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Det har gått lång tid efter utställningen innan översiktsplanen antas.
Det finns flera anledningar till detta. Bl a dröjde det flera år innan
länsstyrelsen yttrade sig p g a osäkerhet om oexploderad ammunition
mm på det f d skjutfältet. Annat som har hänt efter utställningen är att
de tidigare planerna på golfbana inte längre är så aktuella och att
staten inte längre har för avsikt att överlåta hela området till kommunen. Planbeskrivningen har i början av 2011 uppdaterats med hänsyn
till detta samt inkomna synpunkter under utställningen. Dessa förändringar och den nya kunskap som nu finns innebär dock inte att kommunens syn på lämplig markanvändningen har ändrats. Kommunens
uppfattning är därför att översiktsplanen kan antas trots att det gått
lång tid sedan utställningen.
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När detta planarbete inleddes gällde inte miljöbalkens nuvarande
regler om miljöbedömningar och någon sådan är därför inte gjord i
denna plan. Behovsbedömning för miljöbedömning kommer att göras i
de detaljplaner som upprättas inom området.

MYRAN

Projektorganisation
Arbetet har genomförts med stöd av en projektgrupp med representanter
för berörda kommunala förvaltningar. Samråd har skett med bl a olika
försvarsorganisationer, länsstyrelsen och vägverket. Projektledare har
inledningsvis Mats Reutherborg och därefter Anna Perols, stadsbyggnadskontoret varit. För frågor som rör markförvärv och genomförande svarar
Karin Eliasson, stadsbyggnadskontoret. Kartredovisningarna har gjorts av
Marianne Meirola, stadsbyggnadskontoret. Kommunstyrelsens
utvecklingsutskott är ledningsgrupp för arbetet.

Falu centrum

Dalregementet

O
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Foton
Ortofoto, lantmäteriet
L&L Flygbildteknik AB
Mats Reutherborg
FFNS (fotomontage)

Planeringsprocess
Översiktsplanen grundas på Program för Dalregementet. Ett samrådsförslag av översiktsplanen har först utarbetats. Efter samrådet har förslaget
bearbetats vidare och ställts ut under sommaren 2005.
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I Program för Dalregementet redovisas mål som
även gäller Myrans utveckling. De övergripande
målen uttrycks i termer av ekonomisk, social
och ekologisk hållbarhet. Bl a skall området
utnyttjas för att stärka Faluns profilområden,
inte minst hälsa och idrott.
Det är en unik situation att ett så stort, centralt
beläget, oexploaterat område blir tillgängligt för
ny användning. Området kan utnyttjas för att
tillgodose många typer av behov, idag och i
framtiden. Det är därför lämpligt att vissa delar
av området reserveras för framtida behov, som
idag inte är kända.

Lu
gn
et

1

Kommunens syn på omvandlingen av Dalregementet till ny användning redovisas i Program för
Dalregementet, som godkändes av kommunfullmäktige 2002-03-21. Tyngdpunkten ligger där på
Kasernområdets framtida nyttjande medan markanvändningen inom Myranområdet redovisades
mer översiktligt. Den översiktsplan för Falu

Lugnetgymnasiet

14

Program för Dalregementet

tätort, antagen 94-07-19, som gällt för området
har av kommunfullmäktige 2003-05-15 förklarats sakna aktualitet inom bl a det område som
berörs av detta planprogram.
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Våren 2000 beslutade riksdagen att Dalregementet skulle läggas ner. Beslutet innebar att kasernområdet med ett omfattande byggnadsbestånd
blev tillgängligt men också att försvaret skulle
lämna delar av skjutfältet, ca 130 ha, inom det s k
Myranområdet. Regeringen meddelade, som en
del av ett särskilt utvecklingsprogram för Falun,
att ”Försvarets fastigheter ställs till förfogande
och omvandlas på gynnsamma affärsmässiga
villkor”1. Kasernområdet övertogs av I13 Vasallen AB medan kommunen tidigt anmälde intresse
för att förvärva Myran och ge området en ny användning. Innan detta kan ske måste det saneras
efter den militära verksamheten. Resterande delar
av skjutfältet, totalt ca 1000 ha, avser försvaret
behålla för att bedriva utbildning för frivilligorganisationerna, bl a hemvärnet.
Syftet med denna översiktsplan är att klarlägga
förutsättningarna för ny markanvändning på Myranområdet och redovisa huvuddragen i områdets
framtida utnyttjande.

v

1. Bakgrund
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Myranområdet. Planområdet omfattar den del
av skjutfältet som blir tillgänglig för ny markanvändning.

