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Inledning
Handlingar

Till planförslaget hör följande handlingar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Planprocessen

Plankarta med planbestämmelser, illustrationskarta
Plan- och genomförandebeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Geoteknisk undersökning
Dagvattenutredning
Lokaliseringsprövning
Grundkarta
Fastighetsförteckning

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 utökat
förfarande enligt beskrivningen nedan, då planen kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Processen regleras i Plan- och bygglagen
(2010:900).
Planarbetet startade 2019. Avsikten är att planarbetet ska pågå fram till
hösten 2022 och att planen sedan ska kunna antas av
kommunfullmäktige.
Handlingarna kommer under planprocessen att finnas tillgängliga på
Åre kommuns hemsida via:
https://are.se/byggabo/planerpagang/logistikplats
Frågor kring detaljplanen besvaras av Åre kommuns planenhet, som nås
via kommunens växel på telefonnummer 0647-161 00.
Synpunkter på samrådshandlingen kan lämnas till planenheten@are.se
eller till Åre kommun, Planenheten, Box 201, 837 22 Järpen.
Synpunkter ska lämnas in skriftligen, senast den 23 maj 2022.
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Planbeskrivning
Planens syfte

Planens syfte är att skapa möjlighet att anlägga en logistikplats för det
alpina 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 samt uppställningsplats för pistmaskiner och annat
material och maskiner som är relaterade till skidområdets drift.

Planens huvuddrag

Logistikplatsen ämnas placeras söder om den så kallade Moenkurvan,
vid infartsvägen till Lantmätarstugan. Anläggningen utgörs av två
större verkstads- och förrådshallar om två våningar samt en carport,
ett antal parkeringsplatser och en miljöstation.
Logistikplatsen kopplas till skidsystemet via en transportled för
pistmaskiner och andra arbetsfordon. Inom dragningen finns också
utrymme för gång- och cykelväg.
Tillfart till anläggningen sker från Ullådalsvägen via befintlig väg till
Lantmätarstugan. Vägen ägs av en samfällighet, och planläggs som
allmän plats för att säkra boendes tillfart.

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:
•

Dagvattenmagasin, diken och släppunkter ska vara utförda
innan startbesked för bygglov för byggnader ges.

Se vidare information under respektive rubrik.

Plandata
Lägesbestämning

Området utgör de södra delarna av Rödkulleområdet, strax nordväst
om Åre by. Platsen ligger längs med Ullådalsvägen vid avfartsvägen till
den så kallade Lantmätarstugan.

Areal och markägoförhållanden

Planområdet är ca 9,5 hektar stort och omfattar de södra delarna av
fastigheten Lien 4:1 samt en mindre del av England 1:4 och Åre-Berge
3:14.
Samtliga fastigheter som planarbetet omfattar är privatägda.
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Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktsplaner och
andra styrdokument

Enligt Åre kommuns översiktsplan, antagen 2017, är Rödkullen ett
område som är lämpligt att utreda för utveckling av en bykärna med
turistisk inriktning. Rödkullen/Ullådalen är en viktig accesspunkt för
skidområdets gäster.
I granskningshandlingen för den fördjupade översiktsplanen för
Åredalen (version 2.0, 2022-03-29) utpekas det aktuella området som
utvecklingsområde för verksamheter. Utifrån Åre kommuns
övergripande planeringsstrategier bedöms Rödkullen som lämpligt att
utveckla då det kan uppfylla strategierna om en attraktiv flerkärnighet
och en hållbar tillgänglighet. Högst exploateringsgrad bör eftersträvas i
Rödkullen centrum, för att åstadkomma en centrumkärna med
kommersiell service och verksamheter som kan stödja
omkringliggande bostadsbebyggelse. Befintliga lokaler för drift och
underhåll av skidsystemet kan med fördel lokaliseras längre söderut för
att göra plats åt ny bebyggelse. Särskilt värdefulla områden såsom
bäckar, våtmarker, orkidéområden och andra områden med höga
naturvärden bör i möjligaste mån undantas från exploatering.
Vegetationsstråk, skogsridåer och hela naturområden bör sparas för
möjligheten att kunna skapa miljöer som är attraktiva, både för boende
och besökare. Det kan även bidra till en hållbar dagvattenhantering

Planeringsstrategier

I Åre kommuns översiktsplan, antagen 2017, finns sex övergripande
planeringsstrategier som ligger till grund för ställningstaganden kring
allmänna intressen och utvecklingsprinciper.
Planera med fokus på hållbar tillgänglighet: En långsiktig
planering för tillgänglighet innebär att vi i framtiden har möjlighet att
röra oss inom, till och från kommunen på ett hållbart sätt och att vi
maximerar möjligheterna att skapa en stark och fungerande
kollektivtrafik. För att uppnå detta behöver vi hushålla med marken
och skapa en effektiv markanvändning. Nya bostäder och större
arbetsplatser bör i första hand lokaliseras där det finns god tillgång till
kollektivtrafik. Fungerande stråk för gång- och cykeltrafik behöver
utvecklas till och från stationer och busshållplatser.
Skapa en attraktiv flerkärnighet: Aktiv planering med satsningar på
goda och attraktiva boendemiljöer med service, aktiviteter och
mötesplatser i strategiska lägen är viktigt eftersom bristen på bostäder
riskerar att bli en begränsning för tillväxt och utveckling. Goda
kollektiva transportmöjligheter som möjliggör arbetspendling mellan
olika samhällen kan sprida utvecklingen som sker i Åredalen till andra
orter i kommunen.
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Se utvecklingsmöjligheterna i regionen: Åre kommun har
förutsättningar för att skapa arbetsmarknads- och tillväxtregioner både
mot Östersund och Trondheim. Genom att skapa en gemensam
regional syn på hur kollektivtrafik och infrastruktur ska utvecklas kan
vi skapa en god inomregional tillgänglighet. Regionens olika orter ska
komplettera varandra – inte konkurrera.
Stärka befintliga bygder: Strategin innebär att vi ska satsa på
befintliga strukturer och syftar till att skapa hållbar utveckling i hela
kommunen. Befintliga bygder ska stärkas genom att tillkommande
bebyggelse lokaliseras i anslutning till befintliga bebyggelsesamlingar.
Initiativ som syftar till att skapa gemensamma lösningar ska
uppmuntras.
Bygga robust: För att undvika naturolyckor och stora framtida
kostnader behöver vi satsa på att redan idag skapa robusta
samhällsstrukturer. Robusta samhällsstrukturer skapas genom att vi
planerar med framförhållning och tar hänsyn till prognoser om
framtida förhållanden. Riskbedömningar och åtgärder ska göras med
en helhetssyn - enskilda projekt måste sättas in i en helhet. Biologisk
mångfald och ekosystemtjänster ska integreras i planering och
byggande. Vid hantering av dagvatten ska naturnära och lokala
lösningar väljas.
Se landskapets potential: Genom ett ökat fokus på att anpassa
exploateringar och åtgärder till landskapet kan vi synliggöra, nyttja och
utveckla landskapet samtidigt som vi bevarar viktiga värden. Hänsyn
ska tas till befintlig bebyggelsetradition och bygdens identitet. Väl
underbyggda avvägningar ska göras mellan olika intressen vid
exploateringar som påverkar areella näringar.
Detaljplaner

Området är inte detaljplanelagt sen tidigare.

