SAMRÅDSREDOGÖRELSE
PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE ÖSTER
OCH VÄSTER OM KABINBANAN, HANDEL
OCH BOSTÄDER

Del av Mörviken 1:75
Åre kommun, Jämtlands län
GENOMFÖRT SAMRÅD
I arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan ska kommunen enligt Plan- och bygglagen
(PBL) 5 kap 11 § samråda med myndigheter, kommuner och sakägare. Samrådet ska syfta till
att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan.
Efter samrådet ska kommunen enligt PBL 5 kap 17 § redovisa de synpunkter som inkommit
under samrådstiden samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av
synpunkterna. Redovisningen görs samlat i denna samrådsredogörelse.
Detaljplanesamrådet har pågått under perioden 2015-04-16 till 2015-05-15. Planhandlingarna
har skickats till berörda myndigheter, sammanslutningar och fastighetsägare i närområdet.
Vecka 19 2015 annonserades det om samrådet i Årebladet. Planhandlingarna finns
tillgängliga på Åre kommuns hemsida under planprocessen.
FÖRTECKNING ÖVER INKOMNA SKRIVELSER
1. Länsstyrelsen Jämtlands län
2. Trafikverket
3. Jämtkraft
4. TeliaSonera Skanova
5 Åre kommun, miljöavdelningen
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7. Åre Destination AB
8. Åre by- och turistförening
9. Jamtli
10. Brf Mitt i Åre 1983, Mörviken 1:13
11. Atti och Yngve Larsson samt Daniel Larsson, Mörviken 2:96
12. Eduard Kaiser och Anders Lundström, Mörviken 1:63, 1:76, 1:77, 1:78
13. Virgatans fastighets AB, Mörviken 1:102
14. Per Larsson, Mörviken 1:133
15. Jan Duvdahl, ICA Duved
16. Nalle Hansson, Race Manager World Cup
17. Tomas Olinder
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INKOMNA SKRIVELSER
Inkomna skrivelser är numrerade och avsändaren till skrivelsen är redovisad efter siffran.
Yttrandet/skrivelsen är redovisad i kursiv stil. Åre Kommuns bemötande av skrivelsen finns
redovisad under respektive yttrande i en kommentar.

1. Länsstyrelsen Jämtlands län
Yttrande
Ärende
Länsstyrelsen har fått programhandlingar för samråd gällande områden väster och öster om
Kabinbanan, del av fastigheten Mörviken 1:75, Åre kommun.
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för att utveckla
Kabinbaneområdet med bostäder, service, handel, parkeringsplatser, samtidigt som området
kan fortsätta att vara en entré för fjällanknutna aktiviteter.
När ett planprogram utarbetas ska ett samråd genomföras efter samma regler som när ett
planförslag tas fram.
Behovsbedömning av miljöbedömning
Kommunen gör bedömningen att planförslaget kan medföra sådan betydande miljöpåverkan
att en miljökonsekvensbeskrivning måste tas fram. Länsstyrelsen delar kommunens
bedömning.
Överensstämmelse med översiktsplan
Detaljplanens innehåll bedöms ha stöd i fördjupad översiktsplan för Åre samhälle, antagen
2005.
Riksintressen, miljökvalitetsnormer, Natura 2000 Området berörs av ett antal riksintressen.
Kommunen bedömer att planen inte kan antas medföra en negativ inverkan på riksintressenas
värden.
Länsstyrelsen avvaktar kommande samrådsförslag samt miljökonsekvensbeskrivning för att
kunna göra en bedömning av planförslagets konsekvenser. Likaså krävs att frågor kring
Natura 2000, miljökvalitetsnormer, Åresjön utreds mycket noga till kommande skede.
Infrastruktur
Länsstyrelsen har tagit del av yttrande från Trafikverket, daterat
2015-05-12. Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkter vad gäller infrastrukturfrågor.
Hälsa och säkerhet
Ras- och skred
I Riskutredningen bör infogas en analys på hur planområdet påverkas av ras, skred och
slamströmmar. 2010, efter häftiga regnoväder, rann stora mängder material ut över
kabinbanans parkering väster om kabinbanan. Det området planeras nu bli bebyggt.
Planerade utredningar
Länsstyrelsen bedömer att kommunen har identifierat de områden där särskilda utredningar
är nödvändiga att utföra.

Länsstyrelsen har i detta skede inget ytterligare att tillägga.

2

Kommentar
Som ett underlag för detaljplanen har följande utredningar tagits fram: En
miljökonsekvensbeskrivning med bilagor som avhandlar dagvattenhantering samt VA-frågor
med beaktande av miljökvalitetsnormer och Åresjön som Natura 2000 område, en
riskutredning, geotekniska utredningar, en bullerutredning, en trafikutredning, en
naturvärdesinventering, en utredning angående detaljplanens påverkan på landskapsbildens
samt avseende dess påverkan på kulturmiljön. Dessa utredningar finns bilagda till
detaljplanen och relevanta åtgärder har så långt som möjligt inarbetats i planförslaget och
planbestämmelserna.

