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TRAFIKUTREDNING
1 Inledning och bakgrund
Arbete pågår med att ta fram detaljplan för Kabinbaneområdet. Trafikutredningen är
framtagen som underlag till detaljplanen inför skedet granskning i planprocessen.
Trafikmängder, stråk för de olika trafikslagen och parkering är frågor som hanteras i
utredningen. Platsen i anslutning till Kabinbanans dalstation är under vinterns
högsäsongsveckor och speciella evenemang överbelastad varför det är viktigt att
belysa exploateringens påverkan på trafiksystemet.
Kabinbanans dalstation är placerad cirka 20 meter från E14. Mellan dalstationen och
E14 finns angöring för bussar, personbilar och parkering. Öster om dalstationen har
Skistar två stycken liftar, VM6an och World Cupliften och längre österut finns
backrestaurangen Timmerstugan.
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten till exploatering av uthyrningsbostäder
och service. Skistar planerar att bygga cirka 170 lägenheter kompletterat med handel,
service och en restaurang.
Exploateringen motsvarar en area av ca 23 000 m2 bruttoarea (BTA) fördelat på åtta
plan i suterräng. Bostäder, restaurang, skidshop omfattar ca 14 000 m2. Två plan
parkeringsgarage som omfattar ca 9 000 m2 .
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2 Nuläge trafik
Planområdet ligger i anslutning till Kabinbanans dalstation längs med E14. Väster om
Kabinbanan finns markparkeringar i tre nivåer, den nedre i nivå med E14.
Ytan mellan Kabinbanan och E14, i nivå med E14, delas av samtliga trafikanter och
fordonsslag. Skidbussar möts på platsen och resenärer rör sig mellan Kabinbanans
dalstation, parkeringen, taxi och bussar. Det finns inga tydliga kantstenar, refuger
eller gångbanor som delar upp trafikanterna, endast en diffus refug samt marksten på
delar av ytan. Från planområdet finns det två stycken anslutningar till E14. Från
området går också Kabinbanevägen, ner till Åre by, den passerar under E14.
Under vintersportveckorna mångdubblas Åres befolkning vilket skapar speciella
förutsättningar när det gäller trafiksituationen.

Figur 1 Dagens situation.
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2.1 Gång, cykel och skidåkare
En skidväg går mellan liftarna WC, VM6 och Åre torg i en nivå något högre än
Kabinbanevägen. Det finns en gångbana på den östra sidan av Kabinbanevägen som
binder samman Åre torg och området vid Kabinbanans dalstation. Gångstråk finns
även mellan Bergbanan och Kabinbanans dalstation. Längs med E14 rör sig trafikanter
utmed vägrenen, detta medför trafiksäkerhetsproblem.

2.2 Kollektivtrafik
Kabinbaneområdet trafikeras av skidbussar i Skistars regi. Inga Länstrafiksbussar
trafikerar området. På platsen där bussarna angör är det trångt under
högsäsongsveckorna och utfarterna mot E14 har vissa brister. De skidbussar som
Skistar idag kör kommer in till området via den östra infarten från E14.

2.3 Biltrafik
E14 är av riksintresse (Miljöbalken kap.3 §8) för kommunikationer. Vägar och
järnvägar riksintresseförklaras för att trygga den nuvarande såväl som den framtida
funktionen. Det innebär till exempel skydd mot att bebyggelse och verksamheter
lokaliseras för nära viktiga transportleder.

2.3.1 Nät
E14 består av ett körfält i vardera riktning och vid planområdet gäller 60 km/h som
hastighetsbegränsning.
Kabinbanevägen går från planområdet till Åre torg, vägen passerar under E14.
Hastighetsbegränsningen är 30 km/h. Kabinbanevägen ansluter till E14 i östra kanten
av trafikområdet invid Kabinbanans dalstation. Slalomsvängen passerar planområdet i
väster och leder till ett område av bostäder.

