Granskningsutlåtande
Detaljplan för Kabinbaneområdet
Mörviken 1:75 m.fl

2019-02-26
Plan 2012.23

Samhällsbyggnadskontoret

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
2019-02-26

DETALJPLAN FÖR KABINBANEOMRÅDET
MÖRVIKEN 1:75
ÅRE KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN

GENOMFÖRD GRANSKNING

Planförslaget, upprättat 2018-02-08 rev. 2018-09-24 har varit utställt för granskning under
perioden 2018-10-24 – 2018-11-16 och funnits tillgängligt på biblioteket i Åre, kommunhuset i
Järpen samt på kommunens hemsida. Planhandlingarna skickades till berörda sakägare enligt
fastighetsförteckning upprättad av Metria, till Länsstyrelsen, övriga berörda statliga myndigheter,
kommunala nämnder och styrelser samt till övriga berörda.

FÖRTECKNING ÖVER INKOMNA SKRIVELSER

Yttranden har inkommit från:
Myndigheter m.m
1. Länsstyrelsen
2. Trafikverket
3. Lantmäteriet
4. Luftfartsverket
5. Miljöavdelningen
6. Byggenheten
7. Tekniska
8. Åre Östersunds Airport
Övriga
9. Erik Bäcklund, Mörviken 1:133
10. Virgatans Fastighets AB, Mörviken 1:102
11. OKQ8, Mörviken Mörviken 1:83
12. BRF Mitt i Åre, Mörviken 1:13
13. Nalle Hansson, Mörviken 1:37
14. Atti och Yngve Larsson, Mörviken 2:96
15. Eric Lindqvist, Mörviken 1:124

BEMÖTANDE AV INKOMNA SKRIVELSER

De inkomna skrivelserna redovisas och kommenteras nedan.
1.
Yttrande

Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §
PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av planen kan komma att
prövas. Detta om inte dagvattenhantering och risk för ras och skred hanteras
på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan.
Dagvatten
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Länsstyrelsen anser likt kommunen att en robust dagvattenhantering är en
förutsättning för att inte äventyra möjligheten att nå uppsatta
miljökvalitetsnormer för Åresjön, samt för att tillgodose de värden som finns
inom Natura 2000-område Åreälven. En fullgod dagvattenhantering skulle
även utesluta risken att ytterligare belasta dagvattenflödet via passagen i
trumman under E14 (som utgör ett riksintresse för kommunikationer enligt
Miljöbalkens 3 kapitel 8 §), och som redan idag anses som problematiskt av
Trafikverket (se Trafikverkets yttrande över granskning, TRV 2018/115751).
Frågan har också bäring på möjligheten att förebygga risken för
översvämning inom planområdet.
Länsstyrelsen instämmer i kommunens resonemang om att det behövs ett
större perspektiv på dagvattenfrågan i området och att det innebär ett
strategiskt arbete på längre sikt. Länsstyrelsen anser dock att ett sådant
strategiskt arbete hade behövt föregå den planerade exploateringen i området,
tillsammans med andra planerade exploateringar i Åre by.
Den dagvattenutredning som tagits fram saknar flödesberäkningar för det
aktuella planområdet utifrån nuvarande och planerad markanvändning.
Länsstyrelsen anser att dagvattenutredningen behöver kompletteras med
detta, samt med en analys och en bedömning av skillnader i dagvattenflöden
och föroreningsbelastning. Analysen ska grundas på omfattningen av den
planerade markanvändning som fastställs av detaljplanen. För att visa ett
extremscenario bör även resulterande flöden från ett 100-årsregn redovisas.
Det skulle underlätta redovisningen av var det vatten som inte kan tas
omhand av dagvattensystemen tar vägen vid extremsituationer.
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att det är viktigt och
nödvändigt att ta till dagvattenåtgärder för att uppnå en robust
dagvattenhantering inom planområdet. Länsstyrelsen delar dock inte
kommunens uppfattning om att frågan kan hanteras vidare i kommande
bygglovsprocess. I bygglovsprocessen går det inte att ställa högre krav än de
som detaljplanen redan anger. Det är därför viktigt att i detaljplanen
säkerställa de åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att skapa en robust
dagvattenhantering och därmed säkra miljökvalitetsnormer, värdena i Natura
2000-området samt E14:s fortsatta funktion. Länsstyrelsen anser att det
behövs en fördjupad utredning för att kunna projektera eventuella
platsspecifika och dimensionerade åtgärder och för att kunna bedöma om de
är tillräckliga för att hantera de mängder dagvatten som skapas inom
planområdet efter planerad exploatering.
Ras- och skred
Länsstyrelsen anser fortfarande att det inom detaljplanen måste klargöras hur
kommunen avser säkerställa ett fullgott skydd mot rasmassor som kan
förekomma ovanför planområdet. Länsstyrelsens bedömer även att planen
kommer att utsätta fler människor för eventuella risker efter genomförandet
än i nuläget då planförslaget innebär att markanvändningen kommer att
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omvandlas från skidanläggningar till bostäder, hotell, service och
centrumverksamheter. Länsstyrelsen påpekar att det i en detaljplan är det
möjligt att reglera skydd även mot störningar som uppkommer utanför
planområdet. Det kan till exempel handla om att säkerställa riskreducerande
åtgärder inom planområdet, som till exempel skyddsvallar, erosionsskydd,
plank m.m.
Övrig information
Förorenad mark
Länsstyrelsen vill påtala att det finns en bensinstation i drift på fastigheten
intill planområdet, Mörviken 1:83. Det är oklart hur länge den har funnits och
om det kan finnas föroreningar i marken, som skulle kunna ha spridits till
aktuellt område. Vid grävningsarbeten ska försiktighet iakttas och vid
misstanke om förorening ska arbetet avbrytas och tillsynsmyndigheten
kontaktas.
Kommentar