Planprogram

Parallellt med att aktuellt planarbete har ett planprogram upprättats för
hela Rödkulleområdet. Programmet samråddes juni till september
2021. Syftet med planprogrammet är att översiktligt utreda
förutsättningar och utgångspunkter för utveckling av området, för att
möjliggöra nya bostäder och en centrummiljö där service och
skidsystem möts. Planprogrammet ger riktlinjer kring övergripande
frågor så som bebyggelsestruktur, dagvattenhantering, grönytor och
vägfrågor för att skapa en helhetsbild för planeringen.
För att möjliggöra en utveckling av Rödkullen centrum måste
nuvarande logistikbyggnader för skidområdets drift flyttas. Det nya
området ska innehålla erforderliga byggnader, uppställningsplatser och
parkeringsplatser för personal.
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Programmet anger att en god utformning och gestaltning av de höga
stödmurar som tillkommer inom logistikområdet är av vikt.
Byggnadshöjder hålls så låga som möjligt och naturmark bevaras
runtom området för att minska bebyggelsens exponering mot
omgivningen. För att minimera intrycket ytterligare och minska risken
för reflexer får inte byggnadernas tak vara av reflekterande material.
Befintlig tillfartsväg ska nyttjas och utformas så att den kan fungera
tillsammans med den nya funktionen. Ingen exploatering ska ske norr
om tillfartsvägen med hänsyn till områdets stabilitetsförhållanden. Vad
gäller dagvatten ska dagens avrinningsmönster efterliknas så långt som
möjligt, för att inte påverka risken för ras och skred. Hela ytan för
logistikplatsen ska inte hårdgöras. Även att bevara vegetation i brant
terräng är viktigt för att inte öka risken för ras och skred i området.
Kommunala beslut

Prövning genom detaljplan medgavs av samhällsbyggnadsnämnden
2019-10-15. Planärendet godkändes samtidigt för utskick på samråd.
Av beslutsunderlaget framgår att det inom området finns en rad olika
naturvärden som måste beaktas vid planläggning. Skogen med höga
naturvärden i den östra delen ska, så långt som möjligt, lämnas orörd
och våtmarker ska bevaras. Strandskyddet kring vattendragen i
området bedöms kunna upphävas med hänvisning till att skidområdets
drift är ett angeläget allmänt intresse som inte kan lösas på en annan
lokalisering utanför strandskyddat område. Längs med bäckarna ska
skyddsbårder med naturlig växtlighet bevaras.
Kommunen beslutade 2020-02-04 om att ett genomförande enligt
planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och att en
miljökonsekvensbeskrivning därav ska upprättas.

Skyddade områden
Riksintressen (3 kap)
Riksintresse friluftsliv

Planområdet ligger inom område av riksintresse för friluftsliv, FZ7
Sylarna – Helags, enligt 3 kap 6 § MB. Riksintresset sträcker sig över
stora arealer, främst kopplat till fjällvärlden och de sjöar och
vattendrag som finns där som ger bra förutsättningar för friluftsliv i
form av skidåkning, vandring, naturstudier, fiske och paddling.

Riksintresse
kulturmiljövård

Området omfattas av riksintresse för kulturmiljö, Z32 Åredalen, enligt
3 kapitel 6 § MB. Värdekärnor i riksintresset är det öppna
odlingslandskapet väster och sydost om Åre med 1800-tals bebyggelse
och den tidiga turismens byggnader med hotell och villor i
nationalromantisk stil.
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Riksintresse naturvård

Åresjön, som är recipient för dagvatten i området, ligger inom ett
område, Medstugan - Åreälven, som är av riksintresse för naturvård
enligt 3 kap 6 § MB. Syftet med riksintresset är att skydda älvdalen och
odlingslandskapet.

Riksintresse rennäring

Delar av Ullådalen, ca 4 km norr om programområdet, omfattas av
riksintresse för rennäringen enligt 3 kap 5 § MB. Områden av
riksintresse för rennäringen är strategiska platser som flyttleder, svåra
passager, uppsamlingsplatser och kalvningsområden samt
betesområden. Området hör till Kalls sameby

Riksintresse
kommunikationer

E14 söder om planområdet är av riksintresse för kommunikationer
enligt 3 kap 6 § MB och ingår i det av EU utpekade Trans European
Transport Network, TEN-T.

Särskilda
hushållningsbestämmelser (4 kap)
Riksintresse rörligt
friluftsliv

Stora delar av Åre kommun är utpekade som riksintresse för det
rörliga friluftslivet, fjällvärlden enligt 4 kap 2 § MB. Här ska turismens
och friluftslivets intressen särskilt beaktas vid exploateringar.

Riksintresse skyddade
vattendrag

I Åreälven och Dammån/Storån (inklusive tillhörande käll- och
biflöden) får inte vattenkraftverk samt vattenreglering eller
vattenöverledning för kraftändamål utföras.
Aktuellt planarbete berör inte riksintresset.

Natura 2000

Stora delar av planområdet omfattas av strandskydd från flera bäckar
vars recipient är Åresjön som ingår i EU:s nätverk för värdefull natur,
Natura 2000. Skyddet syftar till att bevara naturtyper och livsmiljöer
för olika arter.

Miljökvalitetsnormer
(5 kap)
MKN för vatten

För vattenförekomsten Åresjön, som är recipient för dagvatten från
planområdet, är den ekologiska statusen otillfredsställande med
målsättning att den ska vara god år 2021. Den kemiska
ytvattenstatusen är otillfredsställande med målsättning att den ska nå
god status.

Miljökonsekvensbeskrivning (6 kap)
Undersökning av
betydande
miljöpåverkan

En undersökning av betydande miljöpåverkan har genomförts och
kommunen bedömer att ett genomförande enligt planen kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan. Det betyder att det ska
genomföras en strategisk miljöbedömning med tillhörande
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miljökonsekvensbeskrivning (MKB), där relevanta miljöaspekter
behandlas.
Avgränsningssamråd

För att hitta en lämplig omfattning och fokusera på de betydande
miljöaspekterna har ett samråd genomförts med Länsstyrelsen i
Jämtlands län. Med grund i samrådet ska följande aspekter bedömas i
en MKB:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avrinning till Natura 2000-område
Betydande miljöpåverkan på grund av tillåten användning
inom planområdet enligt 4 kap § 34 PBL
Riksintresset för friluftslivet
Riksintresset för det rörliga friluftslivet
Riksintresset för kulturmiljövården
Riksintresset för kommunikationer
Strandskydd
Påverkan på landskapsbilden
Trafiksäkerhet
Instabilitet i mark- eller de geologiska grundförhållandena: risk
för ras, skred etc
Dagvatten under byggnation och drift
Risk för utsläpp
Påverkan på någon hotad djurart enligt Artdatabankens
rödlista eller EU:s art- eller habitatdirektiv
Betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan

Skydd av områden (7
kap)
Strandskydd

Två större bäckar, Englandsbäcken i väster och Bergebäcken i öster,
rinner genom planområdet. I anslutning till våtmarkerna i området
finns flera mindre rännilar. Samtliga vattendrag genererar strandskydd
vilket innebär att i stort sett hela planområdet ligger inom
strandskyddat område.
För att verksamheten som detaljplanen möjliggör ska fungera effektivt
är det viktigt att den ligger i direkt anslutning till skidområdet och det
är även viktigt med en bra väganslutning. Då verksamheten innefattar
tunga fordon finns det fördelar i att placera anläggningen skiljt från
områden där besökare vistas. Alternativa lokaliseringar har utretts i den
lokaliseringsprövning som tillhör planhandlingarna. Totalt har 7 olika
områden undersökts varav aktuell plats (benämnd Moenkurvan) har
bedömts som mest lämplig utifrån planens syfte.
Med stöd i lokaliseringsprövningen bedöms strandskyddet kunna
upphävas med stöd av det särskilda skäl som anges i 7 kap 18 c § 4 p,
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området som upphävandet avser behövs för att utvidga en pågående
verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området.
Vattenskyddsområde

Strax söder om området finns ett sekundärt vattenskyddsområde för
Englandsviken.

Förutsättningar
Naturmiljö
Mark och vegetation

Bortsett från den grusväg som går i öst-västligriktning genom
planområdet består marken av oexploaterad naturmark. Norr om
grusvägen är marken beväxt med tät granskog och lutar brant mot
syd/sydväst. I öster är granskogen mindre tät. Söder om grusvägen
består marken till stora delar av våtmark som omges av björkskog med
inslag av gran. På våtmarkerna finns flera mindre områden med
orkidéer. Söder om det relativt flacka området med våtmarker blir
terrängen betydligt brantare, släntkrönet går i den nedre delen av
planområdet.