2. Trafikverket
Yttrande
Ärende
Planprogram för område öster och väster om kabinbanan, handel och bostäder, del av
Mörviken 1:75, Åre kommun är utskickad för samråd. Planen är belägen vid E14.
Riksintresse
E14 är utpekad som riksintresse enligt 3 kap 8 § MB och ingår även den i det europeiska
transportnätet (TEN-T).
Närhet till väg
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 säkerhetsavståndet vara minst 5 meter från E14 då
hastigheten är 60km/h.
Enligt 47 § Väglagen, gäller generellt ett byggnadsfritt avstånd på 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.
Hälsa och säkerhet
Farligt gods
E14 är rekommenderad transportled för farligt gods. Enligt Faktablad – ”Riskhantering i
detaljplaneprocessen – Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods”,
Länsstyrelserna 2006, ska riskhanteringsprocessen beaktas vid framtagandet av detaljplaner
inom 150 meters avstånd från en farligt godsled. Analysen ska visa hur risken påverkar
planområdet och vilka åtgärder som behövs för att minska risken.
Buller
Förordning (2015:216) om trafikbuller gäller vid bostadsbyggande och berör ljudnivåer
utomhus. Befintliga riktvärden inomhus 30 dBA ekvivalentnivå inomhus gäller fortfarande.
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Ledningar
När det gäller ledningar hänvisar vi till publikation 2005:14, Ledningsarbeten inom
vägområdet som finns på www.trafikverket.se under rubriken publikationer och broschyrer.
Enligt 44§ Väglagen får inom ett vägområde inte utan trafikverkets tillstånd dras ledningar.
Anmälan/ansökan om att förlägga ny ledning görs på Trafikverkets hemsida.
Bedömning
Planen bör kopplas och analyseras tillsammans med befintliga och kommande planer utifrån
vad exploateringen innebär när det gäller trafikalstring och resmönster, exempelvis vad
gäller belastning av vägnät och korsningar. Trafikverket anser att det är viktigt att en
trafikutredning tas fram som visar hur exploateringen påverkar trafiksituationen vid
Kabinbanan/Bensinstation, anslutningen till E14 och Kabinbanevägen.
Trafikverket hävdar att säkerhetsavståndet ska säkerställas och rekommenderar att
byggnadsfritt avstånd tillgodoses. Byggnadsfritt avstånd gäller för såväl byggnader som
parkeringar. Enligt bedömning från kartan kommer byggnaden med handel, parkering och
bostäder att klara säkerhetsavståndet men inte tillgodose byggnadsfritt avstånd.
En bullerberäkning ska göras för att säkerställa att riktvärdena för trafikbuller klaras. Det är
exploatören/kommunen som ansvarar för utredningar och åtgärder när det gäller buller,
vibrationer och andra skyddsåtgärder. Bullerberäkningen ska göras med nuläge och framtida
prognoser.
Trafikverket anser att de riktvärden som finns för trafikbuller ska följas vid planering av ny
bebyggelse under förutsättning att det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Kommunen
är planerande myndighet och kan i vissa lägen och under vissa förutsättningar göra avsteg
från gällande riktvärden för trafikbuller. Trafikverket anser att det kan vara acceptabelt så
länge en god boendemiljö fortfarande kan uppnås. Om avsteg från beslutade riktvärden
tillämpas anser Trafikverket dessutom att kommunen ansvarar för eventuella bullerstörningar
i framtiden. Om Trafikverket drabbas av kostnader till följd av kommunens planering eller
bristande uppföljning av planering kommer Trafikverket överväga att ställa
skadeståndsanspråk på kommunen.
Trafikverket anser att riskhanteringsprocessen ska beaktas vid framtagandet av detaljplaner
inom 150 meters avstånd från en farlig godsled. Analysen ska visa hur risken påverkar
planområdet och vilka åtgärder som behövs för att minska risken. Trafikverket anser att det
är viktigt att kommunen samråder med räddningstjänsten och tar fram en plan för hur arbetet
ska bedrivas vid en farligt gods olycka.
Trafikverket anser att det är viktigt att en grundlig geoteknisk undersökning görs i samband
med projektering och byggnation för att säkerställa att riskerna för skred och ras minimeras
samt att dagvattenhanteringen blir väl fungerande.
Kommentar
En förteckning över de utredningar som tagits fram som underlag för detaljplanen återfinns i
kommentaren till länsstyrelsen yttrande.
Den av ÅF Infrastructure AB framtagna trafikutredningen visar på behovet av att så långt
möjligt skilja på trafikslagen. I detaljplanen föreslås därför att Kabinbanevägens anslutning
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till E14 flyttas västerut knappt 50 meter. Denna flytt möjliggör att skidbussarna via en
vändslinga klarar sin i och urlastning inom en särskild yta och att de ej behöver passera den
västra byggnadens parkeringsyta. Gångtrafiken hänvisas till en separat gångbana öster och
norr om Kabinbanevägen vilket innebär att gångtrafikanter ej behöver korsa denna. Denna
lösning ger en sammanhållen gångbana från centrum upp till den västra exploateringen
Trafikflödena vid anslutningarna till E14 tydliggörs med refuger.
Planförslaget klarar inte, som Trafikverket påpekar, byggnadsfritt avstånd men planerad
byggnad är placerad på samma avstånd från E14 som befintlig byggnad och befintlig
parkeringsanläggning. I detaljplanen föreslås tekniska åtgärder för att eliminera de
olägenheter som uppstår i och med att parkeringsplatserna utanför den västra byggnaden ej
klarar byggnadsfritt avstånd.
Den trafikbullerutredning som ÅF Ljud & Vibrationer utfört visar att vägtrafiken är den
dimensionerande ljudkällan. Ekvivalentnivåerna vid kortsidorna mot E14 överskrider
riktvärdena med 1 dBA på våning 3 och 4. För den västra delen av byggnaden är det bara på
våning 4 som ekvivalentnivån är för hög. Med dagens trafikflöde så överskrids riktvärdena
endast på den östra delen av huset vid våningsplan 3 och 4. Hänsyn tas till Boverkets
publikation om planerade bostäder med 55 – 65 dBA i ekvivalentnivå och då bedöms att
avsteg från riktvärdena är möjligt i det här fallet. Förutsättningen är att det går att
åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45–50
dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplatser vänds mot tyst eller
ljuddämpad sida. Som nämnts tidigare så är det endast vid kortsidorna på två våningsplan där
riktvärdena överskrids, resten av fasaderna klarar riktvärdena med marginal. Detta bedömer
kommunen i sammanhanget vara ett marginellt överskridande som i kan prövas i
planläggningen
En riskanalys har genomförts för att bedöma risknivån för området. Riskkällorna som har
studerats är E14 i egenskap av transportled för farligt gods och bensinstationen OKQ8..
Analyserna visar att risk med avseende på dessa olyckor inte utgör något hinder för att
genomföra programförslaget.

