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där skidbussar och taxi angör. Skidtorget vid
Stjärnbacken får direkt entré till café,
restaurang, boende och service. Separerade
parkeringsgarage och lastzoner ger säkra
gångstråk ovan mark. Skidvägen ner till Åre
torg leds i en sväng och tangerar entrétorget
och vidare under E14 till torget.
Det som idag är ett öde och tomt område efter
att liftarna stängts kommer att vitaliseras även
på andra tider och därmed också bli en ny och
utökad del av Åre by.

HANDLINGAR
Till detaljplanen hör:
o Plankarta med tillhörande bestämmelser
o Illustrationskarta
o Denna planbeskrivning med redovisning
av planens genomförande
o Fastighetsförteckning
o Grundkarta
o Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
o Samrådsredogörelse

Rundslingan - tillgängligt gångstråk

Till planen hör även bilagor till MKB:n:
Trafikutredning
Riskanalys
Bullerutredning
Dagvatten och VA-försörjning
PM-geoteknik
Naturvärdesinventering
Konsekvensanalys kulturmiljö

En rundslinga med breda och tydliga gångvägar
går
från
planområdet
längs
Kabinbanevägen under E14 parallellt med
skidvägen ner till Åre torg. Sen tillbaka upp
från torget, längs Bergbanans västra sida, upp
till Vakthögen och fram till planområdet.
Rundslingan kan utformas som ett vitt och
grönt promenadstråk med anpassad belysning,
murar och sittplatser, och vara tillgänglig året
runt. Rullband och rulltrappor kan hjälpa till
vid större nivåskillnader för att också
tillgodose tillgängligheten.

Dessa handlingar finns att rekvirera från Åre
kommun antingen via plankontoret eller från
hemsidan:
http://are.se/byggabo/detaljplanering
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SYFTE
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Bebyggelse och utemiljö

OCH

En förutsättning för genomförandet av
planförslaget är att Kabinbanans dalstation rivs
och ger plats för liftar, byggnader och trafik för
dagens och framtidens krav. Kabinbanan har
sedan den byggdes på 1970-talet varit en
betydelsefull transportör till fjället. Men stora
problem bla nedisning och kapacitet har gjort
den ineffektiv och omodern. Tillsammans med
behov av stora renoveringsåtgärder till höga
kostnader är beslut fattat att ersätta Kabinbanan
med annan utveckling av liftsystemet.

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar
för utveckling av området kring Kabinbanans
dalstation i Åre. Området planeras innehålla
boende, service, handel, parkering direkt
knutet till SkiStars skid- och liftområde.
Området får i det omarbetade förslaget en
större potential i och med att Kabinbanan
demonteras och dalstationen rivs. Plats ges för
ett liftsystem anpassat till dagens och
morgondagens skid- och uteaktiviteter. En
förtätning och expansion inom planområdet
ligger i linje med Vision 2020, ett gemensamt
dokument för kommunen och näringslivet.

Ny bebyggelse och utemiljö utformas i enlighet
med gällande riktlinjer (FÖP). Utemiljön i
området lyfts med varierad markbeläggning,
gröna ytor, sittplatser, belysning och
sammanhållen skyltning enligt kommunens
skyltprogram.

Utveckling av Åre by
Detaljplanens syfte är att tillföra en förtätning
och därmed utveckla Åre by. Planförslaget
innehåller boende, butiker, service och
dalstationer. Platsen nedanför skidtorget och
de nya byggnader utformas som ett entrétorg

Detaljplanen har följande sex huvuddrag som
ska samverka och skapa en hållbar byutveckling:
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1. Gång- skid- och cykelvägar som förbinder
och skapar varierande och generösa och säkra
stråk mellan Åre torg och planområdet.
Sammanlänkar backsystemet med Åre torg.
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inriktning i Fördjupad översiktsplan (FÖP) för
Åre samhälle 2005.
FÖP:en redovisar på västra sidan av
Kabinbanans dalstation en byggnad för
parkering, service och boende. På östra sidan
en ny backrestaurang. Planförslaget utvecklar
ett helhetsgrepp för att möjliggöra en
sammanhållen bebyggelse med anpassning till
ett utvecklat liftsystem och förbättrad
angöring.

2. Entré- och busstorg i planområdet
separerar trafikslag och underlättar för gående
och ger en säkrare trafikmiljö.
3. Service- och centrumfunktioner med god
tillgänglighet i nybyggnaden.

Planförslaget redovisar en tätare, koncentrerad,
terränganpassad och högre bebyggelse på mark
som redan är ianspråktagen. Avsikten är att
utveckla Åre by genom förtätning och
överbrygga den barriär-effekt som E14
innebär.

4. Vakthögen bibehålls väl synlig i landskapet och ny bebyggelse och liftar anpassas
därtill.
5. Parkering för gäster till liftsystemet,
boendet och servicen.

Planförslaget förutsätter rivning och demontering av Kabinbanan, stolpar, linor och
dalstation.

6. Kabinbanans dalstation och kabinbanan
rivs för att ge plats för utveckling av området.

Vakthögen bibehålls väl synlig i landskapet.

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN (MB)

Riksintresse för friluftslivet
Planområdet med hela Åre samhälle omfattas
av riksintresse för friluftslivet enligt MB kap.3
§6 (FZ6 Åreskutan). Riksintresset skyddar
naturområdet med förutsättningar för skidsport
och vandring.

