2022-02-23

Samhällsbyggnadskontoret

Lokaliseringsprövning
Detaljplan för logistikplats i Rödkullen
England 1:2

PLAN.2019.21

Lokaliseringsprövning

Syftet med lokaliseringsprövningen är att ge stöd till miljöbedömningen och
miljökonsekvensbeskrivningen. Den ska även fungera som underlag för ett upphävande
av strandskyddet. Prövningen ska undersöka om tänkt område för exploateringen är det
mest lämpade alternativet främst med tanke på miljöaspekter.

Detaljplanens syfte och prioriterade frågor
Planens syfte är att skapa möjlighet för Skistar att anlägga en logistikplats för skidområdets drift. Den nya
logistikplatsen är tänkt att ersätta de befintliga anläggningarna i kabinbanans dalstation och i Rödkullen
centrum. Anläggningen är bland annat tänkt att inrymma verkstad, pistmaskinsgarage, tvätthall, carport och
kontor. Till detta behövs personalparkering och uppställningsplats för pistmaskiner och annat material samt
maskiner som är relaterade till skidområdets drift. För att verksamheten ska fungera effektivt är det viktigt att
den ligger i direkt anslutning till skidområdet.

Alternativavgränsning
Besöksnäringen är Åre kommuns basnäring och har en viktig del i regionens tillväxt. Enligt kommunens
översiktsplan är det, vid utveckling av hållbar besöksnäring, viktigt att ta höjd för utveckling genom att
reservera lämpliga markområden för besöksnäringens behov. Alternativa lokaliseringar kommer att utgå från
detaljplanens syfte och måste därav ligga i direkt anslutning till Åreskutans skidområde. Då verksamheten
innefattar tunga fordon finns det fördelar i att placera anläggningen skiljt från områden där besökare vistas.
Det är också viktigt med en bra väganslutning. Då anläggningen kommer att innefatta stora byggnader är det
viktigt att beakta anläggningens inverkan på kulturmiljö och landskapsbild.
Lokalprogram samt situationsplan bifogas. Total BYA-behov för samtliga byggnader är ca 5700m², yta för 70
parkeringar tillkommer utöver detta.
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Bedömning
Område 1, Duved:
I Duved finns mark som är möjlig att nyttja i anslutning till skidanläggningen. Marken ägs av
verksamhetsutövaren. Duved ligger i ena änden av skidanläggningen vilket innebär att en lokalisering av
logistikplatsen där skulle leda till långa interna transporter för verksamheten och långa körvägar för
merparten av snöfordonen in i anläggningen. Sträckan från Duved till närmsta avlastning för pistmaskiner i
Björnen är cirka 14 km. Långa transporter för snöfordonen innebär ökad bränsleförbrukning och ökade
utsläpp. En stor del av pistmaskinerna skulle också tvingas korsa Mullfjället och Ullådalen vilket skulle kunna
leda till ökade störningar på rennäring, djurliv och friluftsliv. Då verksamhetsutövaren inte rår över den mark
de måste nyttja för transport över Mullfjället/Ullådalen kan transporter av pistmaskiner från övriga
skidsystemet behöva ske med lastbil längs E14 till Duved.
Områdets västra del innehåller naturvärden i klass 1 vilket innebär att det är av särskild vikt för biologisk
mångfald på nationell och/eller global nivå. En logistikcentral skulle också ligga i direkt anslutning till Mångån
som är skyddat enligt Natura 2000 och som också innebär att en stor del av området ligger inom
strandskyddat område.

Placering av logistikplats väster om västra Hamre, Duved.
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Område 2, Tegefjäll:
I Tegefjäll finns tillgänglig mark söder om E14 som också ägs av verksamhetsutövaren. Marken är
detaljplanelagd och en lokalisering av logistikcentralen där skulle kräva en detaljplaneändring. Det finns inga
kända naturvärden på platsen. Precis som i Duved innebär en lokalisering av logistikplatsen här till långa
interna transporter för verksamheten och långa körvägar för merparten av snöfordonen in i anläggningen. Då
den tillgängliga marken är lokaliserad söder om E14 måste snöfordon ta sig över E14 via den befintliga
skidbron. Skidbrons maxbelastning skulle behöva utredas för att klargöra om det är möjligt. Lokaliseringen i
Tegefjäll skulle också innebära närhet till tätbebyggt område med bostäder vilket innebär en risk för konflikt
med oskyddade trafikanter på området. En ny bullerutredning måste utföras. En planansökan gällande
förutsättningar för förskola placerad i västra delen har inkommit till planenheten vilket, om det beviljas,
kommer krympa ytorna markant. Det östra området ligger till mer än hälften inom strandskyddat område.