3. Jämtkraft och Åre Fjärrvärme
Yttrande
Jämtkraft Elnät AB, El
Jämtkraft har anläggningsdelar i det planerade området. Kontakta oss för positionering av
dessa.
Uppskattade elbehov och lokalisering av dessa kan vara avgörande frågor för planering av
elnätet. Det är en stor fördel om dessa tas fram i god tid och presenteras för JK.
Jämtkraft Elnät AB, Fiberoptisk kabel/kanalisation
Vi har fiber och kanalisation runt kabinbanestationen som behöver tas i beaktan
Åre Fjärrvärme AB
Flyttning som bekostas av exploatör/ Mikael
Ingen kommentar (Peter)
Fjärrvärmeledning ligger i det aktuella området och sannolikt måste delar av den flyttas.
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Kommentar
Exploatören ansvarar för kontakt med Jämtkraft. Yttrandet leder inte till någon förändring av
planen.

4. TeliaSonera Skanova
Yttrande
Bakgrund
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan,
och låter framföra följande:
Yttrande
Skanova har ett stort antal markförlagda teleanläggningar inom området.
Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga tele- anläggningar i
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med
flytt och att detta registreras på planen.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra
exploatering förutsätter Skanova generellt att den part som initierar åtgärden även bekostar
den.
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan.
Kontakta https://www.ledningskollen.se
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se
För ledningssamordning kontakta Skanovas Nätförvaltning för det aktuella området på tfn
Kommentar
Exploatören ansvarar för att kontakt med Skanova. Eventuell flytt av ledningar bekostas av
exploatören.

5. Åre kommun, miljöavdelningen
Yttrande
Handlingar
”Planprogram för område öster och väster om Kabinbanan, handel och bostäder”.
Upprättad av Sweco Architects AB.
Bakgrund
Till miljöavdelningen inkom 2015-04-28 ett planprogram för
Syftet med planen är att utreda förutsättningar för utveckling av området vi Kabinbanans
dalstation i Åre. Området planeras innehålla lägenheter, service, handel och parkering.
Av handlingarna framgår det att MKB samt VA-utredning (inkl dagvatten ska upprättas).
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Kommentar
Yttrandet föranleder inga särskilda åtgärder

6 Folkpartiet
Yttrande
När/om en utbyggnad av kabinbaneområdet blir av är det tre saker som är av särskilt stor
betydelse för att försvara och förstärka Åre som Norra Europas ledande skidort.
1. Möjligheten att fortsatt kunna åka skidor på ett enkelt sätt från skidområdet/berget ner till
torget får inte gå förlorad. Åre, är i stort sett den enda skidorten i Sverige som erbjuder
gästerna möjlighet att kunna åka skidor ner till centrala byn. Det är en unik konkurrensfördel
som inte på något villkor får schabblas bort.
2. Området kring kabinbanan måste även i framtiden ges förutsättningar att vara en
startplats/samlingsplats för skidåkare. Möjligheten att angöra med bilar och bussar samt att
parkera sin bil smidigt för att ta sig upp i skidsystemet bör prioriteras och förbättras. Dagens
p-platser för gäster till skidområdet är alldeles för få. De p-ytor som erbjuds fylls nästan
varje dag, även då få gäster finns i Åredalen (personalparkeringen borde för övrigt
lokaliseras till annan, mer perifer plats!).
3. Trafiksituationen får inte försämras. Andra attraktioner, i synnerhet dagligvaruhandel,
riskerar att skapa en kaosartad trafikmiljö. Möjligheten till att snabbt passera förbi Åre på
europavägen riskerar att försämras avsevärt.
För övrigt kan man verkligen ifrågasätta behovet av ytterligare stora ytor för
dagligvaruhandel. Det finns redan idag flera handelsytor som står tomma. Trycket på de
höga hyresnivåerna är stort.
Dessutom är det en trist utveckling, att i ett så litet samhälle som Åre, inte kunna hålla ihop
och förtäta handelsytorna på ett sätt som uppmuntrar det hållbara, bilfria samhället.
Åre riskerar att, likt en medelstor svensk stad, utplåna centrumhandeln till förmån för handel
i perifera lägen. En utveckling som även riskerar att bli förödande för grannbyar som t ex
Duved.
Kommentar
Kommentarerna följer yttrandets numrering.
1. Detaljplanen förstärker möjligheten att åka skidor ner mot byn genom att befintlig
skidnedfart utökas och inkluderas i det nya skidtorg som skapas i anslutning till detaljplanens
östra byggnad
2. Detaljplanen följer parkeringsnormen och innebär att antalet parkeringsplatser ökar från
cirka 200 till totalt 454 platser.
3. En trafikutredning har tagits fram vilken påtalar vikten av att särskilja trafikslagen.
Kabinbanevägens anslutning till E14 föreslås flyttas för att möjliggöra detta. Trafikflödena
vid in och utfart till området tydliggörs. Se i övrigt kommentaren till trafikverkets yttrande.
I detaljplanen förstärks tydliga stråk även för gående för att knyta ihop området med bykärnan
med avsikt att utöka befintligt centrum.
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7. Åre Destination AB
Yttrande
Åre Destination ser positivt på att det satsas på utveckling av Kabinbaneområdet i Åre. De
synpunkter vi vill framföra under programsamrådet delas in i två delar och finns redan
omnämnda i det utskickade underlaget.
1. Vi önskar speciellt betona vikten av en genomtänkt trafik- och parkeringssituation då flera
nya verksamheter kommer samlas på en plats. Den parkeringsnorm som finns bör efterföljas
och beräknas utefter de olika verksamheterna i kombination med varandra (skidåkare,
boende, handel).
2. Vikten av att behålla möjligheten för skidåkare att ta sig mellan kabinbaneområdet/backen
och torget på ett smidigt och bra sätt. Detta är för Åre en stark fördel vilket vi önskar att man
tar speciell hänsyn till. Ombyggnationen kan också ge ett bra tillfälle att ytterligare förbättra
och utveckla denna koppling mellan kabin dal och torget och då i samarbete med övriga
berörda näringsidkare, BRF:er mfl.
Pkt 2
Tycker det borde räcka med att behålla, dvs. stryka, förstärka. Borde nämligen inte vara
SkiStars ansvar ensamt att slussa gästerna ner till Torget utan i så fall alla näringsidkare
tillsammans.
Kommentar
Kommentarerna följer yttrandets numrering
1. Stor vikt har lagts på trafikanalyser. Parkeringsnormen följs. Se kommentar till
trafikverkets yttrande
2. Se kommentar till folkpartiets yttrande. Detaljplanen tar ej ställning i frågan om
huvudmannaskapet för skidnedfarten utom planområdet. Detta är dock en fråga som kan
diskuteras i samband med kommande exploateringsavtal