2.3.2 Trafikmängder
Trafikmängder på E14 samt värden för maxdygn är hämtade från Trafikverkets
hemsida. Uppskattad trafikmängd på Kabinbanevägen och Slalomsvängen är angivna
av Åre kommun. Underlag till beräkning för ökning av trafikmängder till år 2030 har
hämtats från Trafikverkets transportprognos.
Väg

E14
E14

År 2016

Andel
tung
trafik
2015
(%)

ÅDT
2030

Andel
tung
trafik
2030 (%)

Hastighet
(km/h)

4400 (ÅDT)

13

Ca 4900

16

60

Ca 10 000

-

-

-

60

-

-

-

60

11

Ca 1 000

13

30

(maxdygn v 15)
E14

Ca 8000
(maxdygn nyår)

Kabinbanevägen
Slalomsvängen

839 (ådt)
80 (ådt)

90

50

Tabell 1 Trafikmängder
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2.3.3 Parkering
Väster om Kabinbanan finns markparkeringar i tre nivåer. Överst har Skistar en
mindre personalparkering. I nästa nivå ligger det allmänna parkeringsdäcket i ett plan
med cirka 100 parkeringsplatser. Längs med vid E14 finns det cirka 25
parkeringsplatser. Öster om Kabinbanan finns en mindre grusparkering omfattande
cirka 10 parkeringsplatser. Totalt finns det i dagsläget cirka 190 parkeringsplatser i
anslutning till Kabinbanans dalstation.
I Kabinbanans dalstation finns idag verksamheter i form av kontor, handel och
omklädningsrum för personal samt verkstad. Parkeringsbehovet för nuvarande
verksamhet utifrån parkeringsnormen visar på ett behov på ca 30 parkeringsplatser.
Parkeringsnormen redovisas i avsnitt 2.5.1.
Enligt den fördjupande översiktsplanen för Åre kommun råder det idag brist på
parkeringsplatser i de centrala delarna av Åre. Den fördjupade översiktsplanen (FÖP)
anger också att mer parkering behöver skapas vid Kabinbanan och vid VM 8:an.
Bristen på parkering medför problem med söktrafik. I anslutning till skidsystemet i Åre
finns det idag cirka 2 000 parkeringsplatser vid Rödkullen, VM 8:an, Björnen och vid
Kabinbanans dalstation. Enligt Skistars bedömningar antas 70 procent av de parkerade
fordonen tillhöra alpingäster, ca 20 procent bedöms bestå av restaurang/shoppinggäster och 10 procent av boendeparkering.

2.3.4 Gods och leveranser
Skistar har godsleveranser till Kabinbanans dalstation. Det finns även behov av att
komma till och från med underhållsfordon som exempelvis kranbil. Kabinbanan
används för leveranser till och från Åreskutan. Större leveranser, exempelvis
vattentankar och fordon fraktas hängandes under Kabinbanan. Med jämna intervaller
tas även kabinerna ner för revision vilket medför behov av att komma in bakom
dalstationen med 40 tons kranbil. För att komma åt att underhålla Kabinbanans vajrar
använder Skistar ytan öster om personalparkeringen för att komma in under liften
med underhållsfordon och material till Kabinbanan.
Leveranser till och från restaurang Timmerstugan på den östra sidan av World
cupbacken hanteras genom 4-hjuling från Kabinbanan upp i Stjärnbacken.
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2.4 Olycksstatistik
Ett utdrag från Strada har gjorts för det aktuella planområdet. Strada är en nationell
databas där polis och sjukvård rapporterar de trafikolyckor de får kännedom om. Den
nationella olycksstatistiken baseras på uppgifter från Strada.
Sedan 2003 är polisens rapportering i Strada heltäckande. Sedan 2002 registrerar
akutsjukhuset i Östersund trafikolyckor med tillhörande personskador i Strada.
Mellan åren 2000 och 2015 har det totalt rapporterats 6 stycken olyckor i anslutning
till planområdet. Samtliga olyckor har varit lindriga. Två olyckor har varit
upphinnandeolyckor i samband med att fordon svängt in mot Kabinbanans dalstation. I
två olyckor har oskyddade trafikanter skadats i samband med påkörning. En
singelolycka har rapporterats samt en viltolycka.

