GRANSKNINGSHANDLING

Dnr: 2018/677

Förslag till detaljplan för

MOSKOGSVÄGEN SAMT UPPHÄVANDE AV
”FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV ÅKERÖ
BYGGNADSPLAN”,
Leksands kommun, Dalarnas län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS

Samhällsbyggnadsutskottet gav den 2018-08-30 § 11 positivt planbesked för
att pröva detaljplan för rubricerat område. Planförslaget godkändes för
samråd av Utskottet för Samhällsbyggnad den 2021-12-09 § 208.
Planens syfte är att möjliggöra för en ny vägsträckning för att förbinda väg
938 med riksväg 70. Moskogsvägen är av mycket stor vikt för att lösa
trafiksituationen dels inom Åkerö, som belastas av en betydande mängd tung
trafik, men även avlastning av genomfartstrafik i Lisselby, centrala Leksand
och över Leksandsbron. Dagens trafiklösning är inte tillfredsställande då
närboende drabbas i hög grad av såväl störningar som brist på
trafiksäkerhet.
En angränsande byggnadsplan, "Förslag till ändring av Åkerö
byggnadsplan", kommer i samband med framtagandet av
detaljplaneförslaget för Moskogsvägen att upphävas med anledning av att
planområdet idag inte används till det som var planens syfte.
Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande
(PBL 2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från 11 januari till
och med den 4 februari 2022. Berörda sakägare, markägare, remissinstanser
och övriga berörda har beretts tillfälle till samråd genom utskick av
samrådsinbjudan per post samt annonsering i Magasin Leksand den 11
januari 2022 samt i Falu Kuriren och Dala Demokraten den 11 januari 2022.
Samrådshandlingarna har varit utställda i kommunhusets foajé och på
kommunens webbplats.
Digital dialog för allmänheten ägde rum den 26 januari 2022.
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STÄLLNINGSTAGANDE

Förslaget till detaljplan ändras med anledning av inkomna yttranden, enligt
följande:
•

En skrivelse om väghållarskap har lagts till i planbeskrivningen
som förtydligar att trafikverket är väghållaren i västra delen av
planområdet.

•

En administrativ bestämmelse har lagts ut på plankartan inom
VÄG-användningen om villkor för lov, bestämmelsen reglerar:
”Slutbesked för marklov får inte ges för vägen förrän
bulleråtgärder har kommit till stånd. Bulleråtgärderna ska
säkerställa att vägbuller från planområdet inte överskrider
gällande bullerriktvärden vid närliggande bebyggelse”.

•

Ett förtydligande om att den säkra passagen avser att vara säker
ur trafiksäkerhetsperspektiv har lagts till i planbeskrivningen.

•

Ett förtydligande om att gång- och cykelvägen inom planområdet
ska vara upplyst har lagts till i planbeskrivningen.

•

En skrivelse om förslag på kompensationsåtgärder, på grund av
naturvärden som går förlorade, har lagts till i planbeskrivningen.

•

Ett stycke om försiktighetsåtgärder angående förorenad mark har
lagts till i planbeskrivningen.

•

En skrivelse om djurlivet inom planområdet har lagts till i
planbeskrivningen.

Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun
den 14 mars 2022
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Digital dialog

Den digitala dialogen hölls i ett chattforum på kommunens webbplats den 26
januari kl. 12,00–13,00 samt kl. 18,00–19,30. De som deltog och besvarade
frågor i chatten var sektorchef Åke Sjöberg, planarkitekter Jacob Blomkvist,
trafikingenjör Lars Lindblom, mark- och exploateringsingenjör David
Wildemo, projektledare Jenny Norén, projektör Truls Persson, kommunalråd
Ulrika Liljeberg (C) och Sebastian Larsson (M) som är ordförande för
samhällsbyggnadsutskottet.
Sammanfattningsvis framfördes följande synpunkter under den digitala
dialogen:
•
•
•
•
•

Frågor om vägprojektets budget och tidsplan.
Om hur stor bullerpåverkan det blir på närboende.
Fråga om Moskogsvägen kommer kompletteras med en parallell GC-väg.
Hur nuvarande GC-passage inom planområdet kommer anpassas.
Hur kommunen tänker angående att planera för en väg inom ett
friluftsområde.

Chatten i sin helhet finns på: Chatt om detaljplanen för Moskogsvägen
(leksand.se)

BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING

Leksands kommun har upprättat en ”Undersökning om betydande
miljöpåverkan” för planområdet och bedömer att planförslaget kan innebär
betydande miljöpåverkan. Särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har
därför tagits fram parallellt med detaljplaneförslaget.

2022-02-02
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95.

2022-02-04

X

96.

2022-02-06

X

Det datum som är rött markerat i tabellen ovan, visar yttrande som inkommit efter
avslutad samrådstid.
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SAMMANSTÄLLNING AV YTTRANDEN