Dagvatten
Ett kompletterande PM om dagvattenhantering vid extremsenarior har tagits
fram, detta behandlar även risker för föroreningar samt tar hänsyn till
klimatfaktorn.
Planområdet används redan i nuläget intensivt med en stor andel hårdgjorda
ytor, det förväntas mindre förändringar gällande dagvattenflöde och
föroreningar vid genomförande av planförslaget. Den planerade
markanvändningen beräknas ge avrinning vid 20 års regn som är i samma
storleksordning som vid dagens markanvändning. För att ta hänsyn till
förväntat intensivare nederbörd (klimatfaktorn) har ett visst
fördröjningsbehov beräknats för planområdet.
Vid extremscenarier, som ett regn med en återkomsttid av 100 år, gäller inte
länger förutsättningarna som legat till grund för ovanstående slutsats.
Dagvattenflödet i ett sådant scenario beror inte längre på bara planområdet,
istället kan vatten från hela avrinningsområdet ovanför planområdet ha en
mycket större påverkan.
Yta för föreslagna dagvattenåtgärder har reserverats i området för Gata i den
södra delen av planområdet, där planeras åtgärder för att fördröja dagvattnet.
Ras och skred
En PM över vilka åtgärder som har vidtagits efter det ras som Länsstyrelsen
hänvisar till har tagits fram. I detta PM görs även bedömningen att risken för
ett nytt ras i området är låg. Den vägbank och intilliggande fyllningsmaterial
innehöll finjord. Orsaken till raset var riklig nederbörd som medfört ett ökat
portryck i finjorden. Det finns ingen ravin i närheten av planområdet där
slamströmar från ovanliggande terräng kan strömma.
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Efter raset har huvudsakliga delar av vattendrag erosionsskyddats med
krossmaterial och samlingsbrunn byggts ovanför kabinbaneområdet för
kontroll av dagvatten. Slalomsvängen återställdes med krossmaterial, åtgärder
utfördes även vid Årevägen ovan Slalomsvängen, diken längs och korsandes
Årevägen har tydliggjorts och erosionsskyddats med krossmaterial. Ytterligare
skydd mot rasmassor ovan området bedöms därmed ej erfordras.
I planbeskrivningen finns angivet att försikthet ska iakttas vid grävarbeten
samt att dessa ska avbrytas vid misstanke om föroreningar.
2.
Yttrande

