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Inledning
Handlingar

Till planförslaget hör följande handlingar:










Planprocessen

Plankarta med planbestämmelser
Illustrationskarta
Plan- och genomförandebeskrivning
Grundkarta
Fastighetsförteckning
Geotekniskutredning
Bullerutredning
Riskutredning
Dagvattenutredning - Del 1

Planprocessen är en prövning där ett områdes lämplighet för ett
ändamål utreds och där de som berörs av förslaget ges möjlighet till
insyn och påverkan vid flera tillfällen. Planen hanteras med
standardförfarande enligt beskrivningen nedan. Processen regleras i
Plan- och bygglagen.
Avsikten är att planarbetet ska pågå fram till våren 2019 och att planen
sedan ska kunna antas av samhällsbyggnadsnämnden.
Handlingarna kommer under planprocessen att finnas tillgängliga på
Åre kommuns hemsida via: www.are.se/byggabo/planerpagang/
Frågor kring detaljplanen besvaras av Åre kommuns planavdelning, som
nås via kommunens växel på telefonnummer 0647-161 00.
Synpunkter på samrådshandlingen kan lämnas till sbk@are.se eller till
Åre kommun, Planenheten, Box 201, 837 22 Järpen. Synpunkter ska
lämnas in skriftligen, senast den 30 september 2018. Ange
PLAN.2015.15 som referens.

Detaljplaneprocessen enligt standardförfarandet.
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Planbeskrivning
Planens syfte

Planens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av Duveds skola,
Duvedshallen med tillhörande idrottsplats, bostäder, gång- och
cykelstråk samt säkra och funktionella trafiklösningar.

Planens huvuddrag

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av
Duveds skola och Duvedshallen. Åre kommun är i stort behov av att
utöka antalet skolplatser i kommunen. Skolor i kommunen ska
lokaliseras till strategiska lägen i befintliga kärnor med närhet till gång
och cykelvägar, kollektivtrafik och utan trafikfarliga barriärer. Duveds
skola ligger centralt i Duved och i direkt anslutning till kollektivtrafik
och planerad gång och cykelväg mellan Duved och Ullån.
Andra syften inom ramen för utbyggnaden är att skapa en säker och
anpassad trafikmiljö för barn längs Karolinervägen och att skapa
tillräckliga ytor för skolgård. Detta för att överbrygga den trafikbarriär
som Karolinervägen utgör och vad gäller ytor för skolgård, att det
finns plats för lek och utevistelse.
Som ett led i bostadsbyggandet i kommunens tätorter syftar planen
även till att möjliggöra för bostäder då det finns utrymme för
ändamålet väster om Duvedshallen. Samtidigt som befintliga
fastigheter med enbostadshus norr om Duveds skolan ges en utökad
byggrätt samt nya tillfartsvägar.

Särskilda frågor för
bygglovet

Hela planbeskrivningen gäller som stöd vid bygglovsprövning, men
plankartan är det juridiskt bindande dokument som reglerar
användningen av mark- och vattenområden. Särskilda frågor för
bygglovet är:
•

•

•

Placering och utformning av dagvattenanläggningar. En delad
lösning med Camp Duveds kommande bostadsområde
alternativt varsina lösningar. En skötselplan ska upprättas.
Hantering av dagvatten under byggskedet.
Ytor för parkeringsplatser. Om idrottsplatsen/-hallen byggs ut
till full exploatering kommer garage under utbyggnaden
behövas för att tillgodose parkering. Om ej full utbyggnad kan
parkering lösas som markparkering.
Att erforderlig dispens för biotopskydd gällande fällning eller
påverkan av lövträd som faller inom beteckning allé finns.
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Gällande bostäder närmast E14 och tillbyggnad Duveds skola.
I den mån det är möjligt bör friskluftsintag placeras högt och
på vägg som ej vetter mot E14. Ventilationen bör även, där det
är möjligt, utrustas med nödstopp som kan stänga
lufttillförseln vid en olycka med giftig gas i området.

Plandata
Lägesbestämning

Planområdet är beläget i Duveds tätortsområde i Åredalen. I öst
angränsar området till Lerån och bostäder, i väst angränsar området till
Duveds prästgård och kyrka, i norr till ett bostadsområde som
angränsar till E14 och i söder möter planområdet Camp Duved.
Huvudvägen i Duved, Karolinervägen, går genom planområdet i östvästlig riktning.

Kartutdrag från ”Solen Pro” med markering runt ungefärligt planområde.

Areal och markägoförhållanden

Planområdets areal är cirka 4,9 hektar. Detaljplanen omfattar
fastigheterna Hamre 2:40, 2:2, 2:6 och Hamre 2:7 som ägs av Årehus
AB, Hamre 2:41 och del av Hamre 2:43 som ägs av Åre kommun,
Hamre 2:5 och Hamre 2:4 som ägs av privatpersoner och del av
Hamre 1:8 som ägs av Åre Församling.
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Tidigare ställningstaganden
Planer
Kommunövertäckande
översiktsplan

Enligt Åre kommuns översiktsplan, antagen 2017, ska kommunen
bedriva en aktiv planering med service i strategiska lägen för att stärka
befintliga kärnor och skapa goda och attraktiva boendemiljöer. Skolor
bör ha en god tillgänglighet till kollektivtrafik utan trafikfarliga
barriärer. En ökad tillgänglighet med kollektivtrafik, gång och cykel är
positivt för alla samhällsgrupper att kunna bo och verka utan tillgång
till egen bil. Vidare beskrivs att utbyggnader i central Duved bör
prioriteras för bostadsbyggande och att möjligheterna för blandad
bebyggelse med bostäder och andra verksamheter alltid bör alltid
studeras. En utbyggnad av Duveds skola innebär en utökning av
service som stärker Duved by som kärna. Skolan är lokaliserad på en
plats med god tillgänglighet till kollektivtrafik. En gång- och cykelväg
planeras även i anslutning till området, något som är positivt för
tillgängligheten och då särskilt för barn och unga.

Detaljplaner

Området omfattas av fyra detaljplaner. Norr om Karolinervägen är
området detaljplanelagt för allmänna byggnader och bostäder enligt
"Byggnadsplan för Duveds stationssamhälle" antagen 1963. Hamre 2:5
är planlagt för bostäder och en liten remsa parkmark enligt "Förslag till
ändring och utvidgning av byggnadsplan för del av England 3:4 m fl"
antagen 1977. Området norr om Hamre 2:5, närmast E14, är planlagt
som park eller plantering enligt "Förslag till ändring och utvidgning av
byggnadsplan för Duveds stationssamhälle" vilken antogs 1975. Söder
om Karolinervägen är området planlagt för idrott enligt "Detaljplan
för kyrkan och ny idrottsplats Duveds samhälle" antagen 1991.

Kommunala beslut
Planbesked

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-04-10 att prövning genom
detaljplan medges och att planärendet godkänns för utskick på samråd.
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Skyddade områden
Riksintressen (3 kap)
Friluftslivet

Riksintresset för friluftslivet 3 kap Miljöbalken kap 2 § Miljöbalken
berörs och det ska inte minska möjligheten att främst utföra skidsport
och vandring, turismens och friluftslivets intressen ska särskild
beaktas.

Kommunikationer

Riksintresset för kommunikationer 3 kap 6 § Miljöbalken berörs i och
med att planområdet gränsar till E14 samtidigt som det är nära till
Mittbanan i söder. Dessa leder är utpekade av EU som TEN-T, Trans
European Transport Networks. Samtidigt som Åre kommuns
inställning till lederna i Översiktsplanen (2017) är att området utmed
E14 bör på längre sikt omgestaltas med större fokus på bymiljö och
tillgänglighet till turismanläggningar.

Särskilda hushållningsbestämmelser (4 kap)
Rörliga friluftslivet
Riksintresset för det rörliga friluftslivet 4 kap 2 § Miljöbalken berörs.
Turismen och det rörliga friluftslivet ska särskilt beaktas vid
exploateringar.

Skyddade vattendrag

I Åreälven inklusive tillhörande käll- och biflöden får inte vattenkraft
samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål utföras.
Planområdet ligger inom riksintresseområden för skyddade vattendrag
4 kap 6§ Miljöbalken.