Nedan följer en sammanställning av de inkomna yttrandena. Kommunens
kommentarer till dessa är kursiverad. De skriftliga yttrandena, i original,
finns tillgängliga på plan- och kartavdelningen.
1. Länsstyrelsen Dalarna
”
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”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat.
En administrativ bestämmelse har lagts ut på plankartan inom VÄGanvändningen om villkor för lov, bestämmelsen reglerar:
”Slutbesked för marklov får inte ges för vägen förrän bulleråtgärder har
kommit till stånd. Bulleråtgärderna ska säkerställa att vägbuller från
planområdet inte överskrider gällande bullerriktvärden vid närliggande
bebyggelse”
Detaljplanen möjliggör inom VÄG-användningen för en cirkulationsplats
eller en fyrvägskorsning. I planarbetet har förprojektering gjorts som påvisar
att en trevägskorsning inte anses vara lämplig. Med exempelvis en
trevägskorsning faller syftet med vägen vilket i enlighet med av Trafikverket
genomförd åtgärdsvalstudie, är att minska trafikstörningar inom Åkerö,
samt att förbättra tillgängligheten till riksväg 70 och räddningstjänstens
framkomlighet. En trevägskorsning skulle dessutom medföra betydligt större
markintrång ner mot kommunens vattenskyddsområden och komma
närmare förorenad mark, samt att korsningen hamnar i lutningar.
Kommunen har i sitt arbete kommit fram till att antingen en fyrvägskorsning
eller cirkulationsplats är de enda tänkbara lösningarna, därav har
detaljplanen möjligort för dessa typer av korsningslösningar. För att kunna
göra en exakt bedömning om vilket alternativ som är bäst måste en
detaljprojektering göras, vilket kommer ske om detaljplanen vinner laga
kraft.
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Kommunen anser att framtagen dagvattenutredning är tillräcklig för
detaljplanearbetet. I planbeskrivningen står det:
”I samband med detaljprojektering av vägen ska dagvattenutredningen vara
en del av underlaget till projekteringen. Dagvatten från Moskogsvägen ska
inte påverka Trafikverkets vägar.”
Skrivelsen visar på att dagvattenfrågan kommer beaktas i kommande
projekteringar och att dagvatten inte ska påverka Trafikverkets vägar.
Ytterligare utredningar kommer ske i detaljprojekteringen av vägen och är
inte aktuellt i detta skede av detaljplanearbetet.
Kommunen har som avsikt att ta över huvudmannaskapet av det som idag är
statlig väg, inom planområdet, men fram till dess kommer vägen fortsätta
vara statlig och att detaljplanen planlägger den statliga vägen påverkar inte
nuvarande ägandeskap.
En skrivelse om väghållarskap kommer läggas till i planbeskrivningen som
förtydligar att idag är väghållaren Trafikverket.
Ett förtydligande om att den säkra passagen avser att vara säker ur
trafiksäkerhetsperspektiv har lagts till i planbeskrivningen. Sedan tidigare
står det i planbeskrivningen att ”Passagen ska vara tillräckligt bred, ha god
genomsikt och vara väl ljussatt så att den upplevs som trygg”. En justering av
den skrivelsen har gjorts som påvisar att även gång- och cykelvägen ska vara
upplyst.
Ur ett naturskyddsperspektiv så planlägger kommunen ett område som
tidigare inte varit detaljplanelagt och därmed har varit helt oskyddat. I
föreslagen detaljplan säkerställs NATUR-användningar med bestämmelse om
att marklov krävs för trädfällning för träd över 40 cm i diameter, 1,3 meter
från marknivån. Därmed skyddas stora delar av nyckelbiotopernas värde
som tidigare inte varit skyddade och därför har kunnat avverkas utan
marklov. Även ett område för skolskog och ett av områdets mest använda
stråk säkerställs i detaljplanen. Kommunen anser att naturskyddet inom
området är högre med föreslagen detaljplan än att området ej skulle vara
detaljplanelagt.
I Miljökonsekvensbeskrivningen står det så här angående
kompensationsåtgärder:
”Skogsområdets värden försvinner inom den del som tas i anspråk av vägen,
men även inom den kvarvarande skogen kan naturvärden påverkas.
Den skog som avverkas kan spridas ut som död ved i den kvarvarande skogen
för att förbättra kvaliteten på det kvarvarande habitatet.
För att bibehålla skogens kontinuitet föreslås att de äldsta träden inventeras
och skyddas från avverkning.”
Skrivelsen ovan har lagts till i planbeskrivningen.
Ett stycke om försiktighetsåtgärder angående förorenad mark har lagts till i
planbeskrivningen.
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2. Skogsstyrelsen
”

”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat.
I föreslagen detaljplan säkerställs nyckelbiotoperna så långt det är möjligt
med en NATUR-användning som också har en bestämmelse om att marklov
krävs för trädfällning för träd över 40 cm i diameter, 1,3 meter från
marknivån. Därmed skyddas stora delar av nyckelbiotopernas värde som
tidigare inte hade något skydd.
”Skogsområdets värden försvinner inom den del som tas i anspråk av vägen,
men även inom den kvarvarande skogen kan naturvärden påverkas.
Den skog som avverkas kan spridas ut som död ved i den kvarvarande skogen
för att förbättra kvaliteten på det kvarvarande habitatet.
För att bibehålla skogens kontinuitet föreslås att de äldsta träden inventeras
och skyddas från avverkning.”
Skrivelsen ovan har lagts till i planbeskrivningen.
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3. Trafikverket
”
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”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat.
En skrivelse om väghållarskap kommer läggas till i planbeskrivningen som
förtydligar att idag är väghållaren Trafikverket.
Kommunen anser att framtagen dagvattenutredning är tillräcklig för
detaljplanearbetet. I planbeskrivningen står det:
”I samband med detaljprojektering av vägen bör dagvattenutredningen vara
en del av underlaget till projekteringen. Dagvatten från Moskogsvägen ska
inte belasta Trafikverkets vägars hantering av avvattning.”
Skrivelsen visar på att dagvattenfrågan kommer beaktas i kommande
projekteringar och att dagvatten inte ska belasta Trafikverkets vägar.
Ytterligare utredningar kommer ske i detaljprojekteringen av vägen och är
inte aktuellt i detta skede av detaljplanearbetet.
Kommunen kommer fortsatt ha en dialog med Trafikverket angående
utformning i korsningen med statliga vägar, ändrat väghållarskap och
ändrat kommunalt väghållningsområde”
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4. Dala Energi AB
”

”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Dala Energis el och fiberledningar kommer
beaktas i kommande detaljplanering och projektering.
5. Brandkåren Norra Dalarna
”

Tillägg 2021-01-12:

”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat
6. Skanova
”

”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat.
Skanovas markförlagda teleanläggningar kommer beaktas i kommande
detaljplanering och projektering.

