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BEMÖTANDE AV INKOMNA SKRIVELSER

De inkomna skrivelserna redovisas och kommenteras nedan.

1.

Yttrande

LÄNSSTYRELSEN JÄMTLANDS LÄN

Undersökningssamråd
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön
och att en särskild miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas.
Länsstyrelsen har i detta skede inget att erinra mot kommunens bedömning.
Råd och allmänna synpunkter

Överrensstämmelse med översiktsplan

Planprogrammet strider inte mot Åre kommuntäckande översiktsplan,
antagen 2007 och Fördjupade översiktsplan för Åre samhälle, antagen 2005.

Riksintresse Kulturmiljövård

Planområdet berörs av riksintresse för kulturmiljövård ”Z32 Åredalen”.
Länsstyrelsen har inget att erinra ur riksintressesynpunkt. Kulturmiljövärden i
området bedöms kunna hanteras i en kommande planprocess.

Dagvatten

Länsstyrelsen anser att hanteringen av dagvatten är en relevant fråga som bör
utredas vidare i samband med detaljplaneläggningen. En ordentlig
genomgång om hur dagvattenfrågan ska lösas är nödvändig och då bör man
ta hänsyn till andra planer på gång i närheten av planområdet, som till
exempel kommande planer för kabinbaneområdet. Den planerade
utvecklingen i den här delen av Åre by kan kräva samordnade lösningar för
att säkerhetsställa ett robust system för dagvattenhantering. Planprogrammet
anger vidare (s. 12) att det finns en stor andel grönstruktur i planområdet som
hanterar dagvatten i planområdet. Länsstyrelsen anser att andelen av
grönstruktur i planområdet inte är tillräcklig för att hantera de framtida
mängder av dagvatten som kommer öka på grund av ökning av andelen
hårdgjord yta. Planprogrammet saknar en beskrivning av vilka skyddsåtgärder
bör tas fram för att förhindra påverkan på Natura-2000 området ”Åreälven”.

Grundvatten

Länsstyrelsen anser att grundvattenutredningarna bör utvecklas med
ytterligare analyser och längre matningstider i samband med
detaljplaneläggning. Förändringar i grundvattennivåer kan leda till andra
problematiker som förändrade flödesriktningar, spridning av föroreningar
och ökade risker för ras- och skred. Länsstyrelsen betonar att
grundvattenhantering bör ta hänsyn till byggnationer som planeras vid
Kabinbaneområdet. Utvecklingen i båda områdena kan påverka grundvattnet
nedströms och det bör undersökas. Kommun beskriver att grundläggning
planeras ske under grundvattennivån. Planprogrammet saknar dock en
undersökning av hur det kommer påverka grundvattnet. Länsstyrelsen
påpekar att bortledning av grundvatten, även tillfällig, kan vara/är
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tillståndspliktig verksamhet vilket och informationen bör tas med i
planeringen.

Risker från trafik

Planområdet ligger i närheten av väg E14. Länsstyrelsen anser att det är
viktigt att utreda risker för olyckor genom att genomföra en riskanalys med
hänsyn till transport av farligt gods.

Ras och skred

Risken för ras och skred inom området bör utredas och kommande planer
ska ta hänsyn till risken från överliggande terräng.
Kommentar

I kommande detaljplanering kommer en dagvattenutredning tas fram som
visar på hur det ökade flödet ska hanteras. Utredning ska föreslå
gemensamma och robusta lösningar samt placering av dessa där
skyddsåtgärder för att förhindra påverkan på Natura-2000 området
”Åreälven” ska redovisas.
En dagvattenutredning bör kombineras med geoteknisk undersökning som
ska visa på grundvattnets positionering och hur eventuell påverkan kan
hanteras.
En utredning gällande risk från E14 som farligt gods led ska utföras i
samband med detaljplanering.
En geoteknisk undersökning ska visa på vilka risker som finns gällande ras
och skred från överliggande terräng och hur dessa risker kan hanteras.

2.

Yttrande

TRAFIKVERKET

Riksintresse
E14 är utpekad som riksintresse enligt 3 kap 8 § MB och ingår även den i det
europeiska transportnätet (TENT-T).
Undersökningssamråd
Trafikverket hävdar vägområdet och säkerhetsavståndet. Vägområdet är den
mark som tas i anspråk för väganordningar och anges generellt som väg till
krönet på backslänten av diket samt ytterligare en kantremsa om 0,5 meter
vid åkermark respektive 2 meter vid skog. Inom vägområdet krävs tillstånd
enligt väglagen § 43 från väghållaren för att utföra arbete och uppföra fasta
objekt. Vägområdet är en förutsättning för att kunna sköta drift- och
underhåll av vägen på ett bra sätt då det exempelvis måste finnas plats för
snöupplag vid sidan om vägen vid snöröjning.
Säkerhetsavståndet är det område utanför körbanan som ska vara fritt från
fysiska hinder i form av fasta och oeftergivliga föremål. Säkerhetsavståndet
bestäms av vägens utformning och tillåten hastighet. I detta fall ska
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säkerhetsavståndet vara minst 5 meter från vägkant då hastigheten är
60km/h.
Enligt 47 § Väglagen, gäller generellt ett byggnadsfritt avstånd om 12 meter
från vägområdet men för E14 har Länsstyrelsen beslutat om ett utökat
byggnadsfritt avstånd om 30 meter. Vägområdet är generellt väg till krönet på
backslänten av diket samt ytterligare en kantremsa om 0,5 meter vid åkermark
respektive 2 meter vid skog. Trafikverket rekommenderar ur
trafiksäkerhetssynpunkt att byggnadsfritt avstånd följs.
Buller
Förordningen om trafikbuller (SFS 2015:2016 och 2017:359) gäller vid
bostadsbyggnader och berör ljudnivåer utomhus. I planprogrammet står det
att bullerutredning tas fram i detaljplaneläggningen.
Farligt gods
E14 är en rekommenderad transportled för farligt gods. Trafikverket anser att
riskhanteringsprocessen ska beaktas vid framtagande av detaljplaner inom
150 meters avstånd från en farligt godsled. I planprogrammet står det att en
riskutredning ska tas fram i detaljplaneläggning.
Dagvattenhantering
Det är viktigt att en dagvattenhantering utreds och blir tillräcklig.
Eventuell bro över E14
När byggnation sker över en europaväg ska Trafikverket enligt våra riktlinjer
vara byggherre och ett avtal ska tecknas mellan Åre kommun och
Trafikverket om förutsättningarna för detta då kommunen/exploatören
finansierar.
Trafik
Idag är Kabinbanevägen dubbelriktad men förslag finns om att enkelrikta
den. Beroende på kommande detaljplaners omfattning kan behov av att
analysera trafikflöden till och från föreslagit område uppkomma samt hur
trafikflödena påverkar situationen vid kabinbaneområdet.
Kommentar