Västra ytan är ca 9500 m2. Östra ytan är ca 1300 m2.
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Område 3, Ullådalen parkeringen
I Ullådalen finns mark utan naturvärden tillgänglig på det som idag är
parkering för dagsgäster. Utanför parkeringarna finns inte tillräckligt
stora markytor som inte är antingen våtmark eller har andra naturvärden.
Marken för parkeringarna ägs av verksamhetsutövaren och ytan är
tillräckligt stor för att inrymma logistikplatsen. Den aktuella platsen ligger
på en utsatt plats i landskapet och en anläggning med verkstad och
garage skulle göra stora avtryck i landskapsbilden. Platsen ligger också
cirka 130 m från Ullån som omfattas av Natura 2000. Logistikplatsen
skulle innebära en ökad mängd tunga transporter på Ullådalsvägen,
framför allt den norra delen av Ullådalsvägen vilket kan leda till ökade
störningar på friluftsliv och rennäring. Att förlägga logistikplatsen på
parkeringsytorna skulle innebära ett bortfall av parkeringsplatser som i
dagsläget behövs både för den alpina skidåkningen och för övrigt
friluftsliv i Ullådalen. En liten del i nordvästra hörnet ligger inom
strandskyddat område.

Ullådalens parkeringar

Vy i östvästlig riktning över Ullådalens parkeringarna
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Område 4, Rödkullen centrum (nolläge):
Delar (pistmaskinsgarage och verkstad) av den verksamhet som är tänkt att rymmas inom den nya
logistikplatsen är idag lokaliserad i den norra delen av Rödkullen centrum. Marken ägs av
verksamhetsutövaren och ligger i direkt anslutning till de centrala delarna av skidanläggningen. Då platsen
redan är ianspråktagen och stora delar är bebyggda eller grusade finns inga större naturvärden. Den
nuvarande lokaliseringen i Rödkullens centrala delar leder till många konflikter med oskyddade trafikanter
som rör sig mellan skidområde, parkeringar och servicefunktionerna i området. En lokalisering av
logistikplatsen här innebär ett centralt läge i skidanläggningen vilket minimerar transporter.
Pistmaskinsgaraget kan ligga i direkt anslutning till pisterna vilket innebär minimal körsträcka utanför
skidsystemet. Lokaliseringen är relativt nära E14 vilket är positivt för transporter av varor med mera.
Korsningen E14/Ullådalen kan dock vara problematisk, åtgärder för korsningen utreds inom ramen för
planarbetet. Även väglutningen på Ullådalsvägen kan vara ett problem. För att kunna utveckla området till en
ny bykärna med turistisk inriktning i linje med kommunens översiktsplan behöver marken nyttjas för
centrumändamål. Att utöka logistikplatsen i nuvarande lokalisering skulle innebära en ökning av tunga
transporter vilket inte är önskvärt i en centrummiljö med boenden. Nuvarande byggnader är lokaliserade
inom en gällande detaljplan och är planstridiga. För att kunna utveckla verksamheten på platsen krävs en ny
detaljplan. Cirka 40% av området ligger inom strandskyddat område.
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Område 5, Moenkurvan, Rödkullen:
I Rödkullen finns tillgänglig mark som ägs av verksamhetsutövaren, söder om den så kallade Moenkurvan,
vid infartsvägen till Lantmätarstugan. En lokalisering av logistikplatsen här innebär ett centralt läge i
skidanläggningen vilket minimerar transporter. Pistmaskinsgaraget kan ligga i direkt anslutning till pisterna
vilket innebär minimal körsträcka utanför skidsystemet. Lokaliseringen är relativt nära E14 vilket är positivt för
transporter av varor med mera. Korsningen E14/Ullådalen kan dock vara problematisk, åtgärder för
korsningen utreds inom ramen för planarbetet. Även väglutningen på Ullådalsvägen kan vara ett problem.
Anläggningen kan döljas genom att spara skogsridåer vilket gör att avtrycket i landskapsbilden blir
begränsat. Området har i vissa delar höga naturvärden och flera bäckar som rinner tvärs genom det. Det
finns även myrar och våtmarker med orkidéer som bör bevaras. Vid krönet söder om föreslagen plats finns
risk för ras- och skred. Dessa faktorer gör att ytan som är lämplig för exploatering är begränsad. Cirka 1/3 av
området ligger inom strandskyddat område.

Sida 6 av 9

2022-02-23

Samhällsbyggnadskontoret

Lokaliseringsprövning
Detaljplan för logistikplats i Rödkullen
England 1:2

PLAN.2019.21

Delar av verksamheten som är tänkt att inrymmas i logistikplatsen har tidigare inrymts i kabinbanans
dalstation i centrala Åre. Positivt med denna lokalisering är närheten till E14 och direkt access till
skidanläggningen. Området kring kabinbanan är tänkt att byggas om för att skapa ett nytt nav för
skidåkningen i centrala Åre. I den nya detaljplanen finns inte möjlighet att lokalisera verkstäder och garage
för skidområdets drift. Ytan är också begränsad och nyttjas bättre för boende och service kopplat till
turistnäringen.