Riksintresse för det rörliga friluftslivet
Planområdet ligger inom det stora område som
betecknas ”Fjällvärlden”; riksintresse för turismen, det rörliga friluftslivet och för dess naturoch kulturvärden, Miljöbalken (MB) kap.4 §2.
Vid beslut om exploateringar och andra miljöingrepp ska nämnda intressen skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan skada dem. Bestämmelserna utgör inte hinder för utveckling av
befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet (4 kap. §1).

Kommunen bedömer att en skälig avvägning
gjorts gentemot riksintresset genom att sammanväga kulturmiljöaspekter och kommunens
inriktning i Fördjupad översiktsplan för Åre
samhälle.

Riksintresse för kommunikationer
E14 är av riksintresse för kommunikationer
enligt MB kap.3 §8. Riksintresset tryggar
nuvarande och framtida funktioner och
skyddar mot att bebyggelse och verksamheter
lokaliseras för nära viktiga transportleder.

Kommunen bedömer att en skälig avvägning
gjorts gentemot riksintresset.

Riksintresse för kulturmiljövården
Planområdet med hela Åre samhälle omfattas
av riksintresse för kulturmiljövården enligt MB
kap.3 §6 (Z32 a,b). Riksintresset skyddar det
öppna odlingslandskapet väster och sydost om
Åre, turistorten och medeltidskyrkan.

Kommunen bedömer att en skälig avvägning
gjorts gentemot riksintresset genom att det i
planen tagits hänsyn till gällande säkerhetszon.

Natura 2000-område, 7 kap. 27 § MB
Åresjön är ett Natura 2000-område som
förutom att den ingår i ett större område av
riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 §
MB också ingår i Natura 2000-området

Kommunen bedömer att en skälig avvägning
gjorts gentemot riksintresset genom att sammanväga kulturmiljöaspekter och kommunens
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Markägoförhållanden

Åreälven. Tillstånd krävs av regeringen för
åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka
området, i detta fall utsläpp i Åresjön,
vattendrag och dagvatten. Utgångspunkten för
den framarbetade dagvattenutredningen är att
visa på åtgärder så att dagvattensituationen i
planområdet inte förändras i större grad
gentemot hur det är i dagsläget (se MKB-bilaga
4).

Planområdet omfattar del av privatägda fastigheten Mörviken 1:75. Ägare är SkiStar AB.

Grundkarta
Grundkartan är upprättad och aktualiserad av
Arctan AB, Östersund. Koordinatsystemet är
SWEREF 99 15 45 och höjdsystemet RH2000.

TIDIGARE
STÄLLNINGSTAGANDEN

Strandskydd, 7 kap 18 § MB
I och med att gällande byggnadsplan ersätts,
återinträder strandskyddet inom planområdet.
De delar av strandskyddet som ligger inom
allmän platsmark (gatumark) och kvartersmark
upphävs.
Även smalare bäckar från fjället är
strandskyddade och i området finns 2 st
huvudbäckar som leder ner genom planområdet. Bäckarna är delvis kulverterade.

Översiktsplan
I den fördjupade översiktsplanen för Åre
samhälle från 2005 (FÖP) anges planområdet
väster om Kabinbanan som lämpligt för
parkeringshus, service och turistiskt boende. För
planområdet öster om Kabinbanan föreslås en
ny backrestaurang samt transportör i form av
rullband från Åre torg. Vidare anges att
Kabinbanan är ett viktigt blickfång i landskapet
och då avses både de rörliga kabinerna,
liftstolparna och dalstationen. Ny ”modern”
bebyggelse förordas i området om hänsyn tas till
landskapsbilden. Vidare finns regler för
byggnadsutformning
i
avsnittet
Åres
byggnadsstil.

Särskilt skäl för att upphäva strandskyddet
inom planområdet är att området redan är taget
i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften, MB kap.7 §18
c 1.

Förenlighet med 3-4 kap. MB
Planen bedöms vara förenlig med de hushållningsbestämmelser som finns för användning
av mark- och vattenområden enligt 3 och 4 kap.
MB.

Natur som skyddas finns i anslutning till
nordöstra delen av planområdet, de trädbeväxta
åsarna ovanför Vakthögen är utpekade.
Handeln är viktig för Åre som turistort. Det är
en viktig aktivitet som kompletterar skidåkning
och friluftsliv. Parkeringsnormen för Åre by ska
följas.

Miljökvalitetsnormer, 5 kap. MB
Av miljökvalitetsnormerna, enligt 5 kap. MB
är det vattenförekomster, utomhusluft och
omgivningsbuller som skulle kunna beröras. I
MKB:n bedöms att detaljplanen inte kommer
att innebära att dessa normer överskrids.

Från Åre Torg utgår flera intressant stråk som
bidrar till att skapa ”centrum”. Ett av dessa stråk
sträcker sig från torget till nordväst mot
Kabinbanan.

PLANDATA
Lägesbeskrivning
Planområdet ligger nordväst om Åre centrum.
Centralt i planområdet ligger Kabinbanans
dalstation och parkeringsytor.