Figur 3 Kartutsnitt från databasen Strada. Visar ungefärlig plats där olyckorna har ägt rum. Källa: Transportstyrelsen.

2.5 Riktlinjer
2.5.1 Riktlinjer från FÖP
Åre kommun har under 2017 antagit en ny kommunövergripande översiktsplan. Den
fördjupade översiktsplanen för Åre samhälle ska dock gälla i väntan på ny fördjupning
av översiktsplanen. De ställningstaganden som görs kring Åre by i den nya
kommunövergripande översiktsplanen ska komplettera den gällande FÖP:en.
Nedan redovisas ett urval av de punkter om parkering som finns i FÖP Åre och som
gäller som utgångspunkt för detaljplaneområdet.
”Grundprincipen är att varje fastighetsägare själv ska lösa sitt parkeringsbehov. I
första hand ska detta ske på den egna tomten. I andra hand kan avtal upprättas om
att parkering ska ske på annans mark.”
”Reserverad plats för rörelsehindrade ska finnas enligt Boverkets riktlinjer inom 25
meter från entré till flerbostadshus. Åre kommuns FÖP anger att det ska finnas
parkering för rörelsehindrade på alla större parkeringar samt inom 20 meter från
entrén till flerbostadshus. Anställdas parkeringsbehov som arbetar inom fastigheterna
kan inte förvänta sig en parkeringsplats i direkt anslutning till arbetsplatsen. Ett
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gångavstånd på 500 meter mellan arbetsplats och parkering anses fullt acceptabelt.
Gästparkeringsplatser ska finnas inom rimligt avstånd till entré till flerbostadshus. Det
är positivt med samverkan och gemensamma P-lösningar.”
”För Skistars lift- och skidverksamhet görs beräkningar av P-behovet löpande. Målet är
att kunna anvisa tillräckligt antal bilplatser också under högsäsongsveckorna, även om
man då får acceptera att det blir trångt. Vid Kabinbanan och VM 8:an, de två stora
entréerna till skidområdet, måste fler bilplatser skapas. Samtidigt måst angöringens
storlek och utformning och personalens parkeringsbehov uppmärksammas.”
Åre kommuns FÖP anger följande parkeringsnormer gällande de delar som är av
intresse inom denna exploatering:
Verksamhet

Antal bilplatser

Hotell & lägenhetshotell (hotelldelen)

0,35/dubbelrum eller 12 st/1 000 m2
BTA

Bostadsrättsföreningar (turistiskt
boende), gemensamt nyttjade p-platser

0,7/4-6 bäddslägenhet eller 12/1 000 m2
BTA

Bostadsrättsföreningar (turistiskt
boende) med 1 fast p-plats/lägenhet

Förutom fasta platser: 0,35/2 extra
bäddar/lägenhet, dock minst 0,4/ 1 000
m2

Permanentboende, flerbostadshus

13/1 000 m2, dock minst 1,1/lägenhet

Butiker, ej livsmedel, inklusive
personalparkering

40/1 000 m2 BTA

Restauranger, inklusive
personalparkering

40/1 000 m2 BTA

Tabell 2 Parkeringsnorm

Trafikutredning kabinbaneområdet 180831.docx

Page 8 (16)

TRAFIKUTREDNING
2.5.2 Trafikverkets vägar
Det finns ett antal riktlinjer som rör området närmast Trafikverkets vägar, ett urval av
dessa redovisas nedan.
Säkerhetszonen är det område utanför körbanan som ska vara fritt från fysiska hinder
i form av fasta oeftergivliga föremål. Exempel på oeftergivliga föremål är stolpar, träd
med diameter större än 100 mm, korta betongfundament högre än 0,1 meter mm.
Säkerhetszonen intill vägen måste alltid beaktas och utformas så att den bidrar till
tydlighet, säkerhet och trygghet för alla trafikanter. Vid hastighet 60 km/h och
tätortsgenomfart/huvudgata och en släntlutning 1:3 eller räcke gäller 5 meter som
säkerhetszon. Utformningsanvisningar vid olika hastighetsbegränsningar finns i Vägar
och gators utformning (VGU).
Länsstyrelsen beslutar om byggnadsfritt avstånd med hänsyn till trafiksäkerhet i
anslutning till Trafikverkets vägar. För E14 gäller 30 meter byggnadsfritt avstånd.
Avståndet till Kabinbanans dalstation är ca 20 meter.
För skyddsavstånd med anledning av att väg E14 trafikeras av farligt gods se
genomförd riskutredning.