Avståndet till vägen kommer att behandlas mer ingående under
detaljplanearbetet och planavdelningen kommer titta på andra kommande
detaljplaner i byn samt Trafikverkets rekommendationer, lagar och
föreskrifter. Samtidigt säger Översiktsplanen (2017) att området utmed E14
på längre sikt bör omgestaltas med större fokus på bymiljö och tillgänglighet
till turismanläggningar. En utbyggnad enligt planförslaget ska inte inkräkta på
möjligheten för godstransporter samtidigt ska Åre by kunna utvecklas för att
flera ska kunna bo och verka centralt utan behov av egen bil. Ambitionen är
att hitta en rimlig kompromiss.
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Buller, risk med farligt gods E14 samt dagvatten kommer utredas vidare i
kommande detaljplanering.
Kontakt kommer att initieras med Trafikverket om bro eller tunnel blir
aktuellt.
Behovet av eventuell utredning gällande trafik kommer utvärderas beroende
på omfattningen av kommande detaljplan.

3.

Yttrande

JAMTLI

Jamtli har givits tillfälle att yttra sig i rubricerat ärende.
Dagens bebyggelse inom området utgörs av sen villabebyggelse utan större
kulturhistoriskt värde (år 1960 var endast fastigheten Mörviken 1:63
bebyggd). Rent allmänt bör dock villabebyggelse i Åre få vara kvar för att inte
helt sudda ut den byggnadsepoken och visa att det även funnits
enfamiljsbostäder i Åre by.
Det nu aktuella programområdet gränsar idag i Ö-SÖ till bebyggelse med en
delvis stadsmässig skala. Pågående detaljplaner N (2012.23) och i S (2011.28)
föreslår att även dessa områden bebyggs med en betydligt större skala än
dagens. Under förutsättning att dessa antas och genomförs kommer nu
aktuellt planprograms tänkta exploateringsnivå ha en liten påverkan på
kulturvärdena för Åre by.
I de fall de angränsande detaljplanerna inte antas anser Jamtli att nu aktuellt
planprogram bör omarbetas utifrån nya förutsättningar.

4.

LANTMÄTERIET

5.

JÄMTKRAFT

6.

SKANOVA

Yttrande
Yttrande
Yttrande

Ingen erinran.

Inga synpunkter.
Skanova har viktiga mark förlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet,
se bilaga Skanova lägeskarta – Norra Kabinbanevägen, Mörviken 1:63 m.fl..pdf
Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga
teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader
som uppkommer i samband med flytt och att detta registreras i planen.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova generellt att den part som initierar
åtgärden även bekostar den.
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Kommentar

I vidare detaljplanearbete kommer ledningarnas placering att tas i beaktande
för att hitta en bra lösning.

7.

ÅRE BY- & TURISTFÖRENING

Yttrande

Exploateringen känns väl stor. Antalet våningar bör hållas ner för att inte störa
siktlinjer. Fasader bör vara klädda av trä för en genuinare känsla.
Viktigt att bevara ”fjällby känslan”. Människor som kommer till Åre ska få
uppleva en fjällby – inte känslan av en storstad.
Parkeringsfrågan är av största vikt. Måste tänkas igenom mycket noga och
planeras i god tid. Antalet p-platser måste vara väl tilltaget.
Kabinbanevägen ska fortsatt vara en nedfart till byn.
Trottoar ska finnas längs hela kabinbanevägen, nedre delen saknar trottoar
idag. Lämplig bredd är 2 meter. Med ökat antal människor i rörelse behöver
gångvägar, skidvägar och cykelvägar planeras noggrant.
Näringslokaler/verksamhetslokaler bör planeras för i markplan/vägplan.
Viktigt att det föreskrivs åtgärder under byggtiden så att inte byggskräp sprids
av vinden. Inhägnad av byggområdet, samt regelbunden kontroll och städning
av byggskräp under byggtiden är mycket viktigt.
Lienvägen 4-10 bör förbli permanentboende. Slänten nedanför dessa
fastigheter kan passa för exploatering i form av permanentboende.