Trafikverket
E 14 är utpekad som riksintresse enligt 3 kap 8 § MB och ingår även i det
europeiska transportnätet (TENT).
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 5 meter från E14 då hastigheten är 60km/h. Bra att
inga träd planeras här.
I detaljplan har ett område gränsande mot E14, från västra anslutning till där
Kabinbanevägen går under E14, markerats gata. Trafikverket anser inte att
handlingsfrihet i detaljplanen behövs och att anslutningarna ska markeras
tydligare. Förslagsvis att en remsa med natur läggs in för vägområdet mellan
anslutningarna såsom i illustrationskartan. Vid ändring av anslutningens
utformning ska en ansökan/avtal göras till Trafikverket. Syftet är att reglera
anslutningens utformning samt medge tillåtlighet att utföra åtgärder inom
Trafikverkets vägområde. Avtalet/ansökan ska vara påskrivet innan några
fysiska åtgärder utförs på anslutningen.
Bra att belysning ska återställas till nuvarande funktion. Trafikverket ska
kontaktas i samband med detta då det inom vägområdet krävs tillstånd enligt
väglagen § 43 från väghållaren för att utföra arbete och uppföra fasta objekt.
Trafikverket anser att ett räcke ska uppföras längs taxizonens gräns mot
slänten. Vid snöröjning av taxi- och busszonen får inte snö fara ned på E14.
Viktigt att detta tas med i planbeskrivning om det ska vara en fråga för
bygglovet. Trafikverket ser helst att det räcket finns med i plankartan.
Trafik
Enligt trafikutredningen kommer exploateringen att medföra ytterligare
belastning på E14 och åtgärder som minimerar belastningen bör eftersträvas.
En föreslagen åtgärd är skyltning för att förhindra söktrafik inom området.
Exploateringen bedöms inte medföra några åtgärder på E14 men behov att
tydliggöra anslutningarna till E14 finns. Belastningen på korsningar utifrån
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trafikalstringen från exploateringen bedöms hanterbar under större delen av
året dock kan problem uppstå under årets maxveckor.
Trafikverket ser positivt på en tydlig uppdelning av trafikslagen för att skapa
en tryggare trafikmiljö. I trafikutredningen har en kapacitetsberäkning gjorts
på västra anslutningen med två körfält i vardera riktning. Trafikverket saknar
en jämförelse med alternativen ett körfält i vardera riktning och ett körfält in
och två körfält ut. Även en analys av östra anslutningen är intressant nu när
den behålls dubbelriktad. Trafikverket saknar en analys i trafikutredning om
hur trafikflödet förväntas bli när exploatering är på plats. Hur kommer E14
att påverkas vid främst högsäsong, finns det risk att det blir stopp på E14 på
grund av trängsel inom området?
I trafikutredning nämns att en trafikutredning för Åre samhälle är planerad att
påbörjas underhösten/vintern 2018. Vad förväntas av den, analyserar den
nuläget eller blickar den även framåt?
Skyltning föreslås som en åtgärd. Trafikverket vill informera att ingen
skyltning får ske inom E14:s vägområde.
Västra anslutningen
Västra korsningen behålls dubbelriktad och bedöms bli mest belastad.
Framgår av trafikutredningen att anslutningen bör förses med refug och att
man föreslår att det blir två körfält ut från området och en infart till området.
Trafikverket saknar en beskrivning av hur anslutningen planeras i
planbeskrivningen. Trafikverket håller med om att anslutningen skulle bli
tydligare med en refug. Det är även viktigt att ta hänsyn till bussens
svängradie så att den inte blockerar hela infarten. Hur fungerar bussens
svängradie med en refug?
Väldigt viktigt att den västra anslutningen blir tydlig då flera trafikströmmar
ansluter till den och att det är korta kömagasin. Vid ändring av anslutningens
utformning ska en ansökan/avtal göras till Trafikverket. Syftet är att reglera
anslutningens utformning samt medge tillåtlighet att utföra åtgärder
inom Trafikverkets vägområde. Avtalet/ansökan ska vara påskrivet innan
några fysiska åtgärder utförs på anslutningen.
Då det inte uppges hur västra anslutningen planeras så vill Trafikverket
återigen framföra synpunkterna i samrådet. Trafikverket anser att det är
olämpligt med två infarter ur trafiksäkerhetssynpunkt. Däremot kan det vara
lämpligt med två utfarter beroende om man ska väster eller österut på E14.
Ett magasin för högersvängande är inte trafiksäkert då det främst gör
situationen för de som ska svänga ut på E14 mer komplicerad då den riskerar
att bli siktskymmande. Därför anser vi att ingen handlingsfrihet behövs för
denna åtgärd och att anslutningen kan markeras tydligare i detaljplanen.
Östra anslutning
Östra korsningen behålls dubbelriktad liksom Kabinbanevägen. Hur kommer
detta att påverka planområdet då det i samrådsskedet föreslogs att den skulle
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bli enkelriktad. Framgår av trafikutredningen att anslutningen bör förses med
refug. Trafikverket saknar en beskrivning av hur anslutningen planeras i
planbeskrivningen. Kan trängsel inom området uppstå pga korta kömagasin
som innebär att det blir stopp och kö ut på E14?
Vid ändring av anslutningens utformning ska en ansökan/avtal göras till
Trafikverket. Syftet är att reglera anslutningens utformning samt medge
tillåtlighet att utföra åtgärder inom Trafikverkets vägområde. Avtalet/ansökan
ska vara påskrivet innan några fysiska åtgärder utförs på anslutningen.
Kabinbanevägen
Kabinbanevägen behålls dubbelriktad. Detta har justeras i trafikutredningen
men Trafikverket saknar ett resonemang/analys hur det kommer påverka
planområdet då det i samrådsskedet föreslogs att den skulle bli enkelriktad.
Trafikverket anser att trafiksituation behöver förtydligas och vill ha ett möte
där vi kan få en genomgång av hur trafikflödena ska fungera. Mötet ska äga
rum innan detaljplanen antas.
Buller
En bullerberäkning har gjorts. Trafikverket saknar en redovisning av
bullerberäkningarna i planbeskrivningen, nu anges bara att 60dBA klaras.
Risker
En riskutredning har gjorts. Trafikverket har inga synpunkter om de
rekommenderade riskreducerande planeras att genomföras.
Dagvatten
Planområdet utgör en knutpunkt för dagvattenflödet via passagen under E14.
Trafikverket anser att dagens utformningen av dagvatten inte klarar mer då
det redan idag är problem. Flödet i trumman under E14 får inte öka mer.
Därför är det viktigt med fortsatt utredning och bra att man ser
dagvattenfrågan i ett större perspektiv än för bara planområdet med tanke på
terrängförhållanden och att det är en knutpunkt för dagvattenflödet genom
passagen under E14. Viktigt att Trafikverket blir kontaktad i fortsatt
hanteringen av dagvatten.
En ny pumpstation föreslås placeras vid befintlig transformatorstation. Den
nya pumpstationen ska inte placeras närmare E14 än befintlig
transformatorstation.
Kommentar

