn varav 674 fordon per dygn utgörs av tung trafik. Dessa värden används vid fortsatta
beräkningar i denna riskbedömning och bedöms vara konservativa.
Se vidare Bilaga B för ansatta värden gällande farligt gods-transporter.
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RISKIDENTIFIERING

I detta kapitel redovisas riskidentifieringen.

3.1

IDENTIFIERING OCH BESKRIVNING AV RISKKÄLLOR

Identifieringen av potentiella riskkällor grundar sig i litteratur- och kartstudier. De riskkällor som
identifierats i planområdets omgivningar är Inlandsbanan (järnväg där godstrafik förekommer och
Cirkle K (bemannad bensinstation).
Avstånd till järnvägen i väster uppgår till ca 300 meter och avstånd till Cirkle K i söder uppgår till ca 200
meter. Då dessa avstånd överstiger det avstånd (150 meter) inom vilket riskbedömning krävs enligt
Länsstyrelsen i Dalarnas län, görs bedömningen att nämnda riskkällor ej behöver beaktas vidare i
denna utredning.
Inga farliga verksamheter, Sevesoanläggningar etc. har identifierats i planområdets omgivning.
Det är således endast transporter av farligt gods på E45 som bedöms kunna påverka planområdet och
som studeras vidare i denna utredning.

3.2

TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ E45

Utifrån bedömning av vilka konsekvenser som kan uppstå vid olycka med farligt gods bedöms följande
farligt gods-kategorier vara relevanta för den fortsatta riskbedömningen; klass 1, 2, 3 och 5.
Övriga klasser transporteras i begränsad mängd, eller bedöms inte ge signifikanta konsekvenser
förutom i olycksfordonets omedelbara närhet.
Baserat på de farligt gods-klasser som utreds vidare, har ett antal dimensionerande olycksscenarier
med potentiellt dödlig konsekvens sammanställts i Tabell 2.
Tabell 2. Övergripande sammanställning över dimensionerande olycksscenarier baserat på rådande
förutsättningar.
Explosiva
ämnen

Brandfarlig
gas

Giftig gas

Brandfarlig
vätska

Oxiderande
ämnen

Klass 1

Klass 2.1

Klass 2.3

Klass 3

Klass 5.1

Liten explosion

BLEVE

Litet läckage

Liten pölbrand

Explosion

Medelstor
explosion

Gasmolnsexplosion

Medelstort
läckage

Medelstor
pölbrand

Brand

Stor explosion

Liten jetflamma

Stort läckage

Stor pölbrand

Mellan
jetflamma
Stor jetflamma
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RISKUPPSKATTNING OCH RISKVÄRDERING

I detta kapitel redovisas individrisknivån och samhällsrisknivån för området med avseende på
identifierade riskscenarier förknippade med farligt gods-transport samt hantering av brandfarliga
vätskor på drivmedelsstationen.
I Sverige finns inget nationellt beslut om vilket tillvägagångssätt eller vilka kriterier som ska tillämpas
vid riskvärdering inom planprocessen. Praxis vid riskvärderingen är att använda Det Norske Veritas
förslag på kriterier för individ- och samhällsrisk [7]. DNV:s kriterier anges som tillämpliga för
riskvärdering enligt Länsstyrelsen i Dalarnas län [1]. Risker kan kategoriskt delas upp i oacceptabla,
acceptabla med restriktioner och acceptabla risker.
Risker som klassificeras som oacceptabla värderas som oacceptabelt höga och tolereras ej. Dessa
risker kan vara möjliga att reducera genom att åtgärder vidtas.
De risker som bedöms vara acceptabla med restriktioner behandlas enligt ALARP-principen (As Low
As Reasonably Practicable). Risker som ligger i den övre delen, nära gränsen för oacceptabla risker,
accepteras endast om nyttan med verksamheten anses mycket stor, och det är praktiskt omöjligt att
vidta riskreducerande åtgärder. I den nedre delen av området bör inte lika hårda krav ställas på
riskreduktion, men möjliga åtgärder till riskreduktion ska beaktas. Ett kvantitativt mått på vad som är
rimliga åtgärder kan erhållas genom kostnads-nyttoanalys.
De risker som kategoriseras som låga kan värderas som acceptabla. Dock ska möjligheter för
ytterligare riskreduktion undersökas där åtgärder, som med hänsyn till kostnad kan anses rimliga att
genomföra, ska genomföras.
I Tabell 3 redogörs för DNV:s uppställda kriterier för värdering av individ- och samhällsrisk enligt ovan
nämnd kategorisering. Kriterier återfinns i riskvärderingen för bedömning av huruvida risknivån år
acceptabel eller ej. Gränserna markeras med streckade linjer enligt Figur 5.
Tabell 3. Förslag till kriterier för värdering av individ och samhällsrisk enligt DNV.
Riskmått

Acceptabel risk

ALARP

Individrisk

< 10

Samhällsrisk*

< 10-6

-7

Oacceptabel risk
-5

10 till 10

> 10-5

10-6 till 10-4

> 10-4

-7

* För N=1 med lutning på F/N-kurva: -1

Frekvens att omkomma, år-1

1,E-04

Frekvens att N omkommer, år-1

Individrisk

1,E-03

Oacceptabel risk

1,E-05
1,E-06

ALARP

1,E-07

Acceptabel risk

1,E-08
1,E-09

0

50

Avstånd, m

100

Samhällsrisk

1,E-03

Oacceptabel risk

1,E-04
1,E-05

ALARP

1,E-06
1,E-07

Acceptabel risk

1,E-08
1,E-09

1

10

Antal omkomna, N

100

Figur 5. Föreslagna kriterier på individrisk samt samhällsrisk enligt DNV [7].

10296445 • RB DP Orsa kyrkby 4:4 och 24:8 | 13

14 Antagande - detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren - OK KS 2019/01201-126 Antagande - detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren : Detaljerad_riskbedömning 191213.pdf

UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

RB DP Orsa kyrkby 4:4 och 24:8
10296445

Fredrik Larsson
2019-12-13

Individrisk – Sannolikheten att en individ som kontinuerligt vistas i en specifik punkt omkommer.
Individrisken är platsspecifik och oberoende av hur många personer som vistas inom det givna
området. Syftet med riskmåttet är att kvantifiera risken på individnivå för att säkerställa att enskilda
individer inte utsätts för oacceptabel risk.
Individrisk redovisas ofta med en individriskprofil (t.v. i Figur 5) som beskriver frekvensen att omkomma
som en funktion av avståndet till en riskkälla. Kan även redovisas som konturer på karta.
Samhällsrisk – Beaktar hur stor konsekvensen kan bli med avseende på antalet personer som
påverkas vid olika scenarier där hänsyn tas till befolkningstätheten inom det aktuella området. Hänsyn
tas även till eventuella tidsvariationer, som t.ex. att persontätheten i området kan vara hög under en
begränsad tid på dygnet eller året och låg under andra tider.
Samhällsrisken redovisas ofta med en F/N-kurva (t.h. i Figur 5) som visar den ackumulerade
frekvensen för N eller fler omkomna till följd av de antagna olycksscenarierna.
Det är nödvändigt att använda sig av både individrisk och samhällsrisk vid uppskattning av risknivån i
ett område så att risknivån för den enskilde individen tas i beaktande samtidigt som hänsyn tas till hur
stora konsekvenserna kan bli med avseende på antalet personer som samtidigt påverkas.
För uppskattning av risknivån har årsmedeldygnstrafik (ÅDT), vägkvalitet, hastighetsbegränsning etc.
för aktuellt vägavsnitt använts som indata. Med hjälp av Räddningsverkets (nuvarande Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap) skrift Farligt gods – riskbedömning vid transport [8] beräknas
frekvensen för att en trafikolycka, med eller utan farligt gods, inträffar på aktuellt vägavsnitt. För
beräkning av frekvenser/sannolikheter för respektive skadescenario används händelseträdsanalys, se
Bilaga C.
Konsekvenserna av olika skadescenarier uppskattas utifrån litteraturstudier, datorsimuleringar och
handberäkningar. Konsekvensuppskattningar redovisas mer omfattande i Bilaga D.
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INDIVIDRISK

Figur 6. Individrisknivå med avseende på farligt gods-transporter på E45.

Figur 6 redogör för beräknad individrisknivå med avseende på transport av farligt gods på E45 förbi
aktuellt planområde. Bortom 25 meter från vägkant är individrisken att betrakta som låg och
acceptabel. Vid läget för planområdets gräns (70 meter från E45) är således individrisken acceptabel.
Som en känslighetsanalys har beräkningar utförts för två olika alternativa fördelningar avseende farligt
gods, se vidare Bilaga B.2. Resultatet blir detsamma för båda de studerade alternativen.

4.2

SAMHÄLLSRISK

Figur 7. Samhällsrisknivå med avseende på farligt gods-transporter på E45.

Samhällsrisk har beräknats för en yta om 1 km 2 med planområdet beläget i centrum, se vidare
Bilaga D.1. Samhällsrisken är att betrakta som acceptabel inom arean, även inräknat planerad
exploatering. Resultatet blir detsamma för både de studerade alternativen.
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RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER

Om risknivån bedöms som ej acceptabel ska riskreducerande åtgärder identifieras och föreslås. För
det aktuella planförslaget har riskberäkningar visat på låga individ- och samhällsrisknivåer, vilka kan
värderas som acceptabla. Därmed ställs inget explicit krav gällande riskreduktion. I enlighet med
DNV:s kriterier och den så kallade rimlighetsprincipen [7], ska dock möjligheter för ytterligare
riskreduktion undersökas där åtgärder, som med hänsyn till kostnad kan anses rimliga att genomföra,
ska genomföras.
Exempel på vanligt förekommande riskreducerande åtgärder anges i Boverkets och Räddningsverkets
(nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rapport Säkerhetshöjande åtgärder i
detaljplaner [9], vilken är lämplig att använda som utgångspunkt. Åtgärder redovisas som kan eliminera
eller begränsa effekterna av de identifierade scenarier som bedöms ge störst bidrag till risknivån utifrån
de lokala förutsättningarna.
Åtgärderna kan antingen vara sannolikhetsreducerande eller konsekvensbegränsande. I samband med
fysisk planering är det utifrån Plan- och bygglagen svårt att reglera sannolikhetsreducerande åtgärder,
eftersom riskkällorna och åtgärderna i regel är lokaliserade utanför området, eller regleras med andra
lagstiftningar.

5.1

REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER

De åtgärder som rekommenderas nedan har bedömts rimliga att vidta då de ej är förknippade med
stora kostnader för projektet. Nyttan med åtgärderna bedöms således överstiga kostnaden.
Åtgärdernas lämplighet och riskreducerande effekt baserar sig i huvudsak på bedömningar gjorda i
Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner [9].
Observera att avsnittet utgör ett diskussions- och beslutsunderlag för vidare planering och således inte
har formulerats som konkreta planbestämmelser.
5.1.1 Disposition av byggnad
Åtgärden innebär disposition av lokaler i en byggnad för att uppnå ett skydd mot olyckor. I aktuellt fall
rekommenderas att byggnaderna ges utrymningsmöjligheter i riktning bort från E45
(utrymningsmöjligheter västerut) så att säker utrymning kan ske i riktning bort från en eventuell olycka
på vägen och med byggnaden som mellanliggande skydd. Notera att utrymningsvägar får finnas även i
andra riktningar i det fall det behövs avseende den brandtekniska utformningen av lokalerna. Minst en
utrymningsväg ska dock finnas i riktning västerut.
5.1.2 Placering av friskluftsintag
Åtgärden innebär att friskluftsintag placeras högt på oexponerad sida, bort från riskkällan. Syftet med
åtgärden är att minska den mängd gas som kommer in i byggnaden via ventilationssystemet. Åtgärden
minskar konsekvensen för personer som vistas inomhus vid utsläpp av brandgaser och andra giftiga
gaser. I aktuellt fall innebär detta att friskluftsintag placeras högt (på byggnadens tak) och vända bort
från E45 (friskluftsintag västerifrån).
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DISKUSSION

Riskbedömningar av detta slag är alltid förknippade med osäkerheter, om än i olika stor utsträckning.
Osäkerheter som påverkar resultatet kan vara förknippade med bl.a. det underlagsmaterial och de
beräkningsmodeller som analysens resultat är baserat på. De beräkningar, antaganden och
förutsättningar som bedöms vara belagda med störst osäkerheter är:
•

Personantal inom området,

•

utformning och disposition av etableringar,

•

farligt gods-transporter förbi planområdet,

•

schablonmodeller som har använts vid sannolikhetsberäkningar och

•

antal personer som förväntas omkomma vid respektive skadescenario.

Beräkningarna har utförts med en rad mycket konservativa antaganden då brist på relevant information
saknats. Detta bör innebära resultat på den säkra sidan och att risknivåerna inte underskattats.
Vid analyser av detta slag råder ibland brist på relevanta data, behov av att göra antaganden och
förenklingar och svårigheter att få fram tillförlitliga uppgifter som dessutom är mer eller mindre osäkra.
Dessa svårigheter innebär att olika riskanalyser/riskanalytiker ibland kan komma fram till motstridiga
resultat på grund av skillnader i antaganden, metoder och/eller ingångsdata. [10]
Det finns flera skäl till varför systematiska riskanalyser är att föredra framför andra mer informella eller
intuitiva sätt att hantera den stora, men långt ifrån fullständiga, kunskapsmassa som finns beträffande
riskerna med farligt gods. Användning av riskanalysmetoder av den typ som presenteras i VTI Rapport
389:1 och som använts i detta projekt innebär att befintlig kunskap insamlas, struktureras och
sammanställs på ett systematiskt sätt så att kunskapsluckor kan identifieras. Detta medför att
analysens förutsättningar kan prövas, ifrågasättas och korrigeras av oberoende. Metoden innebär
också att de antaganden och värderingar som ligger till grund för olika skattningar tydliggörs för att
undvika missförstånd vid information, diskussion och förhandling mellan beslutsfattare, transportörer
och allmänhet. Riskanalyser utgör därigenom ett viktigt led i den demokratiska process som omger
transporter av farligt gods i samhället. [10]
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SLUTSATSER

För det aktuella planförslaget har riskberäkningar visat på låga individ- och samhällsrisknivåer, vilka
kan värderas som acceptabla. Därmed ställs inget explicit krav gällande riskreduktion. Dock
rekommenderas att följande åtgärder vidtas, i enlighet med rimlighetsprincipen:
•

•

För byggnader inom planområdet anordnas utrymningsmöjligheter i riktning bort från E45, det
vill säga utrymningsvägar i riktning västerut. Utrymningsvägar får förekomma i övriga riktningar
i det fall detta krävs ur ett brandskyddstekniskt perspektiv.
För byggnader inom planområdet placeras friskluftsintag högt och i riktning bort från E45, det
vill säga friskluftsintag placeras på tak och friskluftsintag sker västerifrån.
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BILAGA A. METOD FÖR RISKHANTERING
Detta kapitel innehåller en beskrivning av begrepp och definitioner, arbetsgång och omfattning av
riskhantering i projektet samt de metoder som använts.

A.1.

BEGREPP OCH DEFINITIONER

Begreppet risk avser kombinationen av sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser.
Sannolikheten anger hur troligt det är att en viss händelse kommer att inträffa och kan beräknas om
frekvensen, d.v.s. hur ofta något inträffar under en viss tidsperiod, är känd.
Riskanalys omfattar, i enlighet med de internationella standarder som beaktar riskanalyser i tekniska
system [11] [12], riskidentifiering och riskuppskattning, se Figur 8.
Riskidentifieringen är en inventering av händelseförlopp (scenarier) som kan medföra oönskade
konsekvenser, medan riskuppskattningen omfattar en kvalitativ eller kvantitativ uppskattning av
sannolikhet och konsekvens för respektive scenario.
Sannolikhet och frekvens används ofta synonymt, trots att det finns en skillnad mellan begreppen.
Frekvensen uttrycker hur ofta något inträffar under en viss tidsperiod, t.ex. antalet bränder per år, och
kan därigenom anta värden som är både större och mindre än 1. Sannolikheten anger istället hur troligt
det är att en viss händelse kommer att inträffa och anges som ett värde mellan 0 och 1. Kopplingen
mellan frekvens och sannolikhet utgörs av att den senare kan beräknas om den första är känd.
Riskhantering
Riskbedömning
Riskanalys
Avgränsning
Identifiera risker
Riskuppskattning

Riskvärdering
Acceptabel risk
Analys av alternativ

Riskreduktion/
-kontroll
Beslutsfattande
Genomförande
Övervakning

Figur 8. Riskhanteringsprocessen.

Efter att riskerna analyserats görs en riskvärdering för att avgöra om riskerna kan accepteras eller ej.
Som en del av riskvärderingen kan det även ingå förslag till riskreducerande åtgärder och verifiering av
olika alternativ. Det sista steget i en systematisk hantering av riskerna kallas riskreduktion/-kontroll. I
det skedet fattas beslut mot bakgrund av den värdering som har gjorts av vilka riskreducerande
åtgärder som ska vidtas.
Riskhantering avser hela den process som innehåller analys, värdering och reduktion/-kontroll, medan
riskbedömning enbart avser analys och värdering av riskerna.
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BILAGA B. STATISTISKT UNDERLAG
I denna bilaga redovisas det statistiska underlag för transporter av farligt gods som utgjort grund för
genomförda bedömningar och beräkningar.

B.1.

BERÄKNING AV OLYCKSFREKVENS

I Räddningsverkets (nuv. MSB) rapport Farligt gods – riskbedömning vid transport [8] presenteras
metoder för beräkning av frekvens för trafikolycka samt trafikolycka med farligt gods-transport på väg.
Rapporten är en sammanfattning av Väg och- transportforskningsinstitutets rapport [13] och den
beskrivna metoden benämns VTI-modellen. VTI-modellen analyserar och kvantifierar sannolikheter för
olycksscenarier med transport av farligt gods mot bakgrund av svenska förhållanden. Vid uppskattning
av frekvensen för farligt gods-olycka på en specifik vägsträcka kan två olika metoder användas.
Antingen kan en olyckskvot uppskattas utifrån specifik olycksstatistik för sträckan, eller utifrån nationell
statistik över liknande vägsträckor. I denna riskanalys används det andra av dessa alternativ.
Olyckskvotens storlek beror på ett antal faktorer såsom vägtyp, hastighetsgräns, siktförhållanden samt
vägens utformning och sträckning.
Generellt gäller att vägtyper som tillåter högre hastighet är utformade på ett sätt vilket medför en lägre
olyckskvot än där lägre hastighetsbegränsning råder. Korsningar, cirkulationsplatser och dylika
utformningar ger högst olyckskvot. Antalet singelolyckor och sannolikheten att en olycka leder till en
konsekvens med farligt gods (index) ökar med hastigheten.
Antalet trafikolyckor med transport av farligt gods som leder till konsekvens mot omgivningen beräknas
enligt nedanstående metodik med indata enligt Tabell 4. Som underlag för beräkningarna av den
förväntade frekvensen för trafikolycka respektive farligt gods-olycka används prognos för trafikflödet år
2040.

𝑂𝑙𝑦𝑐𝑘𝑜𝑟𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑂) = Å𝑇𝐷𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∙ 365 ∙ 𝑆𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎(𝑘𝑚) ∙ 𝑂𝐾
𝑶𝒍𝒚𝒄𝒌𝒐𝒓𝑭𝑮 = 𝑂 ∙ [(𝑆𝑖𝑂 ∙

Å𝐷𝑇𝐹𝐺
Å𝐷𝑇𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

) + (1 − 𝑆𝑖𝑂) (

2 ∙ Å𝐷𝑇𝐹𝐺
Å𝐷𝑇𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

−

Å𝐷𝑇𝐹𝐺

2

Å𝐷𝑇𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

2 )]

∙ 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥

Tabell 4. Indata till frekvensberäkning för farligt gods-olycka enligt Farligt gods – riskbedömning vid transport.
Indataparameter

E45 (nationell statistik)

E45 (lokal statistik)

ÅDTtotal

4440

4440

ÅDTtung

674

674

ÅDTFG

17*

47**

Hastighetsgräns

60

60

Olyckskvot (OK)

1

1

0,225

0,225

0,075
1,09E-02

0,075
2,96E-02

Andel Singelolyckor (SiO)
Index
Frekvens FG-olycka

* Nationell fördelning anger att farligt gods utgör 2,5 % av den tunga trafiken [14].
** Lokal statistik för vägen under september 2006 [15] anger en transportmängd om totalt 42460 ton under en månad. Ett
antagande görs om att varje transport i medeltal innehåller 30 ton.
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FÖRDELNING MELLAN DE OLIKA ADR-S-KLASSERNA

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för farliga ämnen och produkter som har sådana egenskaper att de
kan skada människor, miljö och egendom om det inte hanteras rätt under transport. Transport av farligt
gods omfattas av regelsamlingar [16] som tagits fram i internationell samverkan. Farligt gods på väg
delas in i nio olika klasser enligt ADR-S-systemet där kategorisering baseras på den dominerande
risken som finns med att transportera ett visst ämne eller produkt. I Tabell 5 nedan redovisas
klassindelningen av farligt gods och en beskrivning av vilka konsekvenser som kan uppstå vid olycka.
Tabell 5. Kortfattad beskrivning av respektive farligt gods-klass samt konsekvensbeskrivning.
ADR-S

Kategori

Beskrivning

Konsekvenser

Klass 1

Explosiva ämnen
och föremål

Klass 2

Gaser

Orsakar tryckpåverkan, brännskador och splitter. Stor mängd massexplosiva
ämnen ger skadeområde med 200 m radie (orsakat av tryckvåg). Personer kan
omkomma både inomhus och utomhus. Övriga explosiva ämnen och mindre
mängder massexplosiva ämnen ger enbart lokala konsekvensområden. Splitter
och annat kan vid stora explosioner orsaka skador på uppemot 700 m [17].
Förgiftning, brännskador och i vissa fall tryckpåverkan till följd av giftigt gasmoln,
jetflamma, gasmolnsexplosion eller BLEVE. Konsekvensområden över 100-tals
m. Omkomna både inomhus och utomhus.

Klass 3

Brandfarliga
vätskor

Klass 4

Brandfarliga
fasta ämnen
Oxiderande
ämnen,
organiska
peroxider
Giftiga ämnen,
smittförande
ämnen
Radioaktiva
ämnen
Frätande
ämnen

Sprängämnen,
tändmedel, ammunition,
etc. Maximal tillåten
mängd explosiva ämnen
på väg är 16 ton [16].
Inerta gaser (kväve, argon
etc.) oxiderande gaser
(syre, ozon, etc.),
brandfarliga gaser
(acetylen, gasol etc.) och
giftiga gaser (klor,
svaveldioxid etc.).
Bensin och diesel
(majoriteten av klass 3)
transporteras i tankar som
rymmer maximalt 50 ton.
Kiseljärn (metallpulver),
karbid och vit fosfor.
Natriumklorat,
väteperoxider och
kaliumklorat.

Klass 5

Klass 6

Klass 7
Klass 8

Klass 9

Övriga farliga
ämnen och
föremål

Arsenik-, bly- och
kvicksilversalter,
bekämpningsmedel, etc.
Medicinska preparat.
Vanligtvis små mängder.
Saltsyra, svavelsyra,
salpetersyra, natrium- och
kaliumhydroxid (lut).
Transporteras vanligtvis
som bulkvara.
Gödningsämnen, asbest,
magnetiska material etc.

Brännskador och rökskador till följd av pölbrand, värmestrålning eller giftig rök.
Konsekvensområden för brännskador utbreder sig vanligtvis inte mer än omkring
30 m från en pöl. Rök kan spridas över betydligt större område. Bildandet av
vätskepöl beror på vägutformning, underlagsmaterial och diken etc.
Brand, strålning och giftig rök. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till
närområdet kring olyckan.
Tryckpåverkan och brännskador. Självantändning, explosionsartat brandförlopp
om väteperoxidlösningar med koncentrationer > 60 % eller organiska peroxider
som kommer i kontakt med brännbart organiskt material. Konsekvensområden
för tryckvågor uppemot 120 m.
Giftigt utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till kontakt med själva
olycksfordonet eller dess omedelbara närhet.
Utsläpp radioaktivt ämne, kroniska effekter, mm. Konsekvenserna begränsas till
närområdet.
Utsläpp av frätande ämne. Dödliga konsekvenser begränsade till närområdet
[13]. Personskador kan uppkomma på längre avstånd.

Utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till kontakt med själva
olycksfordonet eller dess omedelbara närhet.

År 2015 genomfördes omkring 540 000 inrikes transporter med farligt gods med svenska lastbilar och
den totala mängden farligt gods var drygt 16 miljoner ton, fördelat på en total sträcka av cirka 55
miljoner kilometer. Av samtlig tung trafik står farligt gods-transporter för omkring 2,5 % av den totalt
tillryggalagda sträckan baserat på ett genomsnitt från 2013-2017. I den första värdekolumnen i Tabell 6
redovisas den inbördes fördelningen i körda kilometer för de olika klasserna baserat på uppgifter från
TRAFA mellan åren 2013-2017 för hela landet [14]. Siffrorna anses representativa för utredd sträcka
vid horisontår 2040.
Som en jämförande studie studeras statistik från Räddningsverket (nuv. MSB) [18] som visar
transporterade mängder farligt gods längs den aktuella vägsträckan. I den andra värdekolumnen i
Tabell 6 redovisas den inbördes fördelningen (viktandelar) av transporterade farligt gods-klasser på
E45 genom Orsa under september 2006.
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Tabell 6. Antalet farligt godstransporter framräknat enligt beräkningsmodellen samt fördelning mellan ADR-S
klasser baserat nationell statistik för farligt godstransporter generellt respektive lokal statistik för E45.
E45 (nationell statistik)
ÅDTFG

E45 (lokal statistik)

17

47

ADR-S klass 1

0,32%

0,16%

ADR-S klass 2.1

6,73%

4,24%

ADR-S klass 2.3

0,04%

0,00%

ADR-S klass 3

47,32%

38,86%

ADR-S klass 5

2,62%

1,15%

ADR-S övriga

42,96%

55,58%

I Tabell 6 kan utläsas att det enbart är små skillnader i fördelningen av farligt gods-klasser för de olika
statistiska underlagen. En föreliggande skillnad finns avseende förekomst av ADR-S-klass 2.3 (giftiga
gaser), vilka inte förekom på E45 under mätperioden enligt den lokala statistiken. Uppskattat antal
farligt godstransporter per dygn (ÅDTFG) skiljer sig åt i större omfattning. Av dessa anledningar bedöms
det rimligt att studera båda fallen (nationell och lokal statistik) parallellt i de fortsatta beräkningarna för
att ge ett tillräckligt beslutsunderlag.
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BILAGA C. FREKVENSBERÄKNINGAR
I frekvensberäkningarna beräknas en grundfrekvens för olyckor med transporter av farligt gods på en 1
km lång vägsträcka enligt VTI-modellen. Med händelseträdsmetodik beräknas sedan frekvenser för
respektive olycksscenario för de olika klasserna. Händelseträden utvecklas i kommande avsnitt för
varje ADR-S klass. Vid behov anpassas frekvenser till analysens geografiska avgränsningar.

C.1.

ADR-S KLASS 1 – EXPLOSIVA ÄMNEN OCH FÖREMÅL

ADR-S klass 1 omfattar explosiva ämnen, pyrotekniska satser och explosiva föremål [16]. Dessa
inkluderar exempelvis sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och fyrverkerier. Samtliga dessa
varor kan genom kemisk reaktion alstra sådan temperatur och sådant tryck att de kan skada eller
påverka omgivningen genom värme, ljus, ljud, gas, dimma eller rök. För att en sådan reaktion ska
initieras krävs att tillräcklig energi tillförs ämnet. Vid ett olyckstillfälle kan en kraftig stöt eller en brand
tillföra sådan energi till explosivämnet att det detonerar.