8. Åre by- och turistförening
Yttrande
Vi vill framföra följande synpunkter:
• Viktigt att behålla miljön vid Vakthögen. Föreslår att den får bli grönområde där det
anläggs utsiktsplats/rastplats för gående/cyklande under barmarksperioden.
• Från Vakthögen och norrut går en gammal promenad/vandringsled, ”Rahms Väg”, upp via
Susabäcken till Fjällgården. Anslutning Vakthögen och ner mot Torget går nu via
Kabinbaneplanen och viadukten under E14. Här måste en ny
lösning skapas så att det blir enkelt och trevligt att med Torget som utgångspunkt ta sig upp
till Vakthögen och Rahms Väg för vidare vandring upp mot fjället.
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• Åre blir allt mer beroende av barmarkssäsongen, även vintertid kommer det kanske att tidvis
vara barmark nere i byn. Därför bör stor vikt läggas vid utformningen av utomhusmiljön i
anslutning till den kommande bebyggelsen.
• De ”exploateringsbidrag” som kommunen tar ut vid turistexploatering kan med fördel
användas till att rusta sommarmiljön inom ett större område i anslutning till exploateringen.
• Man bör också säkerställa att förbindelsen under E14, ner mot Torget (inklusive hissen) får
en tydlig huvudman som ansvarar för nödvändig upprustning och framtida underhåll och att
säkerheten för de gående/cyklande mm förbättras.
• Gestaltningen av byggnationerna är också mycket viktig, vilket också berörs i
planprogrammet. Benämningen ”sportig och modern” byggnadsstil bör kanske konkretiseras
lite mer så att ramarna blir tydligare.
• I anslutning till exploateringen föreslår vi också att markägaren åläggs att återställa östra
sidan av Vakthögen, där ingreppet efter ett spektakulärt vinterarrangemang för några år
sedan, lyser som ett öppet sår i naturen.
Kommentar
Vakthögen ingår inte i planområdet men mycket stor hänsyn till den har tagits vid planens
utformning med avseende på byggnadernas påverkan på landskapsbilden och viktiga siktlinjer
från publika platser.
Detaljplanen har som ett av sina huvuddrag att förstärka förbindelserna mellan planområdet
och Åre torg genom en rundslinga som leder mellan Kabinbanan, Åre torg, längs Bergbanans
västra sida, upp till Vakthögen och fram till Stjärnskidtorget/Kabinbanan. Se även kommentar
till folkpartiets yttrande.
Kommunen delar uppfattningen att det är av stor vikts hur utemiljön utformas. Innan
detaljplanen antas kommer ett exploateringsavtal att tecknas med exploatören som reglerar
exploatörens åtaganden. Detaljplanen innehåller bestämmelser angående gestaltning.