Kommentar

I planprogram har största fokus lagts på att hitta en exploatering som inte
inkräktar på siktlinjer från främst Årevägen och från Sankt Olavs väg.
Volymerna är uppbrutna trots att det mest effektivaste mot buller och byggrätt
hade varit en lång volym. Denna luckerhet är skapad för att ge siktlinjer och
småskalighet. Den byggnation som planeras för söder om Kabinbanevägen
(PLAN.2011.28) med sin höjd och bredd är den som satt gränsen tillsammans
med kommande byggnation på Kabinbaneområdet (PLAN.2012.23). För att
skapa en fjällkänsla har programmet adderat en förlängning av Lienvägen,
vilket blir en smalare gata som tar ner skalan och är tänkt som en mysig bygata
vid sidan av den mer aktiva Kabinbanevägen. Byggnader mot Kabinbanevägen
har hållits till en låg höjd för att bakom den förlängda Lienvägen fysiskt tillåtas
gå upp i en höjd utan att påverka siktlinjen över taken. Denna åtgärd ger ett
uttryck som finns i byn att husen klättrar upp för berget. I den fördjupade
översiktsplanen för Åre samhälle (2005) beskrivs att Åre bys kännemärke och
styrka som turistort är stadsmässigheten, som redan lyftes fram i de första Åre
projektet 1907. Liv, mångfald och täthet förknippas med en stad. Detta är inte
konsekvent genomfört men liv och mångfald finns det gott om. Syftet med
planprogrammet är att få fram ett förslag som kan leva upp till detta.
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Hur fasadmaterial kommer att regleras blir en fråga för det fortsatta
detaljplanearbetet.
Parkering är tänkt att lösas genom garage och längs med en omgestaltad
Kabinbaneväg. Parkering ska lösas inom kommande detaljplan. Programmet
föreslår en kabinbaneväg (se sektion i programmet) som har trottoar, parkering
längs med gata/träd, körfält, parkering längs med gata/träd samt ett brett gångoch cykelstråk på södra sidan som sedan ska ansluta till skidvägen. Detta för att
flytta bilfokuset och ge plats till cyklande och gåendes på ett säkert sätt.
Kommande detaljplanearbeten ska skapa en stadsdel i byn som kan leva och
därmed kommer möjlighet till olika typer av lokaler i bottenplan/markplan att
ges.
Under samrådet har intresse från några av fastigheterna längs Lienvägen 4-10
att också utvecklas inkommit. Samtidigt används flera av dessa villor redan idag
för turistiskt boende. Kommunen vill utvecklas miljösmart och förtätningar
ska ske inom bykärnor. Den kommuntäckande översiktsplanen (2017)
beskriver att områden inom 1500 meter från järnvägsstationer inom byarna ska
förtätas. Områden utanför byarna som kräver tillgång till eget fordon ska
beaktas i andra hand. Att kunna erbjuda en bostad för alla människor som vill
besöka, bo och verka i Åre by är något som på senare tid blivit mycket svårt.
Detta är en rättvisefråga där alla typer av människor ska ges möjlighet till ett
boende i byn. Med tanke på platsens centrala läge är en bättre markanvändning
flerbostadshus än dagens villabebyggelse. Samtidigt är det viktigt att kunna se
historiska spår på att byn har bestått av villor. Frågan kommer hanteras i
kommande detaljplanarbeten.
Åtgärder gällande ordning och reda under byggnationen är en fråga för bygglov
och tillsyn där det finns regelverk och rutiner. Detta kan inte hanteras i en
detaljplan.

8.

Yttrande

SKISTAR AB

Med anledning av SkiStars planerade bebyggelse vid Kabinbanan på norra
sidan av E14 samt det förväntade ökade antalet gäster från planområdet lämnar
SkiStar följande synpunkter:
Planprogrammet ger förslag på byggnadshöjder i sektion A-A, sid 11. Den
föreslagna byggnadsvolymen i östra delen av planprogramområdet bör sänkas
och inordnas under den föreslagna högsta taklinjen, det ger också
förutsättningar till den småskaligheten som planprogrammet beskriver.
Siktlinjer till och från Kabinbaneområdet samt solstudier bör redovisas i
kommande skeden. Detta för att visuellt inte ”gömma” den viktiga målpunkt
som skidområdet vid Kabinbanan är och inte heller lägga de allmänna delarna i
skugga bussangöring och terrass.
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Den förväntade ökade gång- och cykeltrafiken via Kabinbanevägen kan i
framtiden komma att ge behov av en breddning av vägområdet och
ombyggnad av viadukten under E14. Den högre byggnadsvolymen i östra
delen av planprogramområdet bör studeras om och minskas i utbredning för
att skapa utrymme för en förbättring av det nålsöga som viadukten under E14
idag är.
SkiStar ser i övrigt positivt på intentionerna i planprogrammet.
Kommentar

I planprogram har största fokus lagts på att hitta en exploatering som inte
inkräktar på siktlinjer från allmän plats mot fjället. Den byggnation som
planeras för söder om Kabinbanevägen (PLAN.2011.28) med sin höjd och
bredd är den som satt gränsen tillsammans med kommande byggnation på
Kabinbaneområdet (PLAN.2012.23). Två av huskropparna, en i öster och en i
väster har tillåtits bli en våning högre, detta för att de ska kunna synas från
Årevägen och Stationen. Denna åtgärd ger ett uttryck som finns i byn att husen
klättrar upp för berget. Kabinbanan med dess entrésituation till fjället är viktig.
Därför har byggnaden som leder upp mot denna givits en rund form som
följer gatan och leder besökaren mot destinationen. Under detaljplanarbetet
kommer dessa frågor hanteras vidare.
Hela förslaget är uppbyggt i 3d-miljö för att kunna visualisera siktlinjer och
skuggbildning. Busstorget och terrassen på kommande Kabinbaneområdet får
ingen skuggbildning under mars till oktober. Under resterande månaderna står
solen väldigt lågt och vid samband med soluppgång och solnedgång faller viss
skugga över området. Detta skulle ske även med lägre våningar och är helt
naturligt vid denna årstid.
Viadukten under E14 till viss del behandlats och det finns lösningar på
befintlig situation som går att genomföra. I en stad vill människor ofta kunna
röra sig på flera sätt och ställen. Fokus bör även ligga på att hitta flera
kommunikationer till skidområdet. Detta kommer utredas vidare i kommande
detaljplanering.

9.