Natura 2000-omården (7 kap Miljöbalken)
Natura 2000 är ett nätverk inom EU som syftar till att skydda och
bevara den biologiska mångfalden. Indalsälven har pekats ut som ett
område vars natur är särskilt värdefull ur ett EU-perspektiv, detta
innebär särskilda skydds- och bevarandevärden.
När nya detaljplaner skapas som inte ligger inom Natura 2000-området
men kopplar an till Indalsälven med käll- och biflöden ska det
säkerställas att inte dagvatten och andra åtgärder leder till transport av
sediment, slam eller erosion på grund av exploateringar. Planområdet
omfattar en bäck, Lerån, som leder till Åreälven och bedöms kunna
påverka ett Natura 2000-område 7 kap 27§ Miljöbalken.
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Skydd av områden (7 kap)
Strandskydd
Genom sydöstra delen på detaljplanområdet rinner en bäck, Lerån.
Delar av planområdet omfattas således av strandskydd 7 kap 13-18 §§
Miljöbalken. Det föreslagna området är redan ianspråktaget, vilket kan
anges som särskilt skäl för upphävande av strandskyddet.

Kyrkligt Kulturminne

Planområdet angränsar till Duveds kyrka som är ett kyrkligt
kulturminne enligt 4 kap kulturmiljölagen. Kulturmiljölagen säger att
"Kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som har
tillkommit före utgången av år 1939 får inte på något väsentligt sätt
ändras utan tillstånd av länsstyrelsen." I motiveringen av kulturminnet
i bebyggelseregistret beskrivs kyrkan som "en storslagen treskeppig
träkyrka. Kyrkans så gott som oförändrade exteriör utgör en god
representant för de nygotiska sockenkyrkorna från slutet av 1800-talet.
Exteriören bevarar en rik detaljering och tydligt formspråk. Lummig
kyrkogård i olika nivåer och med olika utseende på de skilda delarna.
Rundade grusgångar samt äldre gravgårdar. Kyrkan är ett exempel på
kyrkobyggnader som uppfördes under slutet av 1800-talet till följd av
befolkningsökning.

Biotopskyddsområde

Inom planområdet finns flera grupperingar av lövträd vilka definieras
som alléer enligt 5 § Förordningen om områdesskydd. Alléer utgör
viktiga restbiotoper i ett i övrigt rationaliserat landskap och har stor
betydelse som tillflyktsorter, spridningskorridorer och ledlinjer för
olika växt- och djurarter. Det är framför allt de äldre träden i en allé
som har höga naturvärden. I bilaga 1 till förordningen om
områdesskydd är definitionen av en allé; lövträd planterade i en enkel
eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det
som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden
ska till övervägande del utgöras av vuxna träd.
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Förutsättningar
Mark och vegetation

På dagens skolgårdsområde i väst och norr om skolbyggnaderna finns
en större skogsdunge bestående av mestadels lövträd. Det finns även
öppna gräsytor. I sydväst ligger större hårdgjorda ytor avsedda för
bollsport samt angöring och vändplats. Angöringen är en förlängd del
av Gammalvägen. Söder om dom hårdgjorda ytorna finns en äldre
lövträdsallé. Öster om skolbyggnaderna återfinns en äldre trädallé
mellan byggnad och personalparkering. I Norr mellan skolans fastighet
och befintliga enbostadshus längs med tillfartsväg till Hamre 2:4 och
2:5 finns ytterligare en trädallé med lövträd. Här finns även en
vändplan för lastbilar. Mellan Fastigheterna Hamre 2:4 och 2:7 finns
en äldre trädallé med björkar. Söder om Hamre 2:7 mot
Karolinervägen är en björkallé planterad. I övrigt består
bostadsfastigheterna mestadels av trädgårdsmark med gräsmatta och
mindre träd och buskar. För fastigheten Hamre 2:5 norrut på området
finns en villa med tillhörande ekonomibyggnader som är inneslutna i
en lummig villaträdgård. Denna trädgård övergår till en mer vildvuxen
mindre skog mot E14. Hamre 2:5 och 2:4 gränsar till Lerån som rinner
längs områdets östra kant.
Öster om Karolinervägen, området som omfattar idrottsplats och
idrottshall består idag av hårdgjorda ytor för parkering för 60-talet
fordon med infart, idrottshall med grönyta mot Karolinervägen, öppen
gräsyta mellan hallen och den villatomt, Hamre 2:2 som finns mot
Lerån, hårdgjord idrottsplats med konstgräsplan, samt naturmark med
gräs, buskar och träd som format en mindre dunge mot Lerån. Längs
med kyrkogården i västra plangränsen från parkeringen går en gångstig
ner till Camp Duved. Camp Duved är under planläggning för
bostäder.

Naturvärden

Det finns ett antal lövträdsalléer som kan ha ett bevarandevärde. De
beskrivs mer utförligt under stycket om ”Biotopskyddsområden” samt
ovanför detta stycke under ”mark och vegetation”.
Naturmarken mot Lerån i områdets södra del har tillåtits växa mer
eller mindre fritt och kan innehålla höga naturvärden i delarna närmast
Lerån. Vegetation och träd i kanten av en å har stor betydelse för att
inte sediment och landmassor ska föras med vid kraftiga vattenflöden.
Samtidigt som dessa skapar en skuggig och därmed fuktig plats med
goda miljöer för vissa djur- och växtarter.
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Vatten

Längs planområdets östra kant, i de nordliga och sydliga delarna av
planområdet rinner Lerån. Lerån är ett av de större vattendragen i
Duved by och under vissa tider på året uppstår det kraftiga flöden.

Dagvatten

I dagsläget finns ingen av Åre kommun ordnad hantering av
dagvatten. Det finns vissa äldre ledningar men exakta dragningar och
funktioner är inte fastställda. Vissa delar av skolbyggnaderna kan
använda någon av dessa ledningar. I övrigt hanteras dagvatten lokalt
på planområdets fastigheter.

Geotekniska
förhållanden

Området lutar mot söder och befintlig markyta varierar mellan cirka
+390 meter och +425 meter.
Enligt den geotekniska undersökningen av området täcks området
huvudsakligen av ett cirka 0,2 meter tjockt organiskt jordskikt. Jorden
underlagras av en sand- och lermorän som även innehåller silt och
grus. Berg har vid slagsonderingar påträffats på ett djup av mellan 3-12
meter.
De översta en till två metrarna av förekommande jord har låg relativ
fasthet. På större djup bedöms den relativa fastheten vara medelhög till
hög.

Kulturmiljö

Det finns stora kulturmiljövärden i Duveds kyrka. De beskrivs mer
utförligt under stycket om ”Kyrkligt kulturminne” under skydd av
områden ovan.

Befintlig bebyggelse

Existerande bebyggelse består av Duveds skola, Duvedshallen samt ett
antal enbostadshus.
Duveds skola är utbyggd i två omgångar under senare tid. 1989 tillkom
den södra ”flygeln” i två våningar och 1999 byggdes den äldre
skolbyggnaden och flygeln ihop med en tillbyggnad för bibliotek.
Utbyggnaden är delvis inglasad, med ljusgård och fri takhöjd.
Skolbyggnadernas fönstersättning är mer traditionell än modern.
Väggarna är beklädda med träfasad i röd färg med fönster och andra
detaljer i vit färg.
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Sockel är av grått stenmaterial. Taken är mestadels utförda i tegel och
plåt med röd färg. Taken är sadel eller pulpettak.
Duvedshallen är byggd 1991 och planlades i ett större sammanhang
där området öster om kyrkan var tänkt som en större idrottsplats för
Åredalen. För att öppna sikten mot kyrkan är hallen vriden cirka 22
grader i förhållande till Karolinervägen. Hallen är en fullstor idrottshall
med tillhörande omklädningsrum, dusch och bastu. Hallen ger
möjlighet för de flesta inomhussporter. Nedanför Duvedshallen finns
en stängslad elvamannafotbollsplan med konstgräs. Hallens tak är
brutet sadeltak i plåtmaterial i röd färg. Fasadmaterialet är träpanel
med rödfärg. Fasaden är uppbruten med vita fält samt takkupor.
Enbostadshusen är friliggande villor i ett till två våningsplan, ibland
med suterrängvåning. Taken är sadeltak i plåt eller tegel med röd eller
svart färg. Ett av husen har röd tegelfasad medans dom övriga har
mestadels träfasad med röd, vit och svagt gul färg. Sockelns höjd är
varierande och består av stenmaterial oftast målat i mörkgrå färg. Varje
enbostadshus har ett eller flera komplementhus av varierat uttryck.