9. Jamtli
Yttrande
Jamtli har getts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade ärende. Planen ligger inom
riksintresse för kulturmiljövården Z 32 Åredalen. Uttryck för riksintresset är bl.a. den
byggelse, villor och hotell, som avspeglar den tidiga turismens utveckling inom Åre samhälle.
Under 2014 fick Jamtli i uppdrag att inventera de centrala delarna av Åre som ett första steg
i arbetet för ett kommunalt kulturmiljöprogram. I detta arbete gjordes en genomgång av
särskilt värdefull bebyggelse inom tätorten. Dels återinventerades redan skyddad bebyggelse
(byggnadsminnen och kyrkor) och dels pekade man ut förslag på byggnader som framöver
borde räknas som särskilt värdefulla. Däribland pekades kabinbanan ut.
Kabinbanan är ritad av arkitektbyrån K-konsult och uppförd 1976. Vid inventeringstillfället
bedömdes banan ha ett högt kulturhistoriskt värde eftersom den fick stor betydelse för Åre
som turistort när den stod klar. Dessutom är det den enda kabinbanan i Sverige.
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Med planprogrammet för delar av Mörviken 1:75 avser man nu att uppföra två större
byggnadskomplex för bostäder, parkering och handel, på var sida om kabinbanans dalstation.
Handlingarna beskriver kortfattat omfattningen av byggnationen och det finns även några
mindre principskisser/vyer för de tillkommande byggnaderna. De nya byggnaderna ska enligt
handlingarna ta hänsyn till landskapsbilden och närbelägna värdefulla byggnader.
Trots detta, är det utifrån underlaget relativt svårt att föreställa sig vilken påverkan
byggnationen slutligen kommer att få, förslaget tar t.ex. inte upp hur vakthögen kommer att
påverkas. Vakhögen är en övrig kulturhistorisk lämning, och en ”plats med tradition” (RAÄ
nr Åre 17:1) och som idag har ett synligt läge i landskapet. Platsen har använts som
utsiktspunkt och för valborgsfirande under 1900-talet.
Slutligen, Jamtli gör bedömningen att fastigheten kan bebyggas men anser att
byggnadsvolymerna och den uttalade hänsynen till landskapet och närbelägna värdefulla
byggnader, t.ex. kabinbanans dalstation, på ett tydligt sätt måste utredas och gestaltas i den
fortsatta planprocessen.
Kommentar
Stor vikt har lagts på att utreda och visualisera de föreslagna byggnadsvolymerna och dess
påverkan på landskapsbilden inför samrådsskedet

10. Brf Mitt i Åre 1983, Mörviken 1:13
Yttrande
Vi vill gärna vara med och ge våra synpunkter redan i detta tidiga skede.
Idag har vi ganska stor biltrafik mellan fastigheten och E14 via Kabinbanevägen. AGO Mitt i
Åre är medlem i föreningen och har sin verksamhet i huset. Varje vecka hämtar och lämnar
ett stort antal gäster nycklar till förhyrda lägenheter hos AGO, leveranser sker till och från
AGO och dessutom all övrig trafik till
fastigheten.
Kommer nuvarande av/påfarter från E14 att klara den trafik som redan finns plus den ökade
trafik som kommer i och med byggnationen och detta på ett bra sätt utan att fler incidenter
sker med tung trafik som skall vidare?
Antalet garageplatser som skall byggas ser alldeles för få ut för att räcka till för skidåkande
gäster, shoppinggäster och boende gäster. Som vi vet är det idag stor brist på
parkeringsplatser i Åre och det ser vi redan nu på vår parkering som endast består av
förhyrda platser, där försöker dagligen obehöriga använda våra förhyrda parkeringsplatser.
Vi är oroliga för att detta kommer att öka eftersom dessa platser ligger nära nybyggnationen.
Gående mellan Kabinbaneområdet och Åre Torg sker idag via en smal, på vintern hal,
trottoar längs Kabinbanevägen och sedan under skidbron och via en smal gångväg på vår
mark och trappa ner till torget eller över vår parkering och trappa ner till torget eller framför
uteplatserna på nedervåningen och trappa ner till torget. Dessa gångvägar är inte menade
för frekvent användning och de är dessutom svårtillgängliga för rörelsehindrade, personer
med barnvagn eller med mycket bagage.
I och med byggnationen kommer gångtrafiken till och från torget att öka markant. Det är
därför viktigt att man ser till att det finns en bra lösning som är tillgänglig för alla och som
fungerar året om i alla väder.
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26 lägenheter i fastigheten har idag fin utsikt över backarna och Hummeln. I och med
byggnationen kommer dessa lägenheter att förlora sin fina utsikt, många av de som har dessa
lägenheter har valt läget på grund av den fina utsikten. Eftersom man efter byggnationen
endast kommer att se rakt in i ett bostadshus istället för Stjärnbacken och Hummeln kommer
med stor sannolikhet marknadsvärdet att sjunka.
Ytterligare en synpunkt, inte som grannar utan som besökare i Åre. Idag när man kliver av
tåget möts man av en fantastisk vy över backarna, de två stora byggnaderna kommer att ta
bort denna vy som man välkomnas av idag.
Detta är de synpunkter vi har i så här tidigt skede och vi ser fram emot att få vara med i
ytterligare samråd.
Kommentar
Angående anslutning till E 14, se kommentar till bla trafikverkets yttrande. Åre kommuns
parkeringsnorm följs. Exploateringen innebär de facto en avsevärd ökning av antalet
parkeringsplatser från dagens cirka 200 till totalt 454 platser.
Anslutning till Åre torg, se kommentar till yttrande från trafikverket, folkpartiet och Åre byoch turistförening.
Utsikten mot skutan kommer att påverkas av exploateringen. Stor vikt har lagts på att utreda
och visualisera de föreslagna byggnadsvolymerna och dess påverkan på landskapsbilden inför
samrådsskedet