Markägande
Ägare till Myranområdet är staten genom Fortifikationsverket. Kommunen har dock år 2010
förvärvat ett mindre område i den norra delen,
mitt emot Högskolan Dalarna.
Planområdet har efter översiktsplanens utställning minskat något i anslutning till förrådsbyggnaderna längst i söder eftersom staten har för
avsikt att behålla detta område för sin egen
försvarsverksamhet.

1

Detta löfte har inte infriats av senare regeringar och
staten har nu, genom Fortifikationsverket, avsikten att
själv exploatera delar av området.

3

Mål
Området skall huvudsakligen användas på det
sätt som tidigare uttryckts i Program för
Dalregementet (antaget av KF 2002-03-21).
Vissa ytor bör avsättas som reserv för idag
okända framtida behov.

2. Mark- och vattenförhållanden
Myranområdet har använts som militärt övningsområde sedan början av 1900talet. Området tillhörde tidigare Norets kungsgård. Några av de viktigaste
förutsättningarna för områdets framtida utnyttjande redovisas på kartan.

Naturvärden och vegetation
En vegetationsinventering har gjorts för området (J&W nov 2000). Det har
även genomförts en naturvärdesinventering (T Ljung 2002). De viktigaste
värdena framgår av kartan på nästa sida. Av störst värde är den öppna gräsmarken vid regementets skjutbana (N1), vattenmiljöerna längs Högbobäcken
samt ett antal äldre träd. Framtida markanvändning bör anpassas så att de dessa värden ej påverkas negativt utan istället inordnas i områdets utveckling.

Myran från luften

visar att huvuddelen av området består av
morän. De öppna ytorna mot Lugnetleden och
Svärdsjögatan, består dock till stora delar av
torv och silt. Kompletterande undersökningar
krävs för att bedöma om dessa områden kan
bebyggas och hur grundläggning i så fall skall
ske. Detta görs i samband med detaljplaneringen. Geologisk kunskap om berggrund och
jordarter inom området finns även hos SGU.

Vatten och kulturmiljövärden
Skyttepaviljongen som låg vid Dalarnas skytteförbunds bana . Byggnaden har ett kulturhistoriskt
värde. 1

Geotekniska förutsättningar
En översiktlig geoteknisk bedömning har
gjorts för området (VBB VIAK 2001). Den

Det finns några bäckar och diken inom området som innehåller höga naturvärden. Strandskydd gäller inom 100 m från vissa av dessa
vattendrag. Samråd eller tillstånd enligt miljöbalken krävs vid åtgärder som påverkar vattnet
(vattenverksamhet). Det måste också inhämtas
tillstånd från länsstyrelsen för ev borttagande
av tomtplatslämning som är skyddad enligt
kulturmiljölagstiftningen..