Service

Planområdet ligger centralt i Duved by med närhet till den
kommersiella och samhälliga servicen som finns där.
Inom 600 meter från planområdet återfinns bland annat
dagligvaruhandel, förskola, drivmedelsstation, kafé och
restaurangverksamheter samt andra butiker.

Kollektivtrafik

I anslutning till Duved skola inom planområdet finns busshållplats för
linjetrafik och skolskjuts. Ungefär en kilometer från planområdet finns
järnvägsstation med regional och nationell tågtrafik med goda
förbindelser främst österut men även västerut. En elektrifiering av
Meråkerbanan som är under utbyggnad borgar för en utökad
trafikering västerut.

Friytor och rekreation

Befintlig friyta på skolgården är cirka 8000 kvadratmeter vilket med
dagens cirka 380 elever resulterar i en friyta om 19 kvadratmeter per
barn. Boverket rekommenderar att en skolgård ska vara minst 3000
kvadratmeter oavsett antalet elever för att ge möjligheter till olika
grupper av barn att utföra olika typer av lek. Samtidigt rekommenderar
Boverket att skolgården är minst 30 kvadratmeter per barn. Dagens
skolgård uppfyller kravet på minsta storlek på skolgård. Men inte
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minsta yta per barn. Däremot finns goda möjligheter till lek och
rekreation i anslutning till planområdet på idrottsplatsen och fjället.
På skolgården finns en inhägnad bollplan, diverse lekutrustning, samt
olika naturliga lekelement. Skolgården har varierad vegetation med
både skogsdunge och öppna gräsytor vilket ger tillgång till både sol
och skugga. Terrängen är varierad med mindre höjder, sluttningar och
plana ytor.
För att ta sig till fjället kan gåendes och cyklandes ta Prästgårdsvägen
eller följa Lerån via Fjällporten upp mot E14 där det finns en gammal
”ko-tunnel” som leder under E14 direkt mot fjället och Leråliften.
Denna anslutning kan användas av skolan och allmänheten för
fjällutflykter och alpin utförsåkning samt längdskidåkning.
I södra delen av planområdet finns ytor för rekreation i form av en
konstgräsplan. Duvedshallen omgärdas i övrigt till stor del av öppna
gräsytor.
Enbostadshusen med sina friliggande villor omgärdas av gräsmattor
och naturmark med goda möjligheter till lek och samkväm.

Social hållbarhet

Planområdets ligger centralt i Duved by med goda förutsättningar
gällande service, kollektivtrafik, friytor och rekreation. Detta skapar
möjligheter att bo och leva utan behov av egen bil. Detta ger
möjligheter för en hållbar samhällsstruktur för människor med olika
ekonomiska och sociala förutsättningar.

Störningar och risker
Farligt gods

Mittbanan och E14 är leder för farligt gods. E14 ligger högre än
planområdet och cirka 35 meter från byggrätt för bostäder. Mittbanan
ligger lägre och cirka 110 meter från befintlig konstgräsplan på
planområdet. En riskbedömning ska alltid göras när bebyggelse är
föreslagen inom 150 meter från en farligt gods led.
Gällande farligt gods så finns från flera länsstyrelser bland annat
Dalarnas län, Stockholms län och Södermanlands län riktlinjer för hur
riskbedömningen kan utföras.
I dessa riktlinjer finns en zonindelning med olika avstånd från leden
med farligt gods. Byggnader med användning för bostäder i högst två
plan som innefattar ett mindre antal personer placerade längre bort än
75 meter behöver normalt inte vidta några skyddsåtgärder eller
analyser. Exempelvis skriver Stockholms läns Länsstyrelse: ”Mellan 7511
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150 meter behöver det vanligtvis inte tas fram någon riskutredning.
Inom detta skyddsavstånd räcker det ofta att beskriva avståndet till
vägen för att Länsstyrelsen ska anse att riskerna blivit beaktade.”
Länsstyrelsen i Jämtlands län har ännu inga generella riktlinjer. E14
ligger högre än planområdet men samtidigt så avskiljs leden från
planområdet med träd. Mittbanan ligger betydligt lägre och längre bort
från planområdet.
I och med att bostäder i föreslagen plan placeras närmare än 75 meter
från E14 har en riskutredning genomförts. Riskutredningens slutsatser
är att ett bebyggelsefritt område inom 20 meter från E14
rekommenderas, då individrisken är förhöjd i detta område. I den mån
det är möjligt bör friskluftsintag placeras högt och på vägg som ej
vetter mot E14. Ventilationen bör även, där det är möjligt, utrustas
med nödstopp som kan stänga lufttillförseln vid en olycka med giftig
gas i området.

Buller

Såväl Miljöbalken, som plan- och bygglagen, och plan- och
byggförordningen innehåller uttryckliga krav på hänsyn till allmänna
intressen som hälsa och säkerhet. Buller kan få konsekvenser för
människors hälsa.
Det finns en förordning (2015:216) till Miljöbalken med bestämmelser
om riktvärden för trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader. Enligt
förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60
dBA ekvivalent ljudnivå vid en byggnads fasad. Om detta överskrids
bör minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och minst hälften
av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal
ljudnivå inte överskrids vid fasaden mellan klockan 22:00 och 06:00.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller istället att buller inte
bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad.
Vid anordnade av uteplats i anslutning till byggnaden bör buller från
spårtrafik och vägar inte överskrida70 dBA maximal ljudnivå. Om
detta överskrids bör så inte ske med mer än 10 dBA maximal ljudnivå
fem gånger per timma mellan klockan 06:00 och 22:00.
Föreskrifter för buller på skolgård finns idag som rekommendation
från Naturvårdsverket. Delar av skolgård avsedda för lek och
pedagogisk verksamhet bör ha en ekvivalent ljudnivå på 50 dBA med
maximal ljudnivå 70 dBA som inte bör överskridas mer än fem gånger
per timma under den tid då skolgården nyttjas.
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En bullerutredning har gjorts med simulering av buller från Mittbanan
och vägar med en trafikprognos till 2040. Beräknad ljudnivå för alla
bostäder innehåller grundriktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid
fasad. Maximal ljudnivå vid bostadsfasad från vägtrafik är under 70
dBA utom för bostäderna närmast E14 där 73 dBA maximal ljudnivå
beräknas för de norra fasaderna. För bostäder närmast E14 går det att
placera uteplats och vistelserum på tyst sida mot söder.
Skolgården har i utredningen ljudnivåer som ligger under
rekommendationerna.
Slutsatsen i utredningen är att samtliga situationer som beräknats
innehåller gällande riktvärden och en god akustisk miljö är möjlig för
hela planområdet.