C.1.1

Transporterad mängd

Beroende på explosivämnenas kemiska och fysikaliska egenskaper är de indelade i riskgrupper (1.11.6). Enligt Räddningsverket (nuvarande MSB) [19] utgörs 80-90 % av de transporter som sker med
explosiva ämnen av riskgrupp 1.1 (ämnen och föremål med risk för massexplosion). Vid beräkningar
används riskgrupp 1.1 som representant för vidare utredning av ämnen i ADR-S klass 1. Detta bedöms
vara ett konservativt antagande. Transporterad mängd är avgörande för explosionsverkan. Maximal
mängd massexplosiva varor som får transporteras på väg är 16 ton, men de flesta transporter
innefattar endast små nettomängder av massexplosiva varor.

C.1.2

Händelseträd med sannolikheter

Figur 9 redovisar sannolikheterna givet att en olycka skett involverande ett fordon lastat med explosiva
ämnen. Dessa sannolikheter ligger till grund för frekvensberäkningar och motiveras i texten.
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Figur 9. Händelseträd med sannolikheter för ADR-S klass 1.
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C.1.2.1. ANTÄNDNING AV FORDON
De brandscenarier som kan leda till påverkan på lasten bedöms i huvudsak kunna uppkomma om
transporten är involverad i en olycka som föranleder brand eller till följd av fordonsfel som leder till
brand, till exempel överhettade bromsar eller elektriska fel.
Tillgänglig statistik över omfattningen av bränder inom transportsektorn är begränsad. Utifrån tillgänglig
statistik från olika länder (bland annat Japan och Tyskland) anges en olyckskvot på cirka 1
fordonsbrand per 10 miljoner fordonskilometer [20]. Enligt svensk statistik är sannolikheten för att ett
fordon inblandat i trafikolycka ska börja brinna cirka 0,4 % [21] [22].
C.1.2.2. BRANDSPRIDNING TILL LASTEN
Sannolikheten för spridning till last och detonation beror på vilken typ av ADR-S klass som involveras,
vilket ämne, brandens storlek, mängden transporterat ämne med mera.
En fransk studie av fordonsbränder i tunnlar visar att 4 av 10 bränder släcks av personer på plats [23],
med hjälp av enklare släckutrustning. Sådan släckutrustning finns dock sällan tillgänglig på ytvägnäten,
men regelverken för transporter av farligt gods ställer krav på transportören att ha handbrandsläckare,
och andelen släckta bränder i ADR-S klassade transporter bedöms vara något högre än vid andra
olyckor. Resterande bränder antas bli släckta av räddningstjänsten, men då osäkerheter råder om
insatstiden kan det inte förutsättas att räddningstjänsten alltid förhindrar att branden sprider sig till den
explosiva lasten. Utifrån detta resonemang görs samma bedömning som i Göteborgs fördjupade
översiktsplan [24], att sannolikheten för att en brand sprider sig och leder till en explosion är 50 %.
C.1.2.3. STÖT
Med stöt avses sådan med intensitet och hastighet att den kan initiera en detonation. Det krävs
kollisionshastigheter som uppgår till flera hundra m/s [25]. Det saknas dock kunskap om hur stort
krockvåld som behövs för att initiera detonation i det fraktade godset. HMSO [26] anger att
sannolikheten för en stötinitierad detonation vid en kollision är mindre än 0,2 %. Med hänsyn till den
utveckling som skett inom fordonsutformning och trafiksäkerhet de senaste 20 åren antas
sannolikheten för en stötinitierad detonation vara lägre än de 0,2 % som HMSO anger. Utifrån
ovanstående bedöms sannolikheten för att en stöt initierar en detonation vara 0,1 %.
C.1.2.4. FÖRDELNING MELLAN LASTMÄNGDER
Genomfartstrafik respektive transporter till centrallager bedöms vanligen utgöras av maximalt lastade
fordon, vilket motsvarar en last på 16 ton med fordon av EX/III-klass. Detta har framkommit i intervjuer
med tillverkare och transportörer av explosiva ämnen [27] [28].
Statistik från Räddningsverket (nuvarande MSB) [29] anger att genomfartstrafik utgör omkring 0,5 % av
alla transporter med farligt gods. Transporter med 16 ton antas därmed utgöra mindre än 0,5 % av
samtliga transporter i klass 1. Detta överensstämmer med uppgifter från tre stora transportörer, som
anger att andelen transporter med så stora lastmängder utgör mindre än 1 % av det totala antalet
transporter med explosiva varor [30]. Övriga transporter utgörs av mindre mängder. Fördelningen
mellan viktklasserna uppgår enligt Polisens [31] tillståndsavdelning till 0,50; 0,35; 0,10 respektive 0,05.
Utifrån dessa uppgifter antas fördelningen enligt
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Tabell 7, för lastmängder av explosiva ämnen.
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Tabell 7. Fördelning mellan lastmängder vid vägtransport av ADR-S klass 1.
Lastmängd

Inkluderat viktintervall

Andel

Representativ lastmängd för
konsekvensberäkningar

Mycket stor

(16 000 kg)

0,5 %

16 000 kg

Mellanstor

(500-5000 kg)

14,5 %

1 500 kg

(<500 kg)

85 %.

150 kg

Liten

C.2.

ADR-S KLASS 2 – GASER

ADR-S klass 2 omfattar rena gaser, gasblandningar och blandningar av en eller flera gaser med ett
eller flera andra ämnen samt föremål innehållande sådana ämnen.
Gaser tillhörande ADR-S klass 2 är indelade i olika riskgrupper beroende på dess farliga egenskaper;
brandfarliga gaser (riskgrupp 2.1.), icke brandfarliga, icke giftiga gaser (riskgrupp 2.2) samt giftiga
gaser (riskgrupp 2.3) [16]. Volymen per transport kan, beroende på fordon och ämne, uppgå till cirka
30 ton. Störst skadeverkan vid vådautsläpp orsakar kondenserade gaser (i flytande form vid förhöjt
tryck), brandfarliga gaser eller giftiga gaser. Nedan beskrivs riskgrupp 2.1 och riskgrupp 2.3 närmre.

C.2.1

ADR-S Riskgrupp 2.1 – Brandfarliga gaser

ADR-S riskgrupp 2.1 omfattas av brandfarliga gaser, exempelvis väte, propan, butan och acetylen. Här
utgör brand den huvudsakliga faran, och gaserna är vanligtvis inte giftiga 1. Brandfarliga gaser är ofta
luktfria [32]. Gasol ansätts som dimensionerande ämne att basera beräkningarna på, eftersom gasol
på grund av dess låga brännbarhetsgräns samt att den transporteras tryckkondenserad och i stor
utsträckning gör ämnet till ett konservativt val [24].
För brandfarliga gaser bedöms konsekvenserna för människor bli påtagliga först sedan utsläppet
antänts. Nedanstående avsnitt beskriver hur en olycka med gods i klass 2.1 kan ta uttryck, samt vilka
dimensionerande scenarier och tänkbara skadehändelser som kan uppträda.
C.2.1.1. GASLÄCKAGE
Gaser transporteras i regel under tryck i tankar med större tjocklek och därmed större tålighet [33].
Erfarenheter från utländska studier visar att sannolikheten för läckage av det transporterade godset då
sänks till 1/30 av värdet för läckage i tankbil med ADR-S klass 3 [8].
C.2.1.2. LÄCKAGESTORLEK
Ett läckage till följd av en olycka med en transport av brandfarlig gas antas kunna bli litet, medelstort
eller stort, där utsläppsstorlekarna är definierade i [8] utifrån massflöde: 0,09 kg/s (litet), 0,9 kg/s
(medelstort) respektive 17,9 kg/s (stort). Med gasol som gas har arean på läckaget beräknats till 0,1;
0,8 respektive 16,4 cm2. Vid läckage från tjockväggiga tankbilar bedöms sannolikheten för respektive
storlek vara 62,5 %, 20,8 % och 16,7 % [8].
C.2.1.3. ANTÄNDNING
När ett läckage av brandfarlig gas, klass 2.1, har skett finns det en risk att gasen antänds.
Antändningen kan inträffa direkt eller vara fördröjd. En direkt antändning antas leda till att en jetflamma
Vissa giftiga gaser, som exempelvis ammoniak, är vid höga koncentrationer även brandfarliga. De
beaktas i huvudsak med avseende på de giftiga egenskaperna, vilka ger upphov till längre
konsekvensavstånd än de brandfarliga egenskaperna.
1
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uppstår, medan en fördröjd antändning kan innebära att en gasmolnsexplosion inträffar. För ett utsläpp
som är mindre än 1500 kg anges sannolikheterna för direkt antändning, fördröjd antändning och ingen
antändning vara 10 %, 50 % respektive 40 % [34], varför dessa värden kan antas gälla för litet läckage.
För ett utsläpp som är större än 1500 kg anges motsvarande siffror vara 20 %, 80 % och 0 %. Dessa
värden används för stort läckage. För medelstort läckage antas ett medeltal av ovanstående
sannolikheter rimligt att använda, det vill säga 15 %, 65 % och 20 %.
C.2.1.4. BLEVE
En BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) kan inträffa om en tank med tryckkondenserad
gas värms upp så snabbt att tryckökningen leder till att tanken rämnar. Detta resulterar i att den
kokande vätskan (tryckkondenserad gas) momentant släpps ut och antänds. Detta resulterar i ett
mycket stort eldklot. En BLEVE antas kunna uppstå i en oskadad tank, utan fungerande
säkerhetsventil eller där säkerhetsventilen inte snabbt nog hinner avlasta tycket. Det krävs då att en
direkt antändning har skett vid en intilliggande tank och orsakat jetflamma som är riktad direkt mot den
oskadade tanken. Sannolikheten för att ovan givna förutsättningar ska infalla samtidigt och leda till en
BLEVE bedöms vara liten, uppskattningsvis 1 %.

C.2.2

Händelseträd med sannolikheter

Figur 10 redovisar sannolikheterna i händelseträdet som används för en olycka som involverar ett
fordon med brandfarlig gas. Dessa sannolikheter motiveras i efterföljande text.
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Figur 10. Händelseträd med sannolikheter för ADR-S klass 2.1.

C.2.3

ADR-S riskgrupp 2.3 – Giftiga gaser

ADR-S riskgrupp 2.3 omfattar giftiga gaser, exempelvis ammoniak, fluorväte, kolmonoxid, klor,
klorväte, svaveldioxid, svavelväte, cyanväte och kvävedioxid. Vissa giftiga gaser är också brandfarliga,
som exempelvis ammoniak.
C.2.3.1. REPRESENTATIVT ÄMNE
Svaveldioxid är den mest toxiska gas som transporteras på väg, varför ett konservativt antagande i att
detta denna utgör dimensionerande ämne ansätts genomgående.
C.2.3.2. TOXIKOLOGISKA GRÄNSVÄRDEN
För att kvantifiera skadeutfallet vid exponering av ett giftigt ämne finns en rad olika gränsvärden. Då
riskbedömningen baseras på frekvensen för dödsfall görs ansätts LC 50 som dimensionerande
gränsvärde. LC50 är den koncentration där mortaliteten i en normalfördelad population är 50 % för en
given exponeringstid. I beräkningarna ansätts konservativt att skadeutfallet inom beräknat
konsekvensområde är 100 %.
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Händelseträd med sannolikheter

Figur 11 redovisar sannolikheterna i händelseträdet som används för en olycka som involverar ett
fordon med giftig gas. Dessa sannolikheter motiveras i efterföljande text.
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Figur 11. Händelseträd med sannolikheter för ADR-S klass 2.3.

C.2.4.1. GASLÄCKAGE
Sannolikheten att en olycka med farligt gods leder till läckage varierar beroende på bebyggelse,
hastighetsgräns och vägtyp [8]. Gaser transporteras i regel under tryck i tankar med större tjocklek och
därmed tålighet [33]. Erfarenheter från utländska studier visar på att sannolikheten för utsläpp av det
transporterade godset därför sänks till 1/30 [8].
C.2.4.2. LÄCKAGESTORLEK
Ett läckage till följd av en olycka med en transport av giftig gas antas kunna bli litet, medelstort eller
stort, där storlekarna är definierade utifrån utsläppets källstyrka. Storleken på läckaget är samma som
för ADR-S klass 2.1 det vill säga 0,1; 0,8 respektive 16,4 cm 2. Vid läckage från tjockväggiga tankbilar
bedöms sannolikheten för respektive storlek vara 62,5 %; 20,8 % och 16,7 % [8].
C.2.4.3. VÄDERLEK
Gasspridning utomhus beror i stort av rådande väderlek där stabilitestsklass och vindhastighet har stor
inverkan på resultatet. För att differentiera hur påverkan varierar med dessa parametrar varieras
gasspridning i sex scenarier med olika förutsättningar, där ovan nämnda källstyrkor simuleras vid två
typer av väderlek – Neutral atmosfärisk skiktning D med en vindhastighet på 5 m/s samt med en
Extremt stabil skiktning F med en vindhastighet på 1,5 m/s. Den förstnämnda representerar
genomsnittligt väder, vilket förekommer omkring 85 % av tiden, och den sistnämnda representerar
ogynnsamt väder vilket ansätts råda under resterande 15 %.
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ADR-S KLASS 3 – BRANDFARLIGA VÄTSKOR

ADR-S klass 3 omfattar brandfarliga vätskor, exempelvis bensin, E85, diesel- och eldningsoljor,
lösningsmedel etc. De flesta transporter av farligt gods utgörs av brandfarliga vätskor.

C.3.1

Händelseträd med sannolikheter

Figur 12 redovisar sannolikheterna givet att en olycka skett med ett fordon lastat med brandfarlig
vätska. Dessa sannolikheter motiveras i texten.
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Figur 12. Händelseträd med sannolikheter för ADR-S klass 3. Sannolikhet för läckage regleras av index, se Tabell
4.

C.3.1.1. LÄCKAGE
Sannolikheten för att en trafikolycka med en farligt gods-transport inblandad leder till läckage definieras
av sträckans farligt gods-index, se Tabell 4.
C.3.1.2. LÄCKAGESTORLEK
Storleken på läckaget varierar beroende på tankbilens storlek och typ. Enligt uppgifter från
transportbolagen, när det gäller klass 3-produkter, är det vanligast att tankbilar med släp transporterar
godset [35] [36]. Vid läckage från tankbil med släp fastställs sannolikheten för ett litet, mellanstort och
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stort läckage vara 25 %, 25 % respektive 50 % [8]. De olika läckagen definieras utifrån vilken pölstorlek
som de ger upphov till: 50 m2 (litet), 200 m2 (mellanstort) samt 400 m2 (stort).
C.3.1.3. ANTÄNDNING
Bensin och diesel utgör tillsammans majoriteten av produkterna i ADR-S klass 3 [37]. Sannolikheten
för antändning av läckage med diesel på väg är mycket låg på grund av dess höga flampunkt, medan
sannolikheten för antändning av ett bensinläckage är större. Förenklat (och konservativt) antas
samtliga transporter av brandfarlig vätska vara bensin. Sannolikheten att antändning sker givet läckage
av bensin, oberoende av om det är litet, mellanstort eller stort, är 3,3 % [26].
C.3.1.4. FORDONSBRAND
I enlighet med tidigare antagande avseende sannolikheten för att en trafikolycka leder till brand i fordon
(se avsnitt C.1.2) är denna cirka 0,4 %. Fordonsbranden kan sprida sig till lasten, och denna
sannolikhet uppskattas till 50 %.

C.4.

ADR-S KLASS 5 – OXIDERANDE ÄMNEN OCH
ORGANISKA PEROXIDER

ADR-S klass 5 är indelad i två riskgrupper; oxiderande ämnen (riskgrupp 5.1) och organiska peroxider
(riskgrupp 5.2).

C.4.1

Allmänt om ADR-S riskgrupp 5.1

Oxiderande ämnen är brandbefrämjande ämnen som vid avgivande av syre (oxidation) kan initiera
eller understödja brand i andra ämnen, samt i vissa fall detonera [16].
Ett vanligt förekommande ämne är ammoniumnitrat (AN) som ingår i många gödningsmedel och tillhör
riskgrupp 5.1. Ammoniumnitrat kan i samband med vissa omständigheter sönderfalla explosivt genom
detonation. Detta kan ske genom ett brandförlopp där ämnet är inneslutet och värms upp under
tryckuppbyggnad, eller om det blandas med organiskt material [38]. Baserat på uppgifter från Yara i
Köping [39] och FOI [40] kan en detonation uppstå om ammoniumnitrat blandas med ett flytande
organiskt material såsom diesel, bensin, vegetabiliska oljor, eller om ett annat explosivämne detonerar
i eller i kontakt med ammoniumnitratmassan. För att en blandning mellan ammoniumnitrat och
organiskt material ska detonera krävs en homogen blandning samt tillförsel av tillräckligt stor energi.
Natriumklorat är ett annat ämne som ingår i ADR-S riskgrupp 5.1 och har liknande egenskaper [41].

C.4.2

Allmänt om ADR-S riskgrupp 5.2

Organiska peroxider (ADR-S riskgrupp 5.2) karakteriseras av föreningar med instabila
peroxidbindningar. Till följd av den kemiska strukturen är organiska peroxider mycket reaktiva, och
dess termiska instabilitet kan medföra att ämnet sönderfaller, i vissa fall explosionsartat. Sönderfallet
kan initieras av så väl värme och friktion som kontakt med främmande ämne [32]. I de fall peroxiden är
innesluten i behållare kan explosion med tryckvåg och splitter uppstå, men detta gäller endast för en av
de sex typer av ämnen som finns i riskgruppen. De övriga fem typerna av ämnen bedöms inte kunna
leda till ett explosionsartat förlopp.
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C.4.2.1. TRANSPORTERADE MÄNGDER OCH REPRESENTATIVT ÄMNE
Enligt rekommendationer från holländska myndigheter [42], bedöms ammoniumnitrat vara ett
representativt ämne för hela ADR-S klass 5. Det är ett av de oxiderande ämnen som har störst
oxiderande effekt och som transporteras mest frekvent och i störst mängd.
C.4.2.2. HÄNDELSETRÄD MED SANNOLIKHETER
Figur 13 redovisar ett händelseträd som utvecklar förloppet efter att ett fordon lastat med
ammoniumnitrat varit inblandat i en trafikolycka. De sannolikheter som anges i figuren motiveras i
efterföljande textavsnitt.
1.0%

Ja
Ja

50.0%

Antändning
Nej

Ja

10.0%

Explosion
5.31E-07

99.0%

5.25E-05

Blandning med flytande
organiskt material
Ja

Ja

50.0%

0.4%

Trafikolycka med
ADR-S klass 5
alt 2
1.06E-03

50.0%

99.5%

Brand
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Spridning till last
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Explosion
5.31E-10

Kritisk påverkan på last
Nej
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50.0%

1.06E-07
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50.0%
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0.5%

50.0%

1.91E-06

Fordon antänder
Nej

99.6%

9.51E-04

Figur 13. Händelseträd med sannolikheter för ADR-S klass 5.

C.4.2.3. LÄCKAGE
Sveriges enda producent av ammoniumnitrat utgörs i dagsläget av Yara AB i Köping. Ammoniumnitrat
transporteras som prillade produkter (fasta korn), paketerade i säckar om 1000 kg. Transporterade
mängder med bil omfattar ca 36 ton [43]. Säckarna utgörs av två lager, en tjock innersäck av plast
samt en yttre av väv, vilka är sammansvetsade upp till. Då ett utsläpp endast bedöms kunna ske om
säcken påverkas av ett vasst föremål eller av en stor tryckpåkänning antas sannolikheten för utsläpp
uppgå till 10 %. Detta bedöms som en konservativt vald siffra, och styrks av att utsläpp av
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ammoniumnitrat i samband med transportolycka inte förekommit på Yara under de 12 år som
verksamheten har bedrivits.
C.4.2.4. BLANDNING MED FLYTANDE ORGANISKT MATERIAL
Antändning och sönderfall genom deflagration eller detonation kan ske i samband med en olycka som
involverar ammoniumnitrat om det först blandas med ett organiskt flytande ämne såsom bensin. Idealt
för att ett explosivt förlopp ska inträffa är att ammoniumnitratet blandas med bränslet homogent eller att
de blandas under längre tid så att bränslet kan absorberas av ammoniumnitraten. Till följd av
begränsat statistiskt underlag ansätts kontaminering av utsläppt ammoniumnitrat ske i 50 % av de fall
olycka leder till utsläpp.
C.4.2.5. ANTÄNDNING AV BLANDNING
För att blandningen av ammoniumnitrat och bränsle ska explodera krävs att energi tillförs. I denna
bedömning har explosion till följd av olyckan antagits ske med en sannolikhet av 1 %. Antagandet
baseras på statistik avseende antändning av ett utsläpp med brandfarlig vätska och bedöms vara en
konservativ uppskattning då brandfarlig vätska antas vara mer lättantändlig.
C.4.2.6. ANTÄNDNING AV OBLANDAT GODS
Sannolikheten för en antändning efter ett utsläpp av lasten, men utan att den blandats med organiskt
material, bedöms utifrån ämnets egenskaper vara lika stor som sannolikheten att fordonet i sig fattar
eld vid olyckan, det vill säga 0,4 %.
I enlighet med tidigare antagande avseende sannolikheten för att en trafikolycka leder till brand i fordon
(se avsnitt C.1.2) är denna cirka 0,4 %.
C.4.2.7. BRANDSPRIDNING TILL LASTEN
För att ett explosivt förlopp ska ske i detta fall krävs tillförsel av energi i form av antingen en brand eller
detonation i eller i kontakt med ammoniumnitratmassan. Sannolikheten för att fordonsbranden ska
sprida sig till lastutrymmet beror bland mycket annat på fordonets utformning och hur lasten förvaras.
Enligt tidigare resonemang antas sannolikheten för brandspridning till lasten vara 50 %.
C.4.2.8. KRITISK PÅVERKAN PÅ LAST
För att brand ska initiera ett explosivt förlopp krävs att temperaturen överstiger 190°C [39]. Antändning
av ammoniumnitrat/bränsleblandning kan övergå till ett självunderhållande sönderfall (som behandlats
ovan) medan ren ammoniumnitrat är så stabil att ett eventuellt sönderfall upphör då värmekällan
avlägsnas [38]. Baserat på detta bedöms explosiva förlopp initierade av brand vara relativt långsamma
förlopp. Detta är något som även erhållen olycksstatistik kan styrka då det vid en majoritet av olyckorna
anges brinntider på cirka 1-16 timmar innan detonation. Sannolikheten för att en brand som spridit sig
till lasten påverkar denna så allvarligt att det leder till en explosion innan samtliga personer i
omgivningen hunnit utrymma området bedöms vara lägre än vid antändning av blandning och ansätts
till 0,5 %.

C.5.

ACKUMULERAD OLYCKSPÅVERKAN

Grundfrekvensen för olyckorna gäller för 1 km vägsträcka, vilket får till följd att frekvensen måste
justeras med hänsyn till hur stort konsekvensavstånd som varje olycksscenario ger upphov till
(konsekvensavstånd redovisas i Bilaga D.
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BILAGA D. KONSEKVENSBERÄKNINGAR
I detta avsnitt beskrivs hur konsekvensområdet och det förväntade skadeutfallet för olika klasser
kvantifierats. Beräkningarna redogörs separat för respektive ADR-S klass.

D.1.

PERSONTÄTHET

I samhällsriskberäkningar tas hänsyn till hur många personer som kan antas uppehålla sig i området
kring vägen, vilket gjorts genom att ansätta en persontäthet per kvadratkilometer. Riskbedömningen
grundar sig på att analysera olyckor med centrum i aktuell riskkälla samt åt 500 meter i vardera
riktningen enligt Figur 14.

Figur 14. T.v. Principskiss för hur persontätheten har räknats fram. Personerna inom hela området antas befinna
sig jämt utspridda över ytan. En befolkningsfri yta ansätts utmed vägen. T.h. studerad yta om 1 km2 i Orsa med
E45 och planområdet i centrum.

I denna riskbedömning görs ett antal konservativa antaganden gällande persontätheten inom den
studerade ytan:
•

Befolkningstätheten i Orsa tätort uppgick år 2018 till ca 353 personer/km 2 [44], baserat på
uppgifter från SCB. Den planerade exploateringen inom planområdet kommer att innebära en
lokal höjning inom den studerade ytan om 1 km 2. I Räddningsverkets handbok Farligt gods –
Riskbedömning vid transport anges generella persontätheter om 2500 personer/km 2 för stad
och 300 personer/km 2 för by [8]. I aktuell riskbedömning ansätts befolkningstätheten 1000
personer/km2 för att ta höjd för den förtätning som detaljplanen innebär.

•

Ett befolkningsfritt område om 45 meter ansätts på var sida E45. Detta avstånd baseras främst
på avstånd till befinligt bostadsområde beläget öster om E45. Aktuellt avstånd till etablering
inom studerat detaljplaneområdet uppgår till 70 meter, varvid antaganden bedöms vara
konservativt. Personantalet inom det befolkningsfria området subtraheras från resultatet för
varje olycksscenario i samhällsriskberäkningarna.

•

Alla personer inom den studerade ytan antas i beräkningarna konservativt befinna sig
oskyddade utomhus. Det faktum att omslutande bebyggelse ger en relativt hög skyddsgrad för
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personer som vistas inomhus vid farligt gods-olycka på den närliggande vägen har inte
beaktats vidare. Detta ger en säkerhetsmarginal i beräkningar och resultat.

D.2.

ANTAGANDE OM OLYCKANS PLACERING

Konsekvenser som uppstår vid olycksscenerierna antas utgå från vägkant närmast området.

D.3.

ADR-S KLASS 1 – EXPLOSIVA ÄMNEN

Den påverkan som kan uppkomma på människor till följd av tryckvågor kan delas in i direkta och
indirekta skador. Vanliga direkta skador är spräckt trumhinna eller lungskador. De indirekta skadorna
kan uppstå antingen då människor kastas iväg av explosionen (tertiära), eller då föremål (splitter)
kastas mot människor (sekundära) [45].
Sannolikheten för en individ att träffas av splitter är låg, och antalet omkomna till följd av splitterverkan
bedöms därför bli litet. Sammantaget bedöms riskbidraget från splitterverkan vara försumbart. Vad
gäller trycknivåer, och de direkta skador som de ger upphov till, går gränsen för lungskador vid omkring
70 kPa och direkt dödliga skador kan uppkomma vid 180 kPa [46]. Dessa värden avser dock direkt
tryckpåverkan, mot vilken den mänskliga kroppen är relativt tålig. Tertiära skador (då människor kastas
iväg av explosionen) bedöms leda till dödsfall vid betydligt lägre tryck än 180 kPa. Byggnader har
normalt en relativt låg trycktålighet, och skadas svårt eller rasar vid tryck på 15-40 kPa. 20 kPa bedöms
vara ett representativt medelvärde för när byggnader skadas.
Sammantaget bedöms det lämpligt att dela upp konsekvensberäkningarna i två zoner, med hänsyn till
de stora skillnaderna i trycknivåer som kan leda till dödlig påverkan, beroende på vilken effekt som
studeras. Följande antaganden har gjorts vad gäller konsekvenserna:
•
•

Inom det område där trycket överstiger 180 kPa antas 100 % av personerna omkomma.
Inom det område där trycket hamnar i intervallet 20-180 kPa antas 20 % av personerna
omkomma.