Areal
Planområdet upptar en yta av 2,7 ha.
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Länsstyrelsens
beslut
byggnadsminnesförklaring

om

2017-05-12 beslutade Länsstyrelsen att avslå
ansökan om att förklara Åre kabinbana för
byggnadsminne, enligt 3 kap, 1§ kulturmiljölagen (1988:950) (KLM).

Behovsbedömning
I samtliga detaljplaner görs en behovsbedömning där det utreds om någon eller flera
aspekter tillsammans kan medföra att planens
genomförande kan antas leda till betydande
miljöpåverkan. Om planen kan antas medföra
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning
utföras, enligt miljöbalkens 6 kap 11-12 §§.

Utsnitt från FÖP, förslag till utbyggnad.

Gällande detaljplan
Kommunen bedömde i planprogrammet att
genomförandet kan antas ge en betydande
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättas.

Den
idag
gällande
detaljplanen
är
Byggnadsplan för Åre samhälle, vilken
fastställdes 1979. Den anger området för
Kabinbanan som fritidsområde med kabinbana
och linbana. I direkt anslutning till väster anges
en yta för parkering. På östra sidan om
kabinbanan är större delen planlagt som
fritidsområde.
Vakthögen är ej specifikt
utpekad i byggnadsplanen.

FÖRUTSÄTTNINGAR,
FÖRÄNDRINGAR OCH
KONSEKVENSER
Natur
Mark och vegetation

Delar av den gällande detaljplanen ersätts när
ett antagandebeslutet för den nya planen vinner
laga kraft.

De för naturvärdesinventeringen intressanta
områdena består både av öppen mark och av
skog.

Planprogram

Planområdet med närmaste omgivning har i
utförd naturvärdesinventering delats in i 4
delområden, A-D (se MKB-bilaga 4):

Det aktuella detaljplaneområdet föregicks av
ett planprogram, Planprogram för område
öster och väster om Kabinbanan, Handel och
Bostäder, del av Mörviken 1:75, Åre som togs
fram av Åre kommun våren 2015.
Samrådsredogörelsen
lingarna.

biläggs

A Höjdryggen nordost om Vakthögen är
skogsklädd med något torrare mark och består
förutom av lövträd även av gran.

planhand-

B Höjdryggen ovanför Vakthögen är
skogsklädd och domineras av lövträd. Strax
nordost övergår skogen i blandskog.

Övriga kommunala beslut

C Skidnedfarten med MTB-leder (cykel) öppen
mark som är kulturmark. Vegetationen
domineras av gräs och örter som hör hemma i
öppna marker.

2013-04-25 gavs planbesked av kommunstyrelsen för ny detaljplan för Kabinbaneområdet, del av Mörviken 1:75, Åre.

D Vakthögen är en gräsbevuxen, öppen kulle
ovanför E14 nära planområdets sydöstra hörn.
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markyta har berg alternativt naturligt lagrad
lermorän påträffats.
Slänten norr om parkeringen bedöms vara
skredbenägen och kompletterande undersökningar för kontroll av släntstabilitet kan
erfordras i bygglovsskedet. Föreslagen
byggrätt bedöms ändå vara byggbar med
anpassad grundläggning.
I området öster om Kabinbanan, med
backrestaurangen ”Timmerstugan”, består
marken överst av fyllning med de större
mäktigheterna i den södra delen. Under
fyllningen finns den naturligt lagrade moränen.
Förekommande fyllning bedöms inte vara
skredbenägen.

Utsnitt, område A-D i naturvärdesinventeringen.

Skogen består av relativt stora, äldre träd,
bitvis med mycket grova stammar. Här och var
ligger död ved. En del naturligt nedfallen och
en del kvarlämnad efter röjning.

Konsekvenser är att förändringar med nivåer,
utgrävningar, rivning av dalstationen, schakter
och fyll blir omfattande inom planområdet.

Inga rödlistade arter har hittats i området.
Däremot hittades signalarterna korallrot,
nordisk stormhatt, ormbär och trolldruva. En
signalart indikerar höga naturvärden enligt
Skogsstyrelsen.

För att få ett fullgott underlag till projektering
av grundkonstruktioner genomförs ytterligare
geotekniska undersökningar för kontroll av
ras- och skredrisk samt släntstabilliteter.
Undersökning om förekomst av markradon bör
utföras.

Förändringar som påverkar de utpekade
naturområdena är att en dalstation planeras
väster om område B. Beroende på exakt läge
och höjdsättning kan del av område B komma
att påverkas.

Fastighetsägaren har god kännedom om markoch vattenförhållandena i området.
Slänten norr om befintlig parkering och slänt
mot Vakthögen påverkas i det omarbetade
förslaget i mindre omfattning.

Konsekvenser kan bli att lövträdsvegetationen
avverkas och åsens nedre del schaktas ut. Detta
bör ske med stor varsamhet. Förstärkning av
jordlager och nyplantering är åtgärder som på
längre sikt kan säkra och återskapa terrängen
och vegetationen.

Omhändertagande av dagvatten ska ske inom
planområdet. Se beskrivning om Dagvatten
och dagvattenutredning.