7. ”Nej till Moskogsvägen”
Nedanstående yttrande har lämnats in av totalt 74st personer.
Av vilka personer det är inlämnat redovisas vid respektive
namn i redogörelsen.
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Kommentar:
Ert yttrande är noterat.
Kommunens översiktsplan visar en långsiktig och övergripande
utvecklingsstrategi, översiktsplanen används som ett vägledande dokument i
kommunens detaljplanering men strategierna är inte bindande. Utöver
kommunens översiktsplan har en Åtgärdsvalstudie i Trafikverkets regi
genomförts, vilket visar på att den föreslagna lösningen (Moskogsvägen) ger
en stor samhällsekonomiska nytta. Dessutom har en Lokaliseringsutredning
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genomförts för att jämföra olika alternativ av vägdragningar, utredningen
lägger fast att Moskogsvägen är det bästa alternativet.
För att påbörja detaljplanering måste kommunen ta beslut på att ett sådant
arbeta ska påbörjas, vilket gäller samtlig detaljplanering. Under
detaljplaneprocessen måste olika typer av frågor utredas för att se om
föreslagen mark eller vattenanvändning anses vara lämplig.
Lokaliseringsutredningen och Åtgärdsvalstudien är framtagen av
sakkunniga experter som har använt sig av väl beprövade metoder, bland
annat genom en så kallad samhällsekonomisk effektbedömning, SEB, vilket är
en metod som Trafikverket använder för sina investeringsprojekt.
Åtgärdsvalstudien är även granskad och godkänd av experter på
Trafikverket.
Kommunen är medveten om att planerad väg kan komma att uppfattas som
en barriär mellan Källberget och Åkerö, det är därför angeläget att tillskapa
en säker passage i form av en planskild gång- och cykelväg. I den centrala
delen av planområdet sträcker det sig ett gång- och cykelstråk, i
detaljplaneförslaget säkerställs stråket med bestämmelsen gc-väg – gångoch cykelväg, vid vägområdet tillkommer en bestämmelse om tunnel1 – gångoch cykeltunnel. Passagen ska vara tillräckligt bred, ha god genomsikt och
vara väl ljussatt så att den upplevs som trygg.
I samband med att kommunfullmäktige antog detaljplanen för
bostadsområdet Källberget markerades Moskogen ut som ett framtida
vägområde. Kommunen ser fortfarande att detaljplaneförslaget är av mycket
stor vikt för lösa trafiksituationen dels inom Åkerö, som belastas av en
betydande mängd tung trafik, men även avlastning av genomfartstrafik i
Lisselby, centrala Leksand och över Leksandsbron. Dagens trafiklösning är
inte tillfredsställande då närboende inom Åkerö drabbas i hög grad av såväl
störningar som brist på trafiksäkerhet. Kommunen bedömer att framtagna
utredningar är tillräckliga för detaljplanearbetet och anser även att det
fortsatt kommer finnas ett stort behov av en Moskogsväg.
En ny Moskogsväg skulle tillgodose ett regionalt och lokalt behov. För den
nya vägsträckningen inom Moskogen är kommunen väghållare för regionala
vägar och har därför tagit ansvar, efter Åtgärdsvalstudien, att genomföra
föreslagna åtgärder i form av ny vägdragning (Moskogsvägen).
Kommunen anser att framtagen lokaliseringsutredning är ett tillräckligt
underlag för detaljplanearbetet. Utredningen är framtagen av sakkunniga
konsulter med väl betrodda metoder. Nollalternativet är tillräckligt utrett i
Åtgärdsvalstudien samt Lokaliseringsutredningen.
En ny väg skulle väsentligt öka räddningstjänstens förmåga till såväl
utryckning som inryckning. Med inryckning menas att nya områden kommer
att kunna användas för rekrytering av personal, exempelvis från Heden,
Styrsjöbo och Västanvik. Med utryckningsförmåga avses dels
effektiviseringar genom kortare insatstid till kommunens västra delar och
dels trafiksäkrare arbetsmiljö för såväl personal som enskilda eftersom
trafiksituationen på Insjövägen och Järnavägen minskas. Räddningstjänsten
har gjort bedömningen att de kommer spara 3,5 minuter vid utryckningar
mot exempelvis Siljansnäs.
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Vid ett nollalternativ behöver troligen även trafiksäkerhetshöjande åtgärder
längs med Järnavägen vidtas ytterligare så att genomsnittshastigheten blir
lägre och då ökar restiden, tillgängligheten, även för räddningstjänstens
insatser. Trots åtgärder blir barnens säkra skolvägar svårare att
åstadkomma med fortsatt och ökad genomfartstrafik.
Att tillskapa trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs med Järnavägen utan att
Moskogsvägen byggs skulle innebära bulleråtgärder i en mer omfattande
utsträckning kommer att krävas samt att framkomligheten för tung trafik och
räddningstjänsten skulle försämras.
Rekreationsmöjligheterna i Moskogen som försvinner vid genomförandet av
planförslaget bedöms inte motsvara de värden som pekas ut för
riksintressena. Förslaget till detaljplan bedöms inte påverka de kvaliteter som
utgör riksintressenas värden enligt 3 kap. 6 § och 4 kap. 1–2 § miljöbalken.
Cirka en kilometer i nordvästlig riktning om planområdet finns Åkersön som
ligger vid Siljans utlopp. Åkersön är ett tätortsnära skogsområde som är
artrikt både när det gäller växter, fåglar och övrig fauna. Genom området
går konststigen ”Se människan-stigen”, delar av stigen går längs med
Österdalälvens vattenlinje, stigen är väl anpassad för bland annat
barnvagnar.
Söder om Källberget och cirka 600 meter från planområdet är
friluftsområdet Källan-Asaklitt lokaliserat, området har ett antal kortare och
längre stigar som lämpar sig för vandring. Från Källan-Asaklitt går det att ta
sig till Asaklittstugan, stugan ligger på en höjd och är öppen för allmänheten.
Sträckan Källan-Asaklitt är ungefär 15 km lång. Med de stigar som utgår
från Källan-Asaklitt går det bland annat att ta sig till naturreservatet
Storheden som har sina värden i sina grova och gamla tallar, ett flertal stigar
korsas igenom reservatet. Avståndet till dessa rekreationsområden är mätt
från planområdet.
Ur ett naturskyddsperspektiv så planlägger kommunen ett område som
tidigare inte varit detaljplanelagt och därmed har varit helt oskyddat. I
föreslagen detaljplan säkerställs NATUR-användningar med bestämmelse om
att marklov krävs för trädfällning för träd över 40 cm i diameter, 1,3 meter
från marknivån. Därmed skyddas stora delar av nyckelbiotopernas värde
som tidigare inte varit skyddade och därför har kunnat avverkas utan
marklov. Även ett område för skolskog och ett av områdets mest använda
stråk säkerställs i detaljplanen. Kommunen anser att naturskyddet inom
området är högre med föreslagen detaljplan än att området ej skulle vara
detaljplanelagt.
Den naturvärdesinventering som Skogsstyrelsen har gjort över planområdet
syftade till att undersöka vilka rödlistade marksvampar som finns inom
området, samt att bedöma övriga skogliga naturvärden. Kommunen bedömer
att naturvärdesinventeringen är tillräcklig som underlag för
detaljplaneförslaget.
Moskogsvägen kommer antagligen inte själv kunna lösa den framtida
bullerproblematiken längs med Järnavägen. Dock kommer mindre
bulleråtgärder krävas längs med streckningen och trafikmängden kommer
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minska längs med vägen, framför allt kommer tung trafik att kunna tas sig ut
mot Riksväg 30 på ett trafiksäkrare sätt.
Bullerutredningen för Moskogsvägen har utgått för att vägen kommer ha en
hastighet på 60km/h. Dock är den trafikmängd som utredningen har utgått
från högre än vad som uppskattas kommer nyttja vägen, det gäller både
personbilar och tung trafik. Det innebär att bullerutredningen har utgått från
högre bullervärden än vad som kommer vara om Moskogsvägen byggs.
Säkerhetsperspektivet för detaljplaneförslaget har beaktats i
Lokaliseringsutredningen och Miljökonsekvensbeskrivningen för planen.
I Miljökonsekvensbeskrivningen står det bland annat så här:
”Inom och intill planområdet bedöms genomförandet av planförslaget
medföra kumulativa effekter för människors hälsa och säkerhet, främst till
följd av höjda bullernivåer, ökad risk för trafikolyckor och försämrad tillgång
till tätortsnära grönområden. Effekterna bedöms dock vara relativt små,
exempelvis underskrider bullernivåerna i regel gällande riktvärden och en
planerad planskild gång- och cykelväg under vägen erbjuder en säker
passage för fotgängare och cyklister.”
I Lokaliseringsutredningen står det bland annat så här:
”En nyprojekterad väg uppfyller dagens krav på framkomlighet, bärighet och
trafiksäkerhet.”
Kommunen anser att framtagen Miljökonsekvensanalys är tillräckligt
underlag för detaljplanen, analysen kommer fram till att detaljplaneförslaget
inte innebär en betydande miljöpåverkan och länsstyrelsen delar den
bedömningen.
Sammantaget anser kommunen att framtagna underlag till
detaljplaneförslaget uppfyller de krav som kommunen har på
detaljplaneunderlag. Därmed kommer inga ytterligare utredningar arbetas
fram till granskningen av detaljplaneförslaget.
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8.
”