Ras och skred

Statens geotekniska institut har på uppdrag utav myndigheten för
samhällsskydd och beredskap utfört en översiktlig kartering av
stabilitetsförhållanden i raviner och slänter i morän och grov
sedimentjord i Åre kommun (2018). Resultatet av karteringen längs
Lerån och dess raviner (Karteringspunkt 2, 11 och 19) bedöms vara i
behov av detaljerad utredning då de visar spår av betydande
materialtransport, är djupt nedskurna, med branta, ostabila sidoslänter
och bebyggelse som kan påverkas. Karteringspunkterna har blivit
tilldelade bedömningsklass två. Detta innebär att behov av detaljerad
utredning föreligger. Ravinerna bör hållas under kontroll med jämna
mellanrum. Vid lutning över 17 grader anses en slänt ha
förutsättningar för jordrörelser om jord förekommer. Ravinens
sidoslänter är branta, ca 30-40 grader.
Planområdet omfattar ingen av karteringspunkterna.
I den sydvästra delen av planområdet är Lerån inkluderad i planen som
naturmark. Planen har tagit hänsyn till Lerån och markområdet har fått
användningen natur. Detta för att inte påverka bäckens kant och tillåta
eventuella översvämningar eller medflytande material att hanteras
inom naturområdet. Längs planområdet lutar marken mot Lerån
mellan 2 till 10 grader, vilket anses medföra mindre risk att kraftiga
flöden för med sig material från slänterna. Samtidigt kan material och
slam från bäcken övre delar där lutning är större dras med och samlas
exempelvis vid vägtrumman under E14. Byggrätterna mot Lerån har
begränsats med prickmark som inte får bebyggas för att skapa en
skyddszon mot eventuella händelser.
Området är idag redan utbyggt och planförslagets förtätning medger
att fler människor kan utsättas för risk. Åre kommun, Trafikverket och
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fastighetsägarna i området kring Lerån bör hålla uppsikt över och
sköta främst vägtrummor men även rent generellt vara
uppmärksamma på vad som händer i och kring bäcken. En
bedömning av Lerån och denna platsen med sin lägre lutning, många
människor i rörelse kring vägtrumman och ”Ko-tunneln” samt
intresset oavsett planens föreslagna förtätning eller inte att minimera
riskerna för denna bäck så bedöms att ingen vidare utredning behövs
för att planen ska kunna genomföras.
En undersökning om betydande miljöpåverkan har varit på samråd
med Länsstyrelsen under sommaren 2018. Länsstyrelsen anser att
planen bör kompletteras med en utredning om riskerna för ras och
skred gällande närheten till Lerån. Behovet av vidare utredning kring
dessa risker ska utvärderas i och med samrådet inför vidare
detaljplanearbete.
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Planförslag
Bebyggelse
Tillkommande
bebyggelse

De två villorna i den nordöstra delen av planområdet (direkt öster om
dagens skolbyggnad) kommer att rivas för att ge plats åt en ny
skolbyggnad och skolgård. Utbyggnaden för Duveds skola är tänkt att
ansluta till befintliga skolbyggnader längst i norr mot öster. I dessa
byggnader finns idag bland annat bibliotek med ljusgård samt lärarnas
kontor och expedition. Det skapas då en central plats på skolan, som
även blir den nya huvudentrésituationen med befintliga och nya
trapphus. Den nya skolan ges utrymme att kunna innehålla
tillagningskök, matsal, klassrum samt övriga lokaler.
Mot befintlig skolbyggnad skapas en entréplats där elever oavsett om
dom blivit skjutsade med bil eller buss, gått eller cyklat kan mötas.
I norra delen av planområdet ges en utökad mark och byggrätt för två
befintliga bostadstomter samtidigt som Prästgårdsvägen förlängs för
att skapa en ny anslutningsväg. Fastigheten Hamre 2:4 ges möjlighet till
ett tre meter högt bullerplank i gräns mot skolan. Området planerat för
bostäder ska vara flexibelt och även kunna inrymma lokaler för
skolverksamhet.
På södra sidan om Karolinervägen flyttas parkeringen som idag ligger
mellan Duved Kyrka och Duvedshallen till att ligga öster om hallen
som markparkering eller i garage under framtida utbyggnad av hallen.
Duvedshallen ges möjlighet till utbyggnad i form av en extra hall (för
framtida behov) samt utökade omklädningsrum och ny entrésituation
som gör att byggnaden vänder sig mot Karolinervägen istället för som
idag från vägen. Duvedshallen och utbyggnader ska vara flexibla och
även kunna inrymma lokaler för skolverksamhet.
Väster om Duvedshallen kan bostäder byggas med en höjd som
motsvarar ungefär fyra våningar ovanpå ett plan delvis under mark.
Det är ett stort område som avfolkas på vissa tider om dygnet och
bostäder skapar trygghet och rörelser. Mellan tänkta bostäder och
Duved Kyrka anläggs en mindre park med ett gång- och cykelstråk
som leder till skolans entré samt vidare ner förbi kommande
exploatering på nuvarande Camp Duved och vidare mot
Järnvägsstationen. Idrottsplatsen förutsätts vara kvar och öster om
denna ges möjlighet för utegym och lekyta samt stig vidare ner mot
nuvarande Camp Duved.
Ett fullt utbyggt förslag innebär att Duved skola ska ha plats för 600
elever. Duvedshallen kan kompletteras med ytterligare en hall samt ny
entré och kompletterande omklädningsrum. Tjugotalet lägenheter vid
15

Åre kommun
Detaljplan för utbyggnad av Duveds skola,
Samhällsbyggnadskontoret idrottsplats/-hall samt bostäder i Duved
Samrådshandling

PLAN 2018.03
2018-09-04

Duvedshallen kan tillkomma. Längst i norr kan villatomt bebyggas
med fler hus alternativt större byggyta på befintligt hus.

Planområdets
gestaltning

Nya bebyggelsen för bostäder i norr på planområdet är styrd med en
minsta takvinkel, en högsta nockhöjd samt en största byggnadsarea för
att säkerställa områdets karaktär som främst består av sadeltak och
villor i ett till två plan. Eftersom omkringliggande bebyggelse består av
flera olika typer av fasad- och takmaterial med flera olika uttryck och
kulörer medger detaljplanen en öppen gestaltning av dessa egenskaper.
Utbyggnaden för Duveds skola har en största nockhöjd som liknar
befintliga skolbyggnader med plats för teknik på eller i kommande tak.
Byggnadens utformning styrs inte i detaljplanen i övrigt. En
skolbyggnad är viktig och stor byggnad i samhället. En skolbyggnad
ska ge studielust och väcka intresse. Samtidigt finns inga områdesskydd
att ta hänsyn till. Kyrkans uttryck ska beaktas. Därför ges arkitekterna
till utformning av skolbyggnaderna stora möjligheter. Det samma gäller
utbyggnaden av Duvedshallen. Hallens snedställda placering i
förhållande till Karolinervägen bevaras men minskas något. Detta för
att bevara kyrkans uttryck och sikten mot Kyrkan från Karolinervägen.
Det finns för båda tänkta utbyggnationerna en största exploatering i
kvadratmeter byggnadsarea för att säkerställa tillräckliga friytor för lek
och grönstruktur.
Nya bebyggelsen för bostäder i väster om Duvedshallen är styrd med
en största exploateringsbar byggnadsarea. I övrigt är tanken att
utformningen ska anpassas och integreras med Duvedshallen.

Planbestämmelser
Allmän platsmark

Planområdet omfattas av följande användning. GATA, GATA1
(Huvudgata), GÅNG, CYKEL, PARK och NATUR1 (Stig samt
motions- och lekutrustning får anordnas.) Syftet med Naturområdet är
att möjliggöra en allmän plats för exempelvis en hälsoslinga på cirka
900 meter som kan gå runt området och vidare ner runt nuvarande
Camp Duved.
På planområdet finns egenskapsbestämmelser om Plantering1
(Plantering med avskärmande grönstruktur längs med gräns mot
kyrkogård.), Busstorg1 (Busstorg gestaltat med tydlig gräns för gata
och busshållplats.) och Signal1 (Signal för gestaltat övergångställe.).
Dessa tre bestämmelsers syfte är att ge stöd till exploateringsavtal och
genomförandet av planen för viktiga investeringar och förbättringar
som behövs på allmän plats. Planteringen längs med kyrkogårdens
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gräns är för att skapa en tydlig respektgräns vart det är park och vart
kyrkogården startar. Signalljuset är viktigt i helheten med ett tydligt
stråk mellan områdena på båda sidor om Karolinervägen. Ett signalljus
ger mer respekt till övergångens funktion än en ”här går man” skylt.
Syftet med busstorget är att visa på hur viktigt gestaltning är av detta.
Nuvarande lösning där hela bredden är i samma material och färg. En
hel asfalterad yta, skapar intrycket av en bred gata, med god sikt och
därmed intrycket att det går att köra fort, samt att hastighetsbegränsningsskylten om 30 km/h inte känns relevant. Ett busstorg där
det med annat material, nivåskillnad och färg särskiljer
busshållplatserna mot vägen ger ett intryck av ett smalare körfält och
därmed lägre hastighet.