3 Föreslagen exploatering
Här nedan redovisas den föreslagna exploateringen. Den framtida lösningen innebär
att Kabinbanan inkl dalstation försvinner och ersätts av en ny lift öster om dagens
placering.

Figur 4 Illustrationsplan, detaljplan för Kabinbaneområdet (daterad 2018-08-13)

Inom området föreslås en exploatering om cirka 11 000 m2 BTA bostäder som kommer
bestå av ca 170 bostadsrätter/ lägenhetshotell. Bostäderna kommer att användas som
turistboende för uthyrning. Inom området planeras också för restaurang, handel och
service om totalt ca 3 000 m2 BTA.
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4 Framtid trafik
Exploateringen medför ytterligare trafikbelastning vid Kabinbanans dalstation. För att
skapa en trygg trafikmiljö för samtliga trafikanter bör trafikslagen delas upp med
erforderliga ytor. Kollektivtrafik och fotgängare bör vara prioriterade trafikslag vilket
bör beaktas vid fördelning av ytor inom området.

4.1 Biltrafik
I dagsläget finns inga kända kapacitetsproblem på E14 på helårsbasis. Under
högsäsong kan det dock tidvis vara mycket trafik i anslutning till Kabinbanans
dalstation.
Exploateringen kommer att medföra ytterligare belastning på E14. Åtgärder som
minimerar belastning bör eftersträvas. Generellt innebär det att en tydlig utformning
inom området behövs och att informationssystem som minskar söktrafiken efter ledig
parkeringsplats används. En tydlig skyltning inom området respektive i anslutning till
E14 bör genomförs som gör att besökare lätt kan orientera sig och hittar rätt, då en
stor del av besökarna har begränsad lokalkännedom.
Exploateringen bedöms dock inte medföra några åtgärder på E14. Utformningsmässigt
finns dock behov av att tydliggöra de två anslutningspunkterna till området från E14.
Både den västra korsningen (Slalomsvängen) och den östra (Kabinbanevägen)
kommer fungera som in- och utfart till exploateringen. Via den västra anslutningen
angörs bl. a båda planen av garaget. Via den östra korsningen angörs planområdets
buss och taxiområde samt leveranser till exploateringen som sker via garaget, se figur
4 ovan. I samrådshandlingen föreslogs att Kabinbanevägen skulle enkelriktas, det
alternativet är inte aktuellt utan den kommer vara dubbelriktad som idag.
Kabinbanevägen justeras i höjd och något i anslutningen mot E14 för att anpassas till
exploateringen och få acceptabla lutningar. De båda anslutningarna till E14 bör förses
med en refug för att dela upp strömmarna.