Yttrande

TEKNISKA AVDELNINGEN ÅRE KOMMUN

Fastigheterna ligger inom kommunalt verksamhetsområde. Befintlig kapacitet i
reningsverk bedöms som tillräcklig.
En detaljerad dagvattenutredning bör upprättas. En vändplats måste finnas så
att renhållningsfordon kan hämta avfall och vända på ett säkert sätt. I
flerbostadshus ska avfallsutrymmen arrangeras med tillräcklig yta för att
möjliggöra sortering av avfallet i olika fraktioner.
Tillräckligt med parkeringsplatser ska anordnas. Ingen parkering på vägen.
Snöupplag ska finnas på respektive fastighet och ytorna ska vara avsedda för
ändamålet.
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Ny trottoar g/c-väg bör anläggas av exploatören på norra sidan om
kabinbanevägen i samband med exploatering.
Kommentar

En dagvattenutredning kommer utföras i vidare detaljplanering. Samma
utredning ska även undersöka snöröjning och snöupplag. Området är inom tät
bebyggelse och bästa markanvändningen är troligtvis inte snöupplag. Samtidigt
ska det finnas robusta lösningar för att hantera den snö som kommer. I
kommande detaljplanearbete kan det bli aktuellt hitta alternativa sätt att hantera
snö.
För att möjliggöra ett brett och inbjudande gaturum utan att körfältet och
hastigheten blir för hög är det rimligt med visst antal parkeringar längs med
vägen. Gatuparkering är i många fall ett krav för att klara
tillgänglighetsparkering inom tät bebyggelse, samtidigt som
parkeringsmöjligheter för att släppa av och på, göra snabba ärenden och för
synlig taxi och hemtjänst är viktiga. Denna typ av parkeringar är inte lämplig att
placera i garage. Parkering längs med gata ger möjligheter till att plantera
växtlighet längs med gatan för viss dagvattenhantering, skapa skugga och hålla
nere temperaturen. Samtidigt som den enkelt kan göras om till uteservering,
cykelparkering, trottoar eller mikropark. Med parkering längs gata så blir
bymiljön mer levande och det är alltid någon i rörelse. Frågan kommer utredas
i vidare detaljplanering.
I planprogrammet har stor omsorg lagts kring att hitta ett förslag där alla
entréer ska ligga i direkt anslutning eller tillräckligt nära en väg. Lienvägen har
förlängts delvis på grund av detta syftet. I och med detta så kan avfallsfordon,
tillgänglighetsparkering, räddningstjänstfordon med flera komma i
direktkontakt med entréer utan behov av vändzoner. Frågan kommer hanteras
i kommande detaljplanering.
Den byggnation som planeras för söder om Kabinbanevägen (PLAN.2011.28)
har gång- och cykelbana planerad framför fastigheterna, alltså på södra sidan
om kabinbanevägen. Detta för att kunna ansluta på rätt sida vägen om
skidbron och vidare upp mot kabinbanan eller vidare ner mot byn.
Planprogrammet föreslår en mindre trottoar på norra sidan men att detta redan
planerad gång- och cykelstråk förstärks. Detta kommer utredas vidare i
kommande detaljplan.

10.

Yttrande

DIÖS FASTIGHETER AB

Diös Fastigheter AB ställer sig positiva till planprogrammet samt
omkringliggande pågående detaljplanearbeten. Avsikten att öka kapaciteten
inom boende och lokaler samt förtäta Åre by är positivt liksom att satsa på att
göra byn mer gångvänlig så att man inte nyttjar bilen mer än nödvändigt när
man befinner sig i byn.
Diös Fastigheter AB påpekar att dagens koppling via den så kallade skidbron
mellan torget och kabinbaneområdet kommer att bli ett mer utnyttjat stråk.
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Denna passage uppfyller inte idag tillgänglighetskraven. Denna passage samt
den hiss och loftgång som idag finns till parkeringsdäcket bör övervägas om
det på ett eller annat sätt ska bli allmän platsmark med kommunalt
huvudmannaskap, alternativt i kombination med gemensamhetsanläggning där
Diös och bostadsrättsföreningarna har andelstal tillsammans med kommunen.
Detta för att det är ett allmännyttigt stråk som kommunen själva kan råda över
gällande bland annat underhåll och gestaltning. Ett sådant stråk bör utformas
med hänsyn till skidbron, infarten och parkering.
Det gångstråk som är inritat i planprogrammet som gul linje bakom fastigheten
vidare över parkeringsdäcket mot hiss och trapphus är ingen genomgång som
önskas ska presenteras eller utvecklas vidare.
Kommentar

Gällande Stråket mellan torget och Kabinbaneområdet är det inte troligt att det
kommer ingå i detaljplanering för området som planprogrammet avser. Om det
vore så att exempelvis Diös fastigheter och bostadsrättsföreningen samtidigt
vill utveckla sina fastigheter finns en möjlighet att eventuellt inkludera det i
kommande detaljplanering alternativt i en egen detaljplan. Det finns flera
exploateringsfrågor samt gestaltningsfrågor som behöver behandlas. Frågan tas
vidare för utvärdering i kommande detaljplanering.
Gångstråk bakom fastigheten kommer inte presenteras i vidare detaljplanering
utan vidare samtal med berörda parter.

11.

Yttrande

BRF MITT I ÅRE 1988

Föreningen invänder mot planförslaget eftersom den tänkta omfattningen av
den nya bebyggelsen inte i tillräcklig utsträckning tillgodoser föreningens
intresse av fortsatt god utsikt mot Åreskutan. Många lägenhetsinnehavare
kommer att få delar av sin utsikt förstörd. Ett av planens syfte är att begränsa
påverkan på utsikten så långt det går.” Föreningen anser att planförfattaren inte
har lyckats i detta syfte. Huskropparna skulle få höjder som inte är acceptabla
för föreningens medlemmars del. Planförslaget måste revideras och
byggrätterna minskas i höjdled på ett påtagligt sätt som gör att utsikten från
Åre-Mörviken 1:29 behålls opåverkad.
Utöver det anser föreningen att Kabinbanevägen redan idag är en gata med
stora trafik- och parkeringsproblem. En eventuell bebyggelse måste förses med
ordentligt antal parkeringsplatser samt kraftig begränsning av trafiken. BRF:n
förutsätter att buller och trafikutredningen genomförs. I dagsläget används Brf
Mitt i Åre 1988 parkeringar och brandgator av obehöriga vilket leder till större
besvär.