Naturvärden

Enligt skogsvårdsstyrelsens inventering som genomfördes 2011 har
den luckiga granskogen i den norra delen av området höga
naturvärden. Naturvärdena består av förekomst av grova
naturvärdesträd över 40 cm i diameter som är cirka 135 år gamla, lågor
(liggande döda träd) samt en rik högörtsflora med arter som torta och
stormhatt. Marken är kalkpåverkad och har rörligt markvatten.
Marksvampfloran är rik.
Skogsstyrelsens inventering och beståndsdata visar på en förhöjd risk
för stormfällning i området. Det grundar sig i att området är hårt utsatt
för vind, att marken är erosionsbenägen och att området är mycket
bördigt vilket innebär att de granar som växer i området blir höga och
därmed vindkänsliga.
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Större delen av planområdet klassas som naturvärdesklass 3 i den
naturvärdesinventering som genomfördes 2020 (Väg & Miljö). I väster
återfinns örtrik granskog (objekt 49 i kartan ovan) och norr om
grusvägen växer frodig granskog (objekt 129 och 130). I öster har
granskogen naturvärdesklass 2 (objekt 51), där den är flerskiktad och
rik på lågor i olika nedbrytningsgrad. Flera naturvårdsarter som
signalerar höga skogliga värden och lång kontinuitet har påträffats.
Skogen bär spår av avverkning. Biotopen är allmänt förekommande.
Söder om grusvägen består området främst av myrmarker med
naturvärdesklass 3 (objekt 131). Områdets hydrologi är i dagsläget till
viss del påverkad, bland annat genom att vägdiket leder bort vatten
från sluttningen ovanför. I myrmarkerna förekommer orkidéer.
Samtliga orkidéarter i Sverige är fridlysta och omfattas av
artskyddsförordningen. Vid naturvärdesinventeringen 2020 påträffades
fläcknycklar, brudsporre, tvåblad och ängsnycklar inom planområdet,
vanligt förekommande orkidéer i detta landskap. Dispens krävs innan
åtgärder vidtas inom området.

Vattendrag

Två större bäckar, Englandsbäcken och Bergebäcken, rinner genom
planområdet. Englandsbäcken ligger i anslutning till den västra
fastighetsgränsen och har på grund av stora lutningar i terrängen ett
högt flöde vid nederbörd och snösmältning. Bäcken har på sträckan en
djup ravinbildning där lokal erosion förekommer. Vid inventeringen
har man inte påträffat några tydliga spår efter slamströmmar längs
bäcken.
Bergebäcken är även den en kraftigt vattenförande bäck som rinner
genom den östra delen av området. Bäcken ligger i en brant bäckfåra
och är till stor del nederoderad till berg. Det finns mycket få tecken på
pågående erosion och man har inte påträffat några tydliga spår efter
tidigare förekomst av slamströmmar. Båda bäckarna mynnar i Åresjön.
Bäckarna i området bedöms ha naturvärden i form av bäckmiljön i sig
och i form av den kantzon med träd och högörtsvegetation som
omger bäckarna.

Dagvatten

En dagvattenutredning har tagits fram för att klargöra förutsättningar
och behov av åtgärder för hantering av dagvatten för hela
Rödkulleområdet. Utredningen baseras till stor del på en
ytavrinningsmodell samt en utredning över ras- och skredrisker
(Sweco, 2017). Utredningen har därefter kompletterats för hela
området (WSP, 2021) samt med en detaljerad dagvattenutredning för
aktuellt planområde (Arctan, 2021).
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Generellt i Rödkullen finns ett mycket stort antal mer eller mindre
permanenta avrinningsstråk och bäckar. Det nuvarande
avrinningsmönstret fördelar ut dagvattnet i många stråk som sedan
avleds i öppna system. Genom planområdet rinner som tidigare
beskrivet Englandsbäcken i väster och Bergebäcken i öster. Tillfälliga
vattendrag uppstår även vid snösmältning och skyfall. Jordtäcket i
området huvudsakligen tunt, vilket leder till att vattnet har svårt att
infiltrera utan rinner av på ytan eller strax under ytan direkt på
berggrunden. Marken är periodvis vattenmättad, både i skogen och i
myrområden samt mellan synliga vattendrag. Den direkta avledningen
leder även till snabba transporter av vatten och eventuella vattenburna
partiklar eller föroreningar.
Utöver de många rinnvägarna återfinns inom planområdet även flera
myrmarksområden som har en viktig magasinerande funktion.
Myrmarkområdena bedöms utgöra mycket stora värden ur ett
dagvattenperspektiv.
Längs grusvägen genom planområdet finns fyra kända
trumgenomföringar och en sidotrumma. Trumgenomföringen längst
västerut genomleder Englandsbäckens flöde. Övriga
trumgenomföringar genomleder det dagvatten som genereras norr om
vägen. Ett av de många rinnstråken ovanför infartsvägen är mer
framträdande på grund av en trumma som genomleder dagvatten
genom Ullådalsvägen i detta läge. Denna trumgenomföring har
troligen ”matat” den mest framträdande myrmarken i mitten av
planområdet.
Åresjön är recipient för dagvatten från området, och ingår i Åreälvens
Natura 2000-område samt omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten.
Dagvattenåtgärder behöver utformas så att inte flödes- och
föroreningsbelastningen på Åresjön ökar, eller att det blir en ökad
slamtransport till sjön till följd av en ökad erosion i området.
Vid förändringar inom avrinningsområdet bör dagens
avrinningsmönster efterliknas i så stor utsträckning som möjligt, för att
undvika ökade flöden i vissa delar.
Geotekniska
förhållanden

Jordlagren söder om vägen, där byggrätten föreslås, utgörs till största
delen av lerig siltmorän och lermorän (Materialtyp 5A och
tjälfarlighetsklass 4), som överlagras av ett tunt lager mulljord eller torv
(<1m). Utförda sonderingar visar att bergnivån ligger på djup som
varierar mellan ca 6–11m djup. Grundvattennivån har uppmätts till
+503,2 (ca 3,6m under marknivå) på en punkt som är centralt belägen
på den föreslagna byggrätten. Utifrån noteringar i området bedöms
denna observation enligt utredningen var tveksam (möjligtvis påverkad
av täta jordlager).
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Övergripande geotekniska utredningar som gjort för Rödkulleområdet
visar på att stabiliteten inom området inte är tillfredsställande för
branta slänter och delar av förekommande ravinbildningar. Se vidare
information under rubriken Ras och skred (s.12).
Kulturmiljö

Söder om planområdet finns ett sluttande, öppet jordbrukslandskap
med småskalig bebyggelse som är väl synligt från E14 och från Åre by.
I landskapet ligger en radby, kallad högen, som bedöms vara
kulturhistoriskt värdefull. I odlingslandskapet finns äldre gårdsmiljöer
med byggnader från 1800-talet.

Befintlig bebyggelse

Inom planområdet finns ingen befintlig bebyggelse.
Närområdet är sparsamt bebyggt. Cirka 60 meter sydöst om
planområdet ligger ett fritidshus på fastigheten Åre-Berge 3:9, och 200
meter öster om planområdet ligger Lantmätarstugan på fastigheten
Åre-Bräcke 1:21. Båda fastigheterna ombesörjs av vägen som korsar
planområdet.

Service

Restauranger finns vid parkeringen i Rödkullen men är endast öppna
under vintersäsongen. I övrigt finns service som butiker, restauranger,
bibliotek och skola i Åre by cirka 4 km resväg från planområdet.

Kommunikationer

Planområdet nås via Ullådalsvägen, drygt 1 km uppåt från E14.
Närmaste busshållplats finns längs med Årevägen, cirka 2 km från
planområdet. Tågstation finns i Åre by. Under vintersäsongen passerar
skidbussar från Åre och Duved under området dagtid.
Ingen gång- och cykelväg finns till området i dagsläget, men planeras
inom ramen för utbyggnaden av Rödkulleområdet.

Rekreation

Det alpina skid- och cykelområdet återfinns strax öster om
planområdet.
Ullådalen, som ligger nordväst om planområdet, är ett populärt
område för friluftsliv och rekreation.