4.1.1 Trafikmängder
Då den föreslagna exploateringen är relativt unik finns det inte alstringstal för den
varför det är svårt att uppskatta hur många trafikrörelser som den kommer ge upphov
till. Normalt bedöms en lägenhet alstra 3-5 resor per dygn, då ingår boende,
sophämtning och alla andra nödvändiga transporter. Då lägenheterna kommer att
användas för turister bedöms omsättningen vara lägre än en normalbostad då de i
större utsträckning än normala boende ställer bilen under sin tid i Åre. För denna
används därför det lägre värdet 3 resor per dygn vilket ger ca 500 fordon per dygn för
lägenheterna/hotellet.
För handel (restaurang+skishop) ansätts normalt ett alstringstal på 300 resor per
1000 BTA. Även här bedöms värdet vara mycket lägre då besökare till
handelsetableringen i större utsträckning än normalt redan är på plats och därför inte
åker bil till anläggningen för att handla/äta. I detta fallet har vi antagit 150 resor vilket
totalt innebär ca 500 fordon per dygn. Sammantaget bedöms exploateringen ge ett
ungefärligt tillskott på ca 1000 fordon per dygn, omräknat till årsdygnstrafik ger det ca
700 fordon år 2016. Uppräknat till år 2030 som är prognosåret som Trafikverket
använder ger det ett tillskott på ca 1000 fordon per dygn från exploateringen.
Den nya liften öster om planområdet bedöms inte bidra till ökad alstring till området
då den enligt Skistar har ungefär samma kapacitet (ca 4000 personer per timme) som
det är på platsen idag. Den begränsande faktorn bör bli parkeringsplatserna och
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antalet för dagbesökare är ungefär det samma i planförslaget som i dagens situation,
ca 150 st.
För att få kunskap om korsningarna på E14:s förmåga att ta hand om den
tillkommande trafiken har en kapacitetsberäkning genomförts. Den korsningen som
bedöms bli mest belastad är den västra korsningen genom att garage nås via den,
därför har beräkningen gjorts för den. Kapacitetsberäkningen visar på att korsningen
med två körfält i tillfart respektive frånfart gör det möjligt att ca 600 fordon per timme
inkommer på E14 från väster respektive från öster samt att ca 300 angör via
anslutningen från exploateringen. Den trafikmängden är långt högre än det ovan
beräknade värdet för exploateringen respektive trafikmängd på E14 år 2030 under ett
normaldygn. För att uppnå den maximal kapaciteten i anslutningen, som beskrivs i
föregående stycke måste anslutningarna utföras med två körfält för de som ska in
respektive ut från området.
En sådan lösning blir storskalig och ger en bred korsning varför det i detaljplanen
föreslås en lösning för att tillskapa två körfält som utfart från området och en infart i
den västra anslutningen, vilket bedöms kunna hantera den tillkommande trafiken. De
två körfälten ut från området är också fördelaktigt för att minimera riskerna att
trafiken från exploateringsområdet och OKQ8 mfl låser varandra vid korsningen genom
att de kan välja var sitt körfält för färd västerut respektive österut. Den östra
anslutningen utformas med ett körfält ut respektive in, då det bedöms tillräckligt för
den trafikmängden.
För att få ett optimalt flöde in till och ut från exploateringen är det viktigt hur
parkeringsgaraget utformas samt hur ytan för taxi och buss disponeras. Nedan följer
exempel på lösningar som kan övervägas när det gäller parkeringsgaraget.


Optimering av garage
o Information om var lediga platser finns meddelas redan innan man kör
in
o Väl inne i garaget kan dioder/lampor ovanför parkeringsplatserna visa
om platsen i fråga är upptagen eller inte. Detta minimerar söktrafiken
och onödiga backrörelser
o Parkeringsplatserna placeras och orienteras så att det är lätta att
komma åt dem och minskar backkorrigeringar. En del i detta är att
parkeringsplatsernas bredd har god standard (2,5 meter)
o Att parkeringsgaraget är utan bom så att in och utflöde är kontinuerligt
och smidigt. Visering kan exempelvis göras genom automatisk
avläsning av registreringsskylten och betalning via app
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4.1.2 Parkering och angöring
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. En detaljerad uträkning återfinns
nedan:

BTA p-norm

Lägenhet p-norm

Bostadsrätter (Hus A)