Landskapsbild
Åres landskapsbild karakteriseras av pisterna
utför de branta fjällsluttningarna. Det ger
intryck av sluttande ängsmark, öppna
långsmala stråk av odlingslandskap genom
skogen; en kultiverad förbindelse mellan
samhället, sjön och fjället. Karaktäristiskt är
även nivåskillnaden på över tusen meter mellan
Åreskutans topp, 1420 m.ö.h, och Åresjön, 372
m.ö.h
Idag utgör E14 en fysisk barriär för de öppna

Geotekniska förhållanden
En geoteknisk sammanställning av tidigare
utförda utredningar i området har gjorts.
Området väster om Kabinbanan täcks av
fyllning och de större mäktigheterna bedöms
förekomma i områdets centrala och södra
delar. Mellan 3-6 meter under befintlig
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kombination som få städer kan skryta med.
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nästan oval, gräsbevuxen kulle och kallas
Vakthögen då det under orostider i äldre dagar
var en utmärkt utkikspost med vida utsikt längs
dalgången.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse

Förändringar och konsekvenser som planförslaget medför är till stor del att Kabinbanans
dalstation ersätts med ny bebyggelse. Det
medför en påverkan på riksintressena.
Kulturmiljöanalysens slutsats är att:

Konsekvenser av planförslaget medför att
Kabinbanans dalstation och liftanordning rivs
och demonteras.
Restaurang Timmerstugan är en enklare
byggnad som rivs. Ny restaurang och café
planeras i nybyggnaden.

Sammantaget samtliga effekter på riksintressets värden (kulturmiljö och friluftsliv),
som är känsliga för förändringar, kan det
fastslås att planförslaget INTE innebär:

World Cupliften och VM6:an, påverkas också
av planförslaget. World Cupliften har kvar sin
sträckning och lägen för dal- och bergstation
men ersätts av en modernare kopplad lift.
VM6:an demonteras och ersätts av med en ny
sträckning mellan skidtorget och Hummeln.
Övre delen planeras gå i en vindskyddande
överbyggnad för att säkerställa driften. Ny
bergstationen placeras så att en skidåkare kan
glida ner till Gondolen. Gondolen planeras
byggas om för högre kapacitet.

• en åtgärd som mer än obetydligt skadar något
eller några av de värden som utgör grunden för
riksintresset
• den negativa inverkan blir så stor att området
i något avseende förlorar sitt värde som
riksintresse
Men om man använder förslaget till ny
motivering och värdetext som utarbetades av
Länsstyrelsen år 2009 blir resultatet om
Kabinbanan rivs tvärtom:

Ny bebyggelse
En upplyft ankomstarea/entrétorg föreslås som
ska ge bra utrymme för olika trafikantslag.
Entrétorget ligger ca 4 meter ovanför E14:s
nivå. Den föreslagna bebyggelsen ligger
ytterligare ca 4 meter ovanför Entrétorget.
Den nya bebyggelsen är uppdelad i tre
byggnadskroppar A, B och C. Mellan och på
södra sidan av de tre byggnadskropparna bildas
torgytor med olika karaktär.

Sammantaget
samtliga
effekter
på
riksintressets värden, som är känsliga för
förändringar, kan det fastslås att planförslaget
innebär:
• en åtgärd som mer än obetydligt skadar något
eller några av de värden som utgör grunden för
riksintresset
• den negativa inverkan blir så stor att området
i något avseende förlorar sitt värde som
riksintresse
I och med de kumulativa, samlade, effekterna
av exploateringarna i Åredalen och Åre by bör
det klargöras och förtydligas genom en ny
utredning av vad riksintresset består av idag.

Fornlämningar och kulturmiljö
Det finns inga registrerade eller i övrigt kända
fornlämningar eller byggnadsminnen inom
planområdet. Däremot finns strax öster om
området Vakthögen, (Raä 17:1). Det är en

Utsnitt MountainWorks, hus A, B och C (från väster).

8 (15)

Åre Kommun
Samhällsbyggnad

Planbeskrivning

2018-01-08, rev 2018-02-08

Detaljplan för Kabinbaneområdet
Samrådshandling

PLAN.2012.23

Utsnitt MountainWorks.

Gator och trafik
Trafik och väg

Byggnaderna innehåller:
- 13 800 m2 BTA (bruttoarea)
- 172 lägenheter (35 m2 - 65 m2)
- 1 024 bäddar
- 282 P-platser (132 P för boende
och 150 P för dagsgäster)
- Restauranger, café och
sportbutik med verkstad (ej
dagligvaruhandel)
- Ankomstarea/entrétorg
- Access med liftar till Åreskutan
och liftsystemet

Planområdet ligger norr om E 14. Från planområdet finns två stycken anslutningar till E14.
Den ena anslutningen är Kabinbanevägen som
går under E14 och leder ner till västra delen av
Åre by. Framför Kabinbanans dalstation angör
skidbussar, taxi, personbilar och personal med
olika fordon som servar liftar.
Den andra anslutningen till E14 är
Slalomsvängen som ligger i planområdets
västra gräns.

HANDEL, SERVICE OCH RESTAURANG
Byggnad A 1602 m2
Byggnad B 980m2
Byggnad C 700 m2
totalt
3 282 m2 BTA

Förändringar
i
planförslaget
är
att
ankomstarean/entrétorget lyfts ca 4 meter
ovanför E14:s nivå. Anslutande vägar får en
lutning av max 10%.
Kabinbanevägens föreslås enkelriktas och
vägens övre sväng snävas till för att ge plats för
gångväg och skidväg.