”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat.
Nämnd väg heter Övermo Moskogsvägen, vilket gör att namen på vägen
och detaljplanen skiljer sig. I nuläget är det i detaljplanen föreslagen väg
benämns som Moskogsvägen. Det finns inget som omöjliggör att planerad
vägsträckning kan komma att få ett annat namn när vägbygget är
genomfört.
Vid korsningen i detaljplanens västra del finns det utrymme för att en
cirkulationsplats kan uppföras, exakt utformning och korsningslösning
kommer beaktas i detaljprojekteringen av vägen.
9.
”

”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat.
Eventuella bulleråtgärder för omkringliggande vägar, utanför
detaljplaneområdet, kommer beaktas i fortsatt projektering av
Moskogsvägen.
10.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
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11.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Utöver ovanstående har följande synpunkt lämnats:

Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
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16.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Utöver ovanstående har följande synpunkt lämnats.

Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
17.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Utöver ovanstående har följande synpunkt lämnats.
”
”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
18.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Utöver ovanstående har följande synpunkt lämnats;
”

”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
Vägen har i förprojekteringen av detaljplanen planerats att vara delvis
nedgrävd, både som bulleråtgärd och för att minska vägens påverkan på
landskapet inom Moskogen.
De bulleråtgärder som krävs för att detaljplanen ska kunna genomföras
kommer att anpassas utifrån de närboendes önskemål så långt som möjligt.
Det är en fråga för detaljprojekteringen av vägen, vilket kommer ske efter att
föreslagen detaljplan vunnit laga kraft.
En detaljplan kan inte reglera hastighetsgränser. Eventuella åtgärder, som
exempelvis fartkameror, kommer diskuteras i ett senare skede i och med
detaljprojekteringen. Detaljplaneförslaget omöjliggör inte för en sådan
lösning.
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24.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
25.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
26.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
27.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
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”
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Kommentar:
Ert yttrande är noterat.
I föreslagen detaljplan säkerställs NATUR-användningar med bestämmelse
om att marklov krävs för trädfällning för träd över 40 cm i diameter, 1,3
meter från marknivån. Därmed skyddas stora delar av de två
nyckelbiotoperna som finns inom planområdet, tidigare har dessa inte varit
skyddade och därför har kunnat avverkas utan marklov. Även ett område för
skolskog och ett av områdets mest använda stråk säkerställs i detaljplanen.
Kommunen anser att naturskyddet inom området är högre med föreslagen
detaljplan än att området ej skulle vara detaljplanelagt, då samtlig skog har
kunnat avverkats.
Kommunen är medveten om att Moskogen är ett område som genomkorsas
av ett flertal stigar och motionsspår, det handlar framför allt om naturstigar
som har en smalare karaktär. Ett bredare stråk som sträcker sig genom
större delen av Moskogen från väst till öst har pekats ut som extra värdefullt
under detaljplane- och projektarbetet då det anses vara ett huvudstråk. I och
med att det bedöms ha ett högre värde har hänsyn tagits för att bevara
sträckan intakt och detaljplanens vägområde har dragits tillräckligt mycket
söderut för att bevara stråket. Om stråket ändras eller förstörs under arbetet
med vägen bör det återgäldas till ursprungligt skick eller alternativt att en ny
dragning av stråket tillskapas. Stora delar av stråket säkerställs i
detaljplanen inom NATUR-användning och egenskapsbestämmelsen gång –
gångväg.
Rekreationsmöjligheterna i Moskogen som försvinner vid genomförandet av
planförslaget bedöms inte motsvara de värden som pekas ut för
riksintressena. Förslaget till detaljplan bedöms inte påverka de kvaliteter som
utgör riksintressenas värden enligt 3 kap. 6 § och 4 kap. 1–2 § miljöbalken.
Cirka en kilometer i nordvästlig riktning om planområdet finns Åkersön som
ligger vid Siljans utlopp. Åkersön är ett tätortsnära skogsområde som är
artrikt både när det gäller växter, fåglar och övrig fauna. Genom området
går konststigen ”Se människan-stigen”, delar av stigen går längs med
Österdalälvens vattenlinje, stigen är väl anpassad för bland annat
barnvagnar.
Söder om Källberget och cirka 600 meter från planområdet är
friluftsområdet Källan-Asaklitt lokaliserat, området har ett antal kortare och
längre stigar som lämpar sig för vandring. Från Källan-Asaklitt går det att ta
sig till Asaklittstugan, stugan ligger på en höjd och är öppen för allmänheten.
Sträckan Källan-Asaklitt är ungefär 15 km lång. Med de stigar som utgår
från Källan-Asaklitt går det bland annat att ta sig till naturreservatet
Storheden som har sina värden i sina grova och gamla tallar, ett flertal stigar
korsas igenom reservatet.
Avståndet till dessa rekreationsområden är mätt från planområdet.
Moskogsvägen kommer antagligen inte själv kunna lösa den framtida
bullerproblematiken längs med Järnavägen. Dock kommer mindre
bulleråtgärder krävas längs med streckningen och trafikmängden kommer
minska längs med vägen, framför allt kommer tung trafik att kunna tas sig ut
mot Riksväg 30 på ett trafiksäkrare sätt.
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Bullerutredningen för Moskogsvägen har utgått för att vägen kommer ha en
hastighet på 60km/h. Dock är den trafikmängd som utredningen har utgått
från högre än vad som uppskattas kommer nyttja vägen, det gäller både
personbilar och tung trafik. Det innebär att bullerutredningen har utgått från
högre bullervärden än vad som kommer vara om Moskogsvägen byggs.
29.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
30.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Utöver ovanstående har följande synpunkt lämnats.
”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
31.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Utöver ovanstående har följande synpunkt lämnats.
”

”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
Kommunen bemöter enbart yttrande gällande detaljplanen.

”
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32.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Utöver ovanstående har följande synpunkt lämnats.
”