1

Byggnaden har senare flyttats till Lugnet, renoverats och utvecklats till café Skyttepaviljongen.
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Byggnader och anläggningar
Inom området finns 8 nedlagda skjutbanor, som
tidigare använts av försvaret och Dalarnas skytteförbund. I anslutning till banorna finns en del
byggnader som kan vara av värde i framtiden. Sanering krävs när skjutbanorna avvecklas, se kap 4.
Det finns även några nyare förrådsbyggnader av
värde i områdets sydöstra del. Huvuddelen av
försvarets anläggningar har avvecklats sedan
nedläggningen men det återstår bl a några skyddsrum inom området som försvaret inte har för avsikt att åtgärda (A2 och A3 på kartan). Inom området finns även en vattenreservoar som ägs av
Falu Energi och vatten (vid ”hacket” på gränsen
för det område planen avser).
Mål
Identifierade naturvärden ska bevaras och ges
möjlighet att utvecklas.
Områdets vegetation ska bevaras och utvecklas.
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3. Totalförsvarsintresse och riksintresse kommunikationer
Av staten utpekade ”riksintressen” enligt Miljöbalken har en särställning jämfört med andra intressen och kommunen har en skyldighet att redovisa hur sådana intressen säkerställs. Staten har
under 2010 upphävt det tidigare riksintresset för
totalförsvaret. Riksväg 80 är av riksintresse för
kommunikationer.

Totalförsvaret - buller
Huvuddelen av det tidigare skjutfältet används
fortfarande av försvaret. Förutsättningarna för ny
användning av Myran, främst med hänsyn till bullerstörningar, behöver därför klaras ut i förhållande
till försvarets verksamhet på skjutfältet.
Buller från skjutfältet har sträckt sig långt utanför
själva fältet och har inneburit stora restriktioner för
markanvändningen i de nordöstra delarna av Falu
tätort. Genom att skjutbanorna vid Järlinden har
avvecklats och verksamheten inne på skjutfältet
ändrat inriktning har även bullerförutsättningarna
ändrats. Försvarsmakten, Högkvarteret, redovisade
i skrivelse daterad 2005-03-31 ljudnivåberäkningar
på Falu övnings- och skjutfält som då skulle ligga
till grund för FM och Fortifikationsverkets
agerande i samband med uppsägning och försäljning av området. Vid beräkningarna togs hänsyn
till skog inom det område som Fortifikationsverket
äger. Viss hänsyn togs också till terrängformationer. Bullervallar ska enligt redovisningen anläggas vid ett par stridsställningar. Vidare förutsätter redovisningen att arrenderat riskområde på
civil mark norr om skjutfältet även framgent
disponeras och att det i eventuella försäljningsavtal
för Myran kan införas att buller från skjutverksamheten tidvis kan belasta sålt område.

Enligt Försvarsmakten så kommer översiktsplaneområdet efter vidtagna åtgärder att beröras
minimalt vad avser ljudnivåer i skiktet 95 dBCLx
och 65 DBAImp. Delar av den till skrivelsen
hörande kartredovisningen finns intolkade på
kartan på sidan 7.
Med bl a detta som underlag har riksintresset för
totalförsvaret upphävts och ersatts av ett ”samrådsområde”. Innebörden av detta får klargöras i
dialog med länsstyrelsen.
Bullerfrågorna får utredas ytterligare i samband
med överlåtelse till ny ägare och/eller detaljplaneläggning utifrån de förutsättningar som nu gäller
inom olika delar av planområdet och aktuell framtida markanvändning. Då får också ansvaret för
genomförande av eventuella skyddsåtgärder
klaras ut så att de kan vara genomförda innan
marken tas i anspråk för nya ändamål. Buller bör
därmed, enligt kommunens uppfattning, inte
utgöra något hinder för huvuddelen av den markanvändning som föreslås i kap 5 i denna plan.
Redovisningen innebär dock vissa begränsningar
i den möjliga framtida användningen av reservområdena vid Svärdsjögatan, beroende på hur
bullerriktvärdena tolkas och tillämpas. Detta får
utredas vidare i kommande planering av dessa
områden.