BOSTÄDER
Byggnad A 5044 m2
Byggnad B 2752 m2
Byggnad C 2700 m2
totalt
10 496 m2 BTA

Konsekvenser av att enkelrikta Kabinbanevägen är flera:
- en bredare gångväg kan anläggas, 4 m bred,
som ökar kopplingen till Åre torg
- utrymme för bil minskar och föreslås därför
enkelriktas
- påverkan på trafikföringen i byn förändras,
en trafikutredning för Åre by kommer att
belysa konsekvenserna

PARKERINGSDÄCK
Nivå
9 190 m2 BTA
Konsekvenser för den planerade bebyggelsen
har berörts under avsnitten om Landskapsbild.

9 (15)

Åre Kommun
Samhällsbyggnad

Planbeskrivning
Detaljplan för Kabinbaneområdet
Samrådshandling

Att behålla Kabinbanevägen dubbelriktad kan
vara möjligt om annan utformning av gångväg
och skidväg studeras.

2018-01-08, rev 2018-02-08
PLAN.2012.23

dagsläget ca 205 parkeringsplatser i anslutning
till Kabinbanans dalstation.
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Åre
kommun råder det idag brist på
parkeringsplatser i de centrala delarna av Åre.
Det anges också att mer parkering behöver
skapas vid Kabinbanan och vid Olympialiften.
Bristen på parkering medför problem med
söktrafik.

Anslutningarna till E14 påverkas endast i
mindre omfattning.
Konsekvenser av planförslaget är att de olika
trafikslagen blir tydligare åtskilda och en
säkrare och bättre trafikmiljö skapas.

Gångväg, trottoar, skidväg

Förändringar och konsekvenser i planförslaget
vid Kabinbanan medför ökad belastning på
omkringliggande vägnät och ytan nedanför
nuvarande
Kabinbanans
dalstation.
Belastningen på korsningarna med hänsyn till
alstring från exploateringen bedöms hanterbar
under större delen av året, dock kan problem
uppstå under årets maxveckor. Trafik på E14
ska ej påverkas av exploateringen i
planförslaget därav ger förslaget plats för
kömagasin inom fastigheten.

Längs Kabinbanevägen östra sida finns idag en
smal trottoar som framför dalstationen övergår
trottoaren i en markstensyta som ligger i nivå
med körytan för skidbussar mm. Vidare
västerut är gående hänvisade till parkeringsytan.
Förändringar i planförslaget är flera. För att
skapa en förbättrad förbindelse för gångtrafik
mellan Åre torg och planområdet breddas
befintlig trottoar längs Kabinbanevägen till 4
meter.
I den brantare terrängen ned mot Bergbanan
kan gångvägen anpassas och via en längre
sträckning i serpentin bli en lättare gångväg att
röra sig efter. Att komplettera med
transportörer såsom transportband eller
rulltrappa redovisas i Föp:en är förslag på
ytterligare anpassningar för en bra tillgänglighet.

Dagens utformning av korsningarna bör dock
anpassas för att tydliggöra de olika
trafikströmmarna.
Att skapa en trafiksäker miljö är prioriterat.
Genom att höjdskillnaderna på platsen är stora
har en lösning med två nivåer föreslagits i
detaljplanen. Den lösningen ger goda
förutsättningar för att skapa ett bra stråk för
gående i anslutning till byggnaderna på en
högre nivå samt ett område för fordonstrafiken
inkl bussar i den lägre nivån.

Konsekvenserna av planförslaget för de
oskyddade trafikanterna - gående, skidåkare
och cyklister, är att de på ett säkrare sätt kan
röra sig i området genom att flödena tydligare
separeras och bättre utrymme erhålls.

Busshållplatserna har placerats efter varandra
enligt förslag i trafikutredningen.
Gående bör prioriteras i form av tillräckligt
breda ytor, både på ytan i nivå med
hållplatserna och framför byggnaderna. Ytan
avsedd för gångtrafikanter som löper utmed
hållplatserna respektive fasaderna bör vara
minst 3,5 meter. Vidare är den bredare
gångbana som föreslås på den östra sidan av
Kabinbanevägen ner mot Åre torg en viktig
funktion för att gående- och cyklister ska
kunna angöra planområdet.

Parkeringsbehov och parkeringar
Väster om Kabinbanan finns idag i plan med
E14 ca 45 parkeringsplatser. I en nivå högre
som avskiljs med en stödmur finns ytterligare
en allmän parkering med ca 100 P-platser.
Ovanför den allmänna parkeringsplatsen har
SkiStar en personalparkering med ca 50
platser. Öster om Kabinbanan finns en mindre
grusparkering med ca 10 platser. Totalt finns i

Föreslagen lösning med leveranser till
exploateringen som sker i garage är positiv då
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logistiken med skidbussar och turer planeras ej
att förändras. Varutransporter till de nya
byggnaderna planeras till varumottagning i
parkeringsgarage.

Konsekvenserna med en övervägande del av
parkeringarna i parkeringsgarage är positiva
för utemiljön då stora parkeringsytor inte bör
dominera. Tidig och tydlig skyltning och
logiskt upplägg underlättar för utnyttjandet.
Med analys av utnyttjandegrad och styrning
med betalningssystem, skyltning om lediga
platser innan man åker in i Åre by via web och
app vägleds den bilburne gästen om var
passande parkering finns.