Kommentar

Under planprogramarbetet har stor omsorg lagts vid siktlinjer och att
fjällkänslan ska vara påtaglig. För byggnaden på fastigheten Mörviken 1:29 så
stämmer det att den i stort fria utsikt som idag finns mot fjället kommer att
kraftigt begränsas. Genom att placera siktlinjer i vår 3modell från byggnadens
balkonger kommer dock fortfarande det finnas kontakt med fjället. Vår
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ambition har varit att behålla siktlinjer så långt som går där allmänheten rör sig
och försöka ge alla en möjlighet att se en bit av fjället.
Den byggnad som i planprogrammet möter Mörviken 1:29 på motsatta sidan
gatan är i samma antal våningar. I förslaget kommer byggnaderna att integreras
i terrängen och inte placeras på befintliga marknivåer. Därmed kommer den
upplevda höjden i bakkant upplevas lägre.
I den fördjupade översiktsplanen för Åre samhälle (2005) beskrivs att Åre bys
kännemärke och styrka som turistort är stadsmässigheten, som redan lyftes
fram i de första Åre projektet 1907. Liv, mångfald och täthet förknippas med
en stad. Detta är inte konsekvent genomfört men liv och mångfald finns det
gott om. Syftet med planprogrammet är att få fram ett förslag som kan leva
upp till detta. Kommunen vill utvecklas miljösmart och förtätningar ska ske
inom bykärnor. Den kommuntäckande översiktsplanen (2017) beskriver att
områden inom 1500 meter från järnvägsstationer inom byarna ska förtätas.
Områden utanför byarna som kräver tillgång till eget fordon ska beaktas i
andra hand. Att kunna erbjuda en bostad för alla människor som vill besöka,
bo och verka i Åre by är något som på senare tid blivit mycket svårt. Detta är
en rättvisefråga där alla typer av människor ska ges möjlighet till ett boende i
byn. Med tanke på platsens centrala läge så är en lämplig markanvändning för
fler boende. Samtidigt kommer detta påverka befintliga byggnader på flera sätt
bland annat sikt. Kommun ska därmed bedöma vilka intressen som väger
tyngst. En by utvecklas och så har också skett i flera etapper, varje
nybyggnation som är större än befintlig byggnad begränsar någons siktlinje.
Inom tätbebyggda områden anses oftast inte förtätningar likt planförslaget
innebära någon betydande olägenhet. Frågan kommer hanteras i kommande
detaljplanarbeten.
Parkering till området är tänkt att lösas genom garage och längs med en
omgestaltad Kabinbaneväg. Parkering ska lösas inom kommande detaljplan.
En Kabinbaneväg (se sektion i programmet) som har trottoar, parkering längs
med gata/träd, körfält, parkering längs med gata/träd samt ett brett gång- och
cykelstråk på södra sidan som sedan ska ansluta till skidvägen. Detta för att
flytta bilfokuset och ge plats till cyklande och gåendes på ett säkert sätt. Med
ett smalare körfält och fokus flyttat från bilen kommer vägen fysiskt tillåta en
betydligt lägre hastigt vilket gynnar buller och onödig genomfart. En
omgestaltning av vägen och dess omgivning kan även tydliggöra den parkering
som idag sker på Mörviken 1:29 helt eller delvis över och via kommuns mark
och gata som är väldigt otydligt vilken kan upphov till de problem ni beskriver.
Detta kommer bearbetas vidare under kommande detaljplanering.

12.

Yttrande

BRF MITT I ÅRE 1983

Bostadsrättsföreningen Mitt i Åre 1983 ägare till fastigheten Mörviken 1:13 är
stark kritisk till PLAN.2016.16. Vi har tidigare framfört vår kritik till
PLAN.2012.13 (se nedan) som delvis innehåller samma förslag som denna.
2016.16 har därutöver en gångväg inritad över vår privata fastighets parkering
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som vi menar är helt oacceptabelt. Parkeringen har en bom som begränsar
tillträde också som gångväg annat än till föreningens lägenheter.
Enligt kritik till PLAN.2012.13 är föreningen orolig för den ökade gångtrafik
förbi deras fastighet i och med ett tydligt och utökat stråk längs med, på och
bredvid den befintligs skidbron som finns idag. De risker som finns med detta
då föreningen underhåller och sköter drift av gångvägen. Föreningen finner det
oacceptabelt att ta fram en plan som bygger på att gångtrafik till och från torget
går över deras privatägda fastighet. Föreningen lämnar också kritik på de planer
som funnits att enkelrikta Kabinbanevägen. Krav ställs på fungerande och bra
trafiklösning.
Kommentar

Gällande gångstråket på privat mark. Det som syftas till är den karta i
Planprogrammet som visar på befintliga vägar, markerade i gult, som
människor rör sig på i Åre by. I de platsbesök som är gjorda har rörelser skett
via denna vägen, delvis för att den leder till ett trapphus och hiss (som verkar
vara avstängd). Gångstråk bakom fastigheten kommer inte presenteras i vidare
detaljplanering utan vidare samtal med berörda parter.
Gällande Stråket mellan torget och Kabinbaneområdet är det inte troligt att det
kommer ingå i detaljplanering för området som planprogrammet avser. Idag
finns servitut som reglerar användningen av detta stråk. Det finns flera
problem med dagens lösning som har sin historia. Såvida inte gång- och
skidvägen flyttas kommer den troligtvis att belastas mer och mer oavsett typ av
kommande exploateringar. Det är en central plats i Åre by och dessa platser
tenderar att utvecklas och förändras oftare än platser utanför centrum. Det är
då viktigt att få till en bra helhetslösning med ett tydligt gestaltat stråk som alla
kan använda samtidigt bör inga betydande olägenheter uppstå. Frågan tas
vidare för utvärdering i kommande detaljplanering.
En kabinbaneväg (se sektion i programmet) som har trottoar, parkering längs
med gata/träd, körfält, parkering längs med gata/träd samt ett brett gång- och
cykelstråk på södra sidan som sedan ska ansluta till skidvägen. Detta för att
flytta bilfokuset och ge plats till cyklande och gåendes på ett säkert sätt. Med
ett smalare körfält och fokus flyttat från bilen kommer vägen fysiskt tillåta en
betydligt lägre hastigt vilket gynnar buller och onödig genomfart. Detta
kommer bearbetas vidare under kommande detaljplanering.