Kommunikationer
Staten hävdar riksintresse för riksväg 80. Ny
bebyggelse och nya anläggningar inom 30 m från
vägen kräver tillstånd enligt väglagen.
Faluns infarter har studerats i samverkan mellan
kommunen, vägverket och länsstyrelsen.
Resultatet redovisas i rapporten ”Faluns infarter –

6

trafiksystemets roll och funktion”. Där har
riksvägens passage förbi Myran klassificerats
som ”väg med förändringsbehov”. För denna
anges som mål bl a att möjlighet skall finnas
till utbyggnad till 4 körfält. För korsningen
med Regementsvägen samt trafikmatning av
Myranområdet hänvisas till att detta skall redovisas i denna översiktsplan. Se kap 5.
Vid kommande detaljplanering för ny bebyggelse skall redovisning ske av trafikbullersituationen med syfte att redovisa hur gällande riktvärden klaras.
Trafikmängden på Lugnetleden uppgick till
ca 10 000 fordon/dygn år 2006, med 9% tung
trafik men har sannolikt ökat de senaste åren.
På Svärdsjögatan är trafikmängden ca 5000
fordon/dygn.
Mål
Riksväg 80 med närmaste omgivningar skall
utformas enligt de principer som tagits fram
inom projektet ”Faluns infarter”innebärande
bl a att utrymme ska reserveras för fyra
körfält.
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4. Miljö- och riskfrågor, saneringsbehov m m
Den militära verksamheten inom Myranområdet innebär att det finns ett antal miljö- och
riskfrågor som behöver lösas innan området
kan få en ny användning. En kartläggning har,
genom Försvarsmakten , genomförts av miljöfarliga lämningar inom de områden som ej
längre nyttjas för försvarets verksamhet. Huvuddelen av de kartlagda objekten har åtgärdats så att de inte innebär någon risk. Några
frågor återstår.

Blindgångare (oxa)
Genom att området är ett f d skjutfält finns risk
för blindgångare, eller s k oexploderad ammunition (oxa). Det har inneburit stora svårigheter
för Fortifikationsverket att bedöma i vilken
omfattning oxa förekommer, hur en röjning
skall genomföras, när det kan ske och hur
säkerheten ska garanteras för framtiden. Problemet är inte unikt för Falun utan gäller många av de platser där regementen lagts ner.
I praktiken är det knappast möjligt att helt
undanröja varje risk för kontakt med eventuell
oexploderad ammunition inom området. Vilken risk som är acceptabel måste bedömas likvärdigt för skjutfält runt om i Sverige, relaterat
till andra samhällsrisker.
En riskklassificering av området har nu gjorts
av försvaret och Fortifikationsverket har en
modell för hur oxa-saneringsfrågan ska hanteras.

Falu Kommun vidhåller tills vidare de
uppställda målen för områdets utveckling och
den redovisning av markanvändningen som
finns i kapitel 5.
En borttagning av eventuell oxa får troligen i
första hand ske i samband med exploatering av
området. Skulle det visa sig att det inom delar
av området finns oxa i en omfattning som är
mycket kostsam att åtgärda kan framtida markanvändning behöva anpassas så att ingrepp i
dessa områden undviks. Genom bestämmelser i
kommande detaljplaner kan restriktioner läggas
fast så att riskerna för ingrepp i områden där
oxa förekomma minimeras. Väsentlig förändring av markens användning i dessa områden
får ej ske innan risker till följd av oxa
avhjälpts.

Skjutvallar
Skjutvallarna vid de skjutbanor som lagts ner
inom Myranområdet innehöll bly från ammunition. Blyet ska hanteras så att miljöskador
inte uppstår, vilket också innebär bedömningar
och ev prövningar enligt miljöbalken. Detta är
verksamhetsutövarens ansvar. Sanden är numera (jan 2011) omhändertagen och borttransporterad från området.

Övriga åtgärder
Det finns och har funnits ett antal anläggningar
för militära övningar inom Myran, t ex hinderbana, skyttevärn och plats för handgranatskastning. Dessa är till stor del rivna och åtgärdade.
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Eventuella återstående åtgärder skall genomföras innan området får ny ägare. Detta bedöms
inte påverka framtida användning av området.

Farligt gods
Rv 80 är rekommenderad färdväg för farligt
gods. Räddningstjänsten Dala-Mitt rekommenderar skyddsavstånd, vid vägar med hastigheter
över 50 km/h, på 30-100 m för mindre handel
och industrier (ej personintensiv) och på mer
än 100 m för bostäder och personintensiv verksamhet. Detta hanteras vidare i detaljplanering.