Farligt gods
Riskkällor i området är E14 i egenskap av
transportled för farligt gods och närhet till
bensinstationen OKQ8.
Ett antal möjliga olycksscenarier har
identifierats i en Riskutredning, se till
detaljplanen bifogade utredningar.
Analyserna visar att risk med avseende på dessa
olyckor inte utgör något hinder för att
genomföra programförslaget. Relevanta risker
är pölbränder där risknivåerna är generellt höga
på avstånd inom 20 meter från flamfronten, men
mycket låga på längre avstånd. För att minimera
riskerna i planerad utbyggning rekommenderas
följande åtgärder som motverkar effekterna av
brand:

Kommunens parkeringsnorm (se Fördjupad
översiktsplan för Åre samhälle, 2005, s 60)
innebär att för varje tvåbäddslägenhet krävs
0,35 P-platser och för varje lägenhet med 4-6
bäddar 0,7 P-platser.
Parkeringsbehovet kan också baseras på
bruttoarea (BTA). För turistlägenheter och
hotell 12P/1000 m2. Handel och restaurang 40
P-platser/1000m2.

- Värmestrålning från pölbränder bör tas hänsyn
till vid projektering av nya byggnader. Ett
riktmärke är att fasader mot E14 respektive
bensinstationen bör ha en brandteknisk klass
motsvarande EI30. Detta bör analyseras och
verifieras i samband med att byggnaderna
projekteras.

För att uppnå parkeringsnormerna i den
fördjupade översiktsplanen behövs det 258
parkeringsplatser för den tillkommande
exploateringen om man utgår från BTA som
ger det högsta totala antalet parkeringsplatser.

- Området mellan nya byggnader och E14
respektive bensinstationen bör inte utformas för
att uppmuntra till stadigvarande vistelse.

Kollektivtrafik och varutransporter
Busshållplatsen för SkiStars skidbussar finns
framför Kabinbanan. Det är på- och avstigning
för skidgäster, skidor placeras i skidställ på
bussarnas baksida. Skidbussarna kör in från E14
via Kabinbanevägen för att köra ut på E14 via
Slalomsvängen. Taxi angör också på platsen.
Långfärdsbussar kan angöra här men ska i
möjligaste mån angöra liftsystemet vid VM8:an,
Björnen och Rödkullen.

Området kommer under högsäsongsveckor att
genomströmmas av många människor till och
från liftområdet vilket ej kan räknas som
stadigvarande vistelse.

Allmänna krav
Tillgänglighet
Inom planområdet ska tillgänglighet enligt
gällande lagstiftning tillgodoses, förutom
framkomlighet för personer med nedsatt
rörlighet också behov för personer med nedsatt
syn beaktas. För att nå god tillgänglighet för
gångvägar och för rundslingan som
sammanbinder med Åre torg behövs en dialog
mellan Åre kommun och Åre destinationsbolag
som samlar handlare och företag i byn.

Närheten
till
järnvägsstationen
med
kollektivtrafik gör att det är möjligt att gå till
Kabinbaneområdet. Tåg,
flygbuss och
Länstrafikens bussar angör vid Station Åre.
Förändringarna i planförslaget är flera men
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Störningar

Dagvatten

Trafikbullerutredning visar att vägtrafiken är
den dimensionerande ljudkällan. Beräkningar
på planförslaget visar att förordningens krav
uppfylls.

Fokus på dagvattenhanteringen för Kabinbaneområdet är att minimera flöden, fastlägga eventuella föroreningar samt minimera transporten av
sediment. Detta ska uppnås utifrån uppställda
krav som utgörs av gällande kvalitetsnormer för
Åresjön samt att Åresjön även är Natura 2000
klassat.

Ljudnivå vid fasad Vid samtliga fasader
beräknas ekvivalentnivån till 60 dBA eller
under. Det innebär att kravet från förordningen
på ≤60 dBA i ekvivalentnivå vid fasad
uppfylls.

Vidare så ska en robust dagvattenhantering framarbetas så att skador på allmänna och enskilda
intressen undviks. För att uppnå detta ska i
korthet en ren och långsam avrinning skapas
istället för en snabb och smutsig.

Ljudnivå vid uteplats Beräkningarna visar att
det finns områden som uppfyller kraven på
trafikbuller vid uteplats invid de nya
byggnaderna. En gemensam uteplats kan
anläggas på ytorna där ekvivalentnivån och
maximalnivån beräknas till under 50 dBA
respektive 70 dBA.

Dagvattenhanteringen blir särskilt viktig eftersom terrängförhållandena tillsammans med
skidområdenas utformning och passagen genom
E14 skapar en knutpunkt för dagvattenflödet som
har sitt ursprung från ovanliggande avrinningsområde. Det faktum att planområdet utgör en
knutpunkt och att det finns begränsat utrymme
för dagvattenhanterande åtgärder inom det
planerade planområdet betyder att ett större
perspektiv på dagvattenfrågan måste tas.

Buller från liftsystem och snökanoner kan
upplevas störande men med anledning av att
det är buller som ingår i och ger förutsättningar
för en bra vistelse kan de accepteras. På samma
sätt kan dimma och isbildning accepteras och
inte ses som en direkt störning. Det är inte
heller konstanta störningar.