Kvartersmark

Planområdets kvartersmark har användningen B (bostad), R1
(idrottsplats) och S (skola).
Ny bostadsbebyggelse i norra delen på planområdet medges en
nockhöjd om 9 meter över marknivå vilket motsvarar ungefär två
våningsplan. En minsta takvinkel om 14 grader. Högsta utnyttjanderätt
i byggnadsarea per fastighetsarea är 25%. Syftet med dessa
planbestämmelser är att få en bebyggelse som liknar karaktären i
området. För att skydda Hamre 2:4 mot störningar tillåts ett
bullerplank, m1 (Bullerskydd med en höjd av 3 meter över anslutande
marknivå får anläggas i fastighetsgräns). Längs med Lerån har mark
prickats av för att inte tillåta byggnader i slänten till ån. Syftet är att
förhindra skred och placera material som vid slamström kan dras med
ner längsmed bäcken. Mark är även avprickad för att inte tillåta
byggnader inom cirka 30 meter från vägområdet kring E14 på grund
av bullerkraven som ställs på bostadsbyggnation.
Utbyggnaden av Duveds skola medges en nockhöjd som beroende på
placering på fastigheten hamnar mellan cirka 18 och 21 meter över
marknivå. Denna nockhöjden innebär ungefär tre våningsplan för
skollokaler och utrymme för ventilation och teknik. En största total
exploatering med befintlig byggnation om 4000 kvadratmeter
byggnadsarea. Utöver denna exploatering får skärmtak, förråd, läktare,
idrotts- och lekutrustning och liknande anordnas. Markens anordnande
är styrd via n1 (Marken är avsedd för skolgård med angöring till fots
och med cykel (cykelparkering), n2 (Marken får inte användas för
parkering) och n3 (Parkering tillåts endast för lastzon, hämta och
lämna, tillgänglighetsanpassning, vaktmästare samt räddningstjänst.).
Syftet är att säkerställa att skolgården inte används för parkering. Detta
för att få en trygg miljö men även säkerställa den ytan som finns till
skolgård. Syftet är även att reservera en bilfri plats framför den
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entrésituation som skapas framför skolan där kommande gång- och
cykelvägar möts och barn som går, cyklar, åker buss eller bli skjutsade
kan mötas. Syftet är också att möjliggöra för tillgängliga
parkeringsplatser nära entrén, en hämta och lämna yta för bilar, en
lastzon till skola och skolköket samt plats för vaktmästare och
räddningstjänst.
Utbyggnaden av Duvedshallen medges en nockhöjd cirka 18 meter
över marknivå vilket innebär möjlighet till garage under hallen och
utrymme för ventilation och teknik ovanpå hallen. En största total
exploatering med befintlig byggnation om 4000 kvadratmeter
byggnadsarea. Utöver denna exploatering får skärmtak, förråd, läktare,
idrotts- och lekutrustning och liknande anordnas. Väster om
Duvedshallen finns möjlighet för ytterligare exploatering av bostäder,
skola eller idrottsplats. En nockhöjd om cirka 18 meter medges vilket
motsvarar ungefär 4 våningar med ett suterrängplan. Avsikten är att
angöringsväg, tillgänglighetsanpassning och parkering ska samordnas
med Duvedshallen och dess utbyggnad genom
gemensamhetsanläggningar. Det beräknas kunna tillkomma ett tjugotal
bostäder.
Markens anordnande kring idrottsplanen är styrd via n4 (Marken är
avsedd för idrottsplan med tillhörande stängsel och liknande).
På grund av risken för solkatter som kan blända friluftsutövare på
fjället ska alla tak vara av icke reflekterande material.

Administrativa
bestämmelser om
strandskydd

Delar av planområdet omfattas av strandskydd 7 kap 13-18 §§
Miljöbalken. Det föreslagna området är redan ianspråktaget, vilket
anges som särskilt skäl för upphävande av strandskyddet med den
administrativa bestämmelsen a1. Som andra skäl till upphävandet av
strandskyddet anges det stora allmänintresset av att bygga ut skolan
och idrottsplatsen. Det finns inget behov av helt nya verksamheter
utan utbyggnader av befintliga verksamheter. Därför har ingen
alternativlokalisering prövats då det bedömts vara orimligt att riva
befintliga byggnader för att bygga en ny större en skola på en annan
plats.

Sociala aspekter
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Tillgängligheten till detaljplanområdet är god både till fots, med cykel
eller med fordon via Karolinervägen. Det blir fort brant på båda sidor
om vägen och omtanke ska läggas på utformning av angöringsvägar
och tillgänglighetsparkering till både skolan och idrottsplatsen. Alla ska
vara välkomna på samma villkor.
Byggnationer ska utföras enligt gällande regler angående tillgänglighet.

Barnperspektiv

Med kommande gång- och cykelvägar kan många barn utan behov av
skjuts till fots eller med cykel ta sig till och från skolmiljön. Fokus i
detaljplanen ligger på att förtydliga och gestalta stråken där barn och
människor kommer röra sig oskyddat. Infartsvägen till Duvedshallen
är flyttat samt gång- och cykelstråk samt busstorget har förtydligats
och övergången på karolinervägen kompletterats med ett signalljus.
Mot skolan möts besökaren av en säker och bilfri gård. När barnen ska
röra sig mellan skolan och hallen har dagens parkering flyttat till östra
sidan om hallen och ersatts av byggrätt och parkmiljö. I och med detta
har konflikten att barn rör sig bland bilar tagits bort.
Skolgården är placerad bakom skolan och har därmed separerats från
trafiken och barn kan fritt utöva lek och aktiviteter.

Jämställdhet

Boendes grundläggande behov av service, rekreationsområden och
samhällstjänster finns inom gångavstånd utan behovet av eget fordon.
Busshållplats finns inom planområdet och järnvägsstationen inom
cirka en kilometer. Dessa faktorer tillsammans med en relativt stor
kommande exploatering söder om planområdet ger utrymme för att
bibehålla och utöka servicen samt ger boende möjlighet till en bra
boendemiljö utan egen bil.

Gator och trafik
Allmänna vägar och
Infarter

Den infart som idag används av fastigheterna Hamre 2:4, 2:5, 2:6 och
2:7 tas bort i och med att kommande utbyggnad av skolan tar dess
plats. Hela den gatan som heter Skolvägen som även fortsätter ner till
Duvedshallen tas bort. Ny tillfart skapas genom att förlänga
prästgårdsvägen till Hamre 2:5. Denna gata blir också en tillfart till
skolområdet ovanifrån och dess huvudmannaskap blir kommunalt. På
Hamre 2:6 och 2:7 rivs byggnaderna och blir del av ny skolbyggnad
alternativt skolgård. Ny tillfart till Hamre 2:4 kommer byggas från
Karolinervägen i anslutning till lastzon och hämta lämna på
skolområdet. Ny tillfart till Duvedshallen och ny parkering tillkommer
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öster om den avsmalning som finns innan busstorget på
Karolinervägen. Denna åtgärd tar bort ett riskmoment kring
övergångsstället och trafiksituation kring skolan.
Karolinervägen mellan skolan och idrottsplatsen gestaltas om så det
blir tydligt att det är ett busstorg. Övergången tydliggörs och förses
med signalljus.

Biltrafik och hämta
lämna

Från Karolinervägen och busstorget planeras för en infart i öster på
nuvarande Hamre 2:7 i gräns mot Hamre 2:18 på skolområdet. Denna
infart är tänkt att agera tillfart för Hamre 2:4, lastzon till skolan och en
hämta lämna yta till föräldrar som skjutsar sina barn. Här planeras
även för tillgänglighetsparkering.

Kollektivtrafik och
skolskjuts

Kommunal skolskjuts samordnas med linjetrafiken och plats behövs
likt i dag för att flera bussar ska kunna lämna och hämta. Mellan
Duveds skola och Duvedshallen med idrottsplats går Karolinervägen.
Längs med denna gata ligger idag busshållplatserna. Då planområdet
inte har utrymme utan att inkräkta på ytan för skolgård till annan
lösning för bussparkering föreslås att befintliga busshållplatserna
gestaltas som ett busstorg med avvikande markfärg, marknivåer och
markmaterial. Detta för att körfältet ska upplevas som smalare och
trafikanter ska bli påminda om att genomfart sker där barn rör sig.

Gång- och cykeltrafik

Det gång- och cykelstråk som planeras mellan skolan och hallen ges en
stoppsignal som gångtrafikanter kan starta med tryckknapp. Detta
stråk är tänkt ska fortsätta vidare ner genom nuvarande Camp Duved
och vidare mot järnvägsstationen. Avfarten ner mot hallen tas bort för
att få en mer trafiksäker situation.
Trafikverket planerar för en kommande gång- och cykelväg på norra
sidan om Karolinervägen mellan Kärleksparken i Duved och Åre by.
Denna väg har planerats för i detaljplanen och när den iordningsställs
kommer den ansluta direkt till skolansentré och övergångsstället till
Duvedhallensentré.