”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
Kommunen anser att den huvudsakliga vägförbindelsen till er fastighet är
Lappmyrvägen och att den är utom detaljplaneområdet. Kommunen kommer
dock i detaljprojekteringen ta med ert yttrande i beaktande och se hur en
anslutning av stråket kan tillskapas.
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33.
”
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”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat.
Kommunens översiktsplan visar en långsiktig och övergripande
utvecklingsstrategi, översiktsplanen används som ett vägledande dokument i
kommunens detaljplanering men strategierna är inte bindande. Utöver
kommunens översiktsplan har en Åtgärdsvalstudie i Trafikverkets regi
genomförts, vilket visar på att den föreslagna lösningen (Moskogsvägen) ger
en stor samhällsekonomiska nytta. Dessutom har en Lokaliseringsutredning
genomförts för att jämföra olika alternativ av vägdragningar, utredningen
lägger fast att Moskogsvägen är det bästa alternativet.
För att påbörja detaljplanering måste kommunen ta beslut på att ett sådant
arbeta ska påbörjas, vilket gäller samtlig detaljplanering. Under
detaljplaneprocessen måste olika typer av frågor utredas för att se om
föreslagen mark eller vattenanvändning anses vara lämplig.
Lokaliseringsutredningen och Åtgärdsvalstudien är framtagen av
sakkunniga experter som har använt sig av väl beprövade metoder, bland
annat genom en så kallad samhällsekonomisk effektbedömning, SEB, vilket är
en metod som Trafikverket använder för sina investeringsprojekt.
Åtgärdsvalstudien är även granskad och godkänd av experter på
Trafikverket.
Kommunen är medveten om att planerad väg kan komma att uppfattas som
en barriär mellan Källberget och Åkerö, det är därför angeläget att tillskapa
en säker passage i form av en planskild gång- och cykelväg. I den centrala
delen av planområdet sträcker det sig ett gång- och cykelstråk, i
detaljplaneförslaget säkerställs stråket med bestämmelsen gc-väg – gångoch cykelväg, vid vägområdet tillkommer en bestämmelse om tunnel1 – gångoch cykeltunnel. Passagen ska vara tillräckligt bred, ha god genomsikt och
vara väl ljussatt så att den upplevs som trygg.
I samband med att kommunfullmäktige antog detaljplanen för
bostadsområdet Källberget markerades Moskogen ut som ett framtida
vägområde. Kommunen ser fortfarande att detaljplaneförslaget är av mycket
stor vikt för lösa trafiksituationen dels inom Åkerö, som belastas av en
betydande mängd tung trafik, men även avlastning av genomfartstrafik i
Lisselby, centrala Leksand och över Leksandsbron. Dagens trafiklösning är
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inte tillfredsställande då närboende inom Åkerö drabbas i hög grad av såväl
störningar som brist på trafiksäkerhet.
Kommunen anser att Moskogsvägen skulle vara en stor bidragande faktor för
att lösa trafiksituationen inom Åkerö, som belastas av en betydande mängd
tung trafik, men även avlastning av genomfartstrafik i Lisselby, centrala
Leksand och över Leksandsbron. Dagens trafiklösning är inte
tillfredsställande då närboende drabbas i hög grad av såväl störningar som
brist på trafiksäkerhet. Kommunen bedömer att framtagna utredningar är
tillräckliga för detaljplanearbetet och anser även att det fortsatt kommer
finnas ett stort behov av en Moskogsvägen.
En ny Moskogsväg skulle tillgodose ett regionalt och lokalt behov. För den
nya vägsträckningen inom Moskogen är kommunen väghållare för regionala
vägar och har därför tagit ansvar, efter Åtgärdsvalstudien, att genomföra
föreslagna åtgärder i form av ny vägdragning (Moskogsvägen).
Kommunen anser att framtagen lokaliseringsutredning är ett tillräckligt
underlag för detaljplanearbetet. Utredningen är framtagen av sakkunniga
konsulter med väl betrodda metoder. Nollalternativet är tillräckligt utrett i
Åtgärdsvalstudien samt Lokaliseringsutredningen.
En ny väg skulle väsentligt öka räddningstjänstens förmåga till såväl
utryckning som inryckning. Med inryckning menas att nya områden kommer
att kunna användas för rekrytering av personal, exempelvis från Heden,
Styrsjöbo och Västanvik. Med utryckningsförmåga avses dels
effektiviseringar genom kortare insatstid till kommunens västra delar och
dels trafiksäkrare arbetsmiljö för såväl personal som enskilda eftersom
trafiksituationen på Insjövägen och Järnavägen minskas. Räddningstjänsten
har gjort bedömningen att de kommer spara 3,5 minuter vid utryckningar
mot exempelvis Siljansnäs.
Vid ett nollalternativ behöver troligen även trafiksäkerhetshöjande åtgärder
längs med Järnavägen vidtas ytterligare så att genomsnittshastigheten blir
lägre och då ökar restiden, tillgängligheten, även för räddningstjänstens
insatser. Trots åtgärder blir barnens säkra skolvägar svårare att
åstadkomma med fortsatt och ökad genomfartstrafik.