Möjliga dagvattenåtgärder för att uppnå detta är
bl.a. gröna tak, översilning över vegetationsytor,
underjordiska fördröjningsmagasin, fördelning
av flöden i många punkter samt särskilda
dagvattenåtgärder i samband med byggskedet.
Det bedöms att underjordiska fördröjningsmagasin blir områdets huvudåtgärd tillsammans
med de övriga förslagen.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom kommunens
verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Kabinbanan försörjs idag via vatten- och
avloppsledningar västerifrån.
Exploateringen kräver att dessa ledningar
ersätts med nya vatten och spillvattenledningar
som klarar att försörja den nya verksamheten.
Den västra delen kan lösas via självfall men
den östra delen når inte det kommunala
ledningsnätet via självfall utan spillvattnet
måste ledas till en lågpunkt längre öster ut.
Från denna punkt pumpas spillvattnet till den
västra delens anslutningspunkt. Pumpstationens placering föreslås bli intill den
befintliga transformatorstationen strax väster
om bergbanan.

En bedömning har också gjorts att det krävs
organisatoriska åtgärder såsom ett avrinningsområdesperspektiv för att kunna lösa
dagvattenfrågan i sin helhet. Det krävs också att
någon form av avtal upprättas så att man kan
säkerställa att föreslagna råd och åtgärder
avseende VA och dagvattenhantering följs och
anläggs.
I kommande steg såsom exempelvis bygglovsskede och detaljprojekteringar så behöver
flödessituationen studeras mer i detalj så att
magasinsvolymer, dimensionerande flöden och
sekundära rinnvägar kan säkerställas.
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Telia Sonera är ansvarig för områdets
teleledningar. Eventuell flytt av ledningar och
ny ledningsdragning bekostas av exploatören.

Med den ökade exploateringen följer ökat
elbehov varför komplettering av elförsörjning
till planområdet måste skapas. Jämtkraft anvisar lämplig placering.

För Åre kommun finns föreskrifter som
innebär att fastighetsägaren ansvarar för att
gångbanan/trottoaren utanför byggnaden är
halkfri och säker samt fri från skräp och ogräs så
att fotgängaren kan ta sig fram utan problem.

Värme
Vattenburet värmesystem ska eftersträvas.
Jämtkraft är ansvarig för fjärrvärmenätet och
anvisar förändringar i området.

Huvudmannaskap för allmän plats
Huvudmannaskapet är enskilt. Motivet för ett
enskilt huvudmannaskap är att området i
huvudsak planeras för fritidsboende och
kommer att nyttjas som boende under delar av
året. Allmän platsmark såsom naturmark och
lokalgator,
sköts
av
fastighetsägaren.
Fastighetsägare är SkiStar AB.

Avfall och återvinning
Soprum ska utformas så att de möjliggör
sortering av förpackningar och är tillgängliga
för hämtning av kommunens bilar.

PLANENS
GENOMFÖRANDE

Fastighetsägaren ansvarar för genomförandet
av detaljplan med enskilt huvudmannaskap.
Det sker vad avser gator och allmänna platser
genom förrättning enligt Anläggningslagen.
Fastighetsägarna löser där en rätt att
ianspråkta, iordningställa och förvalta berörda
områden. Exploatören SkiStar AB blir som
ägare av planområdet
ansvarig för
genomförandet. Allt eftersom exploateringen
genomförs
kan
det
tillkomma
nya
fastighetsägare som i lagens mening även tar
på sig ansvar för utförandet. Därför har
exploateringsavtalet stor betydelse för att
planen verkligen genomförs som det var tänkt
från början.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Planen hanteras med normalt planförfarande
med samråd, granskning och ett avslutande
antagandebeslut
av
kommunstyrelsen.
Inkommer inga allvarliga invändningar
beräknas planen kunna antas av kommunfullmäktige tidigast under våren 2018.

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem (5) år från den dag
planen vinner laga kraft.

Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för uppförande av nya
byggnader, förändringar av befintliga och
anläggande av nya VA-ledningar samt iordningställande av mark som utgör kvartersmark.
Exploatören ansvarar för och bekostar även
gångvägar och trottoarer. Observera att det är av
stor vikt att kommunens gatuansvarige är
delaktig i utformandet av dessa gångvägar i
planområdet.

Även om huvudmannaskapet är enskilt för de
allmänna platserna har kommunen möjlighet
att bestämma hur dessa ska användas och
utformas. Detta sker dels genom den allmänna
platsmarkens användnings- och egenskapsbestämmelser, dels genom exploateringsavtalet.

Avtal
Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan Åre
kommun och exploatören SkiStar AB. Avtalet
bör reglera fastighetsbildning för att ombilda
de berörd fastighet enligt planen, dels
inrättande av eventuella gemensamhets-

Jämtkraft AB ansvarar (är nätansvarig) för
planområdets el- och fjärrvärmeförsörjning.
Exploatören bekostar ny ledningsdragning,
eventuell transformatorstation och omläggning
av befintliga ledningar.
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anläggningar och övriga rättigheter, dels
standard och omfattning av anläggningar som
skall utföras inom allmän plats och
gemensamma gångvägar på kvartersmark.

Invändiga passager, trapphus, hissar och
förbindelsegångar kan komma att behöva
upplåtas för gemensam användning för de olika
fastigheter som ingår i anläggningen.