Skadeverkan vid varje explosionsscenario har därför delats upp i två delkonsekvenser, a och b,
beroende på avstånd till trycknivåerna 180 respektive 20 kPa enligt Figur 15.

Figur 15. Skadeverkan från en explosion har delats upp i två zoner, i vilka sannolikheten att omkomma är olika.
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Utifrån beräkningsgång i Konsekvensanalys explosioner [47] har avstånd, dit tryckvågen överstiger 180
respektive 20 kPa, tagits fram för de olika representativa dynamiska lastmängderna, vilka redovisas i
Tabell 8. Denna analys beaktar inte egendomsskador, vilka kan uppstå på ännu längre avstånd.
Tabell 8. Avstånd inom vilket personer antas omkomma för olika laddningsvikt av ADR-S klass 1 gods.
Explosionen antas vid vägtransport vara så nära marken att man får full markreflexion, dvs halvsfärisk utbredning
av luftstötvågen.
Representativ
mängd gods

Avstånd
P ≥ 180 kPa

Avstånd
P ≥ 20 kPa

150 kg

13 meter

41 meter

Mellanstor explosion

1 500 kg

28 meter

88 meter

Stor explosion

16 000 kg

62 meter

193 meter

Konsekvens
Liten explosion

D.4.

ADR-S KLASS 2 – GASER

En viktig faktor för spridningen av en gas vid ett läckage är påverkan av vinden, både för scenarier
med brandfarliga och giftiga gaser. De huvudsakliga konsekvenserna uppkommer i vindriktningen från
utsläppet. Eftersom konsekvenserna drabbar ett mindre område reduceras frekvensen för respektive
scenario med hänsyn till vilken ungefärlig spridningsvinkel som konsekvensområdet får.
Samtliga vindriktningar antas ha samma sannolikhet, vilket innebär att konsekvensområdets
utbredning har samma sannolikhet i alla riktningar från läckaget.

D.4.1

ADR-S riskgrupp 2.1 – Brandfarliga gaser

Vid beräkning av konsekvenserna av en farligt gods-olycka med utsläpp av brandfarlig gas (gasol)
uppskattas det grovt att samtliga transporter utgörs av tankbilar, och att mängden gas i en tankbil är 25
ton.
Programvaran Spridning Luft [48] används för spridningsberäkningarna. Läckagestorleken har räknats
fram utifrån det massflöde av gasol som anges i [8] för respektive storlek. För varje hålstorlek finns en
ansatt sannolikhet.
Tabell 9. Framräknad läckagestorlek för gasol.
Läckagestorlek

Massflöde, Q

Läckagestorlek, 

Läckagestorlek, A

Litet

0,09 kg/s

0,32 cm

0,08 cm2

Mellanstort

0,9 kg/s

1,03 cm

0,83 cm2

Stort

17,9 kg/s

4,56 cm

16,4 cm2

Vid beräkningarna har följande antaganden gjorts:
•
•
•

Gasen antas vara propan (gasol).
Hålet antas vara intryckt utifrån.
En jetflamma antas vara horisontell.

D.4.1.1. BLEVE
Konsekvenserna av en BLEVE beräknas enligt exempel 11.3.2 i Vådautsläpp av brandfarliga och
giftiga gaser och vätskor [46]. Antagen mängd gasol är satt till 25 ton i en lastbil. Avståndet inom vilket
man antas omkomma är beräknat till 170 m.
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D.4.1.2. JETFLAMMA
En jetflamma kan uppstå om ett utsläpp av en brännbar gas antänds och förbränns direkt i anslutning
till själva läckaget. En mycket kraftig stående flamma uppstår då när gasen trycks ut från kärlet.
Konsekvenserna av en jetflamma har beräknats utifrån exempel 11.3.3 i Vådautsläpp av brandfarliga
och giftiga gaser och vätskor [46], där flammans längd och bredd beräknas. Beräkningsgång i
Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis [49] används sedan för att beräkna ett
riskavstånd dit 50 % antas få dödliga skador av strålningen inom tiden t = 10 s. För frekvensreducering
med hänsyn till att en jetflammas konsekvensområde inte är cirkulärt används en metod med en
representativ del av en cirkel, enligt Figur 16.

Figur 16. Förhållandet mellan konsekvensområde och en representativ del av en cirkel för frekvensreducering i
samband med jetflamma.

D.4.1.3. GASMOLNSEXPLOSION
En gasmolnsexplosion kan uppstå vid en fördröjd antändning av en utsläppt gasmassa som hunnit
sprida sig och inte längre befinner sig under tryck. Konsekvensområdet beror på hur gasen sprids i
omgivningen, vilket i sin tur beror på en mängd faktorer som vind, stabilitetsförhållanden, hinder,
utströmmande flöde och densitet, med mera.
Vid en antändning förbränns hela den gasvolym som befinner sig inom brännbarhetsområdet. I det
fysiska område där detta sker blir konsekvenserna mycket allvarliga med dödliga förhållanden. Utanför
detta område förväntas dock konsekvenserna bli lindriga, men strålningspåverkan kan uppkomma.
Programvaran Spridning Luft [48] används för spridningsberäkningarna där avståndet till halva den
undre brännbarhetsgränsen beräknas. Detta avstånd beräknas är för att på ett konservativt sätt ta
hänsyn till strålningspåverkan, som kan ske även utanför den gasvolym som förbränns.
Gasmolnsexplosionen beräknas utifrån ett stort läckage. Beräknat konsekvensområde approximeras
med en cirkelsektor enligt Figur 16.
D.4.1.4. KONSEKVENSAVSTÅND ADR-S RISKGRUPP 2.1
Nedan sammanställs de framräknade konsekvensavstånden för ADR-S klass 2.1.
•
•
•
•
•

BLEVE
Liten jetflamma
Medelstor jetflamma
Stor jetflamma
Gasmolnsexplosion

170 meter
5 meter
17 meter
73 meter
42 meter
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ADR-S riskgrupp 2.3

Spridningsberäkningar har gjorts i programmen Spridning Luft och med ALOHA för totalt 6 scenarier
enligt Tabell 10. Redovisat konsekvensavstånd för respektive scenario utgörs genomgående av det
högre värdet från simulering med de båda programmen. Indata till beräkningarna utgörs av underlag
enligt Bilaga C och med en ytråhet på 0,5 m.
Tabell 10. Konsekvens avstånd för plym med giftig gas.
Utsläpp

Väderlek

Avstånd till
LC50@30 min

Spridningsvinkel

Litet

Stabilitetsklass D, 5 m/s
Stabilitetsklass F, 1,5 m/s

10 meter
30 meter

45
30

Mellanstort

Stabilitetsklass D, 5 m/s
Stabilitetsklass F, 1,5 m/s

30 meter
150 meter

45
30

Stort

Stabilitetsklass D, 5 m/s
Stabilitetsklass F, 1,5 m/s

135 meter
690 meter

45
30

D.5.

ADR-S KLASS 3

För brandfarliga vätskor gäller att skadliga konsekvenser för omgivningen kan uppkomma när vätskan
läcker ut och antänds. Det avstånd, inom vilket personer förväntas omkomma direkt alternativt till följd
av brandspridning till byggnader, antas vara där värmestrålningsnivån överstiger 15 kW/m 2. Det är en
strålningsnivå som orsakar outhärdlig smärta efter kort exponering (cirka 2-3 sekunder) samt den
strålningsnivå som bör understigas i minst 30 minuter utan att särskilda åtgärder vidtas i form av
brandklassad fasad [24] [50].
De pölstorlekar som antas kunna bildas vid läckage av brandfarlig vätska har för olycka på väg antagits
till 50 m2 (litet), 200 m2 (mellanstort) respektive 400 m2 (stort). All brandfarlig vätska (bensin, diesel och
E85) antas i beräkningarna utgöras av bensin, vilket bedöms vara konservativt.
Strålningsberäkningar har genomförts med hjälp av handberäkningar [24]. I Tabell 11 redovisas
konsekvensområden inom vilka personer kan antas omkomma vid olika pölstorlekar.
Tabell 11. Avstånd till kritisk strålningsnivå på halva flammans höjd (15 kW/m 2) för olika pölstorlekar.
Pölbrand av
varierande storlek

Avstånd till
15 kW/m2 från pölkant

50 m2

12 meter

Mellanstort utsläpp

200

m2

23 meter

Stort utsläpp

400 m2

30 meter

Scenario
Litet utsläpp

D.6.

ADR-S KLASS 5

Två typer av olycksscenarier med påverkan på omgivningen har identifierats i samband med olyckor
med oxiderande ämnen och organiska peroxider: Explosion och brand.

D.6.1

Explosion

Konsekvenserna av en explosion i en last med ammoniumnitrat beror till stor del på mängden som
deltar i explosionen. I de flesta fall kan man anta att det är tillgången på organiskt material (exempelvis
fordonsbränsle) som är den begränsande faktorn. En normal lastbil antas medföra 400 liter diesel i
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tanken, vilket leder till att en ammoniumnitrat/dieselblandning kan bildas, som motsvarar upp till 4,1 ton
trotyl [41]. Utifrån detta används sedan 4,1 ton trotyl som dimensionerande explosion för dessa
scenarier, med samma beräkningsmetod som används för explosioner i klass 1.
Resultaten visar att personer i omgivningen omkommer inom drygt 30 meter, medan byggnader
skadas inom drygt 120 meter.

D.6.2

Brand

En brand som inkluderar ämnen i ADR-S klass 5 är mycket intensiv, eftersom dessa ämnen är
brandunderstödjande. Grovt antas en sådan brand motsvara en stor pölbrand så som den beaktas
inom ADR-S klass 3 ovan. Konsekvensavståndet blir därmed 30 meter.
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Sammanfattning
Sweco Environment AB har på uppdrag av MONDO Arkitekter utfört beräkningar av buller
inför planarbetet av ett särskilt boende, vilket inkluderar permanentbostäder, vid
Storgärdet i centrala Orsa.
Beräkningarna har utförts enligt de nordiska beräkningsmodellerna för väg- och
spårtrafikbuller i beräkningsprogrammet SoundPlan v8.1. Som underlag för
beräkningarna har indata för väg- och spårtrafik erhållits av Orsa kommun samt
Trafikverket.
Utifrån erhållna beräkningsresultat har bedömningar utförts baserade på riktvärden för
trafikbuller enligt SFS 215:16 med tilläg enligt SFS 2017:359, Boverkets promemoria
”Frågor och svar om buller” samt Boverkets gällannde byggregler BBR.
Bostäder:
• Samtliga fasadnivåer innehåller gällande riktvärden för både Etapp 1 och 2.
•

Beräkningsunderlag ger goda möjligheter för placering av gemensamma
uteplatser inom området.

•

Fasader vända mot Blästgatan och E45 överskrider riktvärden för anläggande av
uteplatser intill fasaden.

•

Fasad, inklusive fönster och eventuella fasadventiler, ska utformas så att de
klarar de riktvärden som gäller för buller inomhus enligt BBR. För bostäder
redovisas kraven i Tabell 2 i rapporten.
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Övriga lokaler (kontor/afärsverksamhet):
•

Fasad, inklusive fönster och eventuella fasadventiler, ska utformas så att de
klarar de riktvärden som gäller för buller inomhus enligt BBR eller i
förekommande fall SS 25268.

•

I fall där någon verksamhet utöver bostäder kommer att etableras bör
verksamheternas gemensamma bulleralstring begränsas i planen så att gällande
bullerriktvärden för närliggande bostäder uppfylles.

Sweco
Södra Mariegatan 18
Box 1902
SE 79110 Falun, Sverige
Telefon +46 (0)23 46 40 0
Fax +46 (0) 23 464 01
www.sweco.se

Sweco Environment AB
RegNo: 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Anton Storfors

Mobil +46 (0)732 33 28 70
anton.storfors@sweco.se
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Bilagor
Bullerkarta 1:1:1

Etapp 1 - Ekvivalent bullernivå inom området för år 2020.

Bullerkarta 1:1:2

Etapp 1 - Maximal bullernivå från väg inom området år 2020.

Bullerkarta 1:1:3

Etapp 1 - Maximal bullernivå från tåg inom området år 2020 /
2040.

Bullerkarta 1:2:1

Etapp 1 - Ekvivalent bullernivå inom området år 2040.

Bullerkarta 1:2:2

Etapp 1 - Maximal bullernivå från väg inom området år 2040.

Bullerkarta 1:3:1 - 1:3:2

Etapp 1 - Ekvivalent bullernivå vid fasad år 2020.

Bullerkarta 1:3:3 - 1:3:4

Etapp 1 - Maximal bullernivå vid fasad år 2020.

Bullerkarta 1:4:1 - 1:4:2

Etapp 1 - Ekvivalent bullernivå vid fasad år 2040.

Bullerkarta 1:4:3 - 1:4:4

Etapp 1 - Maximal bullernivå vid fasad år 2040.
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Etapp 2 - Maximal bullernivå från väg inom området år 2020.

Bullerkarta 2:1:3

Etapp 2 - Maximal bullernivå från tåg inom området år 2020 /
2040.

Bullerkarta 2:2:1

Etapp 2 - Ekvivalent bullernivå inom området år 2040.

Bullerkarta 2:2:2

Etapp 2 - Maximal bullernivå från väg inom området år 2040.

Bullerkarta 2:3:1 - 2:3:4

Etapp 2 - Ekvivalent bullernivå vid fasad år 2020.
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Etapp 2 - Maximal bullernivå vid fasad år 2020.

Bullerkarta 2:4:1 - 2:4:4
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1

Inledning
MONDO Arkitekter Dalarna AB har fått uppdraget att planera ett nytt särskilt boende,
SÄBO vid området Storgärdet i centrala Orsa. I detta ingår att upprätta en ny detaljplan
för området. Den nya detaljplanen ska möjliggöra uppförandet av särskilt boende, SÄBO,
inom det panerade området. Detta SÄBO kommer innehålla permanentbostäder vilka
kommer vara dimensionerande ur bullerhänsyn. Sweco har fått uppdraget av MONDO
Arkitekter att utreda trafikbullersituationen för det planerade området. Utredningen
redovisas i denna rapport och skall ingå som en del av det underlag som behövs inför
planändringen.
Byggnadsplacering i två etapper har presenterats och bifogats inför bullerberäkningen
enligt Figur 1 nedan.

Figur 1 – Planerad byggnadsutformning i två etapper.

1.1

Bullerkällor
Området utsätts för bullerpåverkan från väg- och tågtrafik. Den dominerande bullerkällan
bedöms vara vägtrafik, i synnerhet från E45 som går i nära anslutning till området. Inga
andra bullerkällor har bedömts påverka området nämnvärt.
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2

Beräkningsmetod
Ekvivalenta och maximala ljudnivåer från väg- och tågtrafik har beräknats vid fasad1 för
samtliga våningsplan, samt inom hela området på 1,5 meters höjd över mark2. Beräkning
har skett enligt de nordiska beräkningsmodellerna för väg-3 och spårtrafikbuller4 i
beräkningsprogrammet SoundPlan v8.1, där väg, terräng och byggnader har modellerats
i en tredimensionell terrängmodell baserad på digitalt kartmaterial.
Beräkningsprogrammet tar hänsyn till hur terräng, ytor och/eller byggnader påverkar
ljudets utbredning, vilket innebär att ljudreflektioner5 och/eller skärmningar som påverkar
ljudutbredningen från respektive källa ingår i beräkningen.
Beräkning har skett för de nya byggnaderna med en hushöjd på 1-2 våningsplan.

2.1

Väg- och Tågtrafikbuller
De beräknade redovisade ekvivalenta bullernivåerna består av en sammanslagning av
väg och tågtrafik. Maximala bullernivåerna är redovisade separat för områdeskartorna
och visar den trafiktyp som ger det högsta värdet i beräkningspunkten för fasadkartorna.
Separat redovisning av olika typer av buller (väg-, tågtrafik och övrig verksamhet) kan
behövas när fasaders ljudisolering ska dimensioneras. Detta blir mer relevant när
byggnaders lägen är fastställda och bör därmed i förekommande fall istället redovisas vid
bullerberäkning inför bygglov.

3

Bedömningsgrunder

3.1

Uttrycksförklaring
Bostadsrum

Rum för sömn och daglig samvaro, utom kök.

Ekvivalent ljudnivå
trafik

En medelljudnivå för spårtrafik och vägtrafik, beräknad som ett
logaritmiskt medelvärde per dygn under ett år.

Frifältsvärde

En ljudnivå som inte påverkas av reflexer vid egen fasad.

Maximal ljudnivå

Den högsta förekommande ljudnivå med tidsvägning F, beräknad
som ett frifältsvärde. Beräknad som 5:e högsta i enlighet med
svensk standard.

Uteplats

En iordningställd yta avsedd för vistelse utomhus.

1

Beräkning med 3 reflexer.
Beräkning utan reflex från den egna byggnaden, s.k. frifältsvärde.
3
”Vägtrafikbuller. Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996”, Naturvårdsverket, rapport 4653.
4 ”Buller från spårbunden trafik, Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996”,
Naturvårdsverkets rapport 4935.
5 Gäller samtliga reflektioner förutom från den egna byggnaden.
2
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3.2

Trafikbuller utomhus bostäder
Riktvärden för trafikbuller enligt Svensk författningssamling SFS 2015:216 med
tillägg enligt SFS 2017:359
Riktvärdena avser buller från spårtrafik och vägar som inte bör överskridas vid bostäder.
Tabell 1. Riktvärden för trafikbuller enligt SFS 2015:216 och SFS 2017:359.

Ljudnivå utomhus vid fasad
(frifältsvärde) för bostäder
> 35 m2
Ljudnivå utomhus vid fasad
(frifältsvärde) för bostäder
≤ 35 m2
Ljudnivå utomhus vid
uteplats i anslutning till
bostad

Ekvivalent ljudnivå (dBA)

Maximal ljudnivå (dBA)

60 (#1) (#2)

-

65

-

50

70 (#3)

#(1) Om ljudnivån 60 dBA(SFS 2017:359 3§) ändå överskrids bör: (SFS 2015:216, 4 $)
1.

Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och

2.

Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasad.

#(2) Vid annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden
helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som
byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats
till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, gäller att. Minst ett
bostadsrum i en bostad i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent
ljudnivå inte överskrids vid fasad. (SFS 2015:210, 4 $)
#(3) Om maximala ljudnivån 70 dBA ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med
mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.
(SFS 2015:210, 5 $)
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3.3

Trafikbuller inomhus bostäder
Riktvärden för buller från trafik inne i bostäder, enligt BBR 2013-14.
Tabell 2. Dimensionering av byggnadens ljudisolering mot yttre ljudkällor (Tabell 7:21c i BBR).

Ljudisolering bestäms
utifrån fastställda ljudnivåer
utomhus så att följande
ljudnivåer inomhus inte
överskrids 1

Maximal
ljudnivå
nattetid
L pAFmax,nT [dB]3

i utrymme för sömn, vila
eller daglig samvaro

30

45

i utrymme för matlagning
eller personlig hygien

35

-

1)

2)
3)

3.4

Ekvivalent ljudnivå
från trafik eller annan
yttre ljudkälla,
L pAeq,nT [dB]2

Dimensionering kan göras förenklat eller i detalj enligt SS-EN 12354-3. För ljud från
exempelvis blandad gatutrafik och järnvägstrafik i låga hastigheter kan förenklad
beräkning genomföras med D nT,A,tr värden för byggnadsdelarna. Detaljerade
beräkningar väger samman byggnadsdelarnas isolering mot ljud vid olika frekvenser
med hänsyn till de aktuella ljudkällorna.
Avser dimensionerande dygnsekvivalent ljudnivå. Se Boverkets handbok ”Bullerskydd i
bostäder och lokaler”. För andra yttre ljudkällor än trafik avses ekvivalenta ljudnivåer
Avser dimensionerande maximal ljudnivå som kan antas förekomma mer än tillfälligt
under en medelnatt. Med natt menas perioden kl. 22:00 till kl. 06:00. Dimensioneringen
skall göras för de mest bullrande vägfordons-, tåg- och flygplanstyper, samt övriga yttre
ljud, exempelvis från verksamheter eller höga röster och skrik, så att angivet värde inte
överstigs oftare än fem gånger per natt och aldrig med mer än 10 dB.

Trafikbuller övriga lokaler (kontor/affärslokal m.m.)
För övriga lokaler finns det inte några riktlinjer för trafikbullernivåer utomhus. Det som
gäller är dock att fasader inklusive fönster samt ventilationsdon m.m. skall dimensioneras
så att inomhusnivån uppfyller gällande riktvärden enligt SS 25268:2007. Boverkets krav
är att minst klass C är uppfyllt i ovan nämnda standard.
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3.5

Hänvisning till boverkets ”Frågor och svar om buller”
Då den nya förordningen gällande trafikbuller har framlett till olika tolkningar och
funderingar hänvisar Boverket till en promemoria ”Frågor och svar om buller” där svar ges
på de flesta förekommande frågeställningarna. I rapporten kommer hänvisningar till
promemorian göras där fördjupning kan vara relevant. Promemorian bifogas även
rapporten.
OBS! Frågeställningarna i promemorian baseras på SFS 2015:216 vilket innebär att
bullernivåerna vid fasad som nämns gäller tidigare gällande nivåer, och skall höjas med 5
dB(A) enligt SFS 2017:359). Bullernivåer för ljudskyddad sida och uteplatser är dock
oförändrade.

4

Indata

4.1

Vägtrafik
Indata för Blästgatan har erhållits från Orsa kommun och indata för E45 har inhämtats
från Trafikverkets webbaserade ”Vägtrafikflödeskartan, TIKK”. Hastigheten på vägarna är
satt till de gällande skyltade hastigheterna.
Omräkning av samtlig trafikmängd till prognosår 2040 har skett enligt Trafikverkets
gällande omräkningsmetod med de gällande uppräkningstalen för Dalarna, 1,18 för
personbilar och 1,32 för tung trafik.
Indata som använts redovisas i Tabell 3-5 nedan.
Vägbeläggningen antas vara av typ skelettasfalt ABS 16 vilket är standardbeläggning
enligt Nordiska beräkningsmodellen.

Tabell 3. Data från trafikmätning.
Hastighet
(km/tim.)

Andel
tung trafik %

Total mängd
fordon ÅDT

E45 2019

60

19,2

3340

Blästgatan 2020

40

6,5

804

Tabell 4. Trafikmängd och hastigheter som använts vid beräkning för år 2020.
Hastighet
(km/tim.)

Andel
tung trafik %

Total mängd
fordon ÅDT

E45

60

19,2

3369

Blästgatan

40

6,5

804
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Tabell 5. Trafikmängd och hastigheter som använts vid beräkning för prognosår 2040.

4.2

Hastighet
(km/tim.)

Andel
tung trafik %

Total mängd
fordon ÅDT

E45

60

20,6

3887

Blästgatan

40

7,0

918

Tågtrafik
Gällande trafikdata för tågtrafiken har erhållits från Trafikverket och redovisas nedan i
Tabell 5.
Då järnvägstrafiken saknar en framtida prognos på sträckan har samma trafikering som
år 2020 använts för prognosåret 2040 i beräkningen.
Tabell 5. ”Indata år 2020”

4.3

5

Gods

GodsDi

Y31/32

Antal/dygn

0,7

0,7

1,2

Längd (meter)

380

380

25

Hastighet (km/h)

40

40

40

Indata topografi
•

Underlag för topografi och höjder har inhämtats från digitalt kartunderlag i form
av: LAS data för marknivåer och höjder på intilliggande byggnader.

•

Byggnader och övriga objekts placering har tagits från fastighetskartan.

Beräkningsresultat med kommentar
Då den framtida prognosen på trafiksituationen pekar på en ökad trafikmängd kommer
den i detta fall bli dimensionerande. Bedömningen av bullerpåverkan kommer därmed att
baseras på resultatet för prognosåret 2040. Bullerkartor för trafikåret 2020 bifogas
rapporten.
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5.1

Inomhusnivåer bostäder
Fasad, inklusive fönster och eventuella fasadventiler, ska utformas så att de klarar de
riktvärden som gäller för buller inomhus enligt Tabell 2 ovan.

5.2

Etapp 1 och 2, Bullernivåer vid fasad, trafikbuller

5.2.1 Bostäder
Bullerkartor

1:4:1 – 1:4:2 och 2:4:1 – 2:4:4.

– Riktvärde bostäder >35 m2 Leq ≤ 60 dBA.
– Riktvärde bostäder ≤35 m2 Leq ≤ 65 dBA.
Beräkningarna påvisar att gällande riktvärden för bullernivå vid fasad enligt Tabell 1 ovan
innehålls vid samtliga fasader.

5.3

Etapp 1 och 2, Uteplatser

5.3.1 Ekvivalenta och maximala bullernivåer för gemensamma uteplatser i
anslutning till bostäder
Bullerkartor

1:1:3, 1:2:1 och 1:2:2

Riktvärde bostäder Leq ≤ 50 dB(A), Lmax ≤ 70 dB(A)
Beräkningen påvisar att det finns goda förutsättningar för att riktvärdet för ekvivalent och
maximal ljudnivå ska klaras vid anläggande av gemensamma uteplatser inom området.
5.3.2 Enskilda uteplatser vid fasad
Bullerkartor

1:4:1 – 1:4:4 och 2:4:1 – 2:4:8.

Riktvärde bostäder Leq ≤ 50 dB(A), Lmax ≤ 70 dB(A)
Beräkningen påvisar att ekvivalenta bullernivåer kommer att överskridas vid eventuellt
anläggande av uteplats intill flertalet fasader vända mot Blästgatan och E45:an. Maximala
bullernivåer överskrids vid den fasad som ligger närmst Blästgatan vid etapp 1
byggnaden.
Följande åtgärder kan utföras för att uppfylla boverkets riktlinjer. Var och en av
nedanstående åtgärder räcker.
•

6

Gemensamma uteplatser anläggs i anslutning till bostäderna där riktvärdena
uppfylls. Om detta görs ställs inga krav på att riktvärdena vid de enskilda
uteplatserna uppfylls6.

Boverkets promemoria ”Frågor och svar om buller” punkt 33.
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5.4

•

Lokala bullerskydd byggs så att riktvärdena vid uteplatserna uppfylls 7. Det räcker
att varje lägenhet har en uteplats där riktvärdena uppfylls.

•

Ta bort samtliga uteplatser. Det finns inga krav att uteplats skall finnas8. Dock
finns krav på yta för lek och utevistelse på tomt eller i närheten av tomt då denna
bebyggs med bostäder.

Övriga lokaler
För övriga tänkbara verksamheter.
Fasad, inklusive fönster och eventuella fasadventiler, ska utformas så att de klarar de
riktvärden som gäller för buller inomhus enligt SS 25268:2007. Boverkets krav är att
minst klass C är uppfyllt i nämnda standard.
Verksamheter skall även dimensioneras så att verksamhetens bulleralstring uppfyller
gällande riktvärden för externt industribuller. (NVV Rapport 6538).