Trafikalstring till och från området
Kapacitetsberäkningarna har tagit sin utgångspunkt i att beräkna hur stora
trafikmängder den västra korsningen kan hantera inte hur den bedömda
alstringen påverkar korsningen.
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Den visar att med två körfält i vardera riktning kan ca 1500 fordon per timme
kan använda den samtidigt, med ca 600 inkommande från respektive håll på
E14 och ca 300 inkommande från exploateringen. Ovanstående trafikmängd
motsvarar en ökning på 50 % jämfört med dagens ådt. En utformning med
ett körfält i varje riktning får med samma trafikmängd en belastningsgrad på
nära 1, dvs det fungerar inte.
I alstringsberäkningarna för området bedöms trafikmängden år 2030 blir ca
1000 fordon per dygn. Med antaganden om normalförhållanden ger det en
dygnstrafik på 10 %, dvs ca 100 fordon per timme. Dessa fordon kommer i
stor utsträckning belasta västra korsningen, men en viss del av dessa fordon
kommer använda den östra korsningen. Det kan konstateras att den bedömda
alstringen från området endast är ca 10 % av den västra korsningens kapacitet
(med två körfält i vardera riktning), varför det bedöms att den kan utformas
med två körfält ut på E14 och ett in mot exploateringen och ändå hantera
exploateringens alstring. Utformningen med fler körfält ut mot E14 tillskapas
är mest viktig är för att kunna fördela trafikströmmarna från olika delar av
exploateringen och OKQ8 för att på så sätt minimera problem med att
trafikströmmarna låser varandra under högtrafik.
Det bör noteras att i det använda kapacitetsprogrammet finns inte möjlighet
att lägga in de speciella korsningsförutsättningarna (korta magasin, korsande
strömmar) som råder på platsen vilket gör att kapaciteten som beskrivs ovan
är överskattad. Med anledning av den stora marginalen mellan alstring och
kapacitet bedöms dock slutsatsen vara stabil.
Trafikmängden i den östra korsningen är mycket lägre än den i västra och
med anledning av ovanstående resonemang om stora marginaler i västra
korsningen så bör kapaciteten i den östra korsningen inte innebära några
problem med anledning av tillkommande trafik från exploateringen.
Det finns risk att det blir kö ut på E14 under årets högsäsongsveckor.
Planförslaget har dock utformats för att minimera dessa risker. Under
merparten av året, både vinter och sommar bedöms dock risken liten och det
bedöms inte rimligt att utforma en storskalig lösning för dessa veckor som
resten av året är överdimensionerad.
Körspår har studerats och enligt dessa går det att köra in/ut med buss och
lastbil även efter att refug byggts i den västra korsningen.
Enkelriktning av Kabinbanevägen
Förslaget med enkelriktning togs fram för att möjliggöra bredare gångbana
utmed Kabinbanvägen. Under samrådet utreddes detta vidare och det
konstaterades att lösningen hade flera nackdelar som inte uppvägdes av
fördelen med bredare ytor för oskyddade trafikanter, därför valdes lösningen
med att behålla dubbelriktningen. I detaljplanen fastställs inte riktningen utan
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den kommer att gå att förändra i framtiden om så önskas och behov skulle
uppstå.
Buller
Planbeskrivningen har kompletterats med bilder som visar bullervärden på
fasad.
Räcke vid taxi- och busszon
Planbeskrivningen har kompletterats under rubriken ”Särskilda frågor för
bygglovet” med att ett vägräcke längs slänten vid taxi- och busszon bör
uppföras.
Dagvatten
Utgångspunkten i planarbetet har varit att dagvattenmängderna från området
inte ska öka i förhållande till vad de är idag. Detta är uppnått med hjälp av
underjordiska fördröjningsmagasin som även är dimensionerade för att klara
av en klimatfaktor, dvs ökad nederbörd på grund av klimatförändringar. Vid
ett extremscenario kommer inte allt dagvatten att vara möjligt att hantera
inom planområdet, detta eftersom då kommer flödet från skidsystem att öka
och ytor för att ta emot de mängder är inte möjligt att lösa inom
planområdet. För att minimera dessa risker kommer det krävas åtgärder utom
planområdet i skidsystemet. Dessa åtgärder reglas dock inte i detaljplanen.
3.
Yttrande