Avtalet bör även innehålla en ekonomisk
reglering mellan parterna som täcker marköverlåtelser och ersättning för anläggningar
inom allmän plats.

Ledningsrätt
Ledningsrätter finns sedan tidigare för allmän
infrastruktur som el, vatten och avlopp samt
fjärrvärme. Det finns befintliga ledningar som
behöver omlokaliseras med hänsyn till den nya
bebyggelsen. Vidare kan nya ledningar och dito
ledningsrätt behövas för att klara behoven från
nytillkommande
byggnadsdelar.
Gränsdragningen mellan allmänna ledningar och
enskilda serviser kan därför behöva ses över.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA
FRÅGOR
Fastighetsbildning kvartersmark
Kvartersmarken inom planen består av mark
avsedd
för
bostäder,
handel
och
centrumfunktioner. Fastighetsreglering skall
ske av befintlig fastighet för de olika ändamål
som ryms inom planen.

Områdena bör upplåtas med ledningsrätt till
förmån för Jämtkraft Elnät AB så att förutsättningarna blir tydliga.

EKONOMISKA FRÅGOR

Ansvaret för att nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder genomförs ligger på fastighetsägaren vad avser kvartersmark. De fastigheter
som kan beröras är Mörviken 1:75.

SkiStar AB äger Mörviken 1:75, som exploatör
och
initiativtagare
till
detaljplanen.
Exploatören ska bekosta skötsel och underhåll
av gångvägar inom fastigheten. Exploatören
bekostar flyttning av befintliga ledningar, ny
ledningsdragning, eventuell ny transformatorstation samt parkeringar.

Fastigheten inom planområdet avses uppdelas
i flera fastigheter.
Områdena för ev. transformatorstationer bör av
praktiska skäl upplåtas med ledningsrätt eller
servitutsrätt hellre än att bilda särskilda
fastigheter.

Exploatören bekostar dagvattenåtgärder.
Detaljplanen betyder i ekonomiskt avseende
höjda fastighetsvärden för de fastigheter som
erhåller utökad byggrätt.

Fastighetsbildning gata och allmän
plats
Mark avsedd för gata och allmän plats finns i
planförslaget endast vid Kabinbanevägen.

För Åre kommun innebär planen kostnader för
att tillhandahålla vatten- och avloppsanslutning till fastighetsgräns.

Gemensamhetsanläggningar
och servitut

TEKNISKA FRÅGOR

Vägar på kvartersmark kan upplåtas med
servitutsrätt eller inrättas som gemensamhetsanläggningar. Valet bör ske utifrån vad som är
mest ändamålsenligt för att förvalta anläggningarna. Kommunen kan behöva delta i
förvaltningen för att säkerställa driften av
vägar som är avsedda för allmän gångtrafik.

Gångvägar och trottoarer
Nya gångvägar och trottoarer ska ha en bredd
av minst 3,0 m och luta högst 10%.
Belysning bör anläggas utmed gångväg och
trottoar samt på parkering.
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fasadmaterial på både byggnaden som helhet
och på sockelvåningar.

Brandskyddskraven enligt kraven i Boverkets
byggregler (BBR) ska följas. Där trapphus
mynnar i markplan måste tillgänglighet med
snöröjningsfordon och öppningsbara dörrar
säkerställas. Plats för åtkomlighet och
uppställningsplats för räddningsfordon ska
planeras.

Planförslaget innebär också konsekvenser för
fastigheterna Mörviken 1:102 och 1:133.
Fastigheterna bebyggdes 2009 med ett
gemensamt parhus. Utsikten reduceras mot
Totthummeln och Renfjället. Närmsta avstånd
mellan 1:133 och föreslagen ny byggnad är 1520 meter.

Dagvatten
Alla dagvattenanläggningar ska anmälas till
kommunen. Åtgärder enligt dagvattenutredningen ska genomföras före startbesked
och regleras genom exploateringsavtalet.
Exploatören bekostar och har ansvaret för
anläggandet och funktionen av dagvattenanläggningen inom sin fastighet.

Närhet till handel, service och restaurang kan
inräknas som en positiv faktor för fastigheten.
I den fördjupade översiktsplanen från 2005 är
området väster om Kabinbanans dalstation
utpekat som lämplig att bebygga med boende,
service och parkering. Se påverkan i följande
illustrationer.

Ledningar

MEDVERKANDE
TJÄNSTEMÄN

Ledningar som försörjer befintligt måste vara i
drift även under byggtiden.

Planhandlingar har upprättats av Sweco i
Östersund på uppdrag av Skistar AB.
Planförfattare är Eva A Suneson och Kajsa
Åström, i samarbete med Jonas Eriksson och
Tobias Asp på Åre kommuns plankontor.
Miljökonsekvensbeskrivningen med utredningar har upprättats av Sweco i Östersund.
Underlagsmaterial för den nya byggnaderna
har upprättats av MountainWorks arkitekter.

KONSEKVENSER
Störst konsekvenser har planförslaget på
landskapsbilden och på kulturmiljön. Åre by
utvecklas och efterfrågan på lift- och bynära
boende är stor. Genom förtätning utvecklas och
växer Åre by vilket reducerar bilanvändningen
och ger ett säkrare och bilfriare centrum.
För att mildra påverkan har utbyggnaden delats
upp i flera byggnadskroppar. Planbestämmelserna
reglerar
höjd
och
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