13.
Yttrande

BRF BENJAMINSGÅRDEN, MARIA OCH JAKOB WILHELMSSON,
MÖRVIKEN 1:5,NALLE HANSSON, MÖRVIKEN 1:47 SAMT DEL
MÖRVIKEN 1:37

Vid olika ställningstagande framförs att centrala Åre ska gestaltas så att centrala
bykärnan får en stadsliknande karaktär. Detta ifrågasätter vi eftersom vi anser
att det är viktigt att byn behåller sin känsla av en genuin fjällby. Bygden lever i
huvudsak av turism, där de flesta målgrupper kommer från stadsmiljöer. Dessa

Samrådsredogörelse
Planprogram för utveckling kring
Norra Kabinbanevägen, Mörviken 1:63 mfl.

2018-08-09
Plan 2016.16

Samhällsbyggnadskontoret
gäster söker sig till Åre och dess fjällmiljö för att uppleva något annat än deras
vardag. Förstärk känslan av fjällmiljö, sluta eftersträva stadsmiljö.
Den föreslagna byggbara volymen är alldeles för stor. Byggnaderna är för höga.
7 våningar passar inte in i fjällmiljön utan förstärk känslan av stadsbebyggelse.
De s.k. siktlinjerna är inget som innebär att dessa höga byggnader kan
accepteras. PÅ sida 8 visas exempel genom Benjaminsgården, hur maximal
bygghöjd påverkar siktlinjerna norrut mot fjället från Årevägen. Vilken skala
har fotot på Benjaminsgården (sid 8)? Vi ifrågasätter om denna sektion (si. 9)
verkligen stämmer?
Skid och cykel/gångvägen mellan skidområdet och bebyggelsen norr om
Kabinbanevägen och till Årevägen i båda riktningarna är idag mycket
bristfälliga och bör därför lösas. Vi emotsätter oss det potentiella tvärstråket i
dess föreslagna form/sträckning enl. sid 17. Höjdskillnaden mellan
Kabinbanevägen och Årevägen är för stor. Detta innebär att vägen måste vara
tillräckligt bred och kunna skötas på ett rationellt sätt med halkbekämpning,
snöröjning och städning. Dessutom måste den omgärdas av kraftiga staket för
att förhindra att människor tar sig in på de intilliggande fastigheterna. Den skid
och gångtrafik som idag pågår på Benjaminsgården är helt ohållbar och måste,
eftersom trycket i området kommer öka ytterligare, stävjas kraftfullt.
De hårdgjorda ytorna inom planområdet kommer att öka väsentligt. Detta
ställer krav på en effektiv dagvattenhantering. En noggrann utredning kring
denna fråga måste göras. Bäcken som rinner och delvis är kulverterad genom
Benjaminsgården tå inte ytterligare flöden.
Trafiken i området, Årevägen – Kabinbanevägen är idag mycket intensiv. En
utredning kring hur bil, cykel, gång och skidtrafik ska fungera måste lösas. Det
totala trafiktrycket i centrala byn kommer öka och behovet av ytterligare Pplatser måste tillgodoses.
Det måste planeras för temporära snöupplag inom området. Vem/vilka är
tänkbara exploatörer av området? Som delägare av Mörviken 1:37 känns det
märkligt att ingen har kontaktat oss, det har inte heller kommunen gjort.
Vilken typ av bostäder och service kommer byggnaderna innehålla?
Det är bra att Åre utvecklas men det måste ske med stor varsamhet och
omtanke om den unika fjällmiljön som vi, fastboende och våra gäster vill
bevara och leva i.
Vi kommer aldrig acceptera att utsikten från Benjaminsgården mot
Mörvikshummeln/Åreskutan förstörs av allt för hög bebyggelse som innebär
att vi tappar ”kontakten” med fjället.
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Kommentar