Att tillskapa trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs med Järnavägen utan att
Moskogsvägen byggs skulle innebära bulleråtgärder i en mer omfattande
utsträckning kommer att krävas samt att framkomligheten för tung trafik och
räddningstjänsten skulle försämras.
Rekreationsmöjligheterna i Moskogen som försvinner vid genomförandet av
planförslaget bedöms inte motsvara de värden som pekas ut för
riksintressena. Förslaget till detaljplan bedöms inte påverka de kvaliteter som
utgör riksintressenas värden enligt 3 kap. 6 § och 4 kap. 1–2 § miljöbalken.
Cirka en kilometer i nordvästlig riktning om planområdet finns Åkersön som
ligger vid Siljans utlopp. Åkersön är ett tätortsnära skogsområde som är
artrikt både när det gäller växter, fåglar och övrig fauna. Genom området
går konststigen ”Se människan-stigen”, delar av stigen går längs med
Österdalälvens vattenlinje, stigen är väl anpassad för bland annat
barnvagnar.
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Söder om Källberget och cirka 600 meter från planområdet är
friluftsområdet Källan-Asaklitt lokaliserat, området har ett antal kortare och
längre stigar som lämpar sig för vandring. Från Källan-Asaklitt går det att ta
sig till Asaklittstugan, stugan ligger på en höjd och är öppen för allmänheten.
Sträckan Källan-Asaklitt är ungefär 15 km lång. Med de stigar som utgår
från Källan-Asaklitt går det bland annat att ta sig till naturreservatet
Storheden som har sina värden i sina grova och gamla tallar, ett flertal stigar
korsas igenom reservatet. Avståndet till dessa rekreationsområden är mätt
från planområdet.
Ur ett naturskyddsperspektiv så planlägger kommunen ett område som
tidigare inte varit detaljplanelagt och därmed har varit helt oskyddat. I
föreslagen detaljplan säkerställs NATUR-användningar med bestämmelse om
att marklov krävs för trädfällning för träd över 40 cm i diameter, 1,3 meter
från marknivån. Därmed skyddas stora delar av nyckelbiotopernas värde
som tidigare inte varit skyddade och därför har kunnat avverkas utan
marklov. Även ett område för skolskog och ett av områdets mest använda
stråk säkerställs i detaljplanen. Kommunen anser att naturskyddet inom
området är högre med föreslagen detaljplan än att området ej skulle vara
detaljplanelagt.
Den naturvärdesinventering som Skogsstyrelsen har gjort över planområdet
syftade till att undersöka vilka rödlistade marksvampar som finns inom
området, samt att bedöma övriga skogliga naturvärden. Kommunen bedömer
att naturvärdesinventeringen är tillräcklig som underlag för
detaljplaneförslaget.
Moskogsvägen kommer antagligen inte själv kunna lösa den framtida
bullerproblematiken längs med Järnavägen. Dock kommer mindre
bulleråtgärder krävas längs med streckningen och trafikmängden kommer
minska längs med vägen, framför allt kommer tung trafik att kunna tas sig ut
mot Riksväg 30 på ett trafiksäkrare sätt.
Bullerutredningen för Moskogsvägen har utgått för att vägen kommer ha en
hastighet på 60km/h. Dock är den trafikmängd som utredningen har utgått
från högre än vad som uppskattas kommer nyttja vägen, det gäller både
personbilar och tung trafik. Det innebär att bullerutredningen har utgått från
högre bullervärden än vad som kommer vara om Moskogsvägen byggs.
Säkerhetsperspektivet för detaljplaneförslaget har beaktats i
Lokaliseringsutredningen och Miljökonsekvensbeskrivningen för planen.
I Miljökonsekvensbeskrivningen står det bland annat så här:
”Inom och intill planområdet bedöms genomförandet av planförslaget
medföra kumulativa effekter för människors hälsa och säkerhet, främst till
följd av höjda bullernivåer, ökad risk för trafikolyckor och försämrad tillgång
till tätortsnära grönområden. Effekterna bedöms dock vara relativt små,
exempelvis underskrider bullernivåerna i regel gällande riktvärden och en
planerad planskild gång- och cykelväg under vägen erbjuder en säker
passage för fotgängare och cyklister.”
I Lokaliseringsutredningen står det bland annat så här:
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”En nyprojekterad väg uppfyller dagens krav på framkomlighet, bärighet och
trafiksäkerhet.”
Kommunen anser att framtagen Miljökonsekvensanalys är tillräckligt
underlag för detaljplanen, analysen kommer fram till att detaljplaneförslaget
inte innebär en betydande miljöpåverkan och länsstyrelsen delar den
bedömningen.
Sammantaget anser kommunen att framtagna underlag till
detaljplaneförslaget uppfyller de krav som kommunen har på
detaljplaneunderlag. Därmed kommer inga ytterligare utredningar arbetas
fram till granskningen av detaljplaneförslaget.
34.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
35.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
36.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
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37.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Utöver ovanstående har följande synpunkt lämnats;
”