7
8

Boverkets promemoria ”Frågor och svar om buller” punkt 62.
Boverkets promemoria ”Frågor och svar om buller” punkt 34, PBL 8:9.
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Symboler
Planerad
ny byggnad
Befintliga
byggnader
Vägar

BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 1
Ekvivalent ljudnivå, 2020
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
E45, 60 km/h:
ÅDT 3369 med 19,2% tung trafik
Blästgatan, 40 km/h:
ÅDT 804 med 6,5% tung trafik
Järnväg ÅDT:
Gods, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
GodsDi, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
Y31/32, 1,2 st á 25m, 40 km/h

Ekvivalent ljudnivå
1,5 meter över mark i dB(A)
Inklusive fasadreflexer
70
65
60
55
50
45
40

>
<=

75
75
70
65
60
55
50
45
40

HANDLÄGGARE
Anton Storfors

PROJEKT NR:
13011104

SKALA / FORMAT
/ A3

DATUM
2020-05-26

1:1400

Bullerkarta 1:1:1
0 5 10 20 30 40 50
m

Trafikbullernivåer
Storgärdet, Orsa.
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Symboler
Planerad
ny byggnad
Befintliga
byggnader
Vägar

BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 1
Maximal ljudnivå väg, 2020
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
E45, 60 km/h:
ÅDT 3369 med 19,2% tung trafik
Blästgatan, 40 km/h:
ÅDT 804 med 6,5% tung trafik

Maximal ljudnivå
1,5 meter över mark i dB(A)
Inklusive fasadreflexer
85
80
75
70
65
60
55

>
<=

90
90
85
80
75
70
65
60
55

HANDLÄGGARE
Anton Storfors

PROJEKT NR:
13011104

SKALA / FORMAT
/ A3

DATUM
2020-05-26

1:1400

Bullerkarta 1:1:2
0 5 10 20 30 40 50
m

Trafikbullernivåer
Storgärdet, Orsa.
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BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 1
Maximal ljudnivå tåg, 2020/2040
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
Järnväg ÅDT:
GodsDi, 0,7 st á 380 m, 40 km/h

Maximal ljudnivå
1,5 meter över mark i dB(A)
Inklusive fasadreflexer
85
80
75
70
65
60
55

>
<=

90
90
85
80
75
70
65
60
55

HANDLÄGGARE
Anton Storfors

PROJEKT NR:
13011104

SKALA / FORMAT
/ A3

DATUM
2020-05-26

1:1400

Bullerkarta 1:1:3
0 5 10 20 30 40 50
m

Trafikbullernivåer
Storgärdet, Orsa.
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BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 1
Ekvivalent ljudnivå, 2040
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
E45, 60 km/h:
ÅDT 3887 med 20,6% tung trafik
Blästgatan, 40 km/h:
ÅDT 918 med 7,0% tung trafik
Järnväg ÅDT:
Gods, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
GodsDi, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
Y31/32, 1,2 st á 25m, 40 km/h

Ekvivalent ljudnivå
1,5 meter över mark i dB(A)
Inklusive fasadreflexer
70
65
60
55
50
45
40

>
<=

75
75
70
65
60
55
50
45
40

HANDLÄGGARE
Anton Storfors

PROJEKT NR:
13011104

SKALA / FORMAT
/ A3

DATUM
2020-05-26

1:1400

Bullerkarta 1:2:1
0 5 10 20 30 40 50
m

Trafikbullernivåer
Storgärdet, Orsa.
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BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 1
Ekvivalent ljudnivå väg, 2040
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
E45, 60 km/h:
ÅDT 3887 med 20,6% tung trafik
Blästgatan, 40 km/h:
ÅDT 918 med 7,0% tung trafik

Maximal ljudnivå
1,5 meter över mark i dB(A)
Inklusive fasadreflexer
85
80
75
70
65
60
55

>
<=

90
90
85
80
75
70
65
60
55

HANDLÄGGARE
Anton Storfors

PROJEKT NR:
13011104

SKALA / FORMAT
/ A3

DATUM
2020-05-26

1:1400

Bullerkarta 1:2:2
0 5 10 20 30 40 50
m

Trafikbullernivåer
Storgärdet, Orsa.
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BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 1
Ekvivalent ljudnivå, 2020
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
E45, 60 km/h:
ÅDT 3369 med 19,2% tung trafik
Blästgatan, 40 km/h:
ÅDT 804 med 6,5% tung trafik
Järnväg ÅDT:
Gods, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
GodsDi, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
Y31/32, 1,2 st á 25m, 40 km/h

Ekvivalent ljudnivå i dB(A)
Frifältsvärde vid fasad
70
65
60
55
50
45
40

>
<=

75
75
70
65
60
55
50
45
40

HANDLÄGGARE
Anton Storfors

PROJEKT NR:
13011104

FORMAT
A3

DATUM
2020-05-26

Bullerkarta 1:3:1
Trafikbullernivåer
Storgärdet, Orsa.
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BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 1
Ekvivalent ljudnivå, 2020
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
E45, 60 km/h:
ÅDT 3369 med 19,2% tung trafik
Blästgatan, 40 km/h:
ÅDT 804 med 6,5% tung trafik
Järnväg ÅDT:
Gods, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
GodsDi, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
Y31/32, 1,2 st á 25m, 40 km/h

Ekvivalent ljudnivå i dB(A)
Frifältsvärde vid fasad
70
65
60
55
50
45
40

>
<=

75
75
70
65
60
55
50
45
40

HANDLÄGGARE
Anton Storfors

PROJEKT NR:
13011104

FORMAT

DATUM
2020-05-26

A3

Bullerkarta 1:3:2
Trafikbullernivåer
Storgärdet, Orsa.
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BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 1
Maximal ljudnivå, 2020
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
E45, 60 km/h:
ÅDT 3369 med 19,2% tung trafik
Blästgatan, 40 km/h:
ÅDT 804 med 6,5% tung trafik
Järnväg ÅDT:
GodsDi, 0,7 st á 380 m, 40 km/h

Maximal ljudnivå i dB(A)
Frifältsvärde vid fasad
85
80
75
70
65
60
55

>
<=

90
90
85
80
75
70
65
60
55

HANDLÄGGARE
Anton Storfors

PROJEKT NR:
13011104

FORMAT
A3

DATUM
2020-05-26

Bullerkarta 1:3:3
Trafikbullernivåer
Storgärdet, Orsa.
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BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 1
Maximal ljudnivå, 2020
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
E45, 60 km/h:
ÅDT 3369 med 19,2% tung trafik
Blästgatan, 40 km/h:
ÅDT 804 med 6,5% tung trafik
Järnväg ÅDT:
GodsDi, 0,7 st á 380 m, 40 km/h

Maximal ljudnivå i dB(A)
Frifältsvärde vid fasad
85
80
75
70
65
60
55

>
<=

90
90
85
80
75
70
65
60
55

HANDLÄGGARE
Anton Storfors

PROJEKT NR:
13011104

FORMAT

DATUM
2020-05-26

A3

Bullerkarta 1:3:4
Trafikbullernivåer
Storgärdet, Orsa.
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BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 1
Ekvivalent ljudnivå, 2040
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
E45, 60 km/h:
ÅDT 3887 med 20,6% tung trafik
Blästgatan, 40 km/h:
ÅDT 918 med 7,0% tung trafik
Järnväg ÅDT:
Gods, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
GodsDi, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
Y31/32, 1,2 st á 25m, 40 km/h

Ekvivalent ljudnivå i dB(A)
Frifältsvärde vid fasad
70
65
60
55
50
45
40

>
<=

75
75
70
65
60
55
50
45
40

HANDLÄGGARE
Anton Storfors
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FORMAT
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BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 1
Ekvivalent ljudnivå, 2040
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
E45, 60 km/h:
ÅDT 3887 med 20,6% tung trafik
Blästgatan, 40 km/h:
ÅDT 918 med 7,0% tung trafik
Järnväg ÅDT:
Gods, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
GodsDi, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
Y31/32, 1,2 st á 25m, 40 km/h
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BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 1
Maximal ljudnivå, 2040
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
E45, 60 km/h:
ÅDT 3887 med 20,6% tung trafik
Blästgatan, 40 km/h:
ÅDT 918 med 7,0% tung trafik
Järnväg ÅDT:
GodsDi, 0,7 st á 380 m, 40 km/h

Maximal ljudnivå i dB(A)
Frifältsvärde vid fasad
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BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 1
Maximal ljudnivå, 2040
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
E45, 60 km/h:
ÅDT 3887 med 20,6% tung trafik
Blästgatan, 40 km/h:
ÅDT 918 med 7,0% tung trafik
Järnväg ÅDT:
GodsDi, 0,7 st á 380 m, 40 km/h

Maximal ljudnivå i dB(A)
Frifältsvärde vid fasad
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BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 2
Ekvivalent ljudnivå, 2020
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
E45, 60 km/h:
ÅDT 3370 med 19,2% tung trafik
Blästgatan, 40 km/h:
ÅDT 804 med 6,5% tung trafik
Järnväg ÅDT:
Gods, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
GodsDi, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
Y31/32, 1,2 st á 25m, 40 km/h
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1,5 meter över mark i dB(A)
Inklusive fasadreflexer
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BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 2
Maximal ljudnivå väg, 2020
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
E45, 60 km/h:
ÅDT 3370 med 19,2% tung trafik
Blästgatan, 40 km/h:
ÅDT 804 med 6,5% tung trafik

Maximal ljudnivå
1,5 meter över mark i dB(A)
Inklusive fasadreflexer
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BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 2
Maximal ljudnivå tåg, 2020/2040
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
Järnväg ÅDT:
GodsDi, 0,7 st á 380 m, 40 km/h

Maximal ljudnivå
1,5 meter över mark i dB(A)
Inklusive fasadreflexer
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BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 2
Ekvivalent ljudnivå, 2040
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
E45, 60 km/h:
ÅDT 3887 med 20,6% tung trafik
Blästgatan, 40 km/h:
ÅDT 918 med 7,0% tung trafik
Järnväg ÅDT:
Gods, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
GodsDi, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
Y31/32, 1,2 st á 25m, 40 km/h

Ekvivalent ljudnivå
1,5 meter över mark i dB(A)
Inklusive fasadreflexer
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BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 2
Ekvivalent ljudnivå väg, 2040
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
E45, 60 km/h:
ÅDT 3887 med 20,6% tung trafik
Blästgatan, 40 km/h:
ÅDT 918 med 7,0% tung trafik

Maximal ljudnivå
1,5 meter över mark i dB(A)
Inklusive fasadreflexer
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BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 2
Ekvivalent ljudnivå, 2020
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
E45, 60 km/h:
ÅDT 3369 med 19,2% tung trafik
Blästgatan, 40 km/h:
ÅDT 804 med 6,5% tung trafik
Järnväg ÅDT:
Gods, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
GodsDi, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
Y31/32, 1,2 st á 25m, 40 km/h

Ekvivalent ljudnivå i dB(A)
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BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 2
Ekvivalent ljudnivå, 2020
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
E45, 60 km/h:
ÅDT 3369 med 19,2% tung trafik
Blästgatan, 40 km/h:
ÅDT 804 med 6,5% tung trafik
Järnväg ÅDT:
Gods, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
GodsDi, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
Y31/32, 1,2 st á 25m, 40 km/h

Ekvivalent ljudnivå i dB(A)
Frifältsvärde vid fasad
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BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 2
Ekvivalent ljudnivå, 2020
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
E45, 60 km/h:
ÅDT 3369 med 19,2% tung trafik
Blästgatan, 40 km/h:
ÅDT 804 med 6,5% tung trafik
Järnväg ÅDT:
Gods, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
GodsDi, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
Y31/32, 1,2 st á 25m, 40 km/h

Ekvivalent ljudnivå i dB(A)
Frifältsvärde vid fasad
70
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BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 2
Ekvivalent ljudnivå, 2020
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
E45, 60 km/h:
ÅDT 3369 med 19,2% tung trafik
Blästgatan, 40 km/h:
ÅDT 804 med 6,5% tung trafik
Järnväg ÅDT:
Gods, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
GodsDi, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
Y31/32, 1,2 st á 25m, 40 km/h

Ekvivalent ljudnivå i dB(A)
Frifältsvärde vid fasad
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BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 2
Maximal ljudnivå, 2020
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
E45, 60 km/h:
ÅDT 3369 med 19,2% tung trafik
Blästgatan, 40 km/h:
ÅDT 804 med 6,5% tung trafik
Järnväg ÅDT:
GodsDi, 0,7 st á 380 m, 40 km/h

Maximal ljudnivå i dB(A)
Frifältsvärde vid fasad
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BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 2
Maximal ljudnivå, 2020
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
E45, 60 km/h:
ÅDT 3369 med 19,2% tung trafik
Blästgatan, 40 km/h:
ÅDT 804 med 6,5% tung trafik
Järnväg ÅDT:
GodsDi, 0,7 st á 380 m, 40 km/h

Maximal ljudnivå i dB(A)
Frifältsvärde vid fasad
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BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 2
Maximal ljudnivå, 2020
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
E45, 60 km/h:
ÅDT 3369 med 19,2% tung trafik
Blästgatan, 40 km/h:
ÅDT 804 med 6,5% tung trafik
Järnväg ÅDT:
GodsDi, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
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BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 2
Maximal ljudnivå, 2020
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
E45, 60 km/h:
ÅDT 3369 med 19,2% tung trafik
Blästgatan, 40 km/h:
ÅDT 804 med 6,5% tung trafik
Järnväg ÅDT:
GodsDi, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
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BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 2
Ekvivalent ljudnivå, 2040
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
E45, 60 km/h:
ÅDT 3887 med 20,6% tung trafik
Blästgatan, 40 km/h:
ÅDT 918 med 7,0% tung trafik
Järnväg ÅDT:
Gods, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
GodsDi, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
Y31/32, 1,2 st á 25m, 40 km/h
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BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 2
Ekvivalent ljudnivå, 2040
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
E45, 60 km/h:
ÅDT 3887 med 20,6% tung trafik
Blästgatan, 40 km/h:
ÅDT 918 med 7,0% tung trafik
Järnväg ÅDT:
Gods, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
GodsDi, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
Y31/32, 1,2 st á 25m, 40 km/h
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BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 2
Ekvivalent ljudnivå, 2040
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
E45, 60 km/h:
ÅDT 3887 med 20,6% tung trafik
Blästgatan, 40 km/h:
ÅDT 918 med 7,0% tung trafik
Järnväg ÅDT:
Gods, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
GodsDi, 0,7 st á 380 m, 40 km/h
Y31/32, 1,2 st á 25m, 40 km/h
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BULLERKARTA

Trafikbullerspridning
MONDO Arkitekter Dalarna AB
SÄBO Orsa
Etapp 2
Ekvivalent ljudnivå, 2040
Beräkningen är baserad på
nedanstående trafikuppgifter:
E45, 60 km/h:
ÅDT 3887 med 20,6% tung trafik
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Uppdrag
På uppdrag av Orsalokaler har GeoMind utfört en erfarenhetsbaserad bedömning av hur
grundläggning med förtillverkade betongpålar eventuellt kan påverka Boggens
grundvattentäkt, ett område som omfattas av interimistiskt vattenskydd. Orsalokaler
tänker uppföra en 1- till 2-våningsbyggnad för vårdboende i Storgärde, Orsa. Med hänsyn
till byggnadens laster och de varierande geotekniska egenskaperna har Sweco
rekommenderat att byggnaden grundläggs med pålar.
Detta utlåtande har baserats på skriftligt underlag tillhandahållet av Thomas Reblin,
Sweco. Dessutom har Christer Käck, Orsalokaler, samt Thomas Rehblin genomfört ett
telefonmöte med Håkan Eriksson, GeoMind med syfte att förmedla bakgrunden till
frågeställningarna. Inget platsbesök har genomförts av undertecknad.

2

Byggteknisk, geoteknisk och hydrogeologisk bakgrund
Planerad byggnation av vårdboende inom kv. Slipstenen, Storgärde, är tänkt att
grundläggas med slagna, förtillverkade betongpålar för del av byggnaden (Sweco). Pålarna
kommer att installeras med hydraulisk fallhejare vilket genererar vibrationer samt
massundanträngning av jorden.
Med tanke på den låga byggnaden uppgår lasterna till i storleksordningen 20 á 25 kPa
(ca 2 ton/m2). Det är sällan konstruktivt optimalt att placera pålar med större
centrumavstånd än ca 4 meter med hänsyn till inducerade spänningar i byggnaden med
större bjälklags- och väggdimensioner som konsekvens. Detta medför en last per påle i
storleksordningen 320 till 400 kN. Om byggnadens tyngd ökas vid byte till betongstomme
hanteras detta genom att fler pålar installeras så att ökad last inte medför att pålarna
måste drivas djupare.
De geotekniska undersökningarna som Sweco utfört visar att, för de delar där pålning
förordas består marken av ytligt organiskt material som underlagras av silt, lokala lerlinser
och ställvis gyttja. Därunder återfinns morän med varierande mäktighet som överlagrar
berg bestående av sandsten (grundvattentäkt). Baserat på hejarsonderingar utförda av
Sweco uppgår jorddjupet till som mest 11 á 13 m.
Baserat på rekommenderad påltyp, troliga pållaster samt geotekniska förutsättningar
kommer pålarna sannolikt att behöva installeras till och avslutas i moränen som
överlagrar den grundvattenförande sandstenen. Pålarna kommer inte att behöva
penetrera genom moränen och in i sandstenen. Rekommenderad påltyp (slagen,
förtillverkad betongpåle) kan normalt inte heller drivas genom morän utan risk för att påle
skadas eller ”slås bort”. I samband med start av pålning rekommenderas att en
provpålning utförs som del av entreprenaden med syfte att kontrollera drivbarhet samt
vilken geoteknisk bärförmåga som pålarna kan uppvisa utan att penetrera för djupt i
moränen.
Med stöd av hydrogeologiska undersökningar utförda av Sweco förekommer ett antal
skilda grundvattenmagasin med mer eller mindre väl utvecklad inbördes hydraulisk
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kontakt. I Sweco PM Geoteknik, daterad rev 2021-06-15 anges att grundvattenytan är
belägen nära markytan. Det framgår dock inte vilket grundvattenmagasin som
mätvärdena representerar men GeoMind bedömer att det avser den övre öppna
akvifären. Grundvattentäkten återfinns i den djupare belägna sandstenen. Återbildning av
grundvatten i sandstenen sker via den övre akvifären och det är därför viktigt att detta
grundvatten inte är eller blir förorenat. Information om grundvattenakvifären och dess
förändring över tid tillhandahålls av Sweco.

3

Påverkan på grundvattentäkt
Installation av förtillverkade betongpålar genom de övre jordlagren medför en
massundanträngning av löst lagrade siltiga och leriga sediment med låg hydraulisk
konduktivitet (vattengenomsläpplighet). Vid installationen skapas momentant en zon
närmast pålen med små lokala kaviteter och kanaler. Efter ca två månader har en
rekonsolidering av jorden skett som gör att vidhäftning mellan påle och jord återskapas,
och som även förhindrar en vattenströmning längs med pålen. Pålarna som installeras har
en cementhalt av storleksordningen 400 kg/m3 vilket motsvarar den mängd som används i
vattentät betong. Detta medför att endast mikrosprickor i betongen kan transportera
vatten, dock med en fortsatt lägre hydraulisk konduktivitet än omgivande jord.
Installation av betongpålar kommer med andra ord inte skapa kanaler för ökad
vattengenomsläpplighet ner till grundvattenakvifären i sandstenenen. Pålarna kommer
således inte påskynda eventuella föroreningars perkolation (transport) från markyta ner
till akvifären.
Pålarnas tekniska livslängd (beräkningsmässig) sätts normalt till 120 år men den verkliga
livslängden är erfarenhetsmässigt betydligt längre. När betong utsätts för koldioxid
påbörjas så kallad karbonatisering vilket är en nedbrytningsprocess där
bindemedelsprodukterna i betong återgår till kalksten, alltså en naturlig produkt.
Karbonatisering är en mycket långsam process, speciellt när betongens hållfasthet är hög
och exponeringen för koldioxid är låg. Omfattningen av karbonatisering är betydligt större
för betongbyggnader ovan mark där betongens hållfasthet är lägre och exponering av
koldioxid är större jämfört med pålar som omsluts av jord. Dessutom är ytorna och
volymerna större för betongbyggnader.
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4

Slutsatser
Följande slutsatser kan dras:
•
•
•

•
•
•
•
•

Förtillverkade betongpålar är beständiga under mycket lång tid
Nedbrytningsprocess av betong (karbonatisering) skapar produkter som återfinns
naturligt i vår geologi (i huvudsak kalksten)
Installation av förtillverkade betongpålar skapar en zon som är tätare än
omslutande jord. Volymen pålar är endast några tiondels procent (0,3%) av hela
jordvolymen under byggnaden.
Eventuella föroreningar från yttre källor underlättar inte sin perkolation till
akvifären via pålarna.
Pålarna installeras endast ner till moränen, inte in i sandstenen.
Beroende på byggnadens tyngd justeras pålarnas centrumavstånd så att pålarnas
laster blir rimliga och hård drivning kan undvikas.
Provpålning utförs vid uppstart av pålningsentreprenaden.
Med givna förutsättningar kommer förtillverkade betongpålar inte försämra
situationen för fortsatt grundvattenbildning av vatten med god kvalitet.

GeoMind, Nacka

Håkan Eriksson
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Bakgrund
I samband med detaljplanearbetet gällande det nya planerade särskilda boendet i Orsa så
har det efterfrågats hur stort HQ100-flödet i Skyttolabäcken är vid det tänkta
detaljplaneområdet. Frågan har också ställts hur stor flödeskapacitet befintliga trummor
har belägna under Blästgatan och Moravägen.

Metod
I tidigare framtaget PM har karaktäristiska flöden beräknats för Skyttolabäcken, vid
punkten för vägtrumman under Blästgatan. De formler som använts för att beräkna
HQ50, MHQ, MQ och MLQ har hämtats från Trafikverkets råd TDOK 2014:0051,
Avvattningsteknisk dimensionering och utformning - MB 310, Version 3.0 (2017-10-12)
samt Vägverkets publikation 2008:61, VVMB 310 Hydraulisk dimensionering. För mer
info om detta hänvisas till PM – Beräkning karaktäristiska flöden Skyttolabäcken inför
planering av vattendamm/-ar i anslutning till nytt SÄBO, Orsa kommun, 2020-04-29.
Följande flödesdata i Tabell 1 nedan är hämtat från det ovan nämnda PM:et.
Tabell 1. Framräknade flödesuppgifter för Skyttolabäcken vid trumläget under Blästgatan.

Karaktäristiska flödesdata
HQ50
MHQ
MQ
MLQ

Flöde (m3/s)
2,52
0,91
0,06
0,005

För att beräkna ett HQ100-flöde i Skyttolabäcken har ett förenklat sätt använts med
hjälp av en faktor. För att beräkna hur stora flöden befintliga trummor kan avbörda då
vattennivån når trummans hjässa har Mannings formel använts (formel 4.12 i Svenskt
Vatten P110, del 2, utgåva december 2019), se Figur 1.
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Figur 1. Mannings formel

Det är viktigt att känna till att den här typen av teoretiska beräkningar innefattar normalt
sett en mer eller mindre stor osäkerhet. Datat måste nyttjas därefter.
För att kunna genomföra beräkningarna avseende vägtrummorna har trummorna och
vattendraget mätts in i fält. Höjddata har mätts in i höjdsystemet RH 2000 med hjälp av
GNNS-utrustning (Leica iCON GPS 30), mätosäkerhet +/- 5 cm.

Beräkning
HQ100-flöde
Att beräkna ett HQ100-flöde med mer precision kräver frekvensanalyser med
flödesserier på 50 år eller mer. I detta fall används ett förenklat beräkningssätt som
bygger på att man multiplicerar HQ50-flödet med en faktor 1,1. Detta kan jämföras med
faktorn 1,25 som Trafikverket anger kan användas för att beräkna ett HQ200-flöde (se
Trafikverkets dokument TDOK 2014:0051, Avvattningsteknisk dimensionering och
utformning - MB 310, Version 3.0, 2017-10-12). Här används faktor 1,1 för att egna
studier på data på flöden som SMHI har beräknat i andra sammanhang, ofta visar på en
faktor omkring den storleksordningen mellan ett HQ50 och HQ100-flöde.
HQ50-flödet i Skyttolabäcken har vid trumläget under Blästgatan tidigare beräknats till
2,52 m3/s. HQ100-flödet vid Blästgatan är således ca:
HQ100=HQ50 * 1,1= 2,77 m3/s
Ska man dimensionera en anläggning efter HQ50 eller HQ100 så kan man även behöva
beakta en klimatfaktor och/eller momentanflödet som är högre, framför allt i sjöfattiga
avrinningsområden. T ex med en klimatfaktor på 1,3 så blir det dimensionerande flödet
med utgångspunkt från HQ100 enligt följande 2,77 * 1,3=3,6 m3/s.
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Flödeskapacitet genom befintliga trummor under Blästgatan respektive Moravägen

Skyttolabäcken

Vägtrumma Moravägen

Vägtrumma Blästgatan

Figur 2. Översiktskarta vägtrummor vid Blästgatan och Moravägen belägna i centrala Orsa.
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En inmätning i fält genomfördes 2021-08-16. Då konstaterades att mellan trummorna
under Blästgatan och Moravägen finns fyra vägtrummor till. Vid besöket inmättes även
dessa fyra trummor. Kort kan nämnas att 3 av dessa har en diameter på 1400 mm (plåt)
medan den fjärde trumman har en diameter på 1200 mm (plast). Flödesberäkningarna
som utförts omfattar dock trumman under Blästgatan och Moravägen i enlighet med
beställning av uppdraget.
Blästgatan
Inmätning av trumman vid Blästgatan visar att den ligger helt horisontellt med en nivå
överkant trumma på +165,60 på både upp- och nedströmssidan. Då trumman ligger helt
horisontellt har lutningen på vattendraget i anslutning till trumläget använts för
beräkningen. Vattendraget lutar ca 5,9 ‰ (mätt på sträckan ca 2,5 m uppströms och 8,5
m nedströms trumman). Trummans diameter är 1400 mm och utgörs av en heltrumma i
korrugerad plåt. I trumman finns en stenbotten i likhet med en naturlig bäckbotten.
Bottennivån på stenlagret ligger grovt på ca +164,47 vilket ger en tjocklek på stenlagret
på ca 30 cm. Trummans längd uppgår till 16 m. Vattenytan vid trummans inlopp låg vid
inmätningstillfället på W +164,57, vilket ger ett vattendjup på ca 10 cm. Se mått och
höjder i Figur 4.

Figur 3. Vägtrumma under Blästgatan. Foto taget på uppströmssidan (2021-08-16).
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Figur 4. Uppritat tvärsnitt på trumman under Blästgatan (uppströmsänden).
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Moravägen
Inmätning av trumman vid Moravägen visar att trummans överkant på uppströmssidan
är belägen på höjden +164,63 och på nedströmssidan +164,11. Trummans diameter är
1400 mm och utgörs av en heltrumma i korrugerad plåt. Trummans längd uppgår till 46
m (mätt på trummans ovansida, trummans bottenlängd är längre då sidorna är
snedskurna i ändarna). Trummans lutning är således ca 1,1 ‰. Botten i trumman
varierar dock då det finns sediment och annat stenmaterial i trumman.
Kraftig vegetation i bäcken på nedströmssidan tillsammans med sediment gör att vattnet
däms upp i trumman på nedströmssidan av Moravägen (Figur 6, Figur 7). Eventuellt har
också en nedströms liggande trumma en dämningspåverkan som sträcker sig upp till
trumman under Moravägen. Det går dock inte att säga idag på grund av den rikliga
vegetationen och den uppgrundade bäckfåran. Från vattenytan vid trummans utlopp var
det endast 0,48 m upp till trummans överkant/hjässa. Motsvarande siffra vid trummans
inlopp var ca 1 m. Då trummans utlopp kommer vara den flödesbegränsande sektionen
så utförs beräkningarna på det tvärsnittet (Figur 8).