Miljökvalitetsnormer
Vid planering ska miljökvalitetsnormer iakttas.
Denna plan bedöms inte medföra att någon
miljökvalitetsnorm överskrids.
Mål
En överenskommelse om hanteringen av oxa
skall finnas när Fortifikationsverket säljer
mark i området.

5. Framtida trafiksystem och markanvändning
Huvuddragen i kommunens syn på framtida markanvändning finns redovisade i det tidigare framtagna ”Program för Dalregementet”. Kunskapen
om olika intressen är nu bättre vilket innebär att
anspråken kan uttryckas tydligare. Fortfarande
finns dock en osäkerhet kring exakt vilka områden
som kommer att bli tillgängliga och på vilka villkor de kan användas (se kap 4). Den avgränsning
av olika delområden som redovisas på kartan på
sid 11 är därför preliminär. I detta kapitel redovisas
inledningsvis en mer utvecklad bedömning av hur
området skall trafikmatas. Detta är en viktig förutsättning för markanvändningen.

har, i sitt granskningsyttrande (bilaga) inte
motsatt sig denna lösning.
Av figuren framgår också att kommunen
anser att korsningen mellan rv 80 och Regementsvägen bör byggas om, sannolikt till en
cirkulationsplats.

Kollektivtrafik
Med föreslagen markanvändning kan området
försörjas genom de linjer som trafikerar Svärdsjögatan och Dalregementet, bl a bussar till Borlänge. Om en omfattande framtida utbyggnad av
verksamhetsområden på riksvägens norra sida
sker får det då bedömas om detta motiverar mer
kollektivtrafik.

Biltrafik
I ett separat projekt ”Faluns infarter” från 2003 har
kommunen, vägverket och länsstyrelsen arbetat
fram en gemensam syn på hur det övergripande
biltrafiknätet, bl a riksvägarna, bör utvecklas. Slutsatsen av den studien är bl a att en planskild anslutning till regementsområdet kan ordnas vid befintlig bro över rv 80 1 och att Lugnetområdet får
en ny infart från riksvägen i höjd med ishallen2.
Vad gäller korsningarna med Svärdsjögatan och
Regementsvägen gjordes i ”Faluns infarter” inget
slutligt ställningstagande utan dessa frågor skulle
behandlas mer utförligt i denna plan. En konsekvensbekrivning av de två huvudalternativen
redovisades under översiktsplanens utställning
varefter alternativ A förordades (se figur). Staten
1

Denna korsning har sedan byggts ut som
cirkulationsplats.
2
Denna byggdes ut under 2006

passager med riksvägen som ansluter till Dalregementet och Övre Norslund utnyttjas som
grund för gc-nätet. Trafiken över den befintliga
bron mot Rörosvägen/Gammelvägen ska begränsas till enbart GC-trafik. Den befintliga bron
över Lugnetleden vid den nyligen utbyggda
cirkulationsplatsen blir huvudsakligen gång- och
cykelbro. Principerna för gc-trafiken redovisas
på markanvändningskartan. Detta ska studeras
djupare i kommande detaljplaner.

Markanvändning
Förslaget till markanvändning följer i princip
Program för Dalregementet. Avgränsningen av
olika ytor är preliminär och kan komma att
justeras under kommande detaljplanearbete.
Principer för trafiklösning

Övriga trafikslag
Gc-trafik
En koppling mellan Lugnet och Dalregementet
är mycket angelägen att skapa, bl a för att bätt-re sammanbinda högskolans delar. Det är även
viktigt att allmänheten ges möjlighet att röra sig
genom Myranområdet. Befintliga planskilda
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Verksamhetsområde, länk mellan Dalregementet
och Lugnet (ca 5 ha)
Området är strategiskt och binder ihop Lugnet
och Dalregementet. Bebyggelsen kan ha olika
användningssätt men bör, med tanke på det goda
läget, stödja de områden som särskilt lyfts fram i
kommunens tillväxtprogram, dvs idrott, media
mm. Området erbjuder utvecklingsmöjligheter för