5*12=60

0,7*75=52

Restaurang, shop

3,3*40=132

-

Hotell/lägenhetshotell (Hus
B och C

5,5*12=66

0,35*97 =34

Summa

258

Föreslagen exploatering

Tabell 3 Sammanställning antal parkeringar enligt norm

Då nivån på parkeringsplatser blir högre vid beräkning med antal per BTA så används
denna som en indikation på en högstanivå. Inom exploateringen planeras för 282
parkeringsplatser där större delen inryms i garage varav ca 132 är tänkt för boende i
lägenheter/hotell och 150 för besökande/ skidåkare, vilket bedöms matcha normen.
Två procent av platserna reserveras för funktionshindrade. Det skulle motsvara 5
stycken parkeringsplatser.
De 150 parkeringsplatserna förutsätts dels uppfylla behovet för boende och besökare
till de verksamheter som finns inom fastigheten, exempelvis skidshop och restaurang
samt skidåkare.
Utöver de planerade parkeringsplatserna vid Kabinbanan finns det planer på att
utveckla befintliga parkeringsanläggningar vid andra delar av skidsystemet. I
anslutning till andra liftar planeras det för en utbyggnad av parkeringsplatser, vid
Rödkullen (400 platser), Björnens skidområde (330 platser) och Sadelområdet (360
platser) totalt med cirka 1 100 platser. I anslutning till skidområdet kommer det då
finnas cirka 3 200 parkeringsplatser förutsatt att de utbyggnaderna genomförs. Med
vägvisning skulle det vara möjligt att få fler att parkera vid dessa parkeringar istället
för parkeringen vid Kabinbanan. Styrning av besökare kan också ske med avgifter för
att förmå dem att parkera på andra platser än exempelvis vid Kabinbanan.
Det finns anledning att överväga möjligheten till avsteg från i avsnitt 2.5.1 redovisad
parkeringsnorm. Den planerade upplåtelseformen kommer att medföra gäster som
delvis anländer med annat transportmedel än med egen bil. Samtidigt riktar sig
verksamheterna inom exploateringen till besökare i skidanläggningen. Detta medför
att behovet av parkeringsplatser för restaurang och shop bedöms bli litet. För att
minimera antalet parkeringsplatser och inte locka fler än nödvändigt att använda bilen
bör det finnas möjligheter att göra avsteg från parkeringsnormen.
Parkeringsanläggningen bör vara avgiftsbelagd. Avgiftsbeläggningen behövs för att
styra om skidbesökare till andra parkeringsanläggningar i mindre centrala lägen.
Besökare samt de som ska lämna/hämta personer hänvisas till garage för att på så
sätt minimera störningar inom trafikområdet söder om den nya bebyggelsen. Den
föreslagna lösningen medger dock taxi söder om de nya byggnaderna, strax söder om
bussangöringen. Taxizonen kommer vara enkelriktad med infart från öster på samma
sätt som bussangöringen. De personer som ska hämtas/lämnas här måste passera
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busshållplatserna/körytan, den typen av passage bör få stöd i utformningen av ytan
för att skapa en trafiksäker passage.

4.1.3 Gods och leveranser
Servicefordon till den nya liften inom planområdet kommer att nyttja skidvägar och
transportvägen som går från Kabinbanevägen till skidtorget och då främst under
lågsäsong/sommartid.
Leveranser till exploateringen sker i den östra delen av exploateringen. Enligt
planförslaget kommer leveranserna att ske i garageplanet. I dimensioneringen av
garageplanet är det viktigt att ta hänsyn till att normala lastfordon ska kunna angöra
med hänsyn till svängradier och höjdförhållanden. En normalstor lastbil kräver normalt
en frihöjd på ca 4.7, avstämning mot behovet av större leveransfordon bör stämmas
av i samband med projekteringen av garaget/ byggnaden.