Lantmäteriet
Huvudmannaskapet är inte angett på plankartan
Ledningsrätterna 2321-94/1.1 och 2321-10/77.1 måste anges i
planbeskrivningen så att rättighetshavarna kan se konsekvenserna av
planförslaget.
Det finns ingen användning som har färgen vit enligt boverkets allmänna råd.
Vid kombination av bestämmelser ska dessa redovisas var för sig i listan med
planbestämmelser.

Kommentar

Huvudmannaskapet finns angett på plankartan under rubriken
”Administrativa bestämmelser” och är enskilt.
Planbeskrivningen kompletteras med ledningsrätterna.
De vita färgerna används eftersom det är den sekundära användningen inom
området. Boverkat anger att ”Vid kombinationer av olika användningar bör varje
användning redovisas för sig i listan med planbestämmelser. Kommunen avgör då, utifrån
vad som blir tydligast, vilken färg som ska användas för respektive bestämmelse i listan.”.
Kommunen har gjort bedömningen att det endast är den primära
användningen som behöver färgsättas.
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4.
Yttrande

Luftfartsverket
Yttrandet omfattas av sekretess enligt 18 kap. 8 § p5 Offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)

Kommentar

Yttrandet har inte föranlett någon revidering av planen.

5.
Yttrande

Miljöavdelningen
Allmänt
Den MKB som upprättats visar på möjliga lösningar för dagvattenlösningar
som ska anmälas till miljöavdelningen, tillfälliga åtgärder under byggskede,
bullerutredning som visar på att nivåer klaras och att tillsynsmyndigheten ska
meddelas vid upptäckt av förorening. De synpunkter som lämnats tidigare
har införlivats i planhandlingarna.
Dagvatten
Utifrån granskade handlingar och de förutsättningar som gäller i planområdet
bedömer miljöavdelningen att problemen med dagvattnet är en större fråga
som måste lösas för hela avrinningsområdet och inte endast via
dagvattenåtgärder för planområdet.
Miljöavdelningen bedömer att ombyggnationen av Kabinbanan inte borde
innebära en försämring jämfört med nuvarande dagvattensituation förutsatt
att beskrivna åtgärder i MKB:n genomförs.

6.
Yttrande

Byggenheten
•
•
•
•

Exploateringsgrad inom användningen N1 bör regleras med BYA istället
för BTA eftersom liftanläggningarna inte alltid har en bruttoarea.
Dalstation bör specificeras som liftanläggning.
Behövs en bestämmelse om att solceller ska vara bygglovspliktiga?
Bör det regleras en högsta exploateringsgrad inom användningen n3
P?