högskolan och olika företag. I de delar som vänder
sig in mot de öppna markerna kan även bostäder,
t ex studentbostäder, övervägas. Området bör inte
domineras av handel, men handel kan förekomma
som ett komplement till övriga verksamheter. Höga
kvalitetskrav bör ställas på bebyggelsen. Utvecklingen i området ska ske med hänsyn tagen till de
park-, vegetations- och naturkvaliteter som finns
och detta ska också tillvaratas i kommande detaljplanering.
Verksamheter, områden för arbetsplatser öster om
Lugnetleden (ca 8 ha)
Området är lämpligt för företag som söker skyltläge och som har behov av ett bra trafikläge. Utbyggnad kommer sannolikt att dröja eftersom det
finns andra områden med motsvarande kvaliteter
som först bör byggas ut. Oxa-problematiken kan
också komma att utgöra hinder för ett ianspråktagande. Handel med skrymmande varor kan vara
lämpligt i området. Däremot är bostäder och detaljhandel olämpligt. Trafikmatning kan ske från
den nya cirkulationsplatsen vid befintlig bro över
Lugnetleden och eventuellt även i öster från vägen
mot Svärdsjö. Om gatan mellan dessa anslutningar
skall vara genomgående eller ej får studeras i det
fortsatta planarbetet. Biltrafik över befintlig bro
mot Rörosvägen/Gammelvägen ska inte tillåtas.
Bron ska enbart användas för GC-trafik.
Reservområden (4 ha + 9 ha)
Myranområdet är stort och det är inte nödvändigt
att exakt redovisa framtida användning av alla
delar. De områden som redovisas som ”Reservområde” är strategiskt belägna och bör sparas som
en resurs för t ex Lugnets fortsatta utveckling
(idrottsanläggningar, företag mm), verksamheter
som kräver oöm mark, arrangemang eller tillfälliga
eller permanenta bostäder. Efterfrågan och fram-

tida, idag okända, behov får styra områdets
slutliga användning.
Sydsluttingen intill Järlindsområdet bedöms
som lämplig för t ex bostäder under förutsättning att buller från skjutfältet inte utgör något
hinder, men kan också komma att användas för
andra ändamål. Slutligt avgörande av vad reservområdena ska användas till får göras i framtida planarbeten. Eventuella bostäder ska kunna
uppfylla högt ställda krav på en hälsosam boendemiljö.
Kartan visar även en omläggning av vägen
upp mot Högbo. Om och när denna ombyggnad
ska komma till stånd styrs av de framtida
anspråken på områdena.
Parkering (2 ha)
Det finns behov av parkeringsytor för bl a högskolans utveckling och större evenemang. Inom
området ryms ca 600 platser. Vid enstaka tillfällen bör ytterligare ytor inom idrotts/friluftsområdet kunna utnyttjas för parkering. Exakta
lägen och omfattning av parkeringsytorna ska
studeras vidare i kommande detaljplaner1.
Idrotts-/friluftsområde (ca 100 ha)
Avsikten var tidigare är att detta område i första
hand skulle innehålla en golfbana, men detta är
inte lika aktuellt längre. I Program för Dalregementet redovisades även ytor för fotbollsplaner.
Även detta är idag mindre aktuellt. Området blir
därför en allmän resurs för friluftsliv och eventuella framtida idrottsanläggningar. Om andra
typer av markanvändning aktualiseras inom detta område kan det vara lämpligt att först studera
detta i ett detaljplaneprogram.
1

En detaljplan för detta område planeras antas under
våren 2011.
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De elljusspår som idag finns på Lugnet, inom
planområdet och bort mot Hälsingberg bör sammanbindas via Myran.
Inom området finns några fina miljöer (vid A2
och A3 på kartorna på sid 5 och 11) som bör vara
lätt tillgängliga för allmänheten även om en golfbana byggts ut eller annan förändring sker. Redovisat gångvägssystem bygger på att bl a dessa
platser skall kunna nås och på att allmänheten
ska kunna passera genom området.
De naturvärden och vegetationskvaliteter som
finns i området ska nyttas som resurser vid kommande detaljplanering och projektering. Om
naturvärdena inte kan integreras kan kommunen
överväga skydd med stöd av miljöbalken för
mindre partier.