Störningar och risker
Ras och skred

En detaljerad ras- och skredutredning med tyngdpunkt på
benägenheten för moränskred och slamströmmar har tagits fram för
hela Rödkulleområdet (Sweco, 2017). Moränras och efterföljande
slamströmmar uppkommer oftast i anslutning till bäckraviner. Ett
mindre ras i en brant ravinsluttning kan sätta jordmassor i rörelse vilka
sedan följer ravinens väg nedåt. Ras och skred i raviner gör även

12

Åre kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Detaljplan för logistikplats i Rödkullen
Samrådshandling

PLAN 2019.21
2022-04-28

jordmaterial tillgängliga för slamströmmar som kan bildas vid senare
eller samtidiga högflöden.
I utredningen har stabilitetsberäkningar utförts i en sektion av
Englandsbäcken nedströms aktuellt område vilka visar på mycket låg
säkerhet mot skred. Stabilitetsberäkningar har även utförts i en sektion
av Bergebäcken nedströms aktuellt område vilka visar på godtagbar
säkerhet mot skred.
Erosion i studerade vattendrag, Englandsbäcken och Bergebäcken,
påverkar inte exploateringsområdet enligt den fördjupade
stabilitetsutredning som genomfördes av Tyréns 2021. Dock bör
omhändertagande av dagvatten från byggnader och hårdgjorda ytor
planeras omsorgsfullt för att inte skapa problem med erosion i nya
områden.
Stormfällning

Naturvärdesinventeringen visar att Rödkulleområdet i sin helhet har
förhöjd risk för stormfällning jämfört med en genomsnittlig skog i det
omgivande landskapet. Den ökade risken förstormfällning förklaras av
att området är hårt utsatt för vind, att marken är erosionsbenägen och
att området är mycket bördigt vilket innebär att de granar som växer i
området blir höga och därmed vindkänsliga. De träd som har störst
risk att fällas i stormar är granar, och främst de granar som står
ensamma eller i långsmala grupper.
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Planförslag
Förenlighet med
Översiktsplan

Planförslaget anses förenligt med översiktsplanen, som anger
Rödkullen som ett område som är lämpligt att utreda för utveckling av
en bykärna med turistisk inriktning. För att det ska vara möjligt
behöver den befintliga logistikplatsen inom Rödkullen centrum
omlokaliseras. Planförslaget ligger därmed i linje med intentionerna i
översiktsplanen.
Samrådshandlingen för den fördjupade översiktsplanen för Åredalen
anger att bebyggelse kopplade till skidsystemet eller kan prövas inom
området. Planförslaget är även förenligt med detta. Ny bebyggelse
anpassas och placeras i förhållande till topografin och landskapet, i
enlighet med FÖP:ens riktlinjer.

Bebyggelse
Tillkommande
bebyggelse

Inom planområdet planeras för en logistikanläggning för skidområdets
drift. Tillkommande bebyggelse planeras i form av en större
verkstadshall, ett mindre garage/förråd, carports och
uppställningsytor.
Den tillkommande verkstadsbyggnaden är tänkt att inrymma verkstad,
pistmaskingarage, tvätthall, ca 30 kontorsplatser, personalytor för ca 90
personer samt en tillhörande källare för förråd och lagerytor. Den
mindre byggnaden utgör en möjlig expansion av logistikplatsen i
framtiden, för att skapa hållbarhet i planeringen och möjliggöra en
utveckling över tid.
Till detta behövs carports och uppställningsplatser för pistmaskiner
och annat material och maskiner som är relaterade till skidområdets
drift. Utöver byggnader planeras platsen att rymma en tankstation för
diesel, miljöstation samt markparkeringar för personal.

Planområdets
gestaltning

För att möjliggöra anläggningen planeras området att fyllas upp till en
plan yta genom fyllnadsmassor på flertalet meter. Att fyllnadsmassorna
återplanteras är viktigt för att etableringen ska smälta in i omgivningen.
Naturmark bevaras runtom tillkommande bebyggelse för att minska
bebyggelsens exponering mot omgivningen. Vegetation i brant terräng
är även viktig att bevara för att inte öka risken för ras och skred i
området.
Tillkommande byggnadskroppar behöver till sin funktion vara stora
och skrymmande, vilket gör att de kommer vara framträdande i
landskapet. Platsen anses tålig ur landskapsbildsynpunkt men
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byggnadernas höjd, tak och fasadfärg anpassas för att uppnå en god
helhetsverkan mellan funktion och anpassning till platsen.
Byggnadshöjden hålls så låg som möjligt för att inte byggnaderna ska
uppfattas från kulturmiljöerna söder om planområdet samt för att
minska dess synlighet från Ullådalen. För att minimera intrycket av
byggnaderna och minska risken för reflexer i backarna för skidåkarna
samt i Ullådalen får inte byggnadernas tak vara av reflekterande
material. Materialval som är tillåtna är till exempel sedum, papp, matta
takpannor och mattlackerad takplåt i mörka kulörer.

Planbestämmelser
Allmän platsmark

Allmän plats planläggs med NATUR för att bevara områdets känsliga
skogsmark. Vägen får användning GATA för att säkra tillfart både för
verksamheten, boende längre in på vägen samt för en eventuell gångoch cykelväg. Pistmaskinsleden ska tillrättaläggas med genomsläppligt
material för att inte ändra hydrologin i området.

Kvartersmark

Kvartersmarken planläggs huvudsakligen för användning verksamheter
(Z) och dagvattenanläggning (E1). För att säkerställa att byggnader inte
uppförs söder om den riskgräns för ras och skred som fastställts i
geoteknisk undersökning ges en stor del av området egenskapen
prickmark (marken får ej förses med byggnad). Tillåten nockhöjd över
nationellt nollplan sätts till 523 meter i västra delen av området
respektive 515 meter i östra delen. Gällande utformning tillämpas
förbud mot reflekterande takmaterial.

Sociala aspekter
Tillgänglighet

Inga bostäder planeras inom planområdet. De människor som
kommer att vistas inom området är främst personal som är knuten till
skidanläggningen. Tillgänglighetskraven följer BBR och bevakas i
bygglovet.

Barnperspektiv

Genom att omlokalisera logistikplatsen från Rödkullen centrum där
många skidåkare och besökare befinner sig till ett mer ostört område
minskas risken för konflikter och olyckor mellan tunga maskiner och
besökare till skidområdet, däribland barn.

Gator och trafik
Biltrafik

Den befintliga grusvägen genom planområdet planeras att rustas upp
och breddas. Eftersom ras- och skredrisken är förhöjd norr om vägen
så sker breddningen söderut från befintligt läge, för att lämna området
i norr orört från slänter så långt som möjligt.
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Infarten från Ullådalsvägen förläggs ca 40 m sydväst om nuvarande
läge för att åstadkomma en säkrare korsning med bättre lutning och
möjlighet för större fordon att komma ut och in från planområdet.
Vägen planeras fortsatt att samnyttjas med de fyra fastigheterna sydost
om planområdet – en lantbruksenhet, två småhusfastigheter samt den
så kallade Lantmätarstugan med 20 bäddar.
Pistmaskiner och
skotertrafik

Logistikplatsen kommer att trafikeras av pistmaskiner och snöskotrar
som behöver snölagda vägar att köra på. Möjlighet till rundkörning
runt pistmaskinsgaraget krävs, samt åtkomst till carports och
uppställningsytor.
För att nå skidområdet planeras en pistmaskinsgata längs med
Ullådalsvägen för att koppla an till Skidområdet vid Bräckeliften.
Pistmaskinsgatan föreslås förläggas längs med Ullådalsvägens
sträckning för att minimera ingreppet i skogsområdet med höga
naturvärden.
Skidområdet nås endast via pistmaskin eller skoter, inga skidvägar till
och från logistikplatsen planeras.

Parkering

Inom planområdet planeras cirka 70 markparkeringar för personal till
logistikplatsen och skidområdet.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området ingår idag i gemensamhetsanläggningen Lien GA:12 för
avloppsledning men den nya etableringen ska anslutas till det
kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Det finns i
dagsläget inget ledningsnät fram till området, varför det behöver
byggas ut och dimensioneras utifrån hela den tillkommande
exploateringen i Rödkulleområdet.