Figur 5 Rörelsemönster, leveranser

4.2 Fotgängare, cyklister och skidåkare
I FÖP Åre samhälle i kapitel 11 finns en ambitionsnivå för oskyddade trafikanter
beskriven. Huvudprincipen redovisas här: Åre ska bli bättre anpassat för de gåendes
behov, både sommar och vinter. Det innebär att trottoarer, gångvägar och zoner med
begränsad eller ingen biltrafik anordnas som ett sammanhängande nät. Det ska vara
lätt att ta sig separerat från biltrafiken till olika målpunkter. Promenader och
motionsturer ska underlättas. Detta bör beaktas vid fortsatt arbete med
förutsättningarna för de oskyddade trafikanterna inom nu aktuellt planområde.
Skidvägen mellan planområdet och Åre torg kommer att få en ökad betydelse i och
med exploateringen. De två befintliga gångstråken utmed Kabinbanevägen respektive
via Bergbanan bör utvecklas för att stärkas ytterligare. Att knyta ihop exploateringen
och den nya liften med Åre torg med ett sammanhållet stråk för gående bedöms som
viktigt.
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Gångbanor bör enligt Trafikverkets publikation Vägar och gators utformning (VGU)
vara minst 3,5 meter breda och förses med kantsten för att tydligt markera avsedd yta
för fotgängare. De ovan nämnda 3,5 meter är det mått som avser gångbanan,
eventuell förgårdsmark ingår inte i detta. Dörrar och portar som öppnas från
fastigheten ska inte inkräkta på gångbanans yta. För stråk där antalet gående är
större bör bredare gångbana anläggas. Nedan visas en illustration på rörelsemönster
för oskyddade trafikanter.

Figur 6 Rörelsemönster, gående, cyklande och skidåkare

4.2.1 Gångstråk söder om nya byggnader
Utmed fasaden på de nya byggnaderna föreslås en gångyta/vistelseyta. Den bör som
minst uppfylla ovan beskrivna bredd om 3,5 meter. Helst bör ytan vara bredare för att
skapa goda vistelseytor för gående och sommartid även för cyklister.

4.2.2 Trafikområde söder om nya byggnader
Den valda lösningen med hållplatserna efter varandra möjliggör en bredare gångbana i
anslutning till avstigningen från bussarna vilket bör ge möjlighet för gångtrafikanterna
att mötas utan problem. Under vintersäsongen har många fotgängare skrymmande
packning som skidor och pjäxor vilket ytterligare talar för att en bred yta behövs.

4.2.3 Östra gångstråket
Ett annat gångstråk mellan föreslaget skidtorg och Åre torg börjar väster om
Bergbanans dalstation och går upp till skidtorget. Den största höjdskillnaden tas upp i
början i anslutning till Bergbanan. Stråket går under E14. Gångvägen är separerad
från övrig trafik och ansluter till skidtorget. Gångstråket bör kompletteras med tydlig
skyltning, sittplatser, belysning och snöröjas för att på så sätt öka dess attraktivitet.
Gångstråket bör ha asfalt som underlag. I anslutning till exploateringen är det viktigt
att mötet mellan gångstråket och den nya liften (utanför planområdet) utformas med
god orienterbarhet.
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4.2.4 Kabinbanevägen
Ett utvecklat gångstråk mellan planområdet och Åre torg föreslås i detaljplanen.
Gångstråket föreslås längs med Kabinbanevägen som en breddning av befintlig
gångbana till ca 4 meter samt förses med räcke mot körbanan. Skidvägen öster om
Kabinbanevägen kommer att smalnas av något och Kabinbanevägen justeras i läge för
att möjliggöra lösningen. Höjdförhållanden på platsen medför kraftiga stigningar
främst norr om den planskilda passagen av E14. Gångvägen justeras i höjdled för att
uppnå acceptabla lutningar och får samma lutning som den nya Kabinbenvägen. En
lutning på 1:12 har eftersträvats. Gångvägen har försetts med trappor och hiss för att
nå markplan vid de nya byggnaderna inom planområdet, för att ska tillgänglighet även
för funktionshindrade och de med barnvagn. Utmed gångvägen placeras sittbänkar
som ger möjlighet till vila med tanke på den relativt branta lutningen.

4.2.5 Skidväg och cykelstråk
Mellan planområdet och Åre torg går det utmed Kabinbanevägen vintertid en väl
använd skidväg som ansluter till Åre torg. Under sommarhalvåret används denna
skidväg som cykelväg för cyklister från Åreskutan. Skid-/cykelvägen slutar vid Åre
torg.