11. Atti och Yngve Larsson, samt Daniel Larsson Mörviken 2:96
Yttrande
Vi anser att det här inte kan betraktas som en ”frimärksplan” som endast skall avse
Kabinbaneområdet. Vi tycker att det är kommunens skyldighet att medverka till att säkerställa
kommunikationen mellan Kabinbanan och Torget och om det inte görs nu i den här planen så
blir problemen svårhanterade i framtiden och får konsekvenser för näringslivsutvecklingen
runt Åre Torg.
Vi är oroliga för att utbyggnaden vid kabinbanan med handel minskar intresset för att gå till
och från Åre torg, dels att inte alla möjligheter till alternativa gångvägar utreds i den här
planen pga. avgränsningen. Vi vill därför att Mörviken 2:96 tas med i planområdet så planen
gränsar till torget.
Centrala Åre är ganska tomt under lågsäsong och vi märker att många av kunderna i
Konsumområdet inte promenerar vidare in i byn. Det fungerar som ett eget litet centrum. Vi
ser en risk i att vi utvecklar kabinbaneområdet till ett nytt litet centrum till med en stor
livsmedelsaffär? Vi har sett flera affärslokaler i centrala byn som stått tomma länge innan de
blivit uthyrda? Tomma affärslokaler bidrar inte till ”en levande by” ett av Åres främsta
säljargument.
Idag har vi ICA som dragplåster med en bra handlare som i stort sett hyr hela Stationshuset.
Behöver vi en stor livsmedelshall till? Vi upplever att det är ganska lugnt på ICA och
Stationshuset under lågsäsong.
Vi vill medverka till att bästa möjliga gångväg till och från liftar/kabinbaneområdet utreds
alla möjliga sträckningar inkl. västra delen på vår tomt. Vi vill också peka på behovet att
säkerställa skidnedfarten för framtiden. Vi och många andra näringsidkare är helt beroende
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av skidnedfarten. Den förser oss med kunder som åker skidor i systemet och som kanske
annars inte tar sig till torget. Bekvämt att åka ner på skidor, gå i affärer, äta men lite
jobbigare att ta sig upp igen. Vem äger skidnedfarten? Hur är driften säkrad? Vem reparerar
skidbron?
Skidnedfarten ner till torget gör Åre som skidort unik men är också livsviktig för näringen och
många av Åres gäster.
Åre centrum är beroende av mycket folk för att levandegöra miljön och för att
handel/restauranger skall kunna överleva. Mixen av skidåkare, sitskis, cyklister, vandrare,
brädåkare, barnvagnsdragare, segway/ rullstolsburna bidrar alla till atmosfären runt torget
och vår lönsamhet. Därför måste vi ha säkra belysta gångvägar till kabinbaneområdet som
alla kan nyttja även när det är mörkt.
Byns gäster ansluter till liftarna idag genom att gå upp i skidnerfarten eller via
trappa/trottoar förbi Mitt i Åre och sen på en trång och hal trottoar på Kabinbanevägen som
tvingar barnvagnar och gående till att utnyttja vägområdet. Ett annat alternativ som används
är på västra sidan av bergbanan under E 14 och vidare till Timmerstugan. Bägge
alternativen har problem med ytvatten som rinner från E14 som orsakar halka. Vad är det för
status på denna väg/led/grönområde? Vem ansvarar för driften? I Alperna fim1s fantastiska
lösningar med inomhus rullband.
Bergbanan har fått en nytändning. Tack vare nya Fjällgårdsexpressen så nyttjar
barnfamiljer och andra den för att åka mot Björnen. Vad händer med den? Vi anser att det är
nödvändigt med en modernisering av Bergbanan till en snabb, miljövänlig transportör mellan
by och fjäll. Det går att bevara befintligt maskineri bakom glasruta som museiföremål titta på
Bergbanan i Wellington NZ. Där går en modem bergbana brant upp mellan centrum,
universitet och botaniska trädgården. Ing. C.o.Rahm skulle nog vara stolt om vi efter 100 år
tog till oss ny teknik. Kontroversiellt men nödvändigt att diskutera nu. Det är mycket
människor som skall ta sig emellan nya husen och torget.
Vi avser att bygga ut vår fastighet i framtiden. Vi vill att alla diskussioner om liftar, rullband
och möjliga gångvägar över längs med och på vår tomt utreds nu för att hitta bästa
alternativet. Trafiken på E14 har ökat och lusten att använda vår oas/trädgård har minskat
när lastbilarna skramlar förbi i 60/80 km/tim. Hus kan man bulleranpassa inte balkonger och
trädgårdar.
Kabinbanevägen har problem med ytvatten från E14 som rinner ner. Vi har problem med
Vatten som rinner mot vårt hus och Bergbanan. Problemet blir bara större med häftigare
regn sommar som vinter. Stora takytor förvärrar problemet. Vi vädjar till Åre kommun att se
till att det här projektet förbättrar situationen. Vi är rädda om vår vackra Åre sjö.
Om man tittar på fotografier var Åre by för några år sedan, lummigt med mycket växtlighet
som faktiskt tog hand om mycket ytvatten. Nu är asfalt och betongplattor vanligare och vi tar
bort alltför många träd.
Kommunen står inför gigantiska infrastrukturella problem?
Skistar har brist på parkeringar för skidåkare/dagsparkeringar delvis för att gamla
parkeringslösningar ej är fullt genomförda t.ex. vid VM 8/Kabin. Hur hanterar Kommunen
det?
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Några frågor ang. kabinbaneområdets föreslagna parkeringslösningar:
Hur ser det totala antalet parkeringar ut jämfört med vad som finns där nu?
Hur många nya parkeringsplatser anser man tillkommande butiker och boende kräver?
Hur många platser räknar man är till för skidåkare som parkerar hela dagen i den här
planen? Hur många platser blir kvar för kort tids parkering för handel vintertid?
Vi hoppas att trafikutredningen reder ut det här.
Vi vädjar till Kommunen att ta sitt ansvar för helheten och se till att infrastruktur, skidnedfart
och gångvägar till och från Kabinbaneområdet blir förbättrade och säkerställda inför
framtiden.
Kommentar
Kommunen har valt föreslagen planavgränsning då denna bedöms ändamålsenlig för att
hantera den komplexa planeringssituation som föreslagen exploatering innebär. Ett av planens
huvuddrag är att förstärka sambandet mellan exploateringsområdet och torget för såväl
gående som för skidåkare. Se kommentar till folkpartiets och Åre by- och turistförenings
yttrande.
Rätt utformad anser kommunen att denna exploatering förstärker besöksnäringen i Åre och
Åre centrum då detaljplanens anslag är att förtäta och utveckla Åre by och att överbrygga den
barriäreffekt som E 14 innebär.
Dagvattenproblematiken hanteras enligt en särskild bilaga kopplad till den
miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram för detaljplanen.
Detaljplanen för Åre kommuns parkeringsnorm och innebär ett ökat antal parkeringsplatser
från nuvarande 200 till totalt 454 platser.