Dagvatten

Principer för dagvattenhantering inom planområdet följer till stor del
de principer som arbetats fram inom planprogram för Rödkullen.
Inom området behöver dock våtmarker tas i anspråk för byggnation
och kan därför inte bevaras som naturliga magasin. Planens planerade
utformning med stora hårdgjorda ytor samt avlånga
byggnadsstrukturer innebär en stor förändring mot nuvarande
avrinningsmönster och markanvändning. Samtidigt ger de nya stora
ytorna och upprustningen av infartsvägen goda möjligheter till en
planerad höjdsättning och stora möjliga ytor för fördröjning genom att
området måste fyllas upp med bergkross eller liknande.
Nedan presenteras de åtgärder som föreslås inom planområdet.
Planens huvudåtgärd för det dagvatten som behöver tas omhand inom
planområdet är anlagda fördröjningsmagasin under logistikplatsens yta,
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men alla åtgärder hänger samman och går in i varandra. För att uppnå
tillräcklig rening av dagvattnet måste flera åtgärder läggas i en serie
såsom krossmagasin  översilning  erosionsskydd. För att
möjliggöra en etappvis utbyggnad av området delas
dagvattenhanteringen in i två delområden, västra och östra.
Erforderliga magasinsvolymer för fördröjning av 20-årsregn med
klimatfaktor 1,5 beräknas till 300 m3 för det västra delområdet och 41
m3 för det östra.

Följande punkter ska genomföras för att uppnå god
dagvattenhantering:
Bibehålla befintligt avrinningsmönster och genomleda naturliga flöden
Dagvattenhanteringen ska delas upp i naturliga flöden och hantering
av det dagvatten som uppstår som en följd av exploateringen. Det är
av yttersta vikt att de naturliga flödena som avrinner ovanifrån
fortsättningsvis tillåts rinna igenom obehindrat och med tillräcklig
kapacitet även efter exploateringen. Avrinningsmönstret ska återställas
till nuvarande mönster så snart som möjligt nedan de förändrade
ytorna. De naturliga flödena som ska genomledas opåverkade gällande
flöde och föroreningar. Höjdsättningen av vägen är viktig för att
fördela flöden och för att återleda de naturliga flödena till befintliga
släppunkter nedan exploateringen (se magenta linjer och pilar ovan
infartsvägen, blå rinnpilar samt släppunkter i figuren).
I logistikplatsens mellersta del ska en genomledande dagvattenledning
anläggas (se genomgående grön linje mellan vägdike och släppunkt).
Trummor behövs även vid Englandsbäcken och Bergebäcken.
Planerad höjdsättning
Höjdsättningen av området är avgörande för en god
dagvattenhantering. Detta för att nå de föreslagna dagvattenåtgärderna
samt för att skydda byggnader och övriga anläggningar.
Höjdsättningen ska även ta hänsyn till områdets skyfallshantering.
Inom ytorna för logistikplatsen ska höjdsättningen sprida dagvattnet i
flera punkter över planen. I dessa punkter ska gallerbrunnar placeras
för att leda ned dagvattnet till underliggande magasin. Brunnarna ska
placeras strategiskt så att tillräcklig kapacitet uppnås (ej för stor
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bidragande yta) samt så att alla ytor tas ned i magasinet för
fördröjning. Placeringar av gallerbrunnar och en planerad höjdsättning
har utförts i förprojekteringen.
Instängda områden får inte tillskapas genom lågpunkter där
okontrollerade dämningssituationer kan uppstå. Områdena där särskild
fokus riktas på höjdsättning är de långsträckta byggnaderna
(pistmaskinsgarage, carportar och verkstad mm) så att lågpunkter med
gallerbrunnar nås samt att dagvatten kan avrinna från byggnaderna.
Öppna vegetationstäckta vägdiken
Infartsvägens vägdiken ska anläggas vegetationstäckta. Eftersom nya
vägdiken kommer att anläggas när infartsvägen upprustas blottläggs
mark som i nuläget är vegetationstäckta. De nya vägdikena inklusive
dess slänter ska återigen anläggas vegetationstäckta. Detta för att
uppnå en trögare och renare avrinning. Befintlig vegetation kan i
samband med markarbetena skalas, sparas och bevattnas för att sedan
återföras till dikena. Vegetationen har förutom goda
dagvattenegenskaper även en armerande funktion för att minska risken
för erosion.
Fördröjningsmagasin och erosionsskydd
Planens huvudåtgärd är fördröjningsmagasin. Dessa har till syfte att
fördröja dagvattnet som genereras på de nya ytorna tillbaka till
nuvarande flödessituation. Eftersom logistikplatsen ska fyllas upp med
bergkross eller liknande så bedöms möjligheten för att uppnå
tillräckliga volymer och även med säkerhetsmarginal som mycket goda.
Det viktiga är att uppfyllningsarbetena samordnas noggrant med
dagvattenhanteringen. Hur stor yta som kan utgöra tillgänglig
fördröjningsvolym blir beroende av hur den underliggande terrassen
höjdsätts. De gallerbrunnar som placeras i flera punkter på planen
leder dagvattnet ner i magasinet. För tekniska specifikationer se
dagvattenutredningen.
Utloppsledningarna ska mynna till de identifierade släppunkterna
nedan logistikplatsen. Släppunkterna ska omsorgsfullt erosionsskyddas
med stenkross och vegetation. För illustration av krossmagasin,
gallerbrunnar/genomföringar, flödesbegränsad utloppsledning samt
erosionsskydd och översilning se figur nedan.

18

Åre kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Detaljplan för logistikplats i Rödkullen
Samrådshandling

PLAN 2019.21
2022-04-28

Erosionsskydd
Samtliga slänter såsom slänter i och intill vägdiken och slänter nedan
logistikplatsen ska erosionsskyddas. Ytor där erosionsskydd i form av
vegetationstäckta slänter eller stensatta erosionsskydd bedöms viktigt
är markerade med grönt i figuren.
Även de identifierade släppunkterna ska erosionsskyddas genom att
större klippblock, mindre sten och vegetation anläggs. Om möjligt kan
stenblock och sten av varierande storlek som påträffas inom planen
återanvändas för detta ändamål eftersom dessa kommer passa in i
omgivningen på ett mer estetiskt sätt.
Skyfallshantering
Vid extrema regn blir det generellt sett svårt för dagvattensystem att
hantera de flöden som uppstår. I scenarion när marken blir mättad,
ledningar går fulla och anläggningar svämmar över, så avrinner istället
dagvattnet ytligt på mark. För att undvika risk för skador vid sådana
situationer krävs att marken planeras omsorgsfullt höjdmässigt så att
avledning av dagvatten kan ske på ett säkert sätt. För logistikplatsen
innebär det exempelvis en planerad höjdsättningen av ytorna närmast
byggnader och för logistikplatsen som helhet. För helheten ska
gallerbrunnarna omhänderta de normala flödessituationerna och när
dessa inte hinner ta undan vid en skyfallssituation ska flödet avrinna
över ytan söder ut. Det är en fördel om flödena vid en skyfallssituation
sprids på bred front längs logistikplastens södra långsida i stället för att
flödet koncentreras till enstaka punkter.
Snöupplag
Uppläggningsytor för snö bedöms finnas på de erosionsskyddade
omkringliggande slänterna samt i de intilliggande ytorna av naturmark.
Här kan fastläggning av eventuella föroreningar och sedimentering ske.
Vid snösmältning behöver vattnet ges möjlighet att avledas ytligt för
översilning. Därför ska snöupplag undvikas i direkt anslutning till eller
rakt på befintliga snabbare och naturliga avrinningsstråk.
Omhändertagande av dagvatten under byggtiden
Under bygg- och etableringsfasen ska tillfälliga lokala
sedimenteringsfällor anordnas inom planområdet om det föreligger
risk för slamtransport. Det är fördelaktigt om dessa anläggs i flera
punkter snarare än endast i en punkt. För förslag till strategiska
punkter se dagvattenutredning. Val av slutliga placeringar avgörs
genom syn på den aktuella platsen. Viktigt är att tillräcklig volym
skapas och att en tillräcklig låg hastighet på flödena uppnås, så att
ursköljning av uppsamlat sediment inte sker.
Dagvattenåtgärder för byggskedet ska planeras och placeras ut i god
tid innan övriga markarbeten påbörjas. Grundprincipen är att
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dagvattnet i alla lägen ska vara hanterat innan det når ett befintligt
vattendrag/vattenstråk.
Det bedöms också vara fördelaktigt om markarbeten kan planeras till
torrare väderlek och till perioder med låga flöden.
Övriga åtgärder såsom planerad entreprenad, utbildning samt drift och
skötsel
Det bedöms vara av stor vikt att exploateringen av logistikplatsen
utförs planerat med hänsyn till dagvattenhanteringen. Med detta avses
att de tillfälliga sedimentationsfällorna ska lokaliseras och anläggas i
god tid innan markarbetena påbörjas. Även gångordningen av
markarbetena ska planeras noggrant för att minimera risken för
exempelvis sedimenttransport. Det bedöms exempelvis vara positivt
om entreprenaden kan ske etappvis. Med detta avses att exempelvis
vegetation kontinuerligt skalas av och återläggs i kortare sträckor i
stället för att långa sträckor blottläggs över längre tid. Etablering,
gångordning och tillvägagångssätt av markarbetena ska planeras med
hänsyn till de principer som beskrivs i dagvattenutredningen.
Det är nödvändigt att drift- och skötselanvisningar arbetas fram för de
dagvattenanläggningar (fördröjningsmagasinet) som byggs i området.
Detta skapar förutsättningar för god funktion över tid.
Kontrollprogram med kontinuerliga tillsynsronder med tätare intervall
än vanligtvis ska också ingå. Detta för att diken och trummor ska
hållas rensade och öppna för att skapa förutsättningar för bra flöden
och minimerande av risken för dämningssituationer.
Förslagsvis kan en gemensam genomgång/utbildning genomföras
inför start av markarbetena. Vid detta tillfälle skulle bakgrunden till
varför en god dagvattenhantering är viktig beskrivas och de
framarbetade principerna och funktionerna för dagvattenhanteringen
presenteras.
El och uppvärmning