4.2.6 Allmänt tillgänglig cykelparkering
Vid Kabinbanan finns idag inga allmänna cykelparkeringar. Ett begränsat utbud finns
vid VM6:an. I dagsläget är behovet av cykelparkering inom exploateringen inte
speciellt stort. I samband med exploateringen bör det dock tillskapas ytor för en
allmän cykelparkering. Cykelparkeringen bör hålla hög standard och erbjuda möjlighet
att låsa fast ramen. De boendes behov av cykelparkering löses genom möjlighet att
parkera cyklarna i lägenheternas tillhörande skidförråd.

4.3 Kollektivtrafik
Trafikytan nedanför Kabinbanans dalstation behöver tydligt avgränsas för respektive
trafikslag. Resenärer som ska åka med skidbuss eller annan busstrafik behöver
erforderliga ytor att vistas på.
Sammantaget bedöms minst tre hållplatslägen behöva tillskapas men helst fyra
stycken. Det skulle ge möjlighet för turistbussar eller eventuell framtida allmän
kollektivtrafiken att angöra vid Kabinbanan utan att störa Skistars skidbussar.
Hållplatserna bör utföras med förhöjd kantsten samt tillräckligt långa för en
boggiebuss.
Hållplatsområdet bör dimensioneras för en boggiebuss eftersom det är det fordon som
behöver störst yta. Dagens trafik går företrädesvis med normalbuss som har mindre
svängradie och är kortare. I samband med exploateringen och omdisponering av ytor
bör det dock tas höjd för en större buss som är mer ytkrävande men mer modern och
rymmer fler passagerare. Hållplatserna bör vara minst 17 meter långa. Det kan även
finnas anledning att utforma hållplatserna tillgänglighetsanpassade med taktilplattor
för eventuellt framtida bruk som hållplatser i den allmänna kollektivtrafiken.
Två alternativ på lösning för hållplatserna har studerats i tidigare skede, en lösning
med hållplats lägen bredvid varandra och en med dem placerade efter varandra. I
tidigare skede är lösningen med busshållplatser efter varandra vald då det bedöms
vara den mest yteffektiva och trafiksäkra lösningen.
Tre hållplatslägen går att skapa inom trafikområdet, se figur 4. Detta skulle ge en
trafiksäker lösning samtidigt som ett sammanhållet bredare gångstråk skapas utmed
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hållplatserna jämfört med alternativet med hållplatslägen bredvid varandra. Lösningen
medför att taxi kan färdas söder om bussangöringen mellan Kabinbanevägen och
Slalomvägen utan konflikt med uppställda bussar till skillnad från alternativet med
hållplatslägen bredvid varandra.
Vid bedömning anses det är svårt att tillskapa fyra hållplatser inom området då det är
många olika funktioner som ska samsas om en relativt liten yta. I fall behov uppstår i
framtiden bedöms den ur ett trafikperspektiv bästa lösningen vara att bygga vidare på
föreslagen lösning med hållplatser efter varandra.

5 Samlad bedömning
Exploateringen 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, då främst inom planområdet genom
korta kömagasin. Dagens utformning av korsningarna bör dock anpassas för att
tydliggöra de olika trafikströmmarna, vilket föreslås i framtagen planbeskrivning.
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 trafiken med angöring och bussar i den lägre nivån.
Busshållplatserna har placerats efter varandra enligt tidigare förslag i trafikutredningen
vilket bedöms som en trafiksäker lösning. Enkelriktningen inom ytan med busstrafik
och taxi bidrar till tydlig och lättorienterad yta för de som nyttjar den.
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 ska kunna angöra planområdet. Höjdförhållanden
på platser är en utmaning, precis på samma sätt som i stora delar av Åre. Lutningarna
på de föreslagna lösningarna för gående bedöms dock som acceptabla.
Föreslagen lösning med att leveranser till exploateringen sker i garage är positiv då
lösningen innebär att manövrering sker inom ytor som inte andra trafikanter har
tillgång till/behov av.
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