”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
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38.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Utöver ovanstående har följande synpunkt lämnats;
”
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”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
Kommunen är medveten om att naturmiljöer är en viktig aspekt för
människors mående och har därför, så långt det är möjligt, beaktat det i
detaljplanearbetet.
I föreslagen detaljplan säkerställs NATUR-användningar med bestämmelse
om att marklov krävs för trädfällning för träd över 40 cm i diameter, 1,3
meter från marknivån. Därmed skyddas stora delar av de två
nyckelbiotoperna som finns inom planområdet, tidigare har dessa inte varit
skyddade och därför har kunnat avverkas utan marklov. Även ett område för
skolskog och ett av områdets mest använda stråk säkerställs i detaljplanen.
Kommunen anser att naturskyddet inom området är högre med föreslagen
detaljplan än att området ej skulle vara detaljplanelagt, då samtlig skog har
kunnat avverkats.
Kommunen är medveten om att Moskogen är ett område som
genomkorsas av ett flertal stigar och motionsspår, det handlar framför
allt om naturstigar som har en smalare karaktär. Ett bredare stråk som
sträcker sig genom större delen av Moskogen från väst till öst har pekats
ut som extra värdefullt under detaljplane- och projektarbetet då det anses
vara ett huvudstråk. I och med att det bedöms ha ett högre värde har
hänsyn tagits för att bevara sträckan intakt och detaljplanens vägområde
har dragits tillräckligt mycket söderut för att bevara stråket. Om stråket
ändras eller förstörs under arbetet med vägen bör det återgäldas till
ursprungligt skick eller alternativt att en ny dragning av stråket
tillskapas. Stora delar av stråket säkerställs i detaljplanen inom NATURanvändning och egenskapsbestämmelsen gång – gångväg.
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39.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Utöver ovanstående har följande synpunkt lämnats;
”

”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
I samrådsredogörelsen besvaras endast frågor som rör detaljplaneförslaget.
Bullerutredningen för Moskogsvägen har utgått för att vägen kommer ha en
hastighet på 60km/h. Dock är den trafikmängd som utredningen har utgått
från högre än vad som uppskattas kommer nyttja vägen, det gäller både
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personbilar och tung trafik. Det innebär att bullerutredningen har utgått från
högre bullervärden än vad som kommer vara om Moskogsvägen byggs.
Vägen har i förprojekteringen av detaljplanen planerats att vara delvis
nedgrävd, både som bulleråtgärd och för att minska vägens påverkan på
landskapet inom Moskogen.

40.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Utöver ovanstående har följande synpunkt lämnats;
”

”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
I samrådsredogörelsen besvaras endast frågor som rör detaljplaneförslaget.

41.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Utöver ovanstående har följande synpunkt lämnats;
”

”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
I samrådsredogörelsen besvaras endast frågor som rör detaljplaneförslaget.
Kommunen anser att Moskogsvägen, utifrån framtagna utredningar, projektoch planarbete, inte kommer får förödande konsekvenser. Utan i stället skulle
vara en stor bidragande faktor för att lösa trafiksituationen inom Åkerö, som
belastas av en betydande mängd tung trafik, men även avlastning av
genomfartstrafik i Lisselby, centrala Leksand och över Leksandsbron. Dagens
trafiklösning är inte tillfredsställande då närboende drabbas i hög grad av
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såväl störningar som brist på trafiksäkerhet.
42.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
43.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Utöver ovanstående har följande synpunkt lämnats;

”
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”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
Kommunen har som avsikt att erbjuda sig att ta kostnaden för
bullerdämpandeåtgärder i form av fönsterbyten för sovrum inom nämnd
fastighet. Uppföljande bullermätningar kommer utföras efter att
Moskogsvägen har byggts, eventuellt ytterligare kompletterande
bulleråtgärder kommer att ske i dialog med fastighetsägaren.
Fastighetsägaren har själv satt upp nämnd mast som idag står mellan
befintliga vägar, fastighetsägaren bär ansvaret för masten.
Kommunen ser inget behov av att expropriera aktuell fastighet.
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60.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Utöver ovanstående har följande synpunkt lämnats;
”

”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat.
En planskild gång- och cykelväg kommer endast att planläggas i den centrala
delen av planområdet där det idag sträcker det sig ett gång- och cykelstråk.
Delar av dagens skogsområde kommer fortsatt att bevaras, bland annat
genom att planläggas för NATUR där det idag finns två nyckelbiotoper.
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En skolskog är viktig och ska prioriteras vid exploatering av en Moskogsväg.
Vid en vägexploatering kommer skolskogen flyttas cirka 300 meter nordväst
från nuvarande placering för att kunna säkerställa ett område inom den
nordvästra delen av NATUR-användningen. Egenskapsbestämmelsen lek1 –
lekyta har placerats ut inom den västra delen av användningen för att
möjliggöra för exempelvis en mindre pulkabacke. Skolskogen ska
tillgänglighetsanpassas så att personer med funktionsnedsättning kan röra
sig inom området.