Dagvatten samt snöhantering kommer att utredas vidare inom kommande
detaljplanering. Vid detaljplanering idag tillåts normalt inte nyproduktion att
släppa ifrån sig mer vatten och föroreningar än befintlig struktur.
I detaljplanering kan det inte styras vilken typ av bostäder eller verksamheter
som kommer bli på en viss plats. Detaljplanen kan styra användningen,
exempelvis bostad. Om det är kommunal mark kan kommunen via
exploateringsavtal vid försäljning av marken villkora typen av bostäder eller
verksamheter.
I PLAN.2011.28 har markreservat planerats för ett gångstråk direkt väster om
BRF Benjaminsgården. Detta stråk är tänkt att utföras som delvis trappor för
att ta upp höjdskillnaden. Ett stråk ska vara gestalta på ett sätt som leder
besökaren rätt utan andra åtgärder. Som ni själva skriver används bland annat
er fastighet för passage på grund av bristen av ett sådant stråk. Den placering
som är gjord är den enda som idag inte är bebyggd eller planerad för
byggnation. Samtidigt så strävar plankontoret efter att kontinuerligt hitta fler
tvärkopplingar för att rörelser inte ska fokuseras i ett flöde. Exempelvis
föreslås att hela Kabinbanevägen får en rejäl gång- och cykelväg. Kommande
tvärstråk ligger utanför planområdet och markreservat finns redan i andra
planer. Genomförandet är en fråga som kan komma upp i kommande
detaljplanering.
Parkering är tänkt att lösas genom garage och längs med en omgestaltad
Kabinbaneväg. Parkering ska lösas inom kommande detaljplan. En
kabinbaneväg (se sektion i programmet) som har trottoar, parkering längs med
gata/träd, körfält, parkering längs med gata/träd samt ett brett gång- och
cykelstråk på södra sidan som sedan ska ansluta till skidvägen. Detta för att
flytta bilfokuset och ge plats till cyklande och gåendes på ett säkert sätt. Med
ett smalare körfält och fokus flyttat från bilen kommer vägen fysiskt tillåta en
betydligt lägre hastigt vilket gynnar buller och onödig genomfart. Detta
kommer bearbetas vidare under kommande detaljplanering.
Volymerna är uppbrutna och har hållits till mindre volymer än
omkringliggande nybyggnation för att få fram en fjällbykänsla. Den byggnation
som planeras för söder om Kabinbanevägen (PLAN.2011.28) med sin höjd
och bredd är den som satt gränsen tillsammans med kommande byggnation på
Kabinbaneområdet (PLAN.2012.23). För att skapa en fjällkänsla har
programmet adderat en förlängning av Lienvägen, vilket blir en smalare gata
som tar ner skalan och är tänkt som en mysig bygata vid sidan av den mer
aktiva Kabinbanevägen. Byggnader mot Kabinbanevägen har hållits till en låg
höjd (tre till fyra våningar) för att bakom den förlängda Lienvägen fysiskt
tillåtas gå upp i en höjd (fem till sex våningar i skissen) utan att påverka
siktlinjen över taken. I förslaget har byggnaderna integrerats i terrängen och
inte placerats på befintliga marknivåer. Därmed kommer den upplevda höjden
vara lägre. Dessa åtgärder ger ett uttryck som finns i byn att husen klättrar upp
för berget.
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Sektionen på sida 9 är korrekt, den visar kommande byggnation öster om
Benjaminsgården enligt PLAN.2011.28. Hela förslaget är uppbyggt i 3d-miljö
för att kunna visualisera siktlinjer, höjder och skuggbildning. Fotomontaget
med Benjaminsgården är korrekt gällande hur stor (och vad som syns)
siktlinjen blir men är något förvrängt i kanterna på bilden för att passa
perspektivet i 3dmodellen. Det som inkräktar till viss del på siktlinjen är det
hus som planeras rakt ovanför Benjaminsgården PLAN.2011.28,
planprogrammets förslag döljs bakom denna. Siktlinjerna mellan byggnaderna
har inte tagit hänsyn till takhöjden (men komman taklinjehöjd i och med
pågående planer har följts), det är sällsynt att människor ser över taken när man
rör sig i byn längs Årevägen. Siktlinjerna har i planförslaget lämnat släpp,
mellanrum där volymen är lägre för att den fria sikten genom dessa linjer ska
bevaras med hänsyn tagen till bakomliggande kommande PLAN.2012.23.
Under detaljplanarbetet kommer dessa frågor hanteras vidare.
I den fördjupade översiktsplanen för Åre samhälle (2005) beskrivs att Åre bys
kännemärke och styrka som turistort är stadsmässigheten, som redan lyftes
fram i de första Åre projektet 1907. Liv, mångfald och täthet förknippas med
en stad. Detta är inte konsekvent genomfört men liv och mångfald finns det
gott om. Syftet med planprogrammet är att få fram ett förslag som kan leva
upp till detta. Kommunen vill utvecklas miljösmart och förtätningar ska ske
inom bykärnor. Den kommuntäckande översiktsplanen (2017) beskriver att
områden inom 1500 meter från järnvägsstationer inom byarna ska förtätas.
Områden utanför byarna som kräver tillgång till eget fordon ska beaktas i
andra hand. Att kunna erbjuda en bostad för alla människor som vill besöka,
bo och verka i Åre by är något som på senare tid blivit mycket svårt. Detta är
en rättvisefråga där alla typer av människor ska ges möjlighet till ett boende i
byn. Med tanke på platsens centrala läge så är en lämplig markanvändning för
fler boende. Samtidigt kommer detta påverka befintliga byggnader på flera sätt
bland annat sikt. Kommun ska därmed bedöma vilka intressen som väger
tyngst. En by utvecklas och så har också skett i flera etapper, varje
nybyggnation som är större än befintlig byggnad begränsar någons siktlinje.
Inom tätbebyggda områden anses oftast inte förtätningar likt planförslaget
innebära någon betydande olägenhet. Frågan kommer hanteras i kommande
detaljplanarbeten.
Ett planprogram är ett förarbete inför kommande detaljplanering. Kommunen
har använt planprogrammet för att få in synpunkter och intresse. Inför
kommande detaljplanering kommer kontakt även tas med fastighetsägare som
inte bekostat och initierat arbetet.

14.

Yttrande

BRF BRYGGHUSEN

Angående miljö och buller konstateras att nivån är påtaglig och absolut inte ska
öka. Ur miljösynpunkt anser vi att man i största möjliga mån bör försöka leda
bort den tunga trafiken från byn. Varför inte låta den som ska till
Kabinbaneområdet enbart använda E14.
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Angående säkerhetsbrister så är avsaknaden av trottoar från Årevägen upp till
Kabinbaneområdet ett problem. Vintertid med alla som går till och från
Kabinbaneområdet med skidor och hala pjäxor, inte minst de yngre barnen
som vill åka skidor/är trötta. Detta problem är extra tydligt när WM 8:an står
vilket tyvärr händer ganska ofta. Dessutom de ”vilsna” resande som kommer
med tåg och söker sitt boende. De drar skidor och stora väskor. Vägbanan är
hal och bilar har problem att ta sig upp för Kabinbanevägen. In- och utfart på
parkeringen till Brygghusen samt Brunkulla. Ökad trafik ger ökad risk för
olyckor. På sommaren använder alla cyklister, vuxna som barn, som ska upp till
liftarna vid Kabinbaneområdet eller hem från dagens cykling hela
Kabinbanevägens bredd. [Bifogad trafikräkning har tagits bort, kan fås mot
begäran]
Vi föreslår att en ordentlig trottoar skapas. Ingen tung trafik på
Kabinbanevägen. Hastighetssänkande åtgärder då hastighetsbegränsningen inte
efterlevs. Nya skyltar för hastighetsbegränsningen samt fartkameror både på
Årevägen och Kabinbanevägen.
Kommentar