Kommentar

Plankartan revideras med en byggnadsarea istället för bruttoarea inom
användningen N1, dalstation specificeras som liftanläggning.
En bestämmelse om solceller bedöms inte som nödvändigt för området.
Exploateringsgraden för n3 P regleras genom användningsgränserna

7.
Yttrande

Tekniska
Vatten och avlopp
Området omfattas av verksamhetsområde för vatten och avlopp. Privat
förbindelsepunkt finns 0,5 m utanför tomtgräns. Ledningsdragningar
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genomförs av exploatör inom området till befintlig förbindelsepunkt.
Området omfattas inte av vattenskyddsområde.
Spillvattenledningen från Mörviken 1:71 måste flyttas österut och kopplas på
spillvattenledningen från gamla Timmerstugan. Det ska vara ett u-område på
den nya ledningssträckan. Flytt bekostas av exploatören.
Dagvatten
Risk för föroreningar främst i samband med byggskedet, övergripande
åtgärder enligt dagvattenutredningen. Detaljerad utredning bör upprättas i
samband med byggstart.
Föreslagna dagvattenåtgärder bedöms som tillräckliga utifrån aktuellt läge,
mer detaljerad dagvattenutredning måste tas fram i samband med byggskedet.
Befintliga dagvattenledningar (kulvert) som idag avleder området är
begränsade för ytterligare tillkommande flöden. Viktigt att
fördröjningsmagasin dimensioneras för att klara de verkliga flödena som kan
uppkomma i samband med exploateringen. Avrinningsområdets recipient är
Åresjön.
Renhållning
I soprum måste det finnas plats för kärl för utsortering av matavfall, det är
krav på att kommunerna ska samla in matavfall senast 2021. Det måste finnas
plats för sopbilen att stanna utanför soprummet och där kan det behövas en
vändplats med radie på 9 meter så renhållningsfordonet kan vända säkert.
Trafik
Tillräckligt med parkeringsplatser ska finnas på respektive fastighet. Ingen
parkering på infartsvägen. Enligt planförslaget anses tillräckligt yta för
parkeringar finnas. Planförslaget säger bilfri utemiljö, hur löser man bilister
som kommer med cyklar på taket, det framgår inte i planförslaget hur man
löser in- och utfart till garaget med cykel på taket.
Snöupplag ska finnas på respektive fastighet, ytorna ska vara avsedda för
ändamålet.
Positivt att kabinbanevägen inte blir enkelriktad, vägkropp ska anpassas för
belagd körbana.
Belysning bör anläggas inom området och följa designprogrammet med
svarta stolpar.
Kommentar

Renhållning
Sophantering kommer lösas inom byggnaden, sopbilen kan komma att bli
tvingad till att genomföra backrörelser för att hämta sopor, inom detta
området kommer inga gäster att röra sig.
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Infarten till parkeringsgaraget kommer klara lastbilar, lösning för avlastning
av cyklar kommer studeras vid projektering av byggnaden.
8.
Yttrande

Åre Östersund Airport
Ingen erinran

9.
Yttrande

Erik Bäcklund, Mörviken 1:133
Motsätter sig detaljplaneförslaget enligt de skäl som angivits i tidigare
yttranden från 12 maj 2015, 12 januari 2016 och 8 mars 2018.
Anser att fastigheten Mörviken 1:133 ska lösas in.

Kommentar

Planförslaget kompletterades inför granskningen om ett ställningstagande för
avsteg från den fördjupade översiktsplanen i Åre. Kommunen menar dock
fortsatt att intentionen med den fördjupade översiktsplanen om att exploatera
på platsen för turistiskt ändamål fortsatt är förenligt med planförslaget.
Ang ersättning för planskada eller inlösen finns möjlighet att begära detta
enligt PBL 14 kap. Kommunen anser dock inte att Mörviken 1:133 påverkas
på ett sådant sätt att detta skulle vara aktuellt. Ersättning enligt 14 kap prövas
efter antagandet av detaljplanen och ska åberopas av den som önskar
ersättning.

10.
Yttrande

Virgatans Fastighets AB, Mörviken 1:102
Anser att nockhöjden i den västra delen av området begränsas till +435, se
skiss.

Granskningsutlåtande
Detaljplan för Kabinbaneområdet
Mörviken 1:75 m.fl

2019-02-26
Plan 2012.23

Samhällsbyggnadskontoret

Kommentar

Utsikten från Mörviken 1:102 kommer att påverkas av exploateringen, dock
kommer det fortsatt finnas goda utsiktsförhållanden mot Åresjön och
Renfjället från fastigheten. Planförslaget föreslås inte revideras enligt
yttrandet.