Kommande bebyggelse ska anslutas till Jämtkrafts elnät. Elledning
finns längsmed Ullådalsvägen.
Uppvärmning och nerkylning ska hanteras inom programområdet och
hållbara energisystem ska nyttjas. I förstudien ”Rödkullen Energisystemanalys” bedöms närvärmelösning som komplement till
elförsörjningen kunna ge den största miljömässiga hållbarheten av de
analyserade alternativen tack vare dess höga grad av självförsörjning av
energi samt en hög andel förnybar och återvunnen energi.

Teleledningar och
bredband

Optokabel finns utmed Ullådalsvägen för påkoppling till fibernätet.
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Avfallshantering

Anläggningen ska anslutas till Åre kommuns renhållnings- och
källsorteringssystem.

Räddningstjänst

Planområdet ligger inom ca 20 minuters insatstid från
räddningsstationen i Åre by. Istället för ett konventionellt
släckvattennät med brandposter planeras hela Rödkulleområdet
försörjas genom vattenkiosker. En VA-plan för hela Rödkulleområdet
är under framtagande, dimensionering och placering av vattenkiosker
ska utgå från denna.

Planens konsekvenser
Miljömässiga
konsekvenser

En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram parallellt med
planarbetet. Sammanfattningsvis innebär planförslaget ett ingrepp i ett
tidigare minimalt påverkat naturområde och att en mindre våtmark
kommer att tas i anspråk. Om de skyddsåtgärder som beskrivs i
MKB:n, dagvattenutredningen och den geotekniska utredningen följs
blir konsekvenserna för det nedströmsliggande Natura 2000–området
små. Under förutsättning att relevanta och redovisade skyddsåtgärder
vidtas bedöms inte detaljplanen ge upphov till någon betydande
miljöpåverkan.

Naturvärden

Konsekvenserna av exploateringen inom planområdet innebär att ett
naturområde med påtagligt naturvärde förstörs, bestående av bland
annat myr- och våtmarker. Exploateringen innebär också att en mindre
del av naturområdet med höga barrskogsvärden i nordöstra delen av
planområdet som har potential att utvecklas till nyckelbiotop tas i
anspråk för en ny pistmaskinled.
I västra delen av planområdet finns två objekt med påtagliga
naturvärden i naturvärdesinventeringen som kan påverkas marginellt,
en granskog och Englandsbäcken med omgivande svämplan.
Englandsbäcken kommer att behöva en längre kulvert än dagens under
den väg som ska förstärkas in till planområdet och skogsområdet kan
eventuellt påverkas av omledningar av vatten från uppströmsliggande
rinnstråk.
Detta skogsområde kommer att påverkas av pistmaskinseden
sträckning och ungefär 0,5 hektar av sammanlagt 7 hektar behöver tas
i anspråk. Hydrologin i skogsområdet bedöms dock inte påverkas
eftersom pistmaskinleden byggs med genomsläppligt material. I den
naturvärdesinventering som gjordes av Skogsstyrelsen 2011, inom
ramen för den tidigare versionen av planprogrammet för Rödkullen,
bedömdes inte detta område ha ett naturvärde av nyckelbiotopsklass
på grund av för stor påverkan av tidigare skogsbruk.
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Det finns risk för att kantzonseffekter uppkommer då områden
ianspråktas vilket medför att det lokalt kan bli torrare i fuktiga
områden, vilket i sin tur ofta medför att naturvärden som tar upp en
liten yta i fuktiga miljöer försvinner.
Fjällnära skog är generellt känslig för förändringar i luftfuktighet vilket
exempelvis kan ske om omgivande marker ianspråktas eller genom
ökad vindgenomströmning när angränsande områden ianspråktas.
Enstaka plantor av orkidéer i planområdet riskerar att försvinna på
grund av exploateringen. En artskyddsutredning har utförts för hela
Rödkullen-området för fåglar och den bedömning som gjorts är att
förbuden i artskyddsförordningen inte riskerar att falla ut på grund av
denna exploatering. Detta under förutsättning att de försiktighets- och
skyddsåtgärder som föreslås inom planområdet genomförs. Det
viktigaste är att bevara de naturvärdesobjekt som har bedömts ha höga
naturvärden samt att bevara naturliga rinnstråk och myrmarker i så
stor utsträckning som möjligt.
Enligt en överenskommelse med länsstyrelsen kommer en
artskyddsdispens att lämnas in av exploatören avseende alla orkidéarter inom hela Rödkullen-området. Artskyddsdispensen avser risk för
skada på enskilda plantor av orkidéer även om den planerade
verksamheten inte bedöms påverka bevarandestatusen för någon av
arterna.
Vatten

Våtmarker är känsliga vid exploateringar och ofta svårhanterade.
Våtmarkernas naturvärden kopplas främst till ostörd hydrologi, men
även kulturpåverkan, kvävetillgång samt igenväxning. Att anlägga
diken i närheten kan påverka våtmarker negativt. Om diken anläggs
uppströms en våtmark kan det minska mängden vatten som når
området. Om diken anläggs in i våtmarken kan det genom
kvävetillförsel påverka områdets flora till en mer kvävegynnad.
Hårdgjorda ytor utanför våtmarkerna kan påverka våtmarkerna genom
att dra med sig sediment som avläggs på våtmarkerna.
Byggande i eller intill vattenmiljöer bör därför undvikas så långt det är
möjligt. Genom att låta diken övergå i översilningsmarker innan de
släpps vidare mot vattendrag kan vattenkvaliteten hållas på en god
nivå.
Sammantaget finns det risk att planförslaget påverkar vattendragen
Englandsbäcken samt Bergebäcken och våtmarker negativt. Påverkan
på bäcken bedöms ske i liten omfattning då exploatering i anslutning
till vattendraget ska undvikas. På så vis kan störningar och negativa
effekter på djur- och växtmiljöer begränsas.
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Då vattendrag i området ingår i Åreälvens avrinningsområde, som
skyddas enligt Natura 2000, ska exploatören söka de tillstånd som
krävs för planens genomförande.
Dagvatten