Parkering och utfarter

Parkeringsnormen är idag 1,1 plats per lägenhet enligt den fördjupande
översiktsplanen för Åre Samhälle (2005). Denna norm har bedömts
rimlig även för Duved by och denna norm ska uppfyllas och antalet
parkeringsplatser är en faktorerna som begränsar antal möjliga
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lägenheter. Om framtida parkeringsnormer för området ställer andra
krav ska dessa normer istället följas.
Vid Duvedshallen idag finns ett femtiotal platser för bilparkering.
Parkeringen används av personal på skolan och till idrottsplatsen och
av besökare till skolan, idrottsplatsen och kyrkan. Idag är parkeringen
inte tillräcklig under toppar. Denna parkering föreslås tas bort i planen
och ersätts med ett tydligt gång- och cykelstråk med park för säker
rörelse på cykel eller till fots. Denna åtgärd tar bort ett riskmoment
kring övergångsstället och trafiksituation kring skolan samtidigt som
det tydliggörs att det även går att cykla eller gå till hallen och skolan.
Ny tillfart till Duvedshallen och ny parkering tillkommer öster om den
avsmalning som finns innan busstorget på Karolinervägen. Den nya
parkeringen kan vid markparkering omfatta mellan sjuttio till hundra
parkeringsplatser. Antalet parkeringsplatser har bedömts täcka behovet
för tillkommande bostäder, besökare och personal. Vid utbyggnad av
ytterligare en hall ska parkering planeras in i tillhörande nybyggnation
av parkeringshus eller parkering i ett eller flera plan under
tillkommande hall.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp, VA, är inkopplat till nuvarande
byggnad på planområdet. Kommande exploatering ska anslutas till
kommunalt VA.
Idag är fastigheterna Hamre 2:4 och 2:5 anslutna till kommunalt VA
med ledningar som ligger under mark på Hamre 2:40. Dessa ledningar
föreslås flyttas till anslutningspunkt mellan Hamre 2:21 och 2:25 under
Prästgårdsvägen. Ledningsområde på Hamre 2:5 till Hamre 2:4 har
skapats.
Vid utbyggnad av Duvedshallen, öster om befintlig hall ligger ledningar
för kommunalt VA som går till fastigheter söder om Mittbanan. Vid
utbyggnad föreslås dessa ledningar flyttas med ny dragning i östra
plangränsen. Ledningsområde på Hamre 2:2 och 2:43 har skapats.

Dagvatten

Inför samrådet har en dagvattenutredning genomförts för att utreda
om det är möjligt att hantera tillkommande flöden inom detaljplanen
eller tillsammans med kommande detaljplan för det som idag är Camp
Duved söder om planområdet. Slutsatserna i den genomföra
utredningen är att den aktuella detaljplanen utgörs av relativt stor andel
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grönytor vilket är positivt ur ett dagvattenperspektiv. Det bedöms
heller inte vara någon platsbrist för att upprätta fördröjningsmagasin
inom området. En flödesneutralitet bedöms kunna uppfyllas inom
planområdet eller med ett samarbete kring lösningar med pågående
detaljplanering för Camp Duved, PLAN.2015.15.
Det bedöms vara särskilt viktigt att det upprättas särskilda åtgärder i
samband med byggfasen för att undvika sedimenttransporter till
Indalsälven.
Beroende av kommunens krav kan behov finnas för oljeavskiljare vid
parkeringsplatserna för att hindra att ämnen vid regn och snösmältning
följer med från bilar och vidare till Lerån. Inför granskning kommer en
mer detaljerad utredning tas fram med förslag på lösningar med
beräknade volymer.

El

Planområdet och befintlig byggnad är anslutet till Jämtkraft Elnät AB.
Idag är fastigheten Hamre 2:4 ansluten till elnätet med ledning som
ligger under mark på Hamre 2:40. Denna ledning föreslås flyttas till
anslutningspunkt mellan Hamre 2:21 och 2:25 under Prästgårdsvägen.
Ledningsområde på Hamre 2:5 till Hamre 2:4 har skapats.
Luftburen ledning går idag direkt väster om Hamre 2:5. Till denna har
område för underjordiska- och luftledningar skapats.
Vid utbyggnad av Duvedshallen, öster om befintlig hall ligger ledningar
för el som går till Camp Duved, Hamre 2:45. Vid utbyggnad föreslås
dessa ledningar flyttas med ny dragning i östra plangränsen.
Ledningsområde på Hamre 2:2 och 2:43 har skapats.

Teleledningar och
bredband

Ledningar för tele och optisk fiber ligger i anslutning till planområdet
längs Karolinervägen.
Idag är fastigheterna Hamre 2:4 och 2:5 anslutna till tele/fiber med
ledningar som ligger under mark på Hamre 2:40. Dessa ledningar
föreslås flyttas till anslutningspunkt mellan Hamre 2:21 och 2:25 under
Prästgårdsvägen. Ledningsområde på Hamre 2:5 till Hamre 2:4 har
skapats.
Vid utbyggnad av Duvedshallen, öster om befintlig hall ligger ledningar
för tele/fiber som går till Camp Duved, Hamre 2:45. Vid utbyggnad
föreslås dessa ledningar flyttas med ny dragning i östra plangränsen.
Ledningsområde på Hamre 2:2 och 2:43 har skapats.
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Värme

Egen lösning alternativt fjärrvärme om möjlighet för inkoppling finns.
Ledningar för fjärrvärme finns på planområdet bland annat längs med
Karolinervägen.

Avfallshantering

Planområdet ligger inom område med kommunal sophantering.
Vid byggnation av flerbostadshus, skola och verksamheter så ska det
finnas ett eller flera soprum med plats för sopkärl enligt Åre kommun
och Tekniska kontorets gällande krav. Soprummet ska kunna nås med
sopbil och ansluta till en vändplats eller en gata med vändmöjligheter
enligt kommunens gällande krav.
För enbostadshus är en fullgod lösning att placera kärlen vid gatan.

Räddningstjänst

Planområdet ligger inom 20 minuter insatstid från räddningsstation i
Åre by. Åtkomsten för räddningsfordon till byggnadsdel där utrymning
kan behöva ske får inte överskrida 50 meter gångavstånd. Detta
avstånd gäller även transport av bärbar utrustning.
Det byggnadsbrandtekniska utförandet bestäms i samband med
bygglov och bygganmälan. Boverkets byggregler beaktas vad gäller
byggnadens tekniska utförande. Byggnader ska utformas för att
utrymmas utan bistånd av räddningstjänsten.
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Planens konsekvenser
Undersökning om
betydande
miljöpåverkan

Detaljplanen bedöms inte medföra sådan betydande påverkan på miljö,
hälsa eller hushållning med naturresurser att en
Miljökonsekvensbeskrivning behövs.
Bedömningsgrunder som berör och eventuellt innebär betydande
miljöpåverkan är att dagvatten, avrinningsflöden,
sedimentationsförhållanden i Lerån och vidare till Indalsälven som är
Natura-2000 område, riksintressen för friluftslivet och
kommunikationer, biotopskydd för alléer, strandskydd från Lerån,
kulturminnet Duveds kyrka, en förtätning av stadsbilden, geologiska
förhållanden, bländning mot fjället, översvämningsproblematik, farligt
gods led, trafiksäkerhet och mängder,
Detaljplanens föreslagna användning ligger inom ramen för befintliga
regelverk och praxis som tillsammans med förslag i genomförda
utredningar säkerställer att dessa risker kan elimineras eller minskas så
att de ligger inom acceptabla nivåer.
Kontaminerat släckvatten hanteras i enlighet med lokala rutiner och
gällande föreskrifter/lagstiftning, se Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, MSB.
En undersökning om betydande miljöpåverkan har varit på samråd
med Länsstyrelsen under sommaren 2018 och Länsstyrelsen delar
kommunens uppfattning att en miljökonsekvensbeskrivning inte
behöver upprättas. Förutsättningarna för att kunna bevilja dispens för
biotopskydd av alléerna är uppfyllda utifrån dagens kunskapsläge.
Länsstyrelsen anser att planen bör kompletteras med en utredning om
riskerna för ras och skred gällande närheten till Lerån. Behovet av
vidare utredning kring dessa risker ska utvärderas i och med samrådet
inför vidare detaljplanearbete.
Det behövs utifrån nuvarande bedömning ingen vidare utredning för
att planen ska gå att genomföra utan betydande miljöpåverkan.