Kabinbanans dalstation
Parkeringar väster om VM8:an och öster om Nationalarenan
Parkeringen vid E14 väster om VM8:an 2400 m2. Bredd cirka 21 m. Ägs av Skistar. Parkeringen öster om
VM8:an 2500 m2. Bredd cirka 16 m. Delvis ägd av Skistar.
Övriga möjliga lokaliseringar med närhet till E14 och direkt access till skidanläggningen är i anslutning till
VM8:an och nationalarenan. De markytor som inte är ianspråktagna av byggnader eller pister är idag
parkeringar, en direkt söder om E14 väster om Störtloppet och en annan öster om nationalarenan längs med
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Årevägen. Ytorna är dock begränsade och inte tillräckligt stora för att inrymma logistikplatsen på. Hela östra
delen samt över 50% av västra delen ligger inom strandskyddat område.

Område 7, Björnen:
Möjliga lokaliseringar i Björnen behöver ligga i anslutning till Fröåvägen för att möjliggöra för tunga fordon.
Viss byggbar yta finns norr om Björnen centrum men att förlägga logistikplatsen där skulle innebär ökad trafik
med tunga fordon och farligt gods genom Björnen centrum som redan idag är en problematisk plats
trafikmässigt med många konfliktytor mellan oskyddade trafikanter och fordon. Även korsningen
E14/Fröåvägen är mycket problematisk. Ytan norr om centrum består till stor del av myrmark. I området finns
också flera cykelleder som är viktiga för områdets sommarturism. Ytan ligger i direkt anslutning till pisterna
men Björnen ligger i ena änden av skidanläggningen vilket innebär långa körvägar för merparten av
snöfordonen in i anläggningen. En liten yta i västra delen ligger inom strandskyddat område.

Samlad bedömning
Område 1 (Duved) är olämpligt av flera anledningar. Framför allt är den höga naturvärdesklassningen och
närheten till Natura 2000-skyddat vattendrag skäl till att platsen inte är rimlig för föreslagen användning.
Vidare ligger området långt från majoriteten av pisterna i Åre vilket skulle medföra en stor ökning av utsläpp
och trafik på E14 vid transport till och från logistikcentralen.
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Område 2 (Tegefjäll) ligger förvisso geografiskt väl placerat mitt emellan Åre och Duved, men ser man till
närområdet är platsen problematisk på grund av dels tät bostadsbebyggelse och dels trafiksituationen.
Tegefjäll har bebyggts kraftigt de senaste åren, och området har en hög andel permanentboende. Detta
medför problem sett till fysisk risk för oskyddade trafikanter, men också ökade utsläpp och även
bullerproblematik.
Tunga maskiner måste antingen fraktas med lastbil till områden längre bort (Åre) eller ta sig över E14 för att ta
sig till pistsystemet. Den enda planskilda korsningen som finns är bron över E14 vilket rimligen kan ge
upphov till risker för både trafikanter och fotgängare i området.
Område 3 (Ullådalen parkering) är problematiskt främst på grund av att det ligger ca 130m från Natura 2000skyddade Ullån. Utöver detta pekar ytterligare faktorer på att platsen är olämplig: den redan ansträngda
parkerings- och trafiksituationen längs Ullådalsvägen, eventuellt inkräktande på rennäring, friluftsliv och
rörligt friluftsliv samt en stor, negativ förändring av landskapsbilden.
Område 4 (Rödkullen centrum) är planarbetets noll-alternativ. Området är geografiskt fördelaktigt men har
andra brister som gör platsen olämplig. Logistikcentralen ligger i direkt anslutning till backar och parkeringar i
ett klassiskt familjeområde och utgör således en fysisk risk. Vidare har logistikcentralens behov ökat över tid
vilket gör att man har svårt att expandera på platsen. Logistikcentralen hindrar också skapandet av en ny
bykärna som nämns i Åre kommuns översiktsplan.
Område 5 (Moenkurvan) är det förslag som har färst nackdelar. Platsen har förvisso inte optimala
förutsättningar sett till ras- och skred samt placering på våtmark, men i övrigt finns inga av de nackdelar som
de andra områdena har förutom trafiksituationen. Även här är platsen lämpligare då transport av maskiner
kan ske genom pistområdet, som ligger i direkt anslutning, istället för via E14. Även om Ullådalsvägen under
perioder är hårt belastad tar inte logistikplatsen upp några parkeringsplatser samt ligger lite avsides vilket
gör att lokala trafikrörelser på platsen inte påverkar Ullådalsvägen på samma sätt som t.ex. alternativ 3.
Område 6 (centrala Åre) är direkt olämplig på grund av att ytorna inte räcker till för en fungerande
logistikplats och att lokaliseringen i centrala Åre skapar stora problem i flera aspekter, framförallt
trafikmässigt men också på grund av buller, fysisk risk, ökade utsläpp med mera.
Område 7 (Björnen) präglas av fritidsaktiviteter både sommar och vinter vilket medför fysiska risker.
Kombinerat med långa avstånd till övriga delar av systemet, lokalisering på myrmark samt en redan mycket
komplicerad trafiksituation gör detta platsen olämplig för en logistikcentral.
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