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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 som visar planområdets läge i Orsa markerat i blått. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintressen 
Orsa tätort omfattas av riksintresse för friluftsliv 3 kap 6 § (1998:808) miljöbalken och 
riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § MB. Eftersom planområdet är relativt 
begränsat i storlek och beläget i direkt anslutning till tätorten bedöms detaljplanens 
genomförande inte påverka riksintressena negativt. 

Siljan-Skattungen är av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken bland 
annat med anledning av ädelfisk. Siljan, Orsasjön och Skattungen är även av 
länsstyrelsen identifierade som nationellt värdefulla vatten. Dagvatten från planområdet 
föreslås ledas till Skyttolabäcken som mynnar i Orsasjön. Med fördröjning av dagvattnet 
enligt detaljplanens förslag bedöms inte riksintresset påverkas negativt. 

Inlandsvägen/väg E45 öster om planområdet är av riksintresse för kommunikation 
enligt 3 kap 8 § miljöbalken men bedöms inte påverkas av planförslaget.  

Översiktsplan 
Översiktsplan för Orsa kommun – med utsikt mot 2035 anger markanvändningen Natur. 
Detaljplanen avviker därmed på denna punkt från översiktsplanen. Frågan om att 
etablera ett särskilt boende uppkom parallellt med slutförandet av översiktsplanen. En 
lokaliseringsutredning har gjorts där aktuell plats funnits vara bäst lämpad för 
verksamheten. 

Detaljplaner 
Delar av planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare: 

 



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

Detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren – 
Lagakrafthandling Sida 6 av 41 
 

− 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 NATUR-
marken 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 



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

Detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren – 
Lagakrafthandling Sida 13 av 41 
 

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. Jord-
bergssondering 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. Jord-
bergssondering 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.  
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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.  



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

Detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren – 
Lagakrafthandling Sida 18 av 41 
 

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. 
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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 100-
årsflöde 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 



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

Detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren – 
Lagakrafthandling Sida 32 av 41 
 

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). U-
område (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. Jord-
bergssondering 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   Daniel Falk 
Planarkitekt   Planchef 
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