Miljömässiga
konsekvenser

Detaljplanen medger en utökad byggrätt för bostad, skola och idrott.
Samtidigt tas mer mark i anspråk genom uppköp av fastigheter och
omfördelning av mark och användning inom planområdet.
En utökning av byggrätterna kommer medföra att mer dagvatten med
föroreningar och sediment ska tas om hand och hanteras lokalt.
Utökningen kommer även medföra att fler människor kommer röra sig
till, från och på planområdet. Planförslaget föreslår ett nytt tydligt
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gång- och cykelstråk samt nya park- och naturområden. Åtgärder som
gör det attraktivare ta sig till och från planområdet utan bil.

Sociala konsekvenser En utbyggnation av bostäder, skola och idrottsplats med tillhörande
förbättrade park- och naturområden med gång- och cykelstråk både
längs med Karolinervägen och genom planområdet från skolan ner till
hallen och vidare mot Camp Duved och Järnvägsstationen samt en
förbättrad lösning för bussar är åtgärder som tillsammans gör det
möjligt för fler att kunna bo, leva och verka utan behov av egen bil.
Fler människor kommer kunna mötas och lära av varandra.

Kulturmiljö och
bebyggelse

Planområdet gränsar till Duveds kyrka som är ett kyrkligt kulturminne
enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Lagens syfte är att skydda själva
byggnaden, inventarier, kyrkotomt och begravningsplats. Nuvarande
detaljplan för idrottsplatsen har tagit några meter i anspråk på
utbyggnadsområde för kyrkogård. I planförslaget föreslås liknande
gränsdragning med komplettering av grönstruktur som tydlig gräns
mot begravningsplatserna och allmän plats. Den snedställning av
Duvedshallen som finns idag bevaras med inskränks något då behovet
av ny entré mot Karolinervägen är önskvärd och byggrätten då
utvidgats. Med tanke på att kyrkan fortfarande kommer synas över
hallen och från Karolinervägen bedöms intresset av en utbyggnad av
hallen enlig planförslaget inte inkräkta betydande på intresset av att
kyrkan ska synas i sin helhet tidigare på Karolinervägen, samtidigt lutar
Karolinervägen uppåt och därmed så syns inte kyrkan i sin helhet
förrän högsta punkten på vägen är nådd. I gestaltningen av
utbyggnaden för Duvedshallen och bostäder är det viktigt att ta hänsyn
till kyrkan och dess kyrkogård.

Ekonomiska
konsekvenser

Duveds skola idag har ett behov av mer studieplatser. Det finns inte
ett tillräckligt stort behov av att bygga en helt ny kompletterande skola.
Det skulle innebära stora ekonomiska konsekvenser för Åre kommun
att inte kunna bygga ut befintliga verksamheter. Utan behöva ersätta
med en ny större skola på annan plats eller en ny kompletterande skola
på annan plats. Samtidigt så föreslår planen en utvidgning av skol- och
idrottsområdet samt en bättre och förtätad användning av marken.
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Planförslaget innebär en förtätning av befintlig skol- och
idrottsverksamhet i ett stationsnära läge i byn Duved.
Förtätningen förhåller sig väl till omkringliggande strukturer.
Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen.



Det allmänna intresset med större befolkningsbas i Duved by
samt utbyggnation av befintligt skol- och idrottsområde är inte
motstridigt mot privata intressen inom planområdet.



Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan
eller betydande påverkan på kulturmiljön, landskaps- och
stadsbilen.



Lämpligheten av användningen och lokaliseringen i
planförslaget bedöms förenligt med Plan och bygglagen kap 2.
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Genomförandebeskrivning
Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplaneläggning

Målsättningen är att detaljplanen ska genomföras enligt följande
tidplan:
•
•
•
•

Genomförandetid

Samråd: Hösten 2018
Granskning: Vintern 2018/2019
Antagande: Våren 2019
Laga kraft: Våren 2019

Genomförandetiden är 5 år från den dag då detaljplanen vunnit laga
kraft.

Ansvarsfördelning
Detaljplaneläggning

Åre kommun och planenheten upprättar kompletta planhandlingar
och svarar för planens formella handläggning enligt Plan- och
bygglagen. Åtagandet inbegriper de arbetsinsatser som krävs för att
upprätta planförslaget, fram till att detaljplanen antas och vinner laga
kraft, inklusive dokumentation och arkivering.

Vägar

Fastighetsägarna till Hamre 2:40 och 2:4 ska säkerställa att tillfart finns
till fastigheten Hamre 2:4. Fastighetsägaren till Hamre 2:40 ska
säkerställa att avtalsservitut upprättas.
Åre kommun säkerställer utbyggnaden av Prästgårdsvägen till ny gräns
för Hamre 2:5. Kommunen tar bort skolvägen och i samråd med
Trafikverket gestaltas Karolinervägen om till ett busstorg med
stoppsignal vid övergångsstället.
Åre kommun säkerställer utbyggnad av gång- och cykelväg från
övergångstället vid Karolinervägen ner Camp Duved.

Grönstruktur

Åre kommun säkerställer utbyggnad av parkområdet med grönstruktur
mot Duveds kyrka och kyrkogården längs med den västra gränsen på
fastigheten Hamre 2:43 från Karolinervägen ner till Camp Duved.
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Åre kommun säkerställer utbyggnad av park- och naturområdet med
stig ner till Camp Duved mellan idrottsplanen och Lerån i öster på
Hamre 2:43.
Dagvatten

Dagvattenhantering med tillkommande flöden bedöms enligt
genomförd utredning kunna hanteras lokalt. Antingen inom
planområdet eller tillsammans med pågående detaljplanering för Camp
Duved, PLAN.2015.15.
Inför granskning kommer en mer detaljerad utredning tas fram med
förslag på lösningar med beräknade volymer. Efter denna utredning
kommer ansvarsfördelning beskrivas mer ingående.

Vatten och avlopp

Fastighetsägare säkerställer att beställa och hantera eventuella
inkopplingar och installationer.
Eventuell kostnad och flytt av ledningar och liknande till Hamre 2:4
och 2:5 hanteras i samråd mellan fastighetsägaren till Hamre 2:40 och
Åre kommun.
Eventuell kostnad och flytt av ledningar och liknande till fastigheter
söder om Mittbanan hanteras i samråd mellan fastighetsägaren till
Hamre 2:41 och Åre kommun.

El

Fastighetsägare säkerställer att beställa och hantera eventuella
inkopplingar och installationer.
Eventuell kostnad och flytt av ledningar och liknande till Hamre 2:4
och 2:5 hanteras i samråd mellan fastighetsägaren till Hamre 2:40 och
Åre kommun.
Eventuell kostnad och flytt av ledningar och liknande till Hamre 2:45
hanteras i samråd mellan fastighetsägaren till Hamre 2:41 och Åre
kommun.

Tele

Fastighetsägare säkerställer att beställa och hantera eventuella
inkopplingar och installationer.
Eventuell kostnad och flytt av ledningar och liknande till Hamre 2:4
och 2:5 hanteras i samråd mellan fastighetsägaren till Hamre 2:40 och
Åre kommun.
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Eventuell kostnad och flytt av ledningar och liknande till Hamre 2:45
hanteras i samråd mellan fastighetsägaren till Hamre 2:41 och Åre
kommun.

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats.
Respektive fastighetsägarna ansvarar för utbyggnad inom
kvartersmark.