Figur 5. Vägtrumma under Moravägen. Fotot taget på uppströmssidan (2021-08-16).
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Figur 6. Utloppet ur trumman under Moravägen (2021-08-16). Trots det ringa flödet i bäcken så kvarstår
inte mycket höjd upp till trummans överkant/hjässa (48 cm mätt från vattenytan upp till trummans
hjässa). Trummans nedströmsände utgör den flödesbegränsande sektionen och därför används detta
tvärsnitt som grund för flödesberäkningen.

Figur 7. Mycket växtlighet och sediment i bäckfåran leder till att vattnet däms upp in i trumman under
Moravägen (trummans utlopp är belägen precis utanför bilden till höger). Ytterligare en trumma kan anas
i bilden längst bort där en tvärväg passerar över bäcken (ej inmätt).
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Figur 8. Uppritat tvärsnitt på trumman under Moravägen (nedströmsänden).

Beräkningar flödeskapacitet
Genomförda beräkningar visar att flödet i Skyttolabäcken dagen då inmätningen
genomfördes (2021-08-16) uppgick till ca 40 l/s (0,04 m3/s), vilket är strax under det
beräknade medelflödet (MQ) som uppgår till 0,06 m3/s. Trummornas flödeskapacitet då
vattennivån når trummans hjässa är enligt följande:
Vägtrumma under Blästgatan
Vägtrumma under Moravägen

2,34 m3/s
0,87 m3/s

Detta kan jämföras mot:
HQ50-flöde
HQ100-flöde

2,52 m3/s
2,77 m3/s

Med de felmarginaler som dessa beräkningar är behäftade med så kan sägas att
vägtrumman under Blästgatan inte osannolikt kan avbörda ett 100-års flöde eller strax
därunder medan trumman under Moravägen helt klart är underdimensionerad på grund
av de förhållanden som råder vid trumläget. Ska hänsyn tas till klimatfaktor och/eller
momentanflöde så är även trumman under Blästgatan underdimensionerad.
Beräkningarna redovisas närmare på kalkylblad i bilaga 1.
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Bilaga
1)

Flödesberäkningar
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Dim. beräkningar Skyttolabäcken

Bilaga 1

Beräkningar Skyttolabäcken, trumman under Blästgatan respektive Moravägen

q=A*(R^2/3)*M*ROT So (Hydraulisk beräkning Manningsformel (s.77 Svenskt Vatten P110, del 2))
q=
A=
P=
R=
So=
M=

Blästgatan 1400 mm
korrugerad
ståltrumma. L=16 m.
Bottennivå ca 2,5 m
uppstr. trumma=
Bottennivå ca 8,5 m
nedstr. trumma=
nivådiff=
Avstånd mätpunkter
Vattendragets lutning
(So)=
Moravägen. 1400 mm
korrugerad
ståltrumma. L=46 m.
Höjd trumma
uppströms=
Höjd trumma
nedströms=
nivådiff.
Längd trumma=
Lutning trumma:

flöde (m3/s)
våt tvärsnittsarea (m2)
våta perimetern (m)
hydraulisk radie = A/P (m)
bottenlutning (m/m)
Mannings tal

Anm:
164,44 plushöjd

Ej trumman

164,308 plushöjd
0,132 m
22,4 m

Ej trumman

0,0059 (m/m)

Trumman ligger helt horisontellt (överkant trumma i upp- respektive nedströmsände +165,60. Vattendragets lutning används.

Anm:
164,63
164,11
0,52 m
46 m
0,0113 (m/m)

Lutningen i botten på trumman är en annan pga ojämn fördelning av sediment i trumman.

Sida 1
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Dim. beräkningar Skyttolabäcken

Beräkningar Skyttolabäcken, trumman under Blästgatan respektive Moravägen

Vattennivå (W)

Trumma:

W +164,57 (vid
Blästgatan.
inmätningstillfället 2021- Heltrumma i plåt,
08-17). Vattendjup ca 1400 mm. L=16 m.
Nivå överkant
10 cm.
trumma upp- och
nedstr. +165,60

Fylld trumma till
hjässan, W +165,60

Blästgatan.
Heltrumma i plåt,
1400 mm. L=16 m.
Nivå överkant
trumma upp- och
nedstr. +165,60

Flöden

Våta
Hydraulisk M
Lutning (So), perimetern radie
(Mannings Q (flöde) trumma
P (m)
(A/P), m
tal)
(m3/s)
Area, A, (m2) (m/m)
0,12
0,0059
1,32
0,091
20
0,04

1,32

4,21

0,314

50

2,34

Sida 2

HQ50 enligt PM
Beräkning flöden
Skyttolabäcken, 2020‐04‐
29 (m3/s). Beräknad vid
punkten vägtrumma
Blästgatan.

HQ100, schablon‐
mässigt beräknad
med faktor 1,1 på
HQ50 (m3/s)

HQ100
med
klimatfakto
r 1,3 (m3/s) Anmärkning.

2,52

2,77

3,60 Vattendragets lutningen vid trumläget
vald då trumman i sig ligger helt plant. Mvärdet valt med hänsyn till stenbotten i
trumman. Trumman under Blästgatan
bedöms i huvudsak kunna avbörda ett
HQ100-flöde (ej medräknat klimatfaktor.)
OBS I den här typen av beräkning finns
alltid ett relativt stort mått av osäkerhet,
framför allt i att bedöma rätt mannings
tal.

2,52

2,77

3,60 Vattendragets lutningen vid trumläget
vald då trumman i sig ligger helt plant. Mvärdet valt med hänsyn till stenbotten i
trumman. Trumman under Blästgatan
bedöms i huvudsak kunna avbörda ett
HQ100-flöde (ej medräknat klimatfaktor.)
OBS I den här typen av beräkning finns
alltid ett relativt stort mått av osäkerhet,
framför allt i att bedöma rätt mannings
tal.
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Dim. beräkningar Skyttolabäcken

Flöden

Våta
Hydraulisk M
Lutning (So), perimetern radie
(Mannings Q (flöde) trumma
P (m)
(A/P), m
tal)
(m3/s)
Vattennivå (W)
Trumma:
Area, A, (m2) (m/m)
Ej möjlig att beräkna
W +163,63 (vid
Moravägen.
utifrån detta tvärsnitt
inmätningstillfället 2021- Heltrumma i plåt,
08-16).
pga dämningspåverkan.
1400 mm. L=46 m.
Dock är flödet i
Nivå överkant
bäcken/diket redan
trumma
beräknat till 0,04 m3/s,
uppströmsände
framräknat vid
+164,63,
Blästgatan.
nedströmsände
+164,11

Fylld trumma till
hjässan, W +164,11

Moravägen.
Heltrumma i plåt,
1400 mm. L=46 m.
Nivå överkant
trumma
uppströmsände
+164,63,
nedströmsände
+164,11

0,46

0,0113

3,07

0,150

60

0,87

Sida 3

HQ50 enligt PM
Beräkning flöden
Skyttolabäcken, 2020‐04‐
29 (m3/s). Beräknad vid
punkten vägtrumma
Blästgatan.

HQ100, schablon‐
mässigt beräknad
med faktor 1,1 på
HQ50 (m3/s)

HQ100
med
klimatfakto
r 1,3 (m3/s) Anmärkning.

2,52

2,77

3,60 Trummen är dämningspåverkad i
nedströmsänden (bla pga kraftig
vegetation). Detta tvärsnittet är den
flödesbegränsande sektionen i trumman,
därför väljs detta tvärsnitt för att räkna
fram vad trumman maximalt kan avbörda
då vattennivån når upp till trummans
hjässa. Dock går det inte beräkna det
aktuella flödet med utgångpunkt från
detta tvärsnittet då det är
dämningspåverkat på nedströmssidan.
Men eftersom vi räknat fram det aktuella
dagsflödet vid Blästgatan så vet vi flödet
här redan, ca 0,04 m3/s.

2,52

2,77

3,60 Flödets beräknas för den volym i
trumman som är tillgänglig ovan
vattenytan W +163,63 upp till hjässan på
trumma, +164,11. Till den volym plussas
på 0,04 m3/s som är det flödet som
framrinner då vattennivån är +163,63.
Resultaten visar att trumman idag kan
avbörda, såsom förhållandena är, ca 0,9
m3/s, dvs långt mindre än ett HQ50flöde. Trumman under Moravägen
kommer således börja begränsa vattnets
framrinning då flödena överstiger 0,9
m3/s.
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Datum | 2021-10-26

Miljöprovtagning i syfte att undersöka förekomst av
glykol i mark, Orsa kommun
Bilaga 1

Sammanställning fältprotokoll

Bilaga 2

Analysresultat

Ritning -01

Provtagningspunkter

I samband med en geoteknisk undersökning inför exploatering av området mellan Storgärdet och
Inlandsvägen påträffades en plastslang tillhörande ett äldre jordvärmesystem.
Stadsbyggnadsavdelningen har ställt som krav att eventuell glykol som kan ha läckt från slangen ska
utredas innan detaljplanen för området kan antas. Orsa lokaler AB har givit CBM AB i uppdrag att
bistå med en miljöteknisk markundersökning i syfte att klargöra eventuell markförorening inom
området. En provtagningsplan lämnades in den 7 september 2021. Undersökningen utfördes den
11 oktober 2021 och resultaten redovisas i detta PM med tillhörande bilagor.

GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR
Undersökningen utfördes genom provgropsgrävning med grävmaskin. Samtliga planerade
provgropar kunde utföras enligt plan utom Pg21:07 då misstanke om elkabel fanns inom området för
denna. Utförda provgropar framgår av ritning -01. Jordartsammansättning i respektive
provtagningspunkt framgår av bilaga 1. Som framgår av bilagan förekom endast jordar av silt och
lera inom området undantaget i Pg21:08 där fyll förekom ovan ett tunt lager av torv följt av silt.
Slangen till värmesystemet påträffades i samtliga provgropar utom Pg21:09 och Pg21:10. Prov i de
gropar där slangen påträffades uttogs som samlingsprov för nivån slangen låg på samt ca 0,1 m
under slangen. Provtagning under denna nivå var inte möjlig mot bakgrund av att grundvatten
trängde in i schakten. Pg21:02 var torrare varför prov också uttogs i nivån 0,8–1,0 mumy (slangen låt
på 0,7 mumy).
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RESULTAT
Samtliga analysresultat framgår av bilaga 2. Analysresultaten visar inte på föroreningar av glykol i
anslutning till slangen. Samtliga halter ligger under laboratoriets rapporteringsgräns.

SLUTSATSER
Den genomförda undersökningen har inte påvisat glykol i mark i anslutning till slangen. Resultaten
indikerar således inte att någon föroreningsskada föreligger inom området.

Christoffer Bruhn
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Orsa Lokaler AB

Bilaga 1
Sid 1 (2)

SAMMANSTÄLLNING BORRNINGAR
Orsa Lokaler AB

Allmänt
Provgropsgrävningen utfördes den 11 oktober 2021.

FÖRKORTNINGAR
Rb
Slb
Skr
Odex
rök
my
gvy
+
D
L
H

rörborrning = grundvattenrör (numreras med årtal följt av löpnummer)
slagborrning
skruvborrning
odexborrning
rörets överkant (mäts med locket öppet)
markytan
grundvattenyta
plushöjd
borrörets dimension i mm (se fig)
filterspetsens längd i m (se fig)
borrad spets, hålens dimension i mm (se fig)

Borrad
spets

D

L
H

Bedömning av vattenföring:

1 = Ovanför grundvattenytan
2 = Ingen vattenföring
3 = Obetydlig vattenföring

4 = Mindre god vattenföring
5 = God vattenföring
6 = Mycket god vattenföring
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BILAGBBilagaBilaga
AB X

Orsa Lokaler AB

Sid 2 (2)

BORRPUNKT

DJUP i m
under my

JORDLAGER

Pg2101

0-0,1
0,1-0,8

mull
Silt
Slang på ca 0,7 mumy

Pg2102

0-0,7

Silt/lera
Slang på 0,6 mumy

Pg2103

0-0,3
0,3-0,8

Mull
Silt
Slang på 0,7 mumy

Pg2104

0-0,3
0,3-0,9

Mull
Silt
Slang på 0,8 mumy

Pg2105

0-0,4
0,4-0,7

Mull
Silt/lera

Pg2106

0-0,6
0,6-0,9

Mull
Silt

Pg2107

n.a.

Misstänkt elkabel, ej grävning

Pg2108

0-0,1
0,1-0,7
0,7-0,8

Mull
Silt, sand, sten (fyll)
Torv
Slang på 0,7 mumy

Pg2109

0-1,5

Silt (ingen slang)

Pg2110

0-1,5

Silt (ingen slang)

VATTENGENOM- ANMÄRKNING
TRÄNGLIGHET
(STÄNGER J/N)
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Orsa Lokaler AB
Provtagning av glykol i mark

torrsubstans vid 105°C
etylenglykol
dietylenglykol
trietylenglykol
monopropylenglykol

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Bilaga 2

2101
34,4
<1.9
<1.9
<1.9
<1.9

2102 0,7-0,8
67,2
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0

2102 0,8-1,0
81,4
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0

2103
44,1
<2.0
<2.0
<2.0
<2.0

2104
76,4
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0

2105
81,3
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0

2106
48,5
<1.9
<1.9
<1.9
<1.9

2108
31,6
<1.9
<1.9
<1.9
<1.9
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Pg21:10
Pg21:09

Pg21:08

Pg21:07

Pg21:06

Pg21:05
Pg21:04

Pg21:02

Pg21:03

Pg21:01
C Bruhn Miljökonsult AB
Orsa Lokaler AB
Markprovtagning jordvärmeslang
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Inledning
Samråd hösten 2020
Granskning hösten 2021

Kungörelse

Samråd

Samrådsredogörelse

Underrättelse

Granskning

Granskningsutlåtande

Antagande

Laga kraft
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Inkomna synpunkter granskning
Länsstyrelsen
Trafikverket
Lantmäteriet
Statens geotekniska institut (SGI)
Brandkåren norra Dalarna
Sveriges geologiska undersökningar (SGU)
Ellevio
Moderaterna i Orsa
Kristdemokraterna i Orsa
Miljönämnden Mora Orsa
Nodava
Enskilda
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Länsstyrelsen och
Trafikverket – 200 årsflöde
Hur kan ett 200-årsflöde i Skyttolabäcken påverka E45
under de nya planförhållandena?
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Stabilitet
Statens Geotekniska Institut önskade förtydligande kring:

-

Risk för skred i norr
-

-

Totalstabilitet
-

-

Omfattningen av laster har förtydligats i utredningen och
marknivårestriktioner och krav på pålning införda.

Blästgatan, utrymme och stabilitet
-

-

Beräkningar har gjorts genom att testa projekteringen.
Marknivårestriktioner och krav på pålning införda.

Finns utrymme i planen för breddning av gatan.
Gatans stabilitet har utretts vidare, krävs förstärkningsåtgärder
(utskiftning).
Hur gatan byggs upp kan inte regleras i detaljplan, därför föreslås Kf
besluta om hur ombyggnationen gatan ska utföras – avstämt med Lst

Vallen längs Blästgatan
-

Har ingen funktion för detaljplanens genomförande och vidare utredning
har visat att den, eller frånvaron av den, inte heller påverkar stabiliteten
hos Blästgatan.
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Flytt av Skyttolabäcken
Bäcken behöver flyttas, och man har kommit fram till att den behöver kulverteras, för att detaljplanen ska kunna
genomföras som det är tänkt
Krävs:
Beslut om vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken – erhållits
Dispens från det generella biotopskyddet (omfattar småvatten i jordbrukslandskapet) enligt 7 kap miljöbalken –
på gång
Om detaljplanen vinner laga kraft men bäcken inte kan flyttas kan inte projektet genomföras.
Därför har vi i förslaget till beslut att Kf inte antar om inte besluten är laga kraftvunna.
Om vi har en laga kraftvunnen detaljplan som inte kan genomföras måste processen börja om.

14 Antagande - detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren - OK KS 2019/01201-126 Antagande - detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren : Presentation nybyggnation SÄBO KS 11 april

Ändringar efter granskningen


Med anledning av Trafikverkets och länsstyrelsens yttrande har planbeskrivningen
kompletterats med en tydligare beskrivning av hur 200-årsregn kan komma att påverka
Trafikverkets vägar.



Med anledning av Lantmäteriets yttrande har planbeskrivningen justerats angående
ledningsrätt.



Med anledning av yttrandet från Statens geotekniska institut har den geotekniska
utredningen kompletterats med stabilitetsberäkningar och informationen har förts in i
planbeskrivningen. Med anledning av detta har planbestämmelser för reglering av marknivåer
införts.



Nodava har utrett vilket av de två lägena för pumpstation som är att föredra och det västra
området är borttaget efter granskningen.



Planbeskrivningen justeras så att det inte är ett krav att alla de träd i allén som finns längs
Blästgatan måste återplanteras längs vägen utan de ska återplanteras inom planområdet.



Med anledning av Nodavas yttrande beskrivs dagvattenhanteringen i mer allmänna ordalag.



Med anledning av Nodavas yttrande har avsnittet om avfall kompletterats, bland annat med
information om avfallsföreskrifter.



Då vattenspeglar inte längre planeras norr om boendet har den delen av NATUR-marken
utgått ur planen.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

• föreslå kommunfullmäktige att besluta att kommunen förbinder sig att, under förutsättning att detaljplanen vinner laga
kraft, bygga om Blästgatan på en lägsta nivå om + 166,8 m.ö.h. i RH2000 samt att gatan ska byggas om med en
konstruktion som ger tillfredsställande markstabilitet med erforderlig säkerhetsfaktor för nybyggnation av väg
enligt Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktion TK GEO 13,
• ta granskningsutlåtandet som sitt eget,
• godkänna detaljplanen för vård- och omsorgsboende på Stormyren och föreslå kommunfullmäktige att anta
detaljplanen, under förutsättning att dispens från det generella biotopskyddet enligt 7 kap miljöbalken samt beslut om
bifall för vattenverksamhet enlig 11 kap miljöbalken, för flytt och kulvertering av Skyttolabäcken, har erhållits och vunnit
laga kraft,
• ärendet förklaras omedelbart justerat.
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Vidare arbete
Efter Ks beslut, skickas granskningsutlåtandet eller ett meddelande om var det finns tillgängligt, till de med kvarstående
erinran och till länsstyrelsen
Antagandehandlingarna läggs ut på hemsidan
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 11.04.2022

§ 37

OK KS 2019/01201-126

Antagande av detaljplan för Vård- och omsorgsboende på
Stormyren
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. föreslå kommunfullmäktige att besluta att kommunen förbinder sig att, under
förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft, bygga om Blästgatan på en
lägsta nivå om + 166,8 m.ö.h. i RH2000 samt att gatan ska byggas om med en
konstruktion som ger tillfredsställande markstabilitet med erforderlig

säkerhetsfaktor för nybyggnation av väg enligt Trafikverkets tekniska
krav för geokonstruktion TK GEO 13,
2. ta granskningsutlåtandet som sitt eget,
3. godkänna detaljplanen för vård- och omsorgsboende på Stormyren och föreslå
kommunfullmäktige att anta detaljplanen, under förutsättning att dispens från
det generella biotopskyddet enligt 7 kap miljöbalken samt beslut om bifall för
vattenverksamhet enlig 11 kap miljöbalken, för flytt och kulvertering av
Skyttolabäcken, har vunnit laga kraft,
4. ärendet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Joakim Larsson (M), Lars Olov Simu (KD) och Tomas Alfredsson (SD) reserverar sig
mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag den 30 september 2019 (§ 117) och
planförslaget har varit utsänt för samråd och granskning. Planens syfte är att
möjliggöra vård- och omsorgsboende. Detaljplanen medger även sådana
centrumverksamheter som kompletterar vårdboendet, exempelvis frisör, fotvård,
friskvård, kiosk, mindre servering eller samlingslokal. Därutöver medges vårdcentral
för att, om behov skulle uppstå, möjliggöra vårdcentralsfilial.
Utbyggnaden av det särskilda boendet förutsätter att Blästgatan byggs om för att kunna
nås under översvämning med ett högsta beräknat flöde från Orsasjön, vilket förutsätter
att den har en nivå om minst + 166,8 m.ö.h. Eftersom marken där Blästgatan leder, till
viss del utgörs av gyttja och silt, behöver gatan byggas om med en konstruktion som ger
tillfredställande markstabilitet.
En lokaliseringsutredning har genomförts där den aktuella platsen med sitt centrala
läge funnits vara bäst lämpad för denna typ av samhällsviktiga verksamhet. Vård- och
omsorgsboendet planeras inrymma cirka 90 platser för permanentboende och 18
korttidsplatser. Skyttolabäcken som rinner genom planområdet ges en förändrad
karaktär i samband med planens genomförande. Projektet föreslår att bäcken

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 11.04.2022

kulverteras öster om det planerade boendet och att den i söder utformas som en
slingrande bäck med en vattenspegel.
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900),
eftersom detaljplanen kan anses vara av särskilt intresse för allmänheten och eftersom
föreslagen markanvändning avviker ifrån översiktsplanen.
Detaljplanen var ute för samråd under hösten 2020 och efter samrådet sammanställdes
de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse.
Den 11 november 2021 beslutade kommunstyrelsen att detaljplanen inte bedöms
medföra betydande miljöpåverkan och godkände därefter detaljplanen för granskning.
Detaljplanen var utställd för granskning från den 15 november till den 6 december
2021. Synpunkter som inkom under granskningen har sammanställts i ett
granskningsutlåtande.
Under granskningen efterfrågade Länsstyrelsen Dalarna och Trafikverket ett
klargörande av hur väg E45 och trummor påverkas av ett 200-årsregn då planområdet
är utbyggt, med hänsyn till bräddflöde. Trafikverket påpekade att ingen påverkan
avseende dagvatten och skyfall får ske på Trafikverkets väg/vägområde efter
exploatering. Med anledning av detta har dialog förts med Trafikverket och
planbeskrivningen har kompletterats med ett avsnitt om 200-årsflödet. Trafikverket
har meddelat att de godtar resonemanget i planbeskrivningen.
Även Statens Geotekniska Institut (SGI) yttrade sig under granskningen och påpekade
bland annat att risken för skred i norra delen behövde klarläggas och att det krävdes en
bedömning som omfattar stabilitetsförhållanden för alla förutsättningar som den nya
planen medger. SGI påpekade att stabilitetsrisker i anslutning till området behövde
klarläggas och om det krävdes åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt
godtagbart sätt säkerställas i planen.
Med anledning av yttrandet har det geotekniska underlaget kompletterats.
Stabilitetsberäkningar har utförts för fem sektioner varav två sektioner för Blästgatan
på platser som bedömts kritiska avseende risk för skred. Utredningen visar att
stabiliteten är tillfredsställande för uppförande av det särskilda boendet samt för diken
och dammar i områdets södra del utan förstärkningsåtgärder. Risk för ras eller skred
föreligger således inte.
Efter granskningen har dialog förts med Länsstyrelsen Dalarna och SGI och med
anledning av detta har planbestämmelser införts i större delen av planområdet om hur
mycket marknivån får ändras. Uppförandet av boendet förutsätter att Blästgatan höjs
upp för att kunna fungera som räddningsväg men det krävs även att vägkonstruktionen
utförs med en tillfredsställande markstabilitet. För att säkerställa att Blästgatan utförs
med en konstruktion som tar hänsyn till stabiliteten i området ska kommunfullmäktige
besluta att detta ska göras innan detaljplanen antas.
Planenheten bedömer att detaljplanen, efter de justeringar och kompletteringar som
gjorts, kan antas av kommunfullmäktige. Om kommunstyrelsen godkänner
detaljplanen sänder planenheten granskningsutlåtandet till Länsstyrelsen Dalarna
samt till de som har kvarstående synpunkter.

Beslutsunderlag

Plankarta med bestämmelser, april 2022
Planbeskrivning, 2022-04-05
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 11.04.2022

Granskningsutlåtande, 2022-04-05
Samrådsredogörelse, 2021-11-02
Kompletterande geoteknisk utredning, 2022-03-07
Vattenteknisk utredning, Skyttolabäcken, 2022-01-20
Undersökning inför ev. strategisk miljöbedömning, 2020-10-01
Geoteknisk utredning, rev. B 2021-09-01
Miljöteknisk undersökning ”Skitolabäcken”, 2020-11-15
Detaljerad riskbedömning för detaljplan, 2019-12-10
Bullerutredning inför detaljplan, 2020-05-27
Utlåtande, pålning ovan grundvattenakvifär, rev. 2021-09-03
Beräkning av HQ100-årsflöde i Skyttolabäcken, 2021-08-18
Miljöprovtagning glykol, 2021-10-26

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. föreslå kommunfullmäktige att besluta att kommunen förbinder sig att, under
förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft, bygga om Blästgatan på en
lägsta nivå om + 166,8 m.ö.h. i RH2000 samt att gatan ska byggas om med en
konstruktion som ger tillfredsställande markstabilitet med erforderlig

säkerhetsfaktor för nybyggnation av väg enligt Trafikverkets tekniska
krav för geokonstruktion TK GEO 13,
2. ta granskningsutlåtandet som sitt eget,
3. godkänna detaljplanen för vård- och omsorgsboende på Stormyren och föreslå
kommunfullmäktige att anta detaljplanen, under förutsättning att dispens från
det generella biotopskyddet enligt 7 kap miljöbalken samt beslut om bifall för
vattenverksamhet enlig 11 kap miljöbalken, för flytt och kulvertering av
Skyttolabäcken, har erhållits och vunnit laga kraft,
4. ärendet förklaras omedelbart justerat.

Yrkande

Susann Lindblad (C) yrkar att stryka ordet erhållits på beslutspunkt nr 3 gällande flytt
och kulvertering av Skyttolabäcken och yrkar i övrigt bifall till tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på tjänstepersonsförslaget och Susann Lindblads
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det sistnämnda.

Sändlista

Kommunfullmäktige
Miljö- och byggnadsförvaltningen Mora Orsa, planenheten
Verksamhetsområde Samhälle
Orsa Lokaler AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

8 (19)

15 Policy för uppvaktning av förtroendevalda - OK KS 2021/00463-1 Policy för uppvaktning av förtroendevalda : Policy för uppvaktning av förtroendevalda

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-10-20
Rev: 2022-02-17
Dokument nr: OK KS 2021/00463-1, 028

Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Helene Grapenson

Policy för uppvaktning av förtroendevalda
Sammanfattning av ärendet

Syftet med denna policy är att skapa ett enhetligt hanterande av uppvaktningar av
avgående politiker i Orsa kommun.
Förslaget till policy är berett av kommunfullmäktiges presidium.

Beslutsunderlag

Policy för uppvaktning av förtroendevalda (vers 2 efter återremittering, se gulmarkerat)

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar Policy för uppvaktning av förtroendevalda.

Sändlista

Utskottet för strategi
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Personalenheten

Helene Grapenson
Personalchef
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Orsakommunsstyrdokument
Nivå

Riktningsdokument

Ramdokument

Översiktlig

Strategi
avgörandevägvalför att nå målen
för Orsakommun
Program
verksamheterochmetoderi riktning
mot målen
Handlingsplan
aktiviteter,tidsramochansvar

Policy
Orsakommunshållning

Allmän

Detaljerad

Riktlinjer
rekommenderade
sätt att agera
Regler
absolutagränseroch ska-krav

Ur kommunensRiktlinjeför Styrdokument,vadär en policy
Policynangerkommunensövergripandeförhållningssätttill något.Denkan klargörasynenpåtill
exempelföreningsbidrag,inköpochupphandlingeller personalförmåner.
Policyngerinte någrafasta
regler,baraöversiktligaprincipersomvägledningför bedömningarfrån fall till fall.
En policyskageen principatt hålla sigtill, ett sätt att sepå en vissföreteelse.En policysägertill
exempelhur kommunenställer sigtill konkurrensutsättning,
föreningsbidrag,friskvård,
hemarbete,deltid etcetera.En policyskavara kortfattad ochövergripande.