12. Eduard Kaiser och Anders Lundström,
Mörviken 1:63, 1:76, 1:77 & 1:78.
Yttrande
Undertecknade fastighetsägare till Mörviken 1:76, 1:77, 1:78 1:63 har följande synpunkter
på planprogrammet.
1. Planprogrammet bör utformas med betydligt högre, minst 16 våningar, byggnader än vad
som framgår av skissen i skrivelsen och samtidigt kräva transparens för skidåkare, boende
och förbipasserande.
2. Skistars planprogram bör integreras med det planprogram, som vi själva står i begrepp att
nu starta upp för våra egna fastigheter, se ovan. Vi ser det intilliggande området på båda
sidor om Kabinbanan som en helhet innebärande att byggnaderna bör ha mycket gemensamt
både när det gäller arkitektur, höjd, se ovan, och riktning.
3. Detaljplanen behöver ge exploatören stor frihet när det gäller utformningen av byggnader
så att Åres Ski Center kommer att kunna stå sig långt in i framtiden, läs minst 50 år, i den
internationella konkurrensen om turistande skidåkare m.fl. Ett boende i direkt anslutning till
Kabinbanan och de båda sittliftarna kommer att utgöra en mycket stor konkurrensfördel för
Åre kontra andra skidorter. Ju fler turister som kan bo i direkt anslutning till Åres Ski Center
desto bättre för alla parter.
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Kommentar
Planförslaget innebär transparens då den västra delen föreslås utformas med parallella
lameller. Byggnadshöjden bedöms som lämplig med hänvisning till omgivande landskap.
Avgränsning av planområde, se kommentar till yttrande nummer 11, Atti och Yngve Larsson
samt Daniel Larsson.
Planbestämmelsen angående utformning av byggnader är ett resultat av en sammanvägning av
olika bedömningar men det är viktigt att de står sig över tid.

13. Virgatans fastighets AB, Mörviken 1:102
Yttrande
Vi har tagit del av rubr planprogram och kommer att motsätta oss den föreslagna
exploateringen avseende den västra delen då det är helt oacceptabelt för oss som ägare till
fastigheten Mörviken 1:102 att få ett 5-våningshus framför oss som radikalt förstör vår utsikt
över Åresjön. Detta har mycket negativ verkan på värdet av vår fastighet. Om exploatering
skall kunna ske enl förslaget får exploatören förvärva vår fastighet i annat fall kommer vi att
bestrida detta i möjligaste mån.

Kommentar
Föreslagen exploatering har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Åre samhälle från 2005
(FÖP).
Den västra byggnadens omfattning har minskats med ca 6 -7 m i nordvästlig riktning
(byggnadsvolymen har smalnats av) i förhållande till den volym som redovisades i
planprogrammet.

14. Per Larsson, Mörviken 1:133
Yttrande
En inbjudan till samråd rörande program till detaljplan för område öster och väster om
kabinbanan har tillställts min huvudman Eric Bäcklund som äger fastigheten
Mörviken 1:133.
Eric Bäcklund motsätter sig en detaljplanering som medger rätt att uppföra en byggnad med
den utformning som förslaget innefattar. Byggnaden på Mörviken 1:133 (den östra delen av
ett parhus) ligger uppskattningsvis högst 15 meter norr om det nordvästra hörnet på den
tilltänkta byggnaden. Av beskrivningen (sid 4) framgår att den västra byggnadskroppen
består av ett butiksplan och ovan detta ett 70-tal lägenheter. Konsekvensen härav för Eric
Bäcklunds fastighet blir att i vart fall bottenvåningen i hans hus kommer att ligga betydligt
lägre än övervåningen i nybyggnationen. Således kommer insyn i hans hus att kunna ske
t o m ovanifrån på ett avstånd av cirka 15 meter, vilket är ett synnerligen kort avstånd.
Förutom den nämnda insynen undanröjs den nuvarande utsikten över dalen och ersätts alltså
av utsikt från mycket nära håll över ett flerbostadshus.
En byggnation av det aktuella slaget skulle medföra en anmärkningsvärd olägenhet vid
nyttjandet av Eric Bäcklunds fastighet. Det är därtill uppenbart att marknadsvärdet kommer
att påverkas högst avsevärt i negativ riktning.
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Eric Bäcklund inser att Åre såsom en expansiv ort kan förväntas bli föremål för
exploateringsprojekt av det aktuella slaget men det måste likväl tas hänsyn till befintlig
bebyggelse. Mörviken 1:133 är bebyggd utifrån ett beviljat bygglov som lämnades långt efter
kabinbanans tillkomst. Om det då hade varit känt att ett projekt av det aktuella slaget skulle
komma tillstånd hade intresset för att bygga på fastigheten självklart inte funnits.
Med detta vill Eric Bäcklund framhålla att det även i Åre kommun måste finnas gränser för
vilka olägenheter en enskild person måste tåla
Kommentar
Se kommentar till yttrande nr 14, Virgatans fastighets AB, Mörviken 1:102