61.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.

62.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
63.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
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tillgänglighetsanpassas så att personer med funktionsnedsättning kan röra
sig inom området.
Det är ej möjligt att reglera trafikhastigheten i detaljplanen, det kommer
beaktas i detaljprojekteringen av vägen.
65.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.

66.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
67.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
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68.
”

”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat.
I föreslagen detaljplan säkerställs NATUR-användningar med bestämmelse
om att marklov krävs för trädfällning för träd över 40 cm i diameter, 1,3
meter från marknivån. Därmed skyddas stora delar av de två
nyckelbiotoperna som finns inom planområdet, tidigare har dessa inte varit
skyddade och därför har kunnat avverkas utan marklov. Även ett område för
skolskog och ett av områdets mest använda stråk säkerställs i detaljplanen.
Kommunen anser att naturskyddet inom området är högre med föreslagen
detaljplan än om området ej skulle vara detaljplanelagt, då samtlig skog har
kunnat avverkats.

69 (87)
69.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
70.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
71.
”

”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat.
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72.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Utöver ovanstående har följande synpunkt lämnats;
”

71 (87)

”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat.
Ingen mätning har gjorts över hur många som nyttjar Moskogen.

72 (87)
Vägen har i förprojekteringen av detaljplanen planerats att vara delvis
nedgrävd, både som bulleråtgärd och för att minska vägens påverkan på
landskapet inom Moskogen.
En planskild gång- och cykelväg kommer endast att planläggas i den centrala
delen av planområdet där det idag sträcker det sig ett gång- och cykelstråk.
En bullerutredning har tagits fram parallellt med detaljplanearbetet.
Resultatet av utredningen visar att den nya vägen bidrar till att riktvärdena
utomhus kan komma att överskridas vid ett fåtal av de bostadshus som ligger
närmast den planerade vägen. Ett förslag på åtgärder har tagits fram där
fyra bullerskärmar placeras ut vid vägens anslutningar i väst och öst så att
riktvärdena kan uppfyllas.
Kommunen anser att bullerfrågan är tillräckligt utredd för
detaljplaneförslaget.
Det är ej möjligt att reglera trafikhastigheten i detaljplanen, det kommer
beaktas i detaljprojekteringen av vägen.
73.

med Komplettering

Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Utöver ovanstående har följande synpunkt lämnats;

”

”

Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
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74.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.

75.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Utöver ovanstående har följande synpunkt lämnats;
”

”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.

76 (87)
kompletterande utredningar att tas fram när höjderna på vägen är mer
exakta. Dagvattenutredningen har beaktat olika dagvattenflöden som
teoretiskt sett kan genereras inom planområdet vid ett 2-årsregn, 10-årsregn
och ett 100-årsregn har beräknats med rationella metoden enligt Svenskt
Vatten, P110 (2016).
I detaljplanen finns en administrativ bestämmelse som reglerar att:
”Slutbesked för marklov får inte ges för vägen förrän bulleråtgärder har
kommit till stånd. Bulleråtgärderna ska säkerställa att vägbuller från
planområdet inte överskrider gällande bullerriktvärden vid närliggande
bebyggelse”
Övriga bulleråtgärder kommer ses över vid detaljprojekteringen av vägen.
79.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.

80.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
81.
”

”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
82.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Kommentar:

77 (87)
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
83. Västanvik & Karlsarvets
Byalag ”

78 (87)

”
Kommentar:
Ett yttrande är noterat.
Trafikflödet på lv938 till Siljansnäs har beaktats i den framtagna
lokaliseringsutredningen och i den SEB som är gjord, så det är med i
underlagen. I dessa modeller ingår trafikomfördelningar genom
Trafikverkets modeller som kallas Sampers, som ser över transportstråk.
Risken finns såklart att framtiden bli en viss ökad trafik vid Lv938, men den
risken är kalkylerad med. Längs med vägen finns framkomlighetshindrande
åtgärder såsom bymiljöväg och hastighetsbegränsningar. Idag föreslår
navigatorer Järnavägen till Malung framför vägen via Siljansnäs, men
eventuella åtgärder längs med Lv938 kommer beaktas i framtida arbete med
Moskogsvägen. Dock är det inget som kommer beaktas ytterligare i
detaljplanearbetet då det är en fråga för när vägen detaljprojekteras.
84
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.

79 (87)
85.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Utöver ovanstående har följande synpunkt lämnats;
”

”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
86.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
87.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Utöver ovanstående har följande synpunkt lämnats;
”
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”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
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88.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Utöver ovanstående har följande synpunkt lämnats;
”

”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
89.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
90.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
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Utöver ovanstående har följande synpunkt lämnats;
”

”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.

83 (87)
91.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Utöver ovanstående har följande synpunkt lämnats;
”

”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
92.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
93.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Utöver ovanstående har följande synpunkt lämnats;
”

”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.

84 (87)
94.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Utöver ovanstående har följande synpunkt lämnats;
”

”
Kommentar:
Ditt yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
Om omkringliggande skog utanför planområdet kommer att bli ett
naturreservat i framtiden eller inte är inget som går att säkerställa i
detaljplanen.

85 (87)

95.
Yttrande ”Nej till Moskogsvägen” enligt yttrande nr. 7.
Utöver ovanstående har följande synpunkt lämnats;
”

87 (87)
”
Kommentar:
Ert yttrande är noterat. Se svar till yttrande nr. 7.
I föreslagen detaljplan säkerställs NATUR-användningar med bestämmelse
om att marklov krävs för trädfällning för träd över 40 cm i diameter, 1,3
meter från marknivån. Därmed skyddas stora delar av de två
nyckelbiotoperna som finns inom planområdet, tidigare har dessa inte varit
skyddade och därför har kunnat avverkas utan marklov. Även ett område för
skolskog och ett av områdets mest använda stråk säkerställs i detaljplanen.