11.
Yttrande

OKQ8
OKQ8 bedriver brandfarlig verksamhet, bensinstation, på angränsande
fastighet. OKQ8 bedömer att föreskrifter om riskreducerande åtgärder måste
införas i plankartan enligt riskutredning för att säkerställa genomförandet.

Kommentar

Planbeskrivningen kompletteras med rubriken ”Särskilda frågor för
bygglovet” och där anges att fasad mot OK/Q8 ska utformas motsvarande
EI30.

12.
Yttrande

BRF Mitt i Åre
Motsätter sig att gångtrafiken styrs över bostadsrättsföreningens fastighet.
Anser att det är fel att nyttja de rättigheter som finns i gällande detaljplan för
BRF mitt i Åre (1984-05-28) eftersom det då inte var möjligt att förutse
exploateringen norr om E14 samt längs Kabinbanevägen.
GA 3 eller GA4 var aldrig tänkta för att ta hand om en omfattande gångtrafik
från Kabinbaneområdet. En omprövningsförrättning av 1996-03-22 visar att
en större del av den gångvägen planen från 1986 inte längre omfattas av GA
och är således helt BRF Mitt i Åres ansvar. Bostadsrättsföreningen får ett
fastighersägaransvar och underhållsansvar som inte juridiskt kan överlåtas till
annan aktör. Föreningen riskerar att stå till svars för ev. olyckor inom
området. Föreningen motsätter sig även det ökade underhållsansvaret som
förslaget kommer innebära på gångvägen.

Kommentar

Detaljplanen reglerar inte ytorna söder om E14. Det finns flera olika vägar
för gående att gå till och från området, via kabinbanevägen, via gångvägen
norr om E14 till bergbanan samt vi det stråk som går från torget till
Kabinbanevägen. En gångväg med trapp planeras även mellan
Kabinbanevägen och Årevägen i ett pågående planarbete, denna plan är dock
inte antagen.
Om föreningen anser att ni får ett ökat underhåll med hänsyn till
exploateringen har föreningen möjlighet att ansöka hos lantmäteriet för
omprövning av andelstalen i gemensamhetsanläggningarna i området.

13.

Nalle Hansson, Mörviken1:37
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Yttrande

Hanteringen av dagvattnet är oerhört väsentligt för att undvika ytterligare
flöden i befintliga bäckar nedströms planområdet. Fördröjningsanordningar
måste ovillkorligen byggas och om möjligt hitta nya vattenvägar mot Åresjön.
Tillgängligheten till de båda liftarna inom planområdet måste tillgodoses.
Påstigning måste ske på samma plushöjd, +421 alt. +422.
Anser att det är fel att riva Kabinbanan. Planen måste ange att någon form av
historik kring denna klenod måste åskådliggöras inom området, t.ex. att en
Kabin monteras upp på lämpligt ställe med tillgänglighet för besökande.
Någon form av historik över Sveriges första och enda Kabinbana bör få en
central plats och utgöra ett genomförandekrav i planen.
Skid-, cykel och gångväg till och från Torget måste säkras i planen. Att
kommunikationen med övriga bykärnan fungerar är av yttersta vikt och måste
ovillkorligen uppfyllas.
Vissa byggnader, framförallt de som ligger längst norrut är för höga. Jag
tycker att dessa bör sänkas ett par våningar.
Slutningen anser jag att de illustrationer och ritningar som jag fått ta del av
hos Skistar, är mycket bra och kommer att tillföra destinationen Åre en helt
ny dimension, året runt. En utveckling som är mycket välkommen.