.
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Syftet med policyn
Syftet med dennapolicy är dels att få en enhetlig tillämpning av uppvaktningav förtroendevaldai
Orsakommun, dels för att lagstiftningen har regler som gör att olika tillämpningarkan leda till
förmånsbeskattning.

Uppvaktningav förtroendevalda
Följanderegler gäller för ordinarieledamot som har uppdragi kommunfullmäktige,kommun- eller
bolagsstyrelseeller gemensamnämnd. Om förtroendevaldhar flera kommunalauppdrag ska
samordningske.

Avgång
Vid avgångefter minst en hel mandatperiodmen mindre än 5 mandatperiodersom ordinarie
ledamot skauppvaktningskemed blomma eller en enklaregåva till ett värdeav högst 500kronor.
Blommanöverlämnasav kommunfullmäktigesordförandei sambandmed kommunfullmäktiges
sista sammanträdeför året, eller av ordförandei respektivestyrelsevid sistasammanträdeför året.

Avgångefter minst fem mandatperioder
En förtroendevaldsom avgårefter minst fem hela mandatperiodersom ordinarieledamot erhåller
en blomma till ett värdeav högst 500kronor och en gåva.
Gåvansart ska följa etiskaregler, vår värdegrundoch våraövriga policydokument.Presentkortoch
kontanter är ej tillåtna enligt Skatteverketsregelverk.Värdet får ej överstiga6000kronor inklusive
moms.
Gåvanöverlämnasav kommunfullmäktigesordförandei sambandmed kommunfullmäktigessista
sammanträdeför året.

Ekonomi
Samtligakostnader förenademed uppvaktningarbekostasav kommunfullmäktige,kommun- eller
bolagsstyrelsedär uppdragetär vid tillfället för uppvaktningen.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 13.12.2021

§ 135

OK KS 2021/00463–1

Policy för uppvaktning av förtroendevalda
Beslut

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen med motiveringen att
ytterligare omvärldsbevakning bör göras och att förslaget kompletteras vad gäller
uppvaktning av ledamöter som har lång tjänstgöringstid.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med denna policy är att skapa ett enhetligt hanterande av uppvaktningar av
avgående politiker i Orsa kommun. Förslaget är att ordinarie ledamot avtackas med en
blomma eller enklare gåva till ett värde av 500 kr om den förtroendevalde har varit
aktiv minst en hel mandatperiod.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande personalenheten 2021-10-20
Policy för uppvaktning av förtroendevalda

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar Policy för uppvaktning av förtroendevalda.

Yrkande

Magnus Bjurman (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras till förvaltningen med
motiveringen att ytterligare omvärldsbevakning bör göras och att förslaget
kompletteras vad gäller uppvaktning av ledamöter som har lång tjänstgöringstid.

Beslutsgång

Ordförande ställer först proposition på Magnus Bjurmans yrkande om återremiss och
finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Sändlista

Personalenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 21.03.2022

§ 32

OK KS 2021/00463-1

Policy för uppvaktning av förtroendevalda
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar Policy för uppvaktning av förtroendevalda.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med denna policy är att skapa ett enhetligt hanterande av uppvaktningar av
avgående politiker i Orsa kommun.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet i december förra året med motiveringen att
det bör göras ytterligare omvärldsbevakning och att förslaget ska kompletteras vad
gäller uppvaktning av ledamöter som har lång tjänstgöringstid.
Därefter har förslaget till policy kompletterats med att en förtroendevald som avgår
efter minst fem hela mandatperioder som ordinarie ledamot får en blomma till ett
värde av högst 500 kronor och en gåva till ett värde av högst 6 000 kr. En
förtroendevald som avgår som ordinarie ledamot efter en mandatperiod men mindre
än fem ska avtackas med en blomma eller en gåva till ett värde av högst 500 kr.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-03-01
Tjänsteutlåtande personalenheten 2021-10-20 (rev 2022-02-17)
Policy för uppvaktning av förtroendevalda (vers 2 efter återremittering)
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-12-13

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar Policy för uppvaktning av förtroendevalda.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 13.12.2021

§ 135

OK KS 2021/00463–1

Policy för uppvaktning av förtroendevalda
Beslut

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen med motiveringen att
ytterligare omvärldsbevakning bör göras och att förslaget kompletteras vad gäller
uppvaktning av ledamöter som har lång tjänstgöringstid.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med denna policy är att skapa ett enhetligt hanterande av uppvaktningar av
avgående politiker i Orsa kommun. Förslaget är att ordinarie ledamot avtackas med en
blomma eller enklare gåva till ett värde av 500 kr om den förtroendevalde har varit
aktiv minst en hel mandatperiod.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande personalenheten 2021-10-20
Policy för uppvaktning av förtroendevalda

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar Policy för uppvaktning av förtroendevalda.

Yrkande

Magnus Bjurman (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras till förvaltningen med
motiveringen att ytterligare omvärldsbevakning bör göras och att förslaget
kompletteras vad gäller uppvaktning av ledamöter som har lång tjänstgöringstid.

Beslutsgång

Ordförande ställer först proposition på Magnus Bjurmans yrkande om återremiss och
finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Sändlista

Personalenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-02-04
Dokument nr: OK KS 2022/00049-1, 041

Kommunstyrelsen
Johan Hult

Ombudgetering av investeringar från 2021 till 2022
Sammanfattning av ärendet

2021 års investeringsbudget utnyttjades inte till fullo och vid årets slut återstod 10 275
tkr. Nämnderna har inkommit med äskanden om att få föra vidare 8 684 tkr till 2022
års investeringsbudget (se bilaga).
I äskandet ingår 1 000 tkr för Omsorgsutskottet trots att de utnyttjade sin fulla
investeringsbudget år 2021.Detta med anledning av att det totalt sett ändå finns
utrymme och att omsorgen är i behov av fordonsinköp både vad gäller utökning av
fordon samt utbyte av leasingbil.

Beslutsunderlag

Investeringsbudget 2022

Förslag till beslut

Utskottet för strategi:
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla äskade omföringar av
investeringsmedel om totalt 8 684 tkr till 2022 års investeringsbudget.

Sändlista

Utskottet för strategi
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Johan Hult
Ekonomichef

1(1)
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ÄSKANDE OMBUDGETERING AV INVESTERINGAR
Återstår av
budget 2021
Investeringsbudget Kommunstyrelsen
Kod
PROJEKT
919201 IT-projekt/system

Summa Kommunstyrelsen/Stab

Budget 2022 Budget 2021

0,0

743,6
743,6

Önskad
ombudgetering

= möjligt
överföra 2021-2022

Utfall 2021
0,0
0,0

743,6
743,6

Investeringsbudget Service och utveckling
Kod
PROJEKT
923001 Köksutrustning
Datorer

Summa Service och utveckling

Investeringsbudget Samhälle
Kod
PROJEKT
912080 Inköp av mark
912100 Exploateringsom Lisselhed
Ospec Mark och exploatering
Utrivning alt, renovering Stordammen
Försäljning tomter
913201 Kultur och bibliotek
919210
919214
921082
922198
922440
922450
922480
922482
922483
933420
933430
933440
933510

Stadsnät
ERUF
Ospec invest gata-park Sandhedsbron
Fordon
Ombyggnad gator
Gång och cykelbanor
Vägbelysning
Vägbelysning samförläggning el
Gata samförläggning VA
Bollplaner
Ridhuset
Ishallen
Rörliga friluftslivet
Tallhed kartläggn underh- o utv plan

Summa Samhälle

2021-2022

400,0
150,0
550,0

400,0

200,1

199,9

Kommentar
Ny ugn köptes in i sep. Restnotering gör att den kommer nu
199,9 under våren

400,0

200,1

199,9

199,9
2021-2022

1 000,0
1 500,0
500,0
250,0
-500,0
150,0

450,0
2 476,9

889,4

450,0
1 587,5

150,0

116,1

33,9

5 000,0

18 350,5
0,0

8 912,3
888,4

9 438,2
-888,4

1 000,0
1 000,0
300,0
1 000,0
1 400,0

155,0
2 619,6
501,1
0,0
2 070,2
895,9

-155,0
-1 619,6
498,9
300,0
-1 070,2
504,1

500,0
300,0

377,1
201,0
544,1

-377,1
299,0
-244,1

26 927,4

18 170,2

8 757,2

5 000,0
250,0
1 000,0
1 000,0
500,0
1 000,0
1 200,0
200,0
450,0
1 000,0
300,0
300,0
20 100,0

Beskrivning
Kommentar
743,6 JH Buffert för oförutsett,
743,6

Kommentar
450,0 Köp av mark planeras.
1 587,5 färdigställa borrningar,projektering tillfartsvägar, inom DP

2022-års budget räcker
Enligt Emil klarar vi oss på 5 milj -22 men vi kanske behöver
3 000,0 buffert om ngt måte göras inom ex gata?

498,9 Plan finns för G/C uppåt Digerbergets skola.
300,0 Byte av armaturer fortsätter.
504,1 Nodava har flyttat inplanerade projket -21 till 22.

2022 års budget räcker

6 340,5
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Investeringsbudget Lärande
Kod
PROJEKT
941000 Centralt invent 10 år
941001 Centralt invent 5 år
Möbler ny förskola
941002 Centralt IT 3 år
Ljuddämpning
Utemiljö
94201x Navet
94212x Brantudden
94215x Kyrkbyn
94216x Berget
94221x Digerberget
94225x Orsaskolan

Summa Lärande

Investeringsbudget Omsorg
Kod
PROJEKT
95100 Centralt invent 10 år
951002 Centralt IT 3 år
951003 Centralt bilar 5 år
951300 HS inventarier 10 år
9521xx Lillåhem inventarier
ÄHO inventarier

Budget 2022 Budget 2021
500,0

500,0
1 500,0

Utfall 2021

2021-2022

500,0

500,0

500,0

449,0

51,0

450,9
280,9
249,8
463,1
1 893,7

1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-450,9
-280,9
-249,8
-463,1
606,3

1 500,0

100,0

2 600,0

2 500,0

Budget 2022 Budget 2021

Utfall 2021

400,0

2021-2022

300,0

450,0
250,0
688,2
300,0

Summa Omsorg

450,0
1 000,0

1 688,2

1 720,3

450,0
250,0
-458,8
300,0
-573,3
0,0
-32,1

Summa TOTALT

24 250,0

32 259,2

21 984,3

10 274,9

250,0

Beskrivning
Kommentar
400,0 Uterinkar/isplaner. Etapp 1 av 3. Succesiv plan för alla skolor.
Införande av passagesystem/inrymningslarm grundskolan. Etapp
1. Succesiv plan för alla skolor

1 147,0
573,3

Beskrivning
Kommentar

1 000,0 Behov inköp bilar och utbyte istället för leasing

1 000,0

8 684,0
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 23.02.2022

§ 17

OK KS 2022/00049-1

Ombudgetering av investeringar från 2021 till 2022
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige bifaller äskade omföringar av investeringsmedel om totalt
8 684 tkr till 2022 års investeringsbudget.

Sammanfattning av ärendet

2021 års investeringsbudget utnyttjades inte till fullo och vid årets slut återstod
10 miljoner kr (10 275 tkr). Nämnderna har inkommit med äskanden om att få föra
vidare 8 684 tkr till 2022 års investeringsbudget.
I äskandet ingår 1 000 tkr för utskottet för omsorg trots att de utnyttjade sin fulla
investeringsbudget år 2021.Detta med anledning av att det totalt sett ändå finns
utrymme. Omsorgen är också i behov av fordonsinköp både vad gäller utökning av
fordon samt utbyte av leasingbil.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ekonomienheten 2022-02-04
Investeringsbudget 2022

Förslag till beslut

Utskottet för strategi:
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla äskade omföringar av
investeringsmedel om totalt 8 684 tkr till 2022 års investeringsbudget.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 23.02.2022

§ 17

OK KS 2022/00049-1

Ombudgetering av investeringar från 2021 till 2022
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige bifaller äskade omföringar av investeringsmedel om totalt
8 684 tkr till 2022 års investeringsbudget.

Sammanfattning av ärendet

2021 års investeringsbudget utnyttjades inte till fullo och vid årets slut återstod
10 miljoner kr (10 275 tkr). Nämnderna har inkommit med äskanden om att få föra
vidare 8 684 tkr till 2022 års investeringsbudget.
I äskandet ingår 1 000 tkr för utskottet för omsorg trots att de utnyttjade sin fulla
investeringsbudget år 2021.Detta med anledning av att det totalt sett ändå finns
utrymme. Omsorgen är också i behov av fordonsinköp både vad gäller utökning av
fordon samt utbyte av leasingbil.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ekonomienheten 2022-02-04
Investeringsbudget 2022

Förslag till beslut

Utskottet för strategi:
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla äskade omföringar av
investeringsmedel om totalt 8 684 tkr till 2022 års investeringsbudget.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 08.02.2022

§ 11

OK KS 2022/00049-1

Extra ärende: Ombudgetering av investeringar från 2021 till
2022
Beslut

Utskottet för strategi:
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla äskade omföringar av
investeringsmedel om totalt 8 684 tkr till 2022 års investeringsbudget.

Sammanfattning av ärendet

2021 års investeringsbudget utnyttjades inte till fullo och vid årets slut återstod 10
miljoner kr (10 275 tkr). Nämnderna har inkommit med äskanden om att få föra vidare
8 684 tkr till 2022 års investeringsbudget.
I äskandet ingår 1 000 tkr för utskottet för omsorg trots att de utnyttjade sin fulla
investeringsbudget år 2021.Detta med anledning av att det totalt sett ändå finns
utrymme och att omsorgen är i behov av fordonsinköp både vad gäller utökning av
fordon samt utbyte av leasingbil.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ekonomienheten 2022-02-04
Investeringsbudget 2022

Förslag till beslut

Utskottet för strategi:
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla äskade omföringar av
investeringsmedel om totalt 8 684 tkr till 2022 års investeringsbudget.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Datum

Ärendebeteckning

2022-01-26

203-19728-2021

Överförmyndare i samverkan
Övre Dalarna
overformyndaren@mora.se

Inspektion hos överförmyndarna i Mora, Leksand,
Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommun den 1
december 2021
Närvarande: Annelie Björkman, enhetschef, Filippa Andersson,
administrativ handläggare, Emma Nydelius,
överförmyndarhandläggare, Kristina Svedlert,
överförmyndarhandläggare, Josef Szabó, överförmyndarhandläggare,
Helle Bryn-Jensen, tillsynsansvarig och jurist länsstyrelsen och AnnaKarin Alm, jurist länsstyrelsen.

1. Föregående inspektionsprotokoll
Med anledning av pandemin delades förra årets tillsyn upp i två
tillfällen. Ett platsbesök hos verksamheten ägde rum den 26 oktober
2020 där slumpvis utvalda akter granskades av jurister från
länsstyrelsen. Därefter hölls ett digitalt möte den 2 november 2020 där
länsstyrelsen gick igenom resultatet av aktgranskningen och hade
avstämning med verksamheten. Länsstyrelsens samlade intryck efter
tillsynen var att enheten bedriver en generellt god verksamhet och har
höga ambitioner. Dock uppmärksammades det under samtal med
enheten att enheten var underbemannad. Länsstyrelsen lyfte fram
vikten av att överförmyndarenheten har de resurser och den
bemanning som krävs för att kunna hantera såväl löpande
ärendehantering som kompetensutveckling och fördjupad granskning
och tillsyn.

2. Överförmyndarens verksamhet
2.1 Allmänt om verksamheten
De sex samarbetskommunerna har alla en ensam överförmyndare
utsedd och en gemensam tjänstemannaenhet i Mora.
Överförmyndarenheten består av fem årsarbetskrafter fördelat på en
enhetschef och fyra handläggare. Under 2022 kommer antalet
anställda att öka med en årsarbetskraft då en jurist ska anställas.

Postadress:791 84 Falun

Telefon: 010-225 00 00

E-post: dalarna@lansstyrelsen.se

Webb: lansstyrelsen.se/dalarna
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Sedan föregående års inspektion har enheten börjat använda Provisum
som handläggningsstöd. Enheten har upplevt mindre
inkörningsproblem och har påtalat för Provisum att vissa ändringar
behöver göras, men de anställda på enheten är över lag nöjda med
programmet. Provisum har tagit fram en funktion som ger
länsstyrelsen tillfällig behörighet att få insyn i systemet och det ser vi
fram emot att testa.
2.2 Granskning av årsräkningar
Enligt lämnad statistik granskades totalt 580 årsräkningar föregående
år. Av årsräkningarna var cirka 62 % inkomna i tid. Totalt skickades
75 påminnelser ut. Det överlämnades 23 vitesförelägganden till
överförmyndarna och sex lämnades till tingsrätten. Granskningen av
årsräkningarna 2021 blev färdig i juni. Två årsräkningar granskades
med anmärkningar. Den ena anmärkningen bestod i att utgifter ej hade
redovisats samt att en skuld hade uppkommit hos
Kronofogdemyndigheten trots att huvudmannen hade tillgångar. Den
andra anmärkningen gällde en ej tillfredsställande årsräkning samt
underlåtenhet att inkomma med underlag.
2.3 Ställföreträdarna och årlig omprövning av förvaltarskap
Prövningen av nya ställföreträdares lämplighet görs genom en kontroll
mot belastningsregistret, Kronofogdens register och socialtjänstens
register. Nya ställföreträdare får genomgå en heldagsutbildning som
enheten arrangerar. Därefter erbjuds ställföreträdarna fortbildning.
Kontroller av befintliga ställföreträdare görs när de tilldelas nya
uppdrag.
Omprövningen av förvaltarskap görs i samband med granskningen av
årsräkningarna.

3. Aktförvaring
Akterna förvaras i skåp i ett låsbart arkivrum. Länsstyrelsen anser att
det generellt är god ordning i akterna och att de förvaras på ett
betryggande sätt.

4. Granskning av akter
Årets tillsyn ägde rum på plats hos överförmyndarenheten i Mora den
1 december 2021. Totalt granskades 29 slumpvis utvalda akter.
Resultatet av aktgranskningen kommer att redovisas i sex separata
bilagor ställda till respektive överförmyndare.
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5. Sammanfattning av årets inspektion
Länsstyrelsens samlade intryck efter årets inspektion är att enheten
bedriver en välfungerande verksamhet med bra ordning på ärendena.
Länsstyrelsen fick ett bra bemötande under årets tillsynsbesök.
Länsstyrelsen anser att de anställda på överförmyndarenheten gör ett
bra arbete trots att enheten har varit underbemannad under en längre
tid. Det är glädjande att resurserna kommer att förstärkas med en jurist
under 2022. Länsstyrelsens kommentarer på akterna som har
granskats redovisas i respektive bilaga för varje kommun.
Tillsynen förklaras härmed avslutad.
Medverkande
Protokollet har upprättats av jurist Anna-Karin Alm och har granskats
av jurist Helle Bryn-Jensen.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför
namnunderskrift.
Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Kopia till
Överförmyndarna i samtliga kommuner
Kommunfullmäktige i samtliga kommuner
JO, jokansli1@jo.se

Protokoll efter inspektion hos överförmyndarna i norra Dalarna 2021-12-01 - OK KS 2022/00026-5 Protokoll efter inspektion hos överförmyndarna i norra Dalarna 2021-12-01 : Bilaga Orsa överförmyndarna i norra Dalarna 2021-12-01

Bilaga för Orsa
1. Verksamheten i siffror
Orsa kommun har drygt 6000 invånare och 76 ställföreträdarskap. Av ställföreträdarskapen
avser 48 vuxna personer. Antalet förvaltarskap är 12,5 % vilket är något lägre än
riksgenomsnittet på 15 %. Av beslutade arvoden står kommunen för 50 % av kostnaderna,
vilket är högre än riksgenomsnittet på 43 %.
2. Resultatet av aktgranskningen
Totalt granskades fyra akter från Orsa kommun. Tre av akterna granskades direkt utan
anmärkning och den fjärde akten har länsstyrelsen begärt återkoppling om. Efter återkoppling
från överförmyndarenheten betraktas även den akten vara utan anmärkning.
Granskade akter
Akt 021-5006 Orsa
Akt O1128
Akt O1019
Akt O1024
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Från: magnus.hoog@regiondalarna.se Skickat: den 8 februari 2022 09:40 Till:
servicecenter@avesta.se ; kommun@hedemora.se ; kommun@sater.se ; kontaktcenter@falun.se ;
kommun@borlange.se ; registrator@gagnef.se ; kommun@rattvik.se ; kommun@leksand.se ;
svc_artvise_mora Kundtjänst ; OK Funk Post Till kommunen ; AK Funk Kommun ;
kommun@malung salen.se ; vansbro.kommun@vansbro.se ; info@ludvika.se ;
kommun@smedjebacken.se
Ämne: Slutredovisning kommunalförbundet Region Dalarna mejl ½
OBS! Detta är mejl 1 av 2.
I bilagor slutredovisning från likvidationskommittén för kommunalförbundet Region Dalarna. Detta
utskick sker i enlighet med förbundsordningens § 19: ”När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som
likvidator skall direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en
förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna
tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till
slutredovisningen skall fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som skall
överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.
Notera särskilt bilaga 16b ”Eget kapital att utskifta”. Vänligen meddela Helena Kock,
helena.kock@regiondalarna.se , till vilket konto respektive återbetalning ska ske och hur betalningen
ska märkas.
Enligt uppdrag från likvidationskommittén.
Med vänliga hälsningar
Magnus Höög – Regionjurist
Region Dalarna – Regionstyrelsens förvaltning/Rättsavdelningen
Telefon: 023-77 70 54. Mobil: 070-345 15 54
E-post: magnus.hoog@regiondalarna.se www.regiondalarna.se
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Regionstyrelsen
Central förvaltning

Sammanträde
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Sida
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Regionstyrelsens Beslutsärenden
§ 14 Hemställan om att överta pensionsåtgärd
Diarienummer RD19/04739

Regionstyrelsens beslut
1.
Överta pensionsansvar för 2 förtroendevalda enligt OPF-KL från
Kommunalförbundet Region Dalarna enligt bilaga b.
2.
Upparbetade medel för täckande av de 2 förtroendevaldas framtida
pensionskostnader samt löneskatt överförs från Kommunalförbundet
Region Dalarna till Region Dalarna, totalt 695 856 kr. Beslutet
villkoras av att Likvidationskommittén för Kommunalförbundet Region
Dalarna i likvidation fattar motsvarande beslut.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Region Dalarna i likvidation hemställer om att Region
Dalarna övertar pensionsåtaganden för 2 förtroendevalda enligt bilagd
sammanställning.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
Bilaga § 14 A
b) Hemställan från Likvidationskommittén för Kommunalförbundet Region
Dalarna i likvidation (publiceras inte eftersom personuppgifter)
c) Protokollsutdrag från Personalutskottet 2020-01-22 Bilaga § 14 C
Yrkande
Ulf Berg (M) yrkar bifall till personalutskottets förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Sofia Jarl (C) och Abbe Ronsten (S) anmäler jäv

Utdrag exp 2020-02-21

till 1. Akten
2. Kaisa Rothoff
3.

Vid protokollet :

Sandra Andersson
Bestyrkes i tjänsten

Gunnel Strandberg
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Bekräftelse av överlåtelse
av varumärke
Till denna bekräftelse ska en ansökan om anteckning av ny innehavare bifogas. Bakomliggande överlåtelseavtal behöver inte bifogas.

Undertecknad har överlåtit på
Fullständigt namn

Organisationsnummer

Adress

Postadress

hela vår rätt till följande varumärke/n och/eller varumärkesansökning/ar
Registrerings- och/eller ansökningsnummer

(eller) se bifogad lista på varumärken och/eller varumärkesansökningar

Datum för varumärkets övergång

Överlåtaren

Fullständigt namn

Organisationsnummer

Adress
Postadress

Underskrift av behörig/a firmatecknare
Ort och datum

Namnteckning
Namnförtydligande

Confirmation of assignment of trademark

This confirmation must be enclosed with an application regarding the new owner. There is no need to enclose the original transfer agreement.

Undersigned, has assigned to
Complete name

Company registration number

Address

Postal address

Our entire right to the following trademark(s) and/or trademark application(s)
State registration number and/or application number

(or) see enclosed list of trademarks and/or trademark applications

Transfer date of the trademark(s)

Name of assignor
Complete name

Company registration number

Address

PRV7035 Varumärke 2017-11-15

Postal address

Signature of assignor - the person authorized to sign the company
Place and date
Signature
Clarification of signature

PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn (besökare: Kungsgatan 8, Söderhamn)
Tfn: 08-782 28 00, Fax: 0270-173 51, kundsupport@prv.se, www.prv.se

1 (1)
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§ 1 Förbundets ändamål
Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och
landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets möjligheter och främja dess
utveckling.
Kommunalförbundet handhar uppgifter av regional karaktär.

§ 2 Förbundets uppgifter
Reviderad 2011-03-10

Kommunalförbundets uppgifter är att:
1. utarbeta program för länets utveckling som medlemmarna avser att genomföra i
samarbete med andra parter,
2. samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmet,
3. utarbeta tillväxtprogram,
4. besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling,
5. besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur mm vid
upprättande av länsplaner för regional infrastruktur,
6. ta emot och bereda ansökningar om bidrag från EG:s strukturfonder avseende
mål 1 och mål 2,
7. följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet,
8. vara regionalkollektivtrafikmyndighet för Dalarnas län,
9. lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen.
Förbundet skall vidare, på grundval av medlemmarnas ställningstaganden:
10. ansvara för den regionala turistverksamheten,
11. handlägga frågor rörande Europasamarbetet,
12. samordna och utveckla ägarrollen för länets kollektivtrafik,
13. ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som
medlemmarna väljer att tillföra förbundet,
14. utgöra ett samverkans- och intresseorgan för länets kommuner i
primärkommunala frågor av gemensamt intresse.
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§ 3 Förbundets medlemmar
Medlemmar i förbundet är kommunerna i Dalarnas län:
Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung, Mora, Orsa,
Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen, samt
Landstinget i Dalarnas län.

§ 4 Förbundets namn
Förbundets namn är Region Dalarna.

§ 5 Förbundets säte
Förbundets säte är i Falun.

§ 6 Organisation
Reviderad 2006-02-08

Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen kan inrätta nämnder.

§ 7 Förbundsdirektionen
Reviderad 2006-02-08, 2014-10-08

Förbundsdirektionen ska bestå av 27 ledamöter och 27 ersättare.
Kommunerna utser vardera 1 ledamot och 1 ersättare.
Landstinget utser 10 ledamöter och 10 ersättare.
Utöver de ovan angivna 25 ledamöterna och ersättarna från kommunerna och
landstinget ska medlemmarna komma överens om vilken/vilka medlemmar som ska
utse ytterligare två ledamöter och ersättare, med hänsyn till varifrån ordförande och
1:e vice ordförande hämtas. Denna överenskommelse bekräftas av medlemmarna vid
direktionens konstituerande möte vid mandatperiodens början eller när behov av
fyllnadsval för ordföranden eller 1:e vice ordföranden föreligger.
Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och två
vice ordförande. Ordföranden tjänstgör på 100 %, 1:e vice ordförande på 50 % och
2:e vice ordförande på 25 %. Inom direktionen ska finnas ett arbetsutskott.
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Vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från samma kommun som ledamoten.
Landstingsersättarna tjänstgör i den turordning som landstingsfullmäktige har
bestämt vid valet.
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid ska bestämmelserna i 3 kap 23 och 24 §§ och 4 kap 23 a § första stycket
kommunallagen tillämpas.