Exploatering av planområdet riskerar att förändra dagvattnets
avrinningsmönster med plötsligare flödestoppar som följd av ökad
andel hårdgjorda ytor. Dagvattenflödet kan orsaka problem som
dämning, översvämning och erosionsskador samt föra med sig
föroreningar och sediment ut i recipienten. Risken för transport av
sediment är större i början av en exploatering och innan vegetation
etablerats (Arctan Infrakonsulter, 2021).
De nya stora ytorna och upprustningen av infartsvägen ger dock goda
möjligheter till en planerad höjdsättning och stora möjliga ytor för
fördröjning genom att området måste fyllas upp med bergkross eller
liknande.
Planförslaget innebär att halter av bens(a)pyren, koppar, zink, och
kvicksilver inklusive kadmium och nickel ökar på platsen. Föreslagen
reningslösning som är med i beräkningarna består av
fördröjningsmagasin med krossfyllnad och efterföljande översilning.
För att reningen ska få bra effekt behöver dessa anläggningstyper
anläggas i serie.
Alla föroreningshalter ligger under de riktvärden som också redovisas i
beräkningar efter exploatering och rening.
Vid ett 100-årsregn kommer logistikplatsen påverkas med ökat flöde,
dock i regel med vattendjup som djupast runt 0,25 m. Vattenflöden
utanför bäckarna kan dock medföra en ökad risk för erosion och ras.
Klimatförändringar med högre flöden innebär en ökad risk för ras,
erosion och sedimenttransport till Åresjön.
Pistmaskinsleden planeras att korsa Bergebäcken där risken är hög för
materialtransport i samband med anläggandet och därmed är åtgärder
viktiga där för att flödet i Bergebäcken förblir obehindrat. Norr om
pistmaskinsleden ligger Ullådalsvägen som begränsar mängden
ytavrinnande dagvatten mot pistmaskinsleden. Det finns en
trumgenomföring i väster där pistmaskinsleden planeras att ansluta
mot logistikplatsen och en genomföring för Bergebäcken.
Det är viktigt att dagvatten omhändertas inom området för att inte
medföra ett ökat flöde i bäckarna som kan leda till översvämning,
erosion och sedimentation. Infiltrationsförhållandena på området
kommer minska där ytor hårdgörs och det kan bli större behov av det
utanför. Föreslagna dagvattenanläggningar behöver underhållas för att
fungera långsiktigt.
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Landskapsbilden innefattar värden i form av upplevelsen av natur- och
kulturmiljöer i området, hur möjligheter till friluftsliv och rekreation
ser ut, invanda stråk, orienterbarhet samt tillgång till vyer, fria siktlinjer
och vackra utblickar mot fjällvärlden. Områden som är oexploaterade
är mest känsliga för påverkan på landskapsbild. Planområdet är
oexploaterat och nya stråk i form av bilvägar, parkeringsytor, och
andra anläggningar inom planområdet kommer medföra en förlust av
skog som bidrar till att området öppnar upp sig tydligare mot kalfjället.
Planområdet bedöms trots allt vara relativt tåligt mot påverkan då det
ligger i anslutning till vägar samt har omgivande skog som till viss del
döljer bebyggelse.
Påverkan bedöms bli märkbar och värdet på landskapsbilden bedöms
vara högt, vilket innebär märkbara negativa konsekvenser. I plankartan
regleras byggnadernas höjd och utformning för att påverkan på
omgivningen ska minskas.
Kulturmiljön bedöms inte påverkas negativt.

Bebyggelse

Planförslaget innebär att ny bebyggelse placeras på oexploaterad mark.
Närområdet är sparsamt bebyggt och det är främst de bebyggda
fastigheterna Åre-Berge 3:9 och Åre-Berge 1:21 som blir berörda av
planförslaget då de nyttjar samma tillfartsväg.

Rennäring

Kalls sameby har uttryckt oro kopplat till att en utökad exploatering
försvårar möjligheterna för renarna att få beta i ro, vilket påverkar
dräktiga vajor negativt. Ytan för vinterbete kommer att minska och
verksamheten riskerar att påverka samebyns renskötsel negativt.
Med kumulativa effekter genom exploatering av Rödkullens
programområde, logistikplatsen och andra platser inom
vinterbetesmarkerna kan de försämrade förutsättningarna på sikt leda
till större negativa konsekvenser både för den samiska kulturen och
hälsan inom samebyn.
Effekten begränsas något av existerande befintlig exploateringen i
Åredalen och inom programområdet redan påverkat vinterbetet i
näromådet och redan idag medför störningar för rennäringens
bedrivande. Möjligheten till stora och sammanhängande lavmarker
med god betesro är här redan begränsade.
Planområdet i sig bedöms inte vara av så stor betydelse för
rennäringen på grund av barriärer i form av närliggande vägar.
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Utifrån utförda beräkningar i den fördjupade stabilitetsutredning
(Tyréns, 2021) bedöms området söder om grusvägen, som i
planförslaget markerats som byggrätt, som lämpligt att exploatera
utifrån att stabiliteten inom området är tillfredsställande, under
förutsättning att geotekniska åtgärder vidtas. Vilka åtgärder och inom
vilka områden är beroende av planerad anläggning och ska utredas i
kommande skeden.
Området norr om grusvägen och upp till Ullådalsvägen bedöms ha en
låg säkerhet vad gäller stabilitet, på grund av den branta terrängen.
Inom detta område bör ingen exploatering ske utan vidare
kompletterande utredning. Vid exploatering söder om området bör
även säkerheten för detta område beaktas utifrån att skredmassor från
högre liggande parti kan föras ner och över vägen.
Ingrepp bör minimeras i slänten norr om grusvägen för att säkerställa
att stabiliteten behålls. Främst i släntfot där ett ingrepp annars kan leda
till att stabiliteten försämras i slänten. Blir det ändå nödvändigt med
schakt i dessa slänter ska åtgärder vidtas för att minimera ingrepp i
slänten, exempelvis genom att anlägga stödmur för att bibehålla
befintlig släntlutning.
Ytavtäckning av organiska jordar ska utföras för samtliga områden
aktuella för uppfyllnad. I möjligaste mån kan dessa avbaningsmassor
återanvändas som släntbeklädnad. I läget för sättningskänsliga och
större laster (dvs. stödmurarna som erfordras i nedre delen av
området) ska även utskiftning av den ytliga moränen utföras. Detta
både för att minska sättningar och för att undvika
stabilitetsproblematik.
Fyllnadsslänter kan anläggas med en maximal lutning på 1:2.
Fyllningsslänter nedanför stödmuren bör ej anläggas brantare än 1:3
för att uppnå tillfredsställande stabilitet. Det är viktigt att alla
fyllnadsslänter erosionsskyddas väl.

Sociala konsekvenser Området kring Rödkullen bedöms ha höga värden för riksintresse för
friluftsliv då det har goda förutsättningar för vandring, cykling eller
vintersport. Friluftslivet påverkas något negativt av planförslaget
eftersom det försvinner en yta för friluftsaktiviteter. MKB:n för
planprogrammet redovisar att flera ”gröna passager” har sparats
mellan planerad bebyggelse vilket gynnar det rörliga friluftslivet. Detta
gäller dock ovanför Logistikområdet. Genom planförslagets område
har inga gröna passager sparats, men ytan är begränsad och det finns
en barriär redan i form av infartsvägen samt Ullådalsvägen ovanför
planområdet. Friluftsaktiviteter som kan utföras inom planförslagets
område är begränsat på grund av läget och lokaliseringen bedöms inte
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stå i konflikt med riksintressets värdekärna och bedöms därmed inte
heller påverka riksintresset påtagligt negativt. Planförslaget bidrar till
att möjliggöra genomförande av hela planprogrammet som i sin tur
bedöms bidra positivt till att utveckla Ullådalen och Åreskutan som
turistattraktion vilket stärker en del av riksintresset för friluftsliv då fler
människor får möjlighet att ta del av området och utöva vintersport.
Inga stigar inom området påverkas. Den närmaste stigen/leden finns
en bit österut.
Trafik och
kommunikation

Trafikflödet kommer öka in på infartsvägen till planområdet och
medför en ökad risk för olyckor. Antalet tyngre transporter kommer
öka.
Planförslaget innebär dock en central lokalisering i skidanläggningen
vilket minimerar transporter.
Risk för halka längs Ullådalsvägen kan öka på lång sikt på grund av
ökade klimatförändringar som innebär att en större del av nederbörden
blir i form av regn.
Planförslaget bidrar till att uppnå planprogrammet som inverkar
positivt på trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningen mellan E14
och Ullådalsvägen samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder för korsningen
mellan Ullådalsvägen och infartsvägen.