Kommentar

Den dagvattenutredning som kompleterats med efter granslningen visar att
dagvattenmängderna från området kommer vara de samma som idag efter
föreslagna åtgärder utförts. Byggrätt för fördröjningsmagasin i gata söder om
byggnaden är planerad. Detta regleras även i exploateringsavtalet.
Fördröjningsmagasinen ska dimensioneras för att klara ökad nederbörd på
grund av klimatförändringar.
Detaljplanen reglerar inte markens nivå, det kommer vara möjligt att justera
den för att få ett fungerande skidtorg och tillgänglighet till liftarna.
Synpunkterna framförs till Skistar för deras fortsatta planering och
projektering av området.
Kabinbanan är i ett sånt skick att omfattande renoveringar kommer krävas,
dessa är inte lönsamma att genomföra med Kabinbanans kapacitet. Att endast
spara byggnaden utan dess funktion har bedömts inte vara en lämplig lösning
då kulturvärdet i byggnaden ligger till stor del i kabinbanans funktion. Skistar
har meddelat att de har som ambition att bevara minnet av kabinbanan på
något sätt i samband med genomförandet av detaljplanen.
Den föreslagna höjderna bedöms som möjliga då byggnaderna är placerade i
en storslagen miljö med berget som fond. Byggnaderna planeras att trappas
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för att det ska bli en variation i området och skalan inte ska upplevas som allt
för storskalig.
Skid- gång- och cykelförbindelserna till torget kommer till stor del vara
samma som idag. Förbättringar av trottoaren längs med delar av
Kabinbanevägen planeras samt vissa förbättringar av skidvägen till torget.
14.
Yttrande

Atti och Yngve Larsson, Mörviken 2:96
Gångvägen mellan torget och Kabinbanevägen fungerar dåligt pga diverse
dispyter och att ett servitut i området har gått ut vilket för att vi har problem
med nedre delen i anslutning mot Åre Torg. Problemet är bland annat
snöläggningen vintertid av pistmaskiner och att servitutet försvann.

Kommentar

Planförslaget reglerar inte gångvägen mellan Torget och Kabinbanan.
Däremot planeras förbättringar av trottoaren längs Kabinbanevägen för att
tillgängligheten i området ska bli bättre och anslutningen till den föreslagna
exploateringen ska fungera.

15.
Yttrande

Eric Lindqvist, Mörviken 1:124
Vidhåller samma syn på projektet som 2016, det har dock blivit bättre.
Anser att området Slalomsvängen med typiska fjällhus och skog kommer att
förstöras med ett stort komplex framför.
Anser att parkeringsplatserna inte kommer räcka till. Det finns en risk att det
kommer parkeras längs vägkanten på E14, vilket är en stor trafikfara.
Motsätter sig projektet på den här platsen, byggnaden bör flyttas mot öst och
fler parkeringsplatser tillskapas.

Kommentar

Platsen för exploateringen är redan idag starkt präglad av turistiska
anläggningar. Den föreslagna utformningen och materialval ansluter bättre till
den övergripande gestaltningen och utformningen av byggnaderna i området
än dagens byggnader. Planen tvingar fram en volymuppdelning för att skapa
genomsläpplighet och en välkomnande miljö i området.
Antalet skidåkarparkeringar kommer vara minst samma antal som idag, med
en bättre skyltning med bland annat digitala lösningar kan söktrafiken i
området minska och trafiken kan styras till andra området om parkeringen är
full.
Byggnaden bedöms inte möjlig att flytta mot öst med hänsyn till
trafiklösningarna samt kulturmiljö. Vid en flytt mot öst riskeras kulturvärdena
vid Vakthögen att påverkas negativt. Området österut är även nödvändigt för
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att få en bra liftlösning som kan ersätta den kapacitet som förloras med
rivning av Kabinbanan.

REVIDERINGAR EFTER GRANSKNING

Planen föreslås reviderad på följande punkter:
• Planbeskrivningen revideras med ledningsrätterna 2321-94/1.1 och 2321-10/77.1
• Planbeskrivningen kompletteras med rubriken ”Särskilda frågor för bygglovet” och där
anges att ett räcke längs slänten mot taxi- och busszonen bör uppföras.
• Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning om hur anslutningarna från E14 ska
utformas.
• Plankartan kompletteras med en byggnadsyta för området N1 istället för bruttoarea.
• Planbestämmelse om dalstation revideras till liftanläggning
• Bestämmelserna ses över om någon har fallit bort från listan.
• Planbeskrivningen kompletteras med rubriken ”Särskilda frågor för bygglovet” och där
anges att fasad mot OK/Q8 ska utformas motsvarande EI30.
• Plankartan revideras med ändrat huvudmannaskap för Kabinbanevägen till kommunalt.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås fatta följande beslut:
• Denna skrivelse antas som kommunens utlåtande
• Planen revideras enligt ovan
• Den reviderade planen antas

HANTERING EFTER BESLUT

Denna skrivelse skickas tillsammans med Samhällsbyggnadsnämndens beslut till
Kommunstyrelsen, exploatören Skistar och de som inkommit med synpunkter under
granskningen.
Efter antagandebeslut ska planen och beslutet skickas till Länsstyrelsen och exploatören samt
Lantmäterimyndigheten.
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