§ 8 Revision
Reviderad 2007-04-20

Förbundet skall ha minst tre revisorer. Landstingsfullmäktige utser revisorerna och
deras ersättare. Valet skall föregås av samråd med övriga medlemmar. Revisorerna
och ersättarna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i
förbundsdirektionen.

§ 9 Initiativrätt
Ärenden i direktionen får väckas av
 ledamot i direktionen,
 förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen respektive landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen samt
 organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt.

§ 10 Närvarorätt
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i
direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

§ 11 Kungörelser och tillkännagivanden
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga
tillkännagivanden skall anslås på förbundets anslagstavla.
Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs skall anslås på förbundets
anslagstavla och på varje medlems anslagstavla.

§ 12 Kostnadstäckning
Reviderad 2011-03-10

Kostnaderna för förbundets verksamhet skall i den mån de inte täcks på annat sätt
erläggas genom bidrag av förbundsmedlemmarna.
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Huvudprincipen är att kostnaderna skall fördelas mellan förbundsmedlemmarna så
att kommunerna svarar för tillsammans 60 procent och landstinget för 40 procent av
det totala bidraget.
Kostnaderna kan fördelas mellan förbundsmedlemmarna så att kommunerna svarar
för tillsammans 60 till 75 procent och landstinget för 25 till 40 procent av det totala
bidraget. Den exakta fördelningen inom den angivna ramen ska årligen fastslås i
Region Dalarnas budgetbeslut, baserat på de överenskommelser om verksamheten
som medlemmarna har träffat.
Kommunernas bidrag skall bestämmas som, ett för alla lika, promilletal på respektive
medlems bidragsunderlag. Detta underlag utgörs av summan av respektive medlems
skatteintäkter och statsbidrag enligt gällande bidrags- och utjämningssystem för
kommuner och landsting. Samma fördelning skall ske för borgen som medlemmarna
ingår för kommunalförbundet.
Förbundet får för sin verksamhet uppta lån intill sammanlagt 20 Mkr. Förbundet får
inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas
godkännande.
Förbundet får inte bilda eller förvärva andelar/aktier i företag utan förbundsmedlemmarnas godkännande.
Vad avser kostnaderna för kollektivtrafiken ska särskilt avtal träffas mellan
medlemmarna.

§ 13 Ersättning för överförda uppgifter från kommunerna och
landstinget
För de uppgifter som förs över från landstinget eller från en eller flera kommuner till
kommunalförbundet skall reglering ske i särskild ordning.

§ 14 Ersättning för överförda uppgifter från staten
För de uppgifter som förs över från staten till kommunalförbundet skall reglering ske
i särskild ordning.

§ 15 Andel i tillgångar och skulder
Reviderad 2007-11-21

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och
skulder i förhållande till förbundsmedlemmarnas ansvar enligt huvudprincipen i 12 §.
Nu angivna fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall förbundet skulle
sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets
behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.
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§ 16 Budget och ekonomisk styrning
Reviderad 2006-02-08, 2014-10-08

Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den ram som
förbundsmedlemmarna enats om och som de angivit före maj månads utgång.
Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret
samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. Direktionen skall
samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast den 15 september.
Direktionen skall fastställa budgeten senast den 15 november. Budgetförslaget skall
vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap 10 § kommunallagen.
När budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på bidragen som
medlemmarna skall erlägga till förbundet enligt grunderna i 12 §.
Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar
skall samråd ske med förbundsmedlemmarna.
Direktionen skall avlämna tertialrapporter över verksamheten till förbundsmedlemmarna.

§ 17 Ersättningar
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen
samt till revisorerna och revisorsersättarna skall bestämmas enligt de ersättningsregler
som gäller för förtroendevalda i landstinget.

§ 18 Uppsägning och utträde
Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att
utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad
då uppsägningen skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan
förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan
samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån de
andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då medlemmen
utträder ur förbundet, om inte annat avtalats mellan förbundsmedlemmarna.
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs
med anledning av utträdet.

§ 19 Likvidation och upplösning
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 18 § är till ända, skall förbundet träda i likvidation.
Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.

Slutredovisning, likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna - OK KS 2022/00054-1 Slutredovisning, likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna : Förbundsordning för Region Dalarna.pdf

Förbundsordning för Region Dalarna

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen skall den i 15
§ angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas.
När förbundet har trätt i likvidation skall förbundets egendom i den mån det behövs
för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på
annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge en
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna
tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.
Till slutredovisningen skall fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

§ 20 Tvister
Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar skall, om parterna inte kan nå
en frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen (1999:116) om
skiljeförfarande.

§ 21 Bildandet och ändringar i förbundsordningen
Reviderad 2007-04-20

Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen.
Ändringar i förbundsordningen träder i kraft när samtliga medlemmars fullmäktige
har godkänt dessa.
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Uppföljning av ärenden - Utskott för samhälle
Datum

Diarienr/§

Rubrik

Uppdrag

Ansvarig

2017-11-27

2016/00088

Motion om möjlighet för
föreningar att låna/hyra
kommunala lokaler

Översyn av villkor för lokalupplåtelse till föreningslivet

Barbro F

x

2021-06-14

KF § 40

Medborgarförslag
minnessten veteraner

Kommunfullmäktige beslutar att sätta upp ett minnesmärke.
Utskottet för samhälle
beslutar om slutgiltig utformning, placering och kostnad.

Barbro
Fischerström

x

2021-02-01

§10

Serviceplan

Ny serviceplan tas med i kommunplan 2022 samt att arbetet
startar när de nationella riktlinjerna är klara

2020-10-06

§ 110

Genomförda förslag från
kommunutvecklarna

Återrapport från lärande och samhälle hur genomförande gått
och vilka förslag som realiserats.

2020-10-05

KF, § 64

Svar på motion om kulturoch bildningsplanen

Löpande utvärdering av den regionala kultur- och
bildningsplanen 2019-2022

Barbro
Fischerström

x

Mottagande av
medborgarförslag om
minnessten för FNveteraner

Sätta upp ett minnesmärke. Samhällsutskottet beslutar
utformning, placering och kostnad.

Samhälle

x

2020-10-05

KF, § 60

Birgitta
Bogren/Klaus
Csucs
Birgitta Bogren,
Christine
Alexandersson

Redovisas

Påbörjat

x

x

Avslutat
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Avsändare
Orsa kommun
Kommunrevisionen

Datum
2022-02-06

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
För kännedom till kommunfullmäktige

Granskning av finansiell planering
På uppdrag av Orsa kommuns revisorer har KPMG översiktligt granskat kommunens
långsiktiga finansiella planering. Granskningen har syftat till att bedöma om
kommunstyrelsen har en ändamålsenlig långsiktig finansiell planering.
Kommunens revisorer önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande med redovisning av
åtgärder baserat på de rekommendationer som lämnats i rapporten. Yttrandet skickas till
revisionens biträde, jenny.thorn@kpmg.se senast 2022-03-31.

För revisorerna i Orsa kommun.

Elsmari Laggar Bärjegård
Ordförande
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Granskning av finansiel planering
Rapport
Orsa kommun

KPMG AB
2021-06-10
Antal sidor 24
Antal bilagor 1

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public
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Orsa kommun
Granskning av finansiell planering
2021-06-10

1

Sammanfattning
Vi har av Orsa kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens långsiktiga
finansiella planering. I granskningen ingår att identifiera finansiella styrkor, risker och
andra utmaningar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen till övervägande del bedriver ett ändamålsenligt arbete vad gäller långsiktig finansiell planering.
Dock har vi noterat vissa förbättringsområden samt identifierat utmaningar som kommer
att påverka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar ekonomi.
Orsa kommun, liksom många andra kommuner, står inför stora utmaningar vad gäller en
långsiktig hållbar ekonomi. Vi bedömer att det kommer att krävas effektiviseringar alternativt ökade finansiella intäkter.
I kommunplanen sträcker sig kommunens finansiella planering till viss del längre än de
tre år lagstiftningen stipulerar.
De finansiella mål som fastslagits i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) bedömer vi vara till största del är ändamålsenliga. Dock bör
tidsperspektivet dvs. när målen ska vara uppnådda tydliggöras i riktlinjen. Kommunens
resultat ska enligt riktlinjen under en femårsperiod i genomsnitt uppgå till minst 1,5 procent av skatteintäkterna. Med anledning av detta mål anser vi att Kommunplanen bör
utökas och omfatta fem år mot dagens fyra år.
Då det saknas ett strategidokument som reglerar långsiktig finansiell planering rekommenderar vi kommunen att se över möjligheterna att ta fram en sammanhållen strategisk
plan som sträcker sig över tid. Detta är av stor vikt bl.a. eftersom försörjningskvoten är
hög i Orsa samtidigt som blygsamma resultat prognostiseras.
De omvärldsanalyser som presenteras är till största del adekvata underlag för att upptäcka yttre faktorer som kan påverka den långsiktiga ekonomiska planeringen. Dock saknas det i dessa dokument (analyser) en framskrivning över hur de faktorer som lyfts som
risker kan komma att påverka ekonomin över tid. Vi rekommenderar därför att utöka
analysrapporten med mer långsiktiga framåtsyftande analyser för att kunna planera långsiktigt på ett bättre sätt.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

— i Kommunplan;
-

tydliggöra vilka mål som är kopplade till god ekonomisk hushållning (3.2.2)
utöka planen till att omfatta fem år (3.2.2)

— i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR);
-

fastställa när i tiden målen ska uppnås (3.2.3)

— se över möjligheterna att ta fram en strategisk plan kopplat till långsiktig finansiell
planering som sträcker sig över tid (3.2)

— utöka kommunens omvärldsbevakning med långsiktiga ekonomiska analyser (3.3.1).
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2

Inledning/bakgrund
Vi har av Orsa kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens långsiktiga
finansiella planering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
De offentliga finanserna har präglats av god tillväxt vilket inte gått obemärkt förbi i sammanställningar av kommunernas resultaträkningar. I ett historiskt perspektiv visar skatteunderlaget en relativt låg ökningstakt. Förklaringen är framförallt att den begynnande
konjunkturnedgången som orsakat en omsvängning på arbetsmarknaden från en kraftig
ökning av arbetade timmar 2018 till en minskning 2019. Sveriges kommuner och regioners (SKR) prognos för 2020 visar att skatteunderlaget bromsar in ytterligare, till följd av
kraftig ytterligare minskning av arbetade timmar. 1
Enligt SKR har såväl coronapandemin som de åtgärder som aviserats och beslutats i
syfte att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin har haft stor påverkan på samhällsekonomin i Sverige och internationellt. Detta har betydelse för skatteunderlaget och
bidrar till att prognosen är behäftad med större osäkerhet än normalt.
Samtidigt står kommunerna inför stora demografiska utmaningar de kommande åren.
Befolkningstillväxten i riket förväntas fortsatt öka i en förhållandevis hög takt. Befolkningen förväntas dock inte vara jämnt fördelad för olika befolkningsgrupper. Det är främst
bland äldre, men också bland yngre, som utvecklingen är som högst. Detta medför att
demografin kommer ställa höga krav på kommunernas finanser framöver. I juni 2019
presenterade finansdepartementet en analys som visade att med oförändrat välfärdsåtagande skulle gapet mellan intäkter och kostnader öka till 90 miljarder kronor år 2026.
Denna utveckling kommer ställa stora krav på kommunerna att tillhandahålla kostnadseffektiva verksamheter framöver.
Med beaktande av denna utveckling anser revisorerna att det är viktigt att granska hur
Orsas kommuns förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi ser ut.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Det övergripande syftet med granskningen har varit att granska Orsas långsiktiga finansiella planering.
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:

— Vilka långtidsprognoser finns över kommunens ekonomi och är dessa förankrade på
ett ändamålsenligt sätt hos de förtroendevalda?

— Finns riktlinjer för god ekonomisk hushållning och bedöms dessa som ändamålsenliga?

— Har kommunen antagit strategidokument eller annat dokument som reglerar långsiktig finansiell planering och täcker dessa upp väsentliga områden?

— Finns en tillräcklig omvärldsbevakning för att upptäcka yttre faktorer som påverkar
den långsiktiga ekonomiska planeringen?

1

SKR, Cirkulär 20:39
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— Tar budgetprocessen hänsyn till långsiktiga volymförändringar och investeringsbehov?

I granskningen genomförs även en jämförelse av relevanta nyckeltal med jämförbara
kommuner.
Granskningen avser kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi.

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller;

— Kommunallagen
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut.

2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar med
berörda tjänstepersoner.
I granskningen har även en jämförelse av relevanta nyckeltal med jämförbara kommuner
genomförts.
Rapporten är faktakontrollerad av ekonomichef.
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3

Resultat av granskningen
För att kunna avgöra hur Orsa kommuns förutsättningar för en långsiktig hållbar ekonomi
ser ut finns ett antal faktorer att ta hänsyn till. Först och främst spelar den samhällsekonomiska utvecklingen roll då den i hög grad påverkar kommunens intäkter som till största
delen består av skatteintäkter och statsbidrag. Därutöver spelar kommunens befolkningsutveckling stor roll. Den ”enklaste” kommunen att driva är den där befolkningsutvecklingen är stabil och där ålderskullarna är lika stora mellan åren, men verkligheten är
ofta en annan. Hur åldersstrukturen ser ut och hur den förväntas förändras påverkar
efterfrågan på kommunens tjänster och ser olika ut för olika åldersgrupper vilket måste
tas i beaktande.
Rapporten inleder med att redogöra för kommunens organisation och styrande dokument som Orsa har att arbeta efter gällande långsiktig finansiell planering.

3.1

Organisation

Källa: Orsa kommun, https://orsa.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/organisationsskiss.html

Det är kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för ledning och styrning av
den kommunala verksamheten medan kommunledningsförvaltningens uppdrag är att
stödja kommunstyrelsen i arbetet att styra, leda och samordna kommunens angelägenheter.
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Kommunledningsförvaltningen leds av kommunchefen och består av ett antal avdelningar däribland Ekonomienheten. Ekonomienheten har det samordnande ansvaret för
kommunens övergripande ekonomiska frågor. I detta ingår arbete med ekonomisk planering, redovisning och budget. Ekonomienheten erbjuder service åt kommunens verksamheter och förtroendevalda i form av ekonomistöd, rådgivning och utbildning. I uppdraget ingår även att upprätthålla och förmedla de lagar, regelverk och rekommendationer som styr kommunens ekonomiadministration samt att förvalta och utveckla de ekonomiadministrativa systemen. Ekonomienheten leds av ekonomichefen. Organisatoriskt
finns under Ekonomienheten fem medarbetare.

3.2

Styrande dokument, Långsiktig finansiell planering
Kopplat till långsiktig finansiell planering har vi inom ramen för denna granskning tagit
del av styrande dokument som mer eller mindre kan kopplas mot granskningens syfte.
Nedan presenteras några av dessa styrande dokument översiktligt.

3.2.1

Vision Orsa 2050 2
Kommunfullmäktige har beslutat om Vision Orsa 2050. Visionen pekar ut följande tre
huvudområden:

— I Orsa skapar vi med människor, inte för - I Orsa får du vara den du är och bli den du
vill.

— I Orsa finns livskvalitet - Att bo i Orsa är att leva.
— I Orsa gör vi saker möjliga - I Orsa möter du det enkla.
3.2.2

Kommunplan 2021 3
Av Kommunplan 2021 framgår budget 2021 med plan för åren 2022–2024 avseende
finansieringsanalys, balansräkning, resultaträkning samt investeringsplaner. Driftbudget
för år 2021 ingår även i planen.

3.2.3

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
(RUR) 4
De ekonomiska riktlinjerna i Orsa kommun ska grunda sig på god ekonomisk hushållning
över tid. I riktlinjerna ingår även möjligheten att använda en resultatutjämningsreserv
som kan användas för att täcka underskott vid en eventuell framtida lågkonjunktur.
Förutom att de finansiella målen ska uppnås ska de resurser som behövs för att uppnå
verksamhetsmålen inrymmas i budgeterade ramar. Verksamhetsmålen ska syfta till en
högre kvalitet och ett effektivt utnyttjande av befintliga resurser på kort och lång sikt, allt
för att gynna kommunens invånare. Nedan följer en sammanfattning av de beslutade
ekonomiska målen. 5
KF 2020-03-30 § 24
KF 2020-11-30 § 87
4 KF 2016-11-21 § 84, reviderade 2019-05-27 §22, 2020-11-30 § 93
5 KS 2019-04-15 § 57 samt KS 2020-11-23 § 145
2
3
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Kommunen

— Resultatutjämningsreserv (RUR). Årlig avsättning till RUR ska ske tills den uppgår till
35 mkr.

— Soliditet. Kommunens soliditet, inklusive samtliga pensionsåtaganden, ska varje år
öka för perioden.

— Resultat. Kommunens resultat ska under en femårsperiod (inklusive innevarande år)

i genomsnitt uppgå till minst 1,5 procent av skatteintäkterna (med skatteintäkter avses
summan av skatteintäkter, generella bidrag och kommunalekonomisk utjämning).

— Lån. Kommunen ska klara sina investeringar utan att ta upp nya lån.
Bolagen

— Direktavkastning. Orsabostäder AB:s direktavkastning (rörelseresultat före avskrivningar/fastigheternas värde) ska under perioden uppgå till minst 5 procent

— Resultat. Orsa Vatten och Avfall AB ska över tid generera ett positivt resultat så att
inte det egna kapitalet urholkas.

— Resultat. Orsa Lokaler AB, resultatet efter finansiella poster ska uppgå till minst 500
tkr i genomsnitt över en period som sammanfaller med kommunens budget och planperiod.

3.2.4

Bedömning – Styrande dokument, Långsiktig finansiell planering
De strategiska dokumenten beskrivna ovan innehåller till viss del inslag som är direkt
kopplade till en långsiktig finansiell planering. Dock är det enbart Vision Orsa 2050 som
sträcker sig på riktigt lång sikt men har genom sin karaktär ganska liten direkt påverkan
på den finansiella planeringen. Styrdokumenten är politiskt förankrade då samtliga är
antagna av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
I Kommunplan 2021 sträcker sig kommunens finansiella planering till viss del längre än
de tre år lagstiftningen stipulerar. Planering görs fyra år framåt i tiden till år 2024.
Vår bedömning är att de finansiella mål som fastslagits i Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) till största del är ändamålsenliga. Dock
menar vi att målet ”Orsa Vatten och Avfall AB ska över tid generera ett positivt resultat
så att inte det egna kapitalet urholkas” bör tydliggöras med tidsperspektiv dvs. när ska
positiva resultat uppnås. Kommunens resultat ska enligt riktlinjen under en femårsperiod
(inklusive innevarande år) i genomsnitt uppgå till minst 1,5 procent av skatteintäkterna.
Med anledning av detta mål anser vi att Kommunplanen bör omfatta fem år mot dagens
fyra år.
Då det saknas ett strategidokument som reglerar långsiktig finansiell planering rekommenderar vi att se över möjligheterna att ta fram en sammanhållen strategisk plan som
sträcker sig över tid. Detta är av stor vikt bland annat eftersom försörjningskvoten är hög
i Orsa (avsnitt 4.1.2) tillsammans med de blygsamma resultat som prognostiseras
(3.3.5).
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3.3

Prognoser och övriga planeringsförutsättningar
Utöver de fastslagna styrande dokument som presenteras ovan används ett antal prognoser som ligger till grund för den finansiella planeringen. Dessa beskrivs kortfattat nedan.

3.3.1

Omvärldsbevakning
Löpande följs den förväntade utvecklingen på ”kort sikt” genom bland annat cirkulär och
makronytt från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Av intervjuerna framgår det att
för det långa perspektivet har verksamheten tagit fram Vision Orsa 2050. Omvärldsbevakning ingår även till viss del i underlag från bokslutsdag samt mål- och budgetdag.
Den demografiska utvecklingen uppges följas nogsamt både genom att ta fram egna
prognoser över fem år samt långtidsprognoser från SCB 6. De styrande är enligt verksamhetsföreträdare väl medveten om den demografiska utmaningen.

3.3.1.1

Bedömning - Omvärldsbevakning
Att ha en aktuell omvärldsanalys är en förutsättning för att ta höjd för eventuella inre och
yttre påverkande faktorer. Dock går det naturligtvis inte att ta höjd för alla eventualiteter
vilket vi sett i närtid genom pågående pandemin och dess effekter.
Vår bedömning är att de omvärldsanalyser som presenteras till största del utgör adekvata underlag för att upptäcka yttre faktorer som kan påverka den långsiktiga ekonomiska planeringen. Dock saknas det i dessa dokument (analyser) en framskrivning hur
de faktorer som lyfts som risker kan komma att påverka ekonomin över tid. Vi rekommenderar därför att utöka analysrapporten med mer långsiktiga framåtsyftande analyser
för att kunna planera långsiktigt.
Omvärldsbevakningen har inte explicit behandlats av de förtroendevalda, dock ingår delar av prognosen bland annat i verksamhetsplanen vilken är fastställd av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

3.3.2

Befolknings- och demografiprognos
Orsa kommun beställer långtidsprognos från SCB, den senaste prognosen (från 2019)
sträckte sig till år 2050. Prognosen visade på en ökning med 23 personer mellan år 2020
och 2050.

6

Statistik myndigheten
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Befolkningsprognos till år 2050
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Källa: Underlag levererat av ekonomienheten (SCB)

Antalet invånare i Orsa har under de senaste fem åren ökat, den största ökningen skett
i den yngsta åldersgruppen 0–6 år samt i åldern 19–64 år.
Vid framåtblickande åtta år framöver prognostiseras främst åldersgruppen 80 år och
äldre öka, medan de i arbetsför ålder (19–64 år) minskar markant. En viss minskning av
antalet invånare i grundskoleåldern förutspås också.
3.3.2.1

Bedömning – Befolknings- och demografiprognos
Befolknings- och demografiutveckling är viktiga faktorer för att bedöma förutsättningar
för en långsiktig hållbar ekonomi. Generellt sett blir prognoser mer och mer osäkra ju
längre prognosen sträcker sig. Dock är befolkningsprognoser mindre osäkra, åtminstone
såtillvida att vi alla blir äldre – i Sverige, Europa, och världen. Medellivslängden ökar och
de senaste 40 åren har medianåldern stigit i princip alla länder. 7 Vår bedömning är att
Orsa kommun har en adekvat befolknings- och demografiprognos där analys sker både
som helhet, men också i relevanta åldersindelningar.
En adekvat befolknings- och demografiprognos som sträcker sig över tid ger goda förutsättningar för att möta framtida utmaningar exempelvis vad gäller lokaler. Lokaler bör
planeras mer långsiktigt utifrån om det exempelvis finns behov av ökning/minskning av
vård- och omsorgsboendeplatser, skolor/förskolor etc. Förutsättningarna och grundläggande antaganden förändras ständigt och måste införlivas i demografi- och befolkningsprognosen för att den ska få så hög träffsäkerhet som möjligt. Utifrån försörjningskvotperspektivet (se avsnitt 4.1.2) är det även viktigt att ha en uppdaterad och väl

https://www.regeringen.se/contentassets/d10e4672d6b74ae0a7335d1d18cf21b8/forsorjningskvoten-iolika-delar-av-sverige---scenarier-till-ar-2050

7

9
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Revisionsrapport avseende granskning av finansiell planering - OK KS 2022/00062-1 Revisionsrapport avseende granskning av finansiell planering : Revisionsrapport granskning långsiktig finansiell planering

Orsa kommun
Granskning av finansiell planering
2021-06-10

genomarbetad demografi- och befolkningsprognos. Detta för att kunna prognostisera
framtida försörjningskvot.
Befolkningsprognosen har inte explicit behandlats av de förtroendevalda dock ingår delar av prognosen bland annat i verksamhetsplanen vilken är fastställd av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

3.3.3

Pensionsprognos
Orsa kommun använder sig av Skandia pension 8 för beräkning av pensionskostnader.
Prognos beställs ett par gånger per år och omfattar de nästkommande fem åren. Kommunen har även år 2016, av KPA, beställt en långtidsprognos som sträcker sig fram till
år 2060 och innehåller bland annat beräkningar på framtida kostnader samt vilken påverkan dessa har på likviditeten.
Kommunens totala pensionsåtaganden uppgick till 177 mnkr, år 2019. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 uppgick till 148 mnkr (84 procent) och redovisas i enlighet med
gällande lagstiftning som ansvarsförbindelse i en not till balansräkningen. Förpliktelser
intjänade från och med 1998 uppgick 29 mnkr (16 procent) och redovisas som en avsättning i balansräkningen.
Kommunen har idag inga medel specifikt avsatta för att täcka den ökade likviditetsbelastning som kommunen kommer att ha inom några år. De tidigare placeringar som kommunen haft har istället delvis använts till att öka kapitalbasen för dotterbolagen. 9
Pensionsprognosen har inte explicit behandlats av de förtroendevalda men ingår som
en del i verksamhetsplan samt årsredovisning som beslutas av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.

3.3.3.1

Bedömning – Pensionsprognos
Då pensionsutbetalningar påverkar likviditeten i förhållandevis stor utsträckning är det
av stor vikt att ha kontroll över kommande pensionsutbetalningar. Kommunen får genom
Skandia prognoser gällande pensioner, dessa sträcker sig fram till år 2025. Utöver dessa
ser vi positivt på att det tagits fram en långtidsprognos som sträcker sig fram till år 2060.
Denna ger en god grund för att kunna planera likviditeten långsiktig.
Då kommunen saknar avsatta medel för att möta kommande likviditetsbelastning gällande pensioner uppmanar vi till nogsam långsiktig planering för kommande pensionsutbetalningar då dessa påverkar likviditeten avsevärt.

3.3.4

Skatteunderlagsprognos
Orsa kommun lutar sig mot Sveriges kommuner och regioners (SKR) modell ”Skatter
och bidrag” för prognostisering av skatteintäkter. SKR uppdaterar modellen ett antal
gånger per år bland annat i samband med vår- och höstbudget. Med hjälp av modellen
prognostiseras kommunens intäkter efter olika antaganden om; skattesats, antal invånare och åldersstruktur i den egna kommunen, skatteunderlagsutvecklingen i den egna
8
9

Administrerar kommunens tjänstepensioner
KF 2020-05-25 § 43
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kommunen, skatteunderlag i riket samt anslaget för kommunalekonomisk utjämning. I
takt med att SKR uppdaterar modellen ”Skatter och bidrag” genomförs uppdateringar av
skatteprognosen kontinuerligt av kommunen.
Kommunerna kan själva i modellen ändra parametrar så som exempelvis antal invånare
och dess åldersstruktur. För utvecklingen av skatteunderlaget använder Orsa SKR:s prognos och modell tillsammans med egna antaganden om exempelvis befolkningsutveckling. Befolkningen antas minska med ca. 10 invånare årligen fram till och med 2028. Det
är lägre än om antagandet för riket hade använts. Skatteunderlaget för kommunen ökar
enligt beräkningsmodellen med i genomsnitt 2,1 procent åren 2022–2028. Skatteprognosen antar oförändrad skattesats.
Summa intäkter inkl. avräkning
samt fastighets avg. mnkr
Förändring, %

2021
440,2

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

449,7

455,8

464,5

475,0

486,3

498,0

510,2

2,2

1,4

1,6

2,2

2,4

2,4

2,4

Källa: Underlag från ekonomienheten modellen SKR:s ”Skatter och bidrag”

Skatteunderlagsprognosen har inte uttryckligen behandlats av de förtroendevalda. Däremot ingår prognosen som en underliggande handling i budgetarbetet och att budget
med verksamhetsplan samt årsredovisning beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
3.3.4.1

Bedömning – Skatteunderlagsprognos
Vi konstaterar att skatteunderlagets utveckling fram till år 2028, enligt prognosen, uppgår
till i genomsnitt 2,1 procent, förutsatt bland annat oförändrad skattesats och en befolkningsminskning med 10 personer årligen. Skatteunderlagsutvecklingen för de senaste
fem åren (2015 – 2019) uppgick i genomsnitt till 3,3 procent. Vår bedömning är att de
kommande åren kan förväntas bli finansiellt tuffare då skatteunderlaget minskar.