Va, värme och avfallshantering
Myran ligger utanför Falu Energi&Vattens verksamhetsområde för kommunalt va. Anslutning
till va-nätet är möjligt med pumpning. Vafrågorna får utredas ytterligare i kommande
detaljplanearbeten.
Det finns ingen planerad fjärrvärmestam till
området och det behöver utredas vidare vilken
uppvärmningsform som är mest lämplig.
Myran ligger inom FEV´s verksamhetsområdet
för avfallshantering. Sortering ska tillämpas. I
kommande detaljplanering bör utredas eventuellt
behov av en återvinningsstation inom området.
Mål
Området framtida markanvändning och trafiksystem skall baseras på de principer som redovisas på kartan på sid 11.
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6. Genomförande
Ansvar

Ekonomi

Konsekvenser

Det är kommunen som ansvarar för den fortsatta fysiska planeringen av området, i vissa fall
genom att planavtal och exploateringsavtal
tecknas med markägaren eller exploatören. Det
tidigare målet att kommunen skulle förvärva
hela området är idag inte lika aktuellt utan Fortifikationsverket kan komma att sälja vissa delar av området till andra ägare, vissa till kommunen och behålla delar av marken. Staten ansvarar för sanering från miljöfarligt avfall och
oexploderad ammunition. Kommunen kan
komma att teckna avtal om genomförande med
exploatörer.

Kommunen får kostnader för eventuella markförvärv. Denna kostnad är okänd idag, och
beror bl a på omfattning och eventuella restriktioner vad gäller markens framtida användbarhet. Exploatören kommer också få kostnader
för gator och Falu Energi och vatten AB kommer att få kostnader för ledningar för va, el och
ev fjärrvärme. Anläggningsavgifter och försäljning av mark kommer att ge intäkter. Dessa
kostnader och intäkter är inte kända i dagsläget
utan får tas fram i kommande arbete med detaljplaner för olika delområden. Översiktliga
kalkyler kommer att tas fram under de fortsatta
planeringsskedena. Kommunen och bolaget
kommer att få driftskostnader för anläggningarna.

Planförslaget ger förutsättningar för en framtida användning som stödjer Faluns utveckling.
Eftersom Myranområdet inte längre nyttjas
av försvaret är risken uppenbar att det skulle
växa igen och bli otillgängligt om det ej övertas av en ny ägare.
Planerna för Myran innebär också att delar
av de värden, bl a naturvärden, som området
innehåller kan ges ett mer långsiktigt skydd.

Tidplan
Översiktsplanens tidshorisont är tio år efter antagandet.
Området för verksamheter mellan Dalregementet och Lugnet förväntas bli aktuellt för
bebyggelse de närmaste åren efter denna översiktsplans antagande. Utbyggnaden av de övriga verksamhetsområdena är dels beroende av
lösningen på oxa-problematiken och dels av att
efterfrågan blir så stor att investeringar i kommunaltekniska anläggningar kan räknas hem
inom rimlig tid.
Innehållet i och ianspråktagandet av reservområdena kommer att ske först sedan fördjupade studier har genomförts av till vad de ska
användas.

Tekniska frågor
Kompletterande geotekniska utredningar behöver utföras för att bebyggbarheten inom olika
områden ska kunna bedömas.
Förekomsten av oexploderad ammunition
skall kartläggas och därefter tas bort i nödvändig utsträckning.
Markradonundersökningar ska genomföras
om bostäder planeras.
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Fotomontage som visar golfbana på Myran.
Denna är inte längre lika aktuell för utbyggnad
som tidigare men möjlig att genomföra inom
de ramar översiktsplanen ger.

Bilaga
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