Avtal
Exploateringsavtal

Innan detaljplanen antas ska, i enlighet med kommunens riktlinjer för
exploateringsavtal, avtal tecknas mellan kommunen och exploatören
angående genomförandet av planen. Exploateringsavtalet medför
bland annat att planens genomförande säkerställs ekonomiskt samt att
samordningen mellan exploatören och kommen regleras avseende
utbyggnad av kvartersmark respektive allmän plats. För exploatören
innebär exploateringsavtalet att kostnader för planens genomförande
tydliggörs och att exploatören känner till kommunens intentioner
enligt beslut i ”Riktlinjer för exploateringsavtal” KS.2015.623.
Exploateringsavtalet kommer även reglera de exploateringsbidrag
exploatören ska lämna avseende kommunens kostnader för
genomförandet av allmän plats med kommunalt huvudmannaskap.
Behovet av ett exploateringsavtal kommer att bedömas till
granskningen då planområdets investeringar omfattar kommunen och
det kommunala bolaget Årehus AB.

Avtal mellan
ledningsägare och
exploatör

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med
exploatören avseende projektets påverkan på det egna
ledningsinnehavet. Vid omläggning av ledningar bör avtal tecknas
mellan ledningsägaren och exploatören för att säkerställa kostnader,
utförande och rättigheter.

Planavtal

Ett planavtal har upprättats mellan Åre kommun och Årehus AB. I
planavtalet regleras bland annat villkor och kostnader för planarbetet.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning

Mark som utlagts som Bostad, del av befintlig parkmark, överförs från
Hamre 2:43 till Hamre 2:5 genom fastighetsreglering.
Mark som utlagts som Skola, idag enfamiljsbostadstomt, överförs från
Hamre 2:6 till Hamre genom fastighetsreglering.
Mark som utlagts som Skola, idag enfamiljsbostadstomt, överförs från
Hamre 2:7 till Hamre 2:40.
Mark som utlagts som Skola och Idrottsplats, idag
enfamiljsbostadstomt, överförs från Hamre 2:2 till Hamre 2:41 genom
fastighetsreglering.
Mark som utlagts som Natur, idag enfamiljsbostadstomt, överförs från
Hamre 2:2 till Hamre 2:43 genom fastighetsreglering.
Mark som utlagts som Bostad, Skola och Idrottsplats, idag
parkeringsplatser, kan avstyckas från Hamre 2:43 till en egen fastighet
alternativt överföras från Hamre 2:43 till Hamre 2:41 genom
fastighetsreglering.
Mark som utlagts som Park, Cykel, Gång och plantering1, idag
parkeringsplatser, överförs från Hamre 1:8 till Hamre 2:43.

Gemensamhetsanläggningar och
samfälligheter

Inom planområdet finns anläggningssamfälligheten England GA:2
vilkens syfte är att säkerställa utfartsväg, parkeringsplatser med
belysning, serviceledningar för vatten och avlopp från kommunens
ledningar till byggnad, dränerings- och dagvattenledningar samt
utrymme för sopcontainer. Samfälligheten bedöms inte påverkas i och
med detaljplanen.
Inom planområdet finns anläggningssamfälligheten Hamre GA:16 som
är Hamre vägförening. Samfälligheten bedöms inte påverkas i och med
detaljplanen.
Inom kvartersmark på fastigheterna Hamre 2:2, 2:41 och 2:43 finns
områden föreslagna för gemensamhetsanläggningar gällande
angöringsvägar, vändplatser, tillgänglighetsanpassning och parkering.
Parkering som ska iordningställas öster om befintlig Duvedshallen ska
kunna inrymma cirka tjugo parkeringsplatser för tillkommande
bostäder väster om befintlig Duvedshallen, personal- och
besöksparkering till Duveds skola samt personal- och besöksparkering
till Duvedshallen och idrottsplatsen.

30

Åre kommun
Detaljplan för utbyggnad av Duveds skola,
Samhällsbyggnadskontoret idrottsplats/-hall samt bostäder i Duved
Samrådshandling

PLAN 2018.03
2018-09-04

Gemensamhetsanläggningarna kommer senare att ansvara för drift och
skötsel. Ansvaret för att ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning
ligger på fastighetsägaren till Hamre 2:43.
Inför granskning kommer en mer detaljerad utredning gällande
dagvattenhantering tas fram med förslag på lösningar med beräknade
volymer. Efter denna utredning kommer eventuella
gemensamhetsanläggningar kring dagvatten beskrivas mer ingående.

Ledningsrätter och
servitut

Det finns flera avtalsservitut inom planområdet för rättigheter gällande
ledningar och tillhörande anläggningar, se servitut 3 och 5-7. Det finns
även två ledningsrätter. Detaljplanen kan innebära att en eller flera av
dessa rättigheter behöver tas bort eller ersättas.
Nedan är ledningsägare med ledningar i arbetsområdet för
planområdet.


Åre kommun



Skistar AB



Jämtkraft Elnät AB



Trafikverket



Skanova



Ip-Only Networks AB

Planområdet har markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar, så kallade u-områden. Dessa områden säkerställer placering
av befintliga ledningar samt ger utrymme för ny sträckning av
ledningar.
Allmänna ledningar, inom planområdet markerat som u-område på
plankartan, kan säkerställas med ledningsrätt.

Övriga rättigheter

”23-IM1-40/1004.1” och ”23-IM1-55/522.1” till förmån för Hamre
2:1 belastar Hamre 2:4 samt 2:5 med Villa. Avtalsservitutet bedöms
inte påverkas i och med detaljplanen.
”23-IM1-76/59.1” till förmån för Hamre 1:30 belastar Hamre 2:43
med flera med Mulbete. Förmånen är olokaliserat. Avtalsservitutet
bedöms inte påverkas i och med detaljplanen.
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”23-ÅRE-2263.1” till förmån för England GA:2 belastar England
2:112 och Hamre 2:43 med Utrymme. Avtalsservitutet bedöms inte
påverkas i och med detaljplanen.
”23-ÅRE-1011” till förmån för Hamre 2:5 och Hamre 2:43 belastar
Hamre 2:4, 2:6 med flera med Väg. Detta officialservitut bör tas bort i
och med detaljplanen då rättigheten ersätts med ny allmän väg. Samma
gäller ”23-ÅRE-930”.
Ny tillfart till Hamre 2:4 föreslås byggas från Karolinervägen i
anslutning till lastzon och hämta lämna på skolområdet. Avtalsservitut
ska upprättas mellan fastighetsägarna till Hamre 2:40 och 2:4.
Byggnation, drift, kostnader och liknande hanteras i samråd mellan
fastighetsägarna. Ansvaret att upprätta detta avtalsservitut ligger på
fastighetsägaren till Hamre 2:40.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Exploatören bekostar planarbetet.

Genomförande

Fastighetsägarna med tillkommande byggrätter kan få kostnader för
genomförande av bostäder, annan byggnation, ledningsdragning,
lantmäteriförrättning, exploateringsbidrag och liknande på
planområdet.
Fastighetsägaren till Hamre 2:40 får utgift för reglering av mark.
Fastighetsägaren till Hamre 2:41 får utgift för reglering av mark.
Fastighetsägaren till Hamre 2:43 får utgift för reglering av mark.
Fastighetsägarna inom planområdet kan få kostnader för
gemensamhetsanläggningar.
Kommunen får utgift för mark som planlagts som allmän platsmark
med krav på gestaltat busstorg, stoppsignal, plantering och anläggande
av gång- och cykelväg på Hamre 2:43. Kommunen får lika stor intäkt i
form av exploateringsbidrag från exploatören.
Kommunen får utgift för köp av mark som planlagts som allmän
platsmark på Hamre 1:8. Kommunen får lika stor intäkt i form av
exploateringsbidrag från exploatören.
Anslutningstaxan till vatten och avlopp beräknas bland annat per
ansluten lägenhet. Fastighetsägarna inom planområdet kommer
eventuellt få kostnader kring ny anslutningsavgift. I samband med
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ändrad anslutning kommer ny kostnad för förbrukningsavgifter att
beräknas och löpande debiteras.
Inför granskning kommer en mer detaljerad utredning gällande
dagvattenhantering tas fram med förslag på lösningar med beräknade
volymer. Efter denna utredning kommer eventuella kostnader kring
dagvatten beskrivas mer ingående.

Medverkande
tjänstepersoner

Plan- och genomförandebeskrivningen har upprättats av planeneheten
på Åre kommun. I planarbete har Peter C Nilsson och Jesper Kramers
deltagit. Arbetet har genomförts i samråd med tjänstepersoner inom
Samhällsbyggnadskontoret på Åre kommun.
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