15. Jan Duvdahl, ICA Duved
Yttrande
Som ICA-handlare i Duved vill jag ge mina synpunkter vad en detaljhandelsetablering skulle
innebära.
Den 1:a frågan man bör ställa sig, vem gagnar en sådan etablering?
Åre Centrum? Duveds Centrum? Åre Kommun (skatteintäkter)? Nuvarande Näringsidkare?
Den 2:a frågan man bör ställa sig, skall detta läge användas till handel?
Detta skulle innebära att Åre by blir ännu spretigare med 4 centrum, Produkthuset,
Stationshuset, Centrumtorget och Kabinbanehuset. Det man bör se över är hur knyter man
ihop dom 3 centrum som redan existerar.
Vi ICA-handlare i byn (Björnänge, Åre, Duved) anställer inte längre på kompetens, utan den
som har tillgång till bostad har störst chans att få jobb. Så det är definitivt bostäder vi
behöver för att attrahera folk till Åre.
Jag har drivit butiken i 14 år. Investerat 4,5 milj i utbyggnad 120 m2+invändigt (nytt kök, nya
kylar, nytt mejeri etc.) Det var en nödvändig investering för att bemöta konkurrensen när
Konsum och lca i Åre flyttade in i nya och större lokaler.
Det nya förslaget om ytterligare detaljhandel i området innebär att jag inte vågar fortsätta
mina utvecklingsplaner för butiken i Duved.
Det förslag som ligger idag är en detaljhandelsyta för livsmedel på ca 2000-3000m2 vilket
skulle innebära en omsättning på 100-150 milj.
Konsekvensen för lca Duved blir ett troligt försäljningstapp på ca 40% . Eftersom vi redan
idag kämpar med underskott 5 månader/år (maj, juni, sept, okt, nov) skulle detta innebära att
lca Duved med stor sannolikhet blir en Vintersäsongsbutik (stängt maj-nov). Uppskattningsvis
tror jag att trafiken till Duved till stor del beror på ett besök till lca. Vad händer med övrig
näring i Duved om jag har stängt halva året? Givetvis gör ni en konsekvensanalys av detta
projekt som man får ta del av.
Skistar har alltid betonat vikten av att hela liftsystemet måste sitta ihop från Duved-Björnen
för att nå målet som norra Europas främsta skiddestination. Är detta då rätt utveckling
genom avveckling?
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Jag har arbetat intensivt i Duveds företagarförening (innan vi gick in i Destinationsbolaget) i
många år för att driva utvecklingen framåt i byn. Jag har alltid haft stor tilltro till att vi
behöver enad kraft för att utveckla destinationen tillsammans, därför är jag med och betalar
min årliga avgift till Destinationsbolaget. Jag bor och betalar skatt i kommunen och trivs
fantastiskt bra här i fjällen, hoppas jag har möjlighet att göra det även i framtiden.
Kommentar
Detaljplanens att skapa förutsättningar för utveckling för utveckling av området kring
Kabinbanans dalstation och att förtäta och utveckla Åre by och att överbrygga den
barriäreffekt som E 14 innebär. Kommunen anser att det är av största vikt ett det inte
tillskapas ytterligare ett centrum utan att detaljplanen skall förstärka Åre centrum och Åre
kommun som besöksort.
Kommunens bedömning är att detta läge är lämpligt för handel.

16. Nalle Hansson. Race Manager World Cup
Yttrande
Här kommer några korta synpunkter på planprogrammet för området öster och väster om
Kabinbanan i Åre.
-Det erfordras en ordentlig dagvattenutredning, som det nu är leds allt för mycket vatten in i
den bäck som passerar omedelbart öster om Kabinbanan.
-Åsen, Kopparslagan, riktning mot Fjällängen, bör hanteras ytterst varsamt.
-Bygg inte för höga byggnader.
Viktigt att de planerade utredningarna genomförs.
Bra med en positiv utveckling för bygden och Kommunen.
Kommentar
Dagvattenutredning är framtagen som en bilaga till miljökonsekvensbeskrivningen.
Anpassning av byggnaderna till omgivande landskap har skett. Kommunen kommer att så
långt möjligt säkerställa att framtagna utredningar genomförs.

17. Tomas Olinder
Yttrande
Hej har lite funderingar om det nya bygget kring kabinbanan i Åre. Hur löser man gångvägar
och skidnedfarter till Åre torg då handel och restauranger är mycket beroende av dom alpina
gästerna under dagen t.ex. luncher skiduthyrare sportaffärer. Eller byggs det nya restauranger
och skiduthyrare i dom nya fastigheterna? Men med tanke på det stora antalet lägenheter som
byggs där så borde gångvägar vara genomtänkta då folk ska ner till centrum under kvällarna
för middag och nöje. Man är mest rädd för att infrastrukturen som vanligt blir drabbat då
husen är klara finns inga parkeringar och trottoarer för pengarna var slut. Det ska bli väldigt
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intressant att se vart alla lägenhetsägare skidåkare personal och dom som ska handla på nya
(ICA) ska parkera under jul, sportlov etc.
Kommentar
Se kommentar till yttrande 2, 6, 7, 8, 10, 11 och 15

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
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