Ekonomiska
konsekvenser

Åres förutsättningar för alpin skidåkning är den viktigaste grundstenen
i kommunens ekonomiska motor. Logistikplatsen är essentiell för drift
och underhåll av skidanläggningen, och är därför fundamental för Åres
attraktionskraft som turistort.
En flytt av logistikcentralen från den nuvarande placeringen i
Rödkullen innebär också på kortare sikt att mark som är lämplig för
turistisk exploatering frigörs. Detta medför positiva ekonomiska
effekter både på kort och lång sikt då turistnäringen ytterligare
förstärks.

Sammanfattad
bedömning av
planförslaget

•

•

Planförslaget bedöms vara förenligt med den
kommunövergripande översiktsplanen och
granskningshandlingen för FÖP Åredalen då en flytt av
logistikplatsen från Rödkullen centrum till den aktuella platsen
möjliggör utveckling av en ny bykärna med turistisk inriktning.
Utvecklingen bedöms uppfylla planeringsstrategierna om en
attraktiv flerkärnighet samt en hållbar tillgänglighet.
I planarbetet ska kommunen avgöra vilken användning av
marken som är mest lämplig. En avvägning ska då ske mellan
allmänna och enskilda intressen. I det här planarbetet har
kommunen gjort en avvägning mellan det allmänna intresset av
bevarandet av hela området som naturområde och det enskilda
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intresset av att utveckla verksamheten för den alpina
skidåkningen på Åreskutan. Det här har medfört att delar av
området planläggs som natur och delar om området planläggs
för att möjliggöra för ett verksamhetsområde för skidområdets
drift.
En miljökonsekvensbeskrivning för projektet har tagits fram.
Under förutsättning att relevanta och redovisade
skyddsåtgärder vidtas bedöms inte detaljplanen ge upphov till
någon betydande miljöpåverkan. Lokaliseringsprövningen som
gjorts visar att lokaliseringen är den mest lämpade med
utgångspunkt i syftet.
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Genomförandebeskrivning
Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplaneläggning

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

Genomförandetid

Samråd: Vår 2022
Granskning: Höst 2022
Antagande: Vinter 2022

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

Ansvarsfördelning
Detaljplaneläggning

Åre kommun upprättar kompletta planhandlingar och ansvarar för
planens handläggning enligt plan- och bygglagen. Åtagandet inbegriper
de arbetsinsatser som krävs för att upprätta planförslaget fram till att
detaljplanen antas och vinner laga kraft. I det arbetet ingår även
dokumentation och arkivering.

Vägar

Exploatören säkerställer om- och utbyggnaden av tillfartsväg.

Vatten och avlopp

Exploatören säkerställer att beställa och hantera eventuella
inkopplingar och installationer. Kostnad för ledningsdragning och
andra tekniska anläggningar faller på exploatören.

Dagvatten

Exploatören säkerställer utbyggnad av systemlösning enligt förslag i
dagvattenutredningen.
Under bygg- och etableringsfasen ska tillfälliga lokala
sedimenteringsfällor anordnas inom planområdet om det föreligger
risk för slamtransport enligt vad som föreskrivs i
dagvattenutredningen. Dagvattenåtgärder för byggskedet ska planeras
och placeras ut i god tid innan övriga markarbeten påbörjas.
Grundprincipen är att dagvattnet i alla lägen ska vara hanterat innan
det når ett befintligt vattendrag/vattenstråk.
Det bedöms vara av stor vikt att exploateringen av logistikplatsen
utförs planerat med hänsyn till dagvattenhanteringen. Med detta avses
att de tillfälliga sedimentationsfällorna ska lokaliseras och anläggas i
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god tid innan markarbetena påbörjas. Etablering, gångordning och
tillvägagångssätt av markarbetena ska planeras med hänsyn till de
principer som beskrivs i dagvattenutredningen.
Det är nödvändigt att drift- och skötselanvisningar arbetas fram för de
dagvattenanläggningar (fördröjningsmagasinet) som byggs i området.
Kontrollprogram med kontinuerliga tillsynsronder med tätare intervall
än vanligtvis ska också ingå. Detta för att diken och trummor ska
hållas rensade och öppna för att skapa förutsättningar för bra flöden
och minimerande av risken för dämningssituationer.
El

Exploatörerna säkerställer att beställa och hantera eventuella
inkopplingar och installationer. Eventuell kostnad och flytt av
ledningar och liknande hanteras i samråd mellan fastighetsägare och
Jämtkraft Elnät AB.

Huvudmannaskap

Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Det finns en tradition i
Åre kommun att planlägga för enskilt huvudmannaskap. Inom
planområdet finns allmän platsmark natur. Denna användning ligger
norr om tillfartsvägen samt söder om byggrätten med syftet att bevara
områdets skogsmark. Planens syfte är att möjliggöra en specifik
verksamhet för skidområdets drift, området är inte tänkt att användas
av allmänheten. Av dessa orsaker har det bedömts som rimligt att
kommunen inte är huvudman för allmän plats.

Avtal
Ramavtal och
exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal har inte bedömts nödvändigt i denna
exploatering.

Planavtal

Ett planavtal har upprättats mellan Åre kommun och exploatören. I
planavtalet regleras bland annat villkor och kostnader för planarbetet.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning

Då anslutningen till Årevägen föreslås dras om behövs ett servitut för
vägen på fastigheten England 1:4. En mindre del av byggrätten i den
sydöstra hörnet av planområdet sträcker sig över fastigheten ÅreBerge 3:14 vilket innebär att det behövs en fastighetsreglering även
där.
Fastighetsägaren som initierat detaljplanen ansvarar för att eventuella
avstyckningar, sammanslagningar och likande genomförs. Kostnader
för servitut/rättigheter bekostas av berörda.

29

Åre kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Gemensamhetsanläggningar och
samfälligheter

Detaljplan för logistikplats i Rödkullen
Samrådshandling

PLAN 2019.21
2022-04-28

Lien 4:1 är en till ytan stor fastighet som omfattas av flertalet
gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter. De rättigheter
som berör planområdet är två ledningsrätter utmed Ullådalsvägen
(2321-07/30.1 för starkström/tele och 2321-2017/11.2 för optofiber).
Den befintliga vägen som går genom området är en enskild väg,
Bräcke GA:11, som förvaltas av Lantmätarstugans
samfällighetsförening.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Exploatören bekostar planarbetet.

Tekniska frågor
Anvisningar för
bygglov

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:
•

Dagvatten och riskhantering byggskede.

Tekniska utredningar
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Ett genomförande av detaljplanen bedöms medföra betydande
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför
tagits fram i samband med planarbetet. I MKB inarbetas
skyddsåtgärder som ska följas vid genomförandet av detaljplanen.

Utredningar

Till planarbetet har följande utredningar tagits fram:
•
•
•

Dagvattenutredning, Arctan, 2021-07-09
PM Geoteknik - Fördjupad stabilitetsutredning, Tyréns,
2021-05-11
Miljökonsekvensbeskrivning, Sweco, 2022-04-25

Övergripande underlag för planprogram Rödkullen:
•
•
•
•
•

Naturvärdesinventering Rödkullen, Väg & miljö, 2020-12-11
Kärlväxtinventering, Väg & miljö, 2020-11-10
Sammanställning av fågelinventeringar, Väg & miljö,
2020-11-10
Landskapsanalys Rödkullen, Sigma, 2021-04-01
Detaljerad utredning av stabilitets- och avrinningsförhållanden
i Rödkullen, Sweco, 2017-11-30
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Översiktlig geoteknisk undersökning Rödkulleprojektet i Åre,
Sweco, 2012-09-28

Plan- och genomförandebeskrivningen har upprättats av Fredrika
Sandblom, Martin Engdahl och Sofia Widmark på uppdrag av
Kommunstyrelsen. Arbetet har genomförts i samråd med
tjänstepersoner inom Samhällsbyggnadskontoret på Åre kommun.
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