3.3.5

God ekonomisk hushållning
Inom ramen för det kommunala självstyret, lagstiftningen och utifrån de egna förutsättningarna behöver varje kommun definiera vad som är god ekonomisk hushållning och
sätta finansiella mål och verksamhetsmål med betydelse för ”den goda ekonomiska hushållningen”.
Enligt kommunallagen 2017:725 kap. 11 ska fullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjerna bör enligt förarbetena innehålla en uttolkning av vad god
ekonomisk hushållning betyder för kommunen och hur den mer konkret kan uppnås.
Förarbetena stipulerar även att det är angeläget att riktlinjerna för god ekonomisk hushållning (11 kap. 1 §) slår fast principer och avser det strategiska, mer långsiktiga perspektivet, det vill säga längre än det budgetperspektiv på ett år eller den plan för tre år
som behandlas i 11 kap. 4 §. Riktlinjerna bör även innehålla en uttolkning av vad god
ekonomisk hushållning betyder för kommunen och hur de mer konkret kan uppnås.
För att nå kravet om god ekonomisk hushållning ska enligt Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) följande mål uppnås:
11
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Kommunen

— Resultatutjämningsreserv (RUR). Årlig avsättning till RUR ska ske tills den uppgår till
35 mkr 10

— Soliditet. Kommunens soliditet, inklusive samtliga pensionsåtaganden, ska varje år
öka för perioden.

— Resultat. Kommunens resultat ska under en femårsperiod (inklusive innevarande år)

i genomsnitt uppgå till minst 1,5 procent av skatteintäkterna (med skatteintäkter avses
summan av skatteintäkter, generella bidrag och kommunalekonomisk utjämning).

— Lån. Kommunen ska klara sina investeringar utan att ta upp nya lån.
Bolagen

— Direktavkastning. Orsabostäder AB:s direktavkastning (rörelseresultat före avskrivningar/fastigheternas värde) ska under perioden uppgå till minst 5 procent

— Resultat. Orsa Vatten och Avfall AB ska över tid generera ett positivt resultat så att
inte det egna kapitalet urholkas.

— Resultat. Orsa Lokaler AB, resultatet efter finansiella poster ska uppgå till minst 500
tkr i genomsnitt över en period som sammanfaller med kommunens budget och planperiod. 11

Planerat resultat
För år 2021 planers för primärkommunen ett positivt resultat på 14 mnkr, för kommande
tre år prognostiseras resultat om 4,5 - 5,5 mnkr (0,9 – 1,2 procent).
Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Årets resultat, mnkr

14,0

5,5

4,5

4,5

Resultat, %

3,0

1,2

0,9

0,9

Mnkr, procent

Källa: Kommunplan 2021

3.3.5.1

Bedömning – God ekonomisk hushållning
God hushållning handlar om att styra ekonomi och verksamhet både i ett kortare och i
ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna
innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt
sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte
urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar.
Målsättningen för nivåerna på exempelvis ekonomiskt resultat och soliditet ska beslutas
lokalt av varje kommun, utifrån lokalt rådande förutsättningar. Beskrivningar bör i riktlinjerna ha ett långsiktigt perspektiv för att sedan i årsbudget konkretiseras i ett kortsiktigt
perspektiv. Vi konstaterar att Orsa kommun beslutat om Riktlinjer för god ekonomisk
10
11

KS, 2020-11-23 § 145
KS, 2019-04-15 § 57
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hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) (långsiktigt perspektiv) samt att kommunen i Kommunplan 2021 (kortsiktigt perspektiv) beslutat att resultatet för det enskilda
året ska uppgå till 14 miljon kronor (3,0 procent).

3.4

Budgetprocessen
Starten för kommande års budget är ”Boksluts- och framtidsdagen” i mars månad. Vid
denna dag presenterar respektive nämnd året som gått samt framtiden och utmaningar.
Därefter sammanställer ekonomienheten material kopplat till budgetprocessen. Respektive förvaltning/verksamhetsområde får till sig ett samlat dokument i form av ett Excellark som ska fyllas i. Av underlaget framgår bland annat förutsättningar för kommande
års budget så som löneökningar, föregående års utfall, innevarande års budget, avvikelser mot budget, kommande års kapitalkostnader etc. I Excell-arket finns även möjlighet
att lyfta fram eventuella önskemål inför kommande år.
I april samlas kommunens ledningsgrupp och nämnders underlag och önskemål presenteras. Vid denna tidpunkt är enligt verksamhetsföreträdare önskemålen/behoven större
än vad som är möjligt att genomföra utifrån skatteunderlagsprognosen. Önskemål och
ambitioner arbetas ner i nivå med skatteunderlaget och förslag till budget lämnas till strategiutskottet. Strategiutskottet består av ordföringar och vice ordföringar för nämnderna
och kommunstyrelsen. Det styrandes arbete i budgetprocessen är enligt verksamhetsföreträdare mestadels kopplat till de prioriterade områdena.
Vid ”Mål- och budgetberedningsdagen” i maj presenteras för respektive nämnd, utskott
och kommunala bolag förslag på budget, verksamhetsmål samt utmaningar och framtiden.
Kommunstyrelsen beslutar i slutet av maj/början av juni om budget och kommunfullmäktige juni. Det slutgiltiga beslutet gällande budget och plan tar kommunfullmäktige i november månad.
Investeringar
För investeringar har precis en sammanställd investeringsplan för kommunkoncernen
utarbetats. Planen sträcker sig till år 2030 och innehåller de stora projekten så som byggnation av särskilda boenden, förskola och energisatsningar. Preliminärt uppgår de totala
investeringarna till 1,2 miljarder och för att finansiera dessa skulle kommunkoncernen
behöva låna upp ca 400 mnkr.
Lokalförsörjningsplan 12
Under våren 2021 har det arbetats fram en lokalförsörjningsplan som sträcker sig till år
2030. Planen fastställer hur Orsa kommun ska sköta sin lokalförsörjning under perioden
2021–2030. Lokalförsörjningsplanen omfattar kommunkoncernens ägda och hyrda lokaler.
Lokalförsörjningsrådet har även beställt en bostadsförsörjningsplan, för planering av bostäder i kommunen. För omsorgen är lokalförsörjningsplanen mer fokuserad på

12

Lokalförsörjningsrådet 2021-04-14
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verksamhetslokaler och frågor som rör fysisk arbetsmiljö. Innehåll kopplat till boende och
boendeplatser tas upp i bostadsförsörjningsplanen.

3.4.1

Bedömning – Budgetprocessen
Vi konstaterar att framarbetande av kommande års budget och plan följer en tydlig tidplan och struktur.
Vi ser positivt på att det finns en övergripande dokumenterad investeringsplan som
sträcker sig fram till år 2030 på koncernnivå samt att det tagits fram en lokalförsörjningsplan. Båda dessa planer är adekvat underlag för den långsiktiga finansiella planeringen.
Lokalförsörjningsplanen är enligt verksamhetsföreträdare delgiven strategiutskottet och
de investeringar som ryms inom kommunplanens ramar finns beslutade däri.

14
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4

Förutsättningar för en långsiktig hållbar ekonomi
Förutom att det är viktigt att det interna arbetet med långsiktig finansiell planering sker
på rätt sätt och i tillräcklig omfattning bör jämförelse med andra kommuner tas i beaktande samt att kommunen påverkas av yttre faktorer som både kan underlätta och försvåra arbetet. Nedan lyfts ett antal yttre förutsättningar som påverkar en långsiktigt hållbar ekonomi för Orsa kommun.

4.1.1

Orsa kommun i jämförelse med andra kommuner
Spindeldiagram
Kommunens ekonomiska läge kan beskrivas med hjälp av nedanstående spindeldiagram som avser 2019. Den gröna linjen representerar genomsnittet för de tio procent
”bästa” kommunerna för respektive nyckeltal i hela Sverige medan den röda linjen representerar de tio procent ”sämsta” kommunerna. Orsa kommun representeras av den blå
linjen.

Källa: www.kolada.se
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Finansiella nyckeltal
Istället för att jämföra sig med de ”bästa eller sämsta” kommunerna i landet är det vanligt
att kommunerna jämför sig med liknande kommuner så som de kommuner som ingår i
samma kommungrupp som Orsa. Kommunerna i kommungrupperna är indelade med
utgångspunkt i bland annat befolkningsstorlek. Orsa ingår i kommungruppen Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner -Landsbygdskommun med besöksnäring. I gruppen ingår kommuner med minst två kriterier för besöksnäring, dvs antal gästnätter, omsättning inom detaljhandel/hotell/restaurang i förhållande till invånarantalet.
Sammanställning finansiella nyckeltal 13
2015

2016

2017

2018

2019

125

121,5

150,8

116,5

113,1

117,4

121,7

112,2

107,7

95,2

5,3

5,3

5,6

1,7

3,0

8,4

8,8

11,7

10,1

5,5

112,9

72,0

205,9

101,9

74,1

116,9

148,1

91,0

54,0

56,1

22,89

22,89

22,89

22,42

22,42

22,24

22,28

22,28

22,15

22,15

Soliditet inkl pensionsåtag. kom- Orsa
mun, (%)

-0,0

6,0

14,5

19,9

22,5

Soliditet inkl pensionsåtag. kom- Landsbygdskommun med
mun, (%)
besöksnäring

11,6

15,7

17,4

18,5

18,7

-54 560

-54 896

-57 801

-59 583

-61 330

-54 648

-56 124

-59 263

-61 279

-62 306

3,3

4,0

6,6

3,0

2,1

Kassalikviditet kommunen, (%)

Orsa

Kassalikviditet kommunen, (%)

Landsbygdskommun med
besöksnäring

Nettokostnadsavvikelse totalt
(exkl. LSS), andel (%)

Orsa

Nettokostnadsavvikelse totalt
(exkl. LSS), andel (%)

Landsbygdskommun med
besöksnäring

Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%)

Orsa

Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%)

Landsbygdskommun med
besöksnäring

Skattesats till kommun, (%)

Orsa

Skattesats till kommun, (%)

Landsbygdskommun med
besöksnäring

Verksamhetens nettokostnader
enligt resultaträkningen kommun, kr/inv
Verksamhetens nettokostnader
enligt resultaträkningen kommun, kr/inv
Årets resultat som andel av
skatt & generella statsbidrag
kommun, (%)

Orsa
Landsbygdskommun med
besöksnäring
Orsa

I tabellen används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med kommungruppen. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner/regioner efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg (25 procent), de sämsta får röd färg (25 procent) och de i mitten får gul färg (50 procent).
16
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Årets resultat som andel av
skatt & generella statsbidrag
kommun, (%)

Landsbygdskommun med
besöksnäring

1,7

3,8

1,8

0,0

1,0

Källa: www.kolada.se

4.1.2

Yttre faktorer som påverkar långsiktig hållbar ekonomi
Försörjningskvot 14
Ett intressant begrepp vid framförallt långsiktiga prognoser är den demografiska försörjningskvoten. Det är önskvärt att ha ett lågt värde gällande försörjningskvoten. Orsa hade
år 2020 en försörjningskvot på 90,2 procent medan Sverige som helhet låg på 76,6 procent. Det innebär att av 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20–64 år finns
det 90 personer som är yngre eller äldre i Orsa. Ju högre tal (kvot) detta mått visar desto
tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20–64 år. Försörjningsbördan är med andra ord högre i Orsa än för Sverige i genomsnitt.

Försörjningskvot
1,000
0,900
0,800
0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000

2010

2011

2012

2013

2014
Orsa

2016

2017

2018

2019

2020

Riket

Källa: SCB, Registret över totalbefolkningen (RTB)

Kostnads- och intäktsutveckling
Andra parametrar att följa i långsiktig finansiell planering är den prognostiserade kostnads- och intäktsutvecklingen.
I tabellen nedan presenteras prisindex för kommunal verksamhet (PKV) hämtat från
SKR 15. Prisförändringen på arbetskraft är i normalfallet SKR:s prognos för timlöneökningar för anställda i kommunerna men denna gång avser SKR:s bedömning timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden. Anledningen är den stora osäkerhet som för närvarande råder och den framflyttade avtalsrörelsen. Pris på övrig förbrukning är en
Kvoten definieras som kvoten mellan den befolkning som inte är ekonomiskt aktiv och den ekonomiskt
aktiva befolkningen. Kvot <100 innebär fler som jobbar än som inte jobbar, och omvänt om kvoten >100.
15 SKR, Cirkulär 21:12
17
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sammanvägning av prognosen för konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) och en
uppskattad löneandel.
Prisindex för
verksamhet

kommunal

2019

2020

2021

2022

2023

Arbetskraftskostnader*

2,7

2,1

2,0

2,0

2,4

Övrig förbrukning

2,9

1,3

1,7

1,7

1,9

Prisförändring, %

2,7

1,8

1,9

2,3

2,3

*inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjusteringar
Källa: SKR:s cirkulär 21:12

Samhällsekonomisk utveckling
Den konjunkturåterhämtning som inleddes under tredje kvartalet 2020 går på sparlåga
till följd av pandemins andra våg och SKR räknar med att det dröjer en bit in på 2021
innan ekonomin åter får bättre fart. Skatteunderlagsprognosen för år 2020 var enligt decembercirkuläret 1,7 procent medan det i februaricirkuläret uppgick till 2,2 procent.
2019

2020

2021

2022

2023

BNP*

1,4

-3,1

2,7

3,6

2,1

Sysselsättning, timmar

-0,3

-3,9

1,4

2,3

1,2

Relativ arbetslöshet, %

6,8

8,3

8,4

8,1

7,9

Inflation, KPIF

1,7

0,5

1,3

1,4

1,8

Inflation, KPI

1,8

0,5

1,2

1,5

1,9

Skatteunderlag feb

2,8

2,2

3,0

4,1

3,5

Skatteunderlag dec

2,8

1,7

2,5

4,0

4,1

*Kalenderkorrigerat
Källa: SKR cirkulär 21:12

4.1.2.1

Bedömning – Förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi
Vi konstaterar att när det gäller Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag, Självförsörjningsgrad för kommunen investeringar samt Soliditet inkl. pensionsåtagande ligger Orsa kommun något bättre till än genomsnittet i förhållande till Sveriges
samtliga kommuner (Spindeldiagrammet ovan). Vad gäller Nettokostnadsavvikelse totalt, Kassalikviditet, Verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen och Skattesats till kommun ligger Orsa kommun en aning sämre till än genomsnittet.
Vid jämförelse med kommungruppen (tabellen Sammanställning, finansiella nyckeltal
ovan) de senaste fem åren ligger Orsa kommun varken i den ”sämsta” eller det ”bästa”
gruppen på något av nyckeltalen förutom skattesatsen där kommunen tillhör den ”sämre”
gruppen.
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Vidare konstaterar vi att försörjningsbördan är betydligt högre i Orsa än för Sverige som
genomsnitt. En hög/stigande försörjningskvot får på sikt negativa effekter på kommunens ekonomi eftersom allt färre individer ska skapa framtidens skattebas.
Tendensen tyder på att Orsa kommun har besvärliga år framför sig. Bland annat utifrån
de blygsamma överskott som det budgeterats med (i kommunplanen) samt att skatteintäkterna prognostiseras i genomsnitt uppgå till 2,1 procent vilket troligtvis inte kommer
täcka löneökningar samt övriga prisförändringar. Dock visar den senaste skatteprognosen på en viss förbättring.
Vår bedömning att de beslutade målen, framförallt gällande årets resultat, är för lågt
ställda för att kunna säkerställa långsiktig ekonomisk hållbarhet.
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5

Slutsats och rekommendationer
Det övergripande syftet med granskningen har varit att granska Orsas kommuns långsiktiga finansiella planering.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen till övervägande del bedriver ett ändamålsenligt arbete vad gäller långsiktig finansiell planering.
Dock har vi noterat vissa förbättringsområden samt identifierat utmaningar som kommer
att påverka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar ekonomi.
I kommunplanen sträcker sig kommunens finansiella planering till viss del längre än de
tre år lagstiftningen stipulerar. Planering görs fyra år framåt i tiden.
De finansiella mål som fastslagits i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) är till största del är ändamålsenliga. Dock bör tidsperspektivet
dvs. när målen ska vara uppnådda tydliggöras i riktlinjen. Kommunens resultat ska enligt
riktlinjen under en femårsperiod i genomsnitt uppgå till minst 1,5 procent av skatteintäkterna. Med anledning av detta mål anser vi att Kommunplanen bör utökas och omfatta
fem år mot dagens fyra år.
Då det saknas ett strategidokument som reglerar långsiktig finansiell planering rekommenderar vi att se över möjligheterna att ta fram en sammanhållen strategisk plan som
sträcker sig över tid. Detta är av stor vikt bland annat eftersom försörjningskvoten är hög
i Orsa samtidigt som blygsamma resultat prognostiseras.
De omvärldsanalyser som presenteras är till största del adekvata underlag för att upptäcka yttre faktorer som kan påverka den långsiktiga ekonomiska planeringen. Dock saknas det i dessa dokument (analyser) en framskrivning hur de faktorer som lyfts som
risker kan komma att påverka ekonomin över tid. Vi rekommenderar därför att utöka
analysrapporten med mer långsiktiga framåtsyftande analyser för att kunna planera långsiktigt.
Vår sammanfattande bedömning är att de kommande åren kan förväntas bli finansiellt
tuffare bland annat med anledning av att; skatteunderlaget inte ökar i samma takt som
tidigare, kommande års pensionsutbetalningar samt att försörjningsbördan är hög och
kommer att fortsätta öka. De beslutade målen, framförallt gällande årets resultat, är för
lågt ställda för att kunna säkerställa långsiktig ekonomisk hållbarhet.

5.1

Rekommendationer
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

— i Kommunplan;
-

utöka planen till att omfatta fem år (3.2.2)

— i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR);
-

fastställa när i tiden målen ska uppnås (3.2.3)

— se över möjligheterna att ta fram en strategisk plan kopplat till långsiktig finansiell
planering som sträcker sig över tid (3.2)

— utöka kommunens omvärldsbevakning med långsiktiga ekonomiska analyser (3.3.1)
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A

Svar på granskningsfrågorna

Nedan besvaras respektive granskningsfråga kortfattat. För utförligare svar hänvisas till
rapporten i sin helhet.
Vilka långtidsprognoser finns över kommunens ekonomi och är dessa förankrade på ett
ändamålsenligt sätt hos de förtroendevalda?
Inga av nedanstående prognoser har explicit behandlats av de förtroendevalda dock ingår delar av prognosen bland annat i verksamhetsplanen och årsredovisning vilka är
fastställda av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Befolknings- och demografiprognos

En adekvat befolknings- och demografiprognos som sträcker sig över tid ger goda förutsättningar för att möta framtida utmaningar exempelvis vad gäller lokaler. Lokaler bör
planeras mer långsiktigt utifrån om det exempelvis finns behov av ökning/minskning av
vård- och omsorgsboendeplatser eller utökning/minskning av skolor/förskolor etc. Förutsättningarna och grundläggande antaganden förändras ständigt och måste införlivas i
demografi- och befolkningsprognosen för att den ska få så hög träffsäkerhet som möjligt.
Orsa kommun har en adekvat befolknings- och demografiprognos där analys sker både
som helhet men också i relevanta åldersindelningar.
Pensionsprognos

Kommunen får genom Skandia prognoser gällande pensioner, dessa sträcker sig fram
till år 2025. Utöver dessa har det även tagits fram en långtidsprognos som sträcker sig
fram till år 2060. Dessa prognoser ger en god grund för att kunna planera pensioner och
likviditeten långsiktig.
Då pensionsutbetalningar påverkar likviditeten i förhållandevis stor utsträckning är det
av stor vikt att ha kontroll över kommande pensionsutbetalningar. Orsa saknar avsatta
medel för att möta kommande likviditetsbelastning gällande pensioner varför vi uppmanar till nogsam långsiktigplanering för kommande pensionsutbetalningar då dessa påverkar likviditeten avsevärt.
Skatteunderlagsprognos

Orsa kommun lutar sig mot det adekvata verktyget ”Skatter och bidrag” som SKR tagit
fram för prognostisering av skatteintäkter. Skatteunderlagets utveckling fram till år 2028
uppgår, enligt prognosen, till i genomsnitt 2,1 procent. Skatteunderlagsutvecklingen för
de senaste fem åren (2015 – 2019) uppgick i genomsnitt till 3,3 procent. Med anledning
av detta kan kommande år bli finansiellt tuffare då skatteunderlaget minskar. Dock pekade den senaste skatteunderlagsprognosen på viss förbättring.
Kommunplan 2021

Av Kommunplan 2021 framgår budget 2021 med plan för åren 2022–2024 avseende
finansieringsanalys, balansräkning, resultaträkning samt investeringsplaner. Driftbudget
för år 2021 ingår även i planen.
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Planen sträcker sig till viss del längre än de tre år lagstiftningen stipulerar, fyra år framåt
i tiden. Dock framgår det inte tydligt vilka mål som beslutats för god ekonomisk hushållning i planen.
Vidare är ett av de finansiella målen i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) att kommunens resultat ska under en femårsperiod i genomsnitt uppgå till minst 1,5 procent av skatteintäkterna. Med anledning av detta mål anser
vi att Kommunplanen bör omfatta fem år mot dagens fyra år.
Lokalförsörjningsplan

Det finns en lokalförsörjningsplan som sträcker sig till år 2030. Planen fastställer hur
Orsa kommun ska sköta sin lokalförsörjning under perioden 2021–2030. Lokalförsörjningsplanen omfattar kommunkoncernens ägda och hyrda lokaler.
Finns riktlinjer för god ekonomisk hushållning och bedöms dessa som ändamålsenliga?
Kommunfullmäktige har beslutat om Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR). Dessa är till största del är ändamålsenliga. Dock menar vi
att målet ”Orsa Vatten och Avfall AB ska över tid generera ett positivt resultat så att inte
det egna kapitalet urholkas” bör tydliggöras med tidsperspektiv dvs. när ska positiva resultat uppnås.
Har kommunen antagit strategidokument eller annat dokument som reglerar långsiktig
finansiell planering och täcker dessa upp väsentliga områden?
Det finns delar så som Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) som täcker väsentliga delar kopplat till långsiktig finansiell planering. Dock
saknas det ett sammanhållet strategiskt dokument som täcker in samtliga delar i den
långsiktiga finansiella planeringen.
Finns en tillräcklig omvärldsbevakning för att upptäcka yttre faktorer som påverkar den
långsiktiga ekonomiska planeringen?
Att ha en aktuell omvärldsanalys är en förutsättning för att ta höjd för eventuella inre och
yttre påverkande faktorer. Dock går det naturligtvis inte att ta höjd för alla eventualiteter
vilket vi sett i närtid genom pågående pandemin och dess effekter.
De omvärldsanalyser som presenteras är till största del adekvata underlag för att upptäcka yttre faktorer som kan påverka den långsiktiga ekonomiska planeringen. Dock saknas det i dessa dokument (analyser) en framskrivning hur de faktorer som lyfts som
orosmoln kan komma att påverka ekonomin över tid.
Tar budgetprocessen hänsyn till långsiktiga volymförändringar och investeringsbehov?
Framarbetande av kommande års budget och plan följer en tydlig tidplan och struktur. I
samband med budgetprocessen har samtliga nämnder möjlighet att lyfta fram volymförändringar, investeringsbehov och önskemål om utökad budgetram.
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Jämförelse av nyckeltal med jämförbara kommuner
Vid jämförelse med samtliga Sveriges kommuner ligger Orsa när det gäller Årets resultat
som andel av skatt och generella statsbidrag, Självförsörjningsgrad för kommunen investeringar samt Soliditet inkl. pensionsåtagande ligger Orsa kommun något bättre till än
genomsnittet i förhållande till Sveriges samtliga kommuner. Vad gäller Nettokostnadsavvikelse totalt, Kassalikviditet, Verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen
och Skattesats till kommun ligger Orsa kommun en aning sämre till än genomsnittet.
Vid jämförelse med kommungruppen de senaste fem åren ligger Orsa kommun varken i
den ”sämsta” eller det ”bästa” gruppen på något av nyckeltalen förutom skattesatsen där
kommunen tillhör den ”sämre” gruppen.
Försörjningsbördan är betydligt högre i Orsa än för Sverige som genomsnitt. En hög/stigande försörjningskvot får på sikt negativa effekter på kommunens ekonomi eftersom
allt färre individer ska skapa framtidens skattebas.
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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde
Tid: 2022-05-02 kl. 18:00
Plats: Tingssalen

Öppnande, närvaro, justering
Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och
frågor

1. Mottagande av frågor, interpellationer, motioner och medborgarförslag
2. Medborgarförslag om att ändra beslutet om antal barn per heltidsanställd inom
barnomsorgen
3. Medborgarförslag - gångväg efter Kaplansgatan vid Kompaniet- SaluhallenKaffestugan
4. Medborgarförslag om att låta alla Orsabor omfattas av friskvårdssatsningen
"Motionera mera"
5. Medborgarförslag om att lysa upp bågbron över älven
6. Medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på sophämtning för att
hämta/dra ut sopkärlet manuellt till sopbil

Besvarande av interpellationer och frågor
1.

Mottagande och besvarande av frågor och interpellationer

Informationsärenden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Musikskolan framträder med musik
Information från föreningen Inlandskommunerna
Information från Orsa konståkningsklubb
Information från överförmyndarverksamheten
Information från revisorerna
Information från kommunstyrelsens ordförande

Beslutsärenden
1.

Svar på motion om friskvårdspeng
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen i sin helhet.

2.

Antagande - detaljplan för Vård- och omsorgsboende på
Stormyren
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att:
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen förbinder sig att, under
förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft, bygga om Blästgatan på en
lägsta nivå om + 166,8 m.ö.h. i RH2000 samt att gatan ska byggas om med en
konstruktion som ger tillfredsställande markstabilitet med erforderlig
säkerhetsfaktor för nybyggnation av väg enligt Trafikverkets tekniska krav för
geokonstruktion TK GEO 13,
2. Kommunfullmäktige antar detaljplanen, under förutsättning att dispens
från det generella biotopskyddet enligt 7 kap miljöbalken samt beslut om
bifall för vattenverksamhet enlig 11 kap miljöbalken, för flytt och kulvertering
av Skyttolabäcken, har vunnit laga kraft.
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3.

Policy för uppvaktning av förtroendevalda
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Policy för uppvaktning av förtroendevalda.

4.

Ombudgetering av investeringar från 2021 till 2022
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller äskade omföringar av investeringsmedel om
totalt 8 684 tkr till 2022 års investeringsbudget.

Delgivningar
1.
2.
3.
4.
5.

Protokoll efter inspektion hos överförmyndarna i norra Dalarna 2021-12-01
Slutredovisning, likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna
Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktige (V)
Uppföljningslista kommunfullmäktige
Revisionsrapport avseende granskning av finansiell planering
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