Planprogrammet föreslår en kabinbaneväg (se sektion i programmet) som har
trottoar, parkering längs med gata/träd, körfält, parkering längs med gata/träd
samt ett brett gång- och cykelstråk på södra sidan som sedan ska ansluta till
skidvägen. Detta för att flytta bilfokuset och ge plats till cyklande och gåendes
på ett säkert sätt. Med ett smalare körfält och fokus flyttat från bilen kommer
vägen fysiskt tillåta en betydligt lägre hastigt vilket gynnar buller och onödig
genomfart. Ambitionen är att skapa ett tydligt och naturligt stråk. Samtidigt är
exploatering medveten lagt på denna centrala plats för att ge möjlighet att
besöka, bo och verka utan fordon i Åre by. Ytterligare avfarter från E14 är inte
tillåtna från Trafikverket i dagsläget på grund av de avses äventyra säkerheten
på E14. Dessa punkter kommer bearbetas vidare under kommande
detaljplanering.

15.

FASTIGHETSÄGARNA TILL MÖRVIKEN 1:87, 1:88 SAMT 1:90

Kommentar

Kontakt kommer tas i kommande detaljplanering.

16.

MARKUS KEMF, LIEN 2:24

Kommentar

Under samrådet har intresse från några av fastigheterna längs Lienvägen 4-10
att också utvecklas inkommit. Samtidigt så används flera av dessa villor redan
idag för turistiskt boende. Kommunen vill utvecklas miljösmart och
förtätningar ska ske inom bykärnor. Den kommuntäckande översiktsplanen

Yttrande

Yttrande

Vi är positiva till att kommande detaljplanearbete även omfattar våra
fastigheter och anhåller därför att det sker en utökning av detaljplanearbetet.

Jag anser att Lienvägen ska förbli ett villaområde med i första hand
permanentboende för ett levande område året runt.

Samrådsredogörelse
Planprogram för utveckling kring
Norra Kabinbanevägen, Mörviken 1:63 mfl.

2018-08-09
Plan 2016.16

Samhällsbyggnadskontoret
(2017) beskriver att områden inom 1500 meter från järnvägsstationer inom
byarna ska förtätas. Områden utanför byarna som kräver tillgång till eget
fordon ska beaktas i andra hand. Att kunna erbjuda en bostad för alla
människor som vill besöka, bo och verka i Åre by är något som på senare tid
blivit mycket svårt. Detta är en rättvisefråga där alla typer av människor ska ges
möjlighet till ett boende i byn. Med tanke på platsens centrala läge så är en
bättre markanvändning flerbostadshus. Samtidigt är det viktigt att kunna se
historiska spår på att byn har bestått av villor. Frågan kommer hanteras i
kommande detaljplanarbeten.

17.

CILLA OCH MICKE KALLSTRÖM, LIEN 2:31

Yttrande

Vi anser att Lienvägen ska förbli ett villaområde med permanentboende. Vi ser
positivt på flerbostadshus för permanent boende. Det är viktigt med
fastboende i centrala Åre. Så att Åre kan bli en levande by. Vi är även oroliga
för att enfamiljshusen längs med Lienvägen försvinner. I tidigare detaljplan har
det med kommunen diskuterats markbyte och vid kommande
detaljplaneläggning finns detta intresse kvar.

Kommentar

Under samrådet har intresse från några av fastigheterna längs Lienvägen 4-10
att också utvecklas inkommit. Samtidigt så används flera av dessa villor redan
idag för turistiskt boende. Kommunen vill utvecklas miljösmart och
förtätningar ska ske inom bykärnor. Den kommuntäckande översiktsplanen
(2017) beskriver att områden inom 1500 meter från järnvägsstationer inom
byarna ska förtätas. Områden utanför byarna som kräver tillgång till eget
fordon ska beaktas i andra hand. Att kunna erbjuda en bostad för alla
människor som vill besöka, bo och verka i Åre by är något som på senare tid
blivit mycket svårt. Detta är en rättvisefråga där alla typer av människor ska ges
möjlighet till ett boende i byn. Med tanke på platsens centrala läge så är en
bättre markanvändning flerbostadshus. Samtidigt är det viktigt att kunna se
historiska spår på att byn har bestått av villor. Husen som förslaget föreslår i
slänten ligger på kommunensmark och kommer sannolikt i exploateringsavtal
eller via Årehus AB hyras ut för fastboende. Dessa frågorna samt eventuellt
markbyte kommer hanteras vidare i kommande detaljplanarbeten.

18.

HANS-ERIK NILSSON, MÖRVIKEN 1:89

Kommentar

Vid framtagande av planprogrammet har det noterats flera åtgärder som
behöver göras gällande gaturummet, offentliga platser, buller, trafiksäkerhet,
parkering och liknande. Med det förslag som skickats ut har vi givet en lösning
på dessa problem och undersökt hur vi kan skapa bra boendemiljöer för fler på
området. Vi tar gärna emot mer specifik information om vilka delar som ni
upplever har blivit sämre under kommande detaljplanering.

Yttrande

Jag och min familj har sedan 1977 sett en tydlig försämring av boendemiljön på
Kabinbanevägen och Lienvägen, någon ytterligare utbyggnad anser vi totalt
felaktig.
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VAD HÄNDER EFTER SAMRÅDET?

Synpunkter lämnade tas med in i kommande detaljplanearbeten. En detaljplan genomgår olika
faser för att ge sakägare och medborgare möjlighet att påverka och ge synpunkter. Denna
samrådsredogörelse ar resultatet av samrådet kring föreslagit planprogram. Ett planprogram är
det första steget när sakägare och andra kan komma med synpunkter. Till varje detaljplan
kommer möjlighet ges vid ytterligare två tillfällen, Samråd- och Granskning av detaljplan. Vid
Antagande av detaljplan kan de sakägare som lämnats synpunkter i Samrådet eller Granskningen
överklaga beslutet.
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