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Tyck till om planprogram för Rödkullen!
Välkommen med synpunkter under
programsamrådet 21/6-6/9 2021
Planprocessen
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. Detta planprogram har
skickats till dig för att kommunen vill att du ska veta vilka planer som finns för Rödkullen samtidigt
som kommunen vill höra vad de som bor och verkar i området har för åsikter om den kommande
utvecklingen. Planprogrammet är nu ute på samråd. Det betyder att du har möjlighet att tycka till om de
tankar och planer som finns. Efter att samrådstiden för programmet har gått ut kommer de åsikter som
kommit in sammanställas i en programsamrådsredogörelse och planenhetens tjänstepersoner kommer
att lyfta frågan till samhällsbyggnadsnämnden om planprocessen ska fortsätta in i detaljplaneskedet
och i så fall vad den kommer att innehålla. Om planen inte har justerats utifrån dina åsikter så kommer
en motivering till varför finnas med i programsamrådsredogörelsen. Det är först i detaljplaneskedet
som juridiska bestämmelser för markens användning kommer att bestämmas. Även i denna process
kommer de finns möjlighet att yttra sig om de kommande planerna. Processen kring hur man upprättar
en detaljplan regleras i Plan- och bygglagen. Läs mer om den på Åre kommuns hemsida https://are.se/
byggabo/samhallsplanering/detaljplanering.
Handlingarna kommer under samrådstiden att finnas tillgängliga på kommunhuset i Järpen, Åre
bibliotek samt Åre kommuns hemsida via: https://are.se/byggabo/planerpagang/planprogram-rodkullen
Synpunkter på programförslaget lämnas till planenheten@are.se eller till
Åre kommun, Planenheten, Box 201, 837 22 Järpen.
Synpunkter ska lämnas in skriftligen, senast den 6 september 2021.

Möte
På grund av rådande coronapandemi kommer programsamrådsmöte att hållas digitalt. Läs mer och
anmäl ditt deltagande på kommunens hemsida. Har du frågor om planprogrammet är du välkommen att
kontakta planarkitekt Annalena Wigge som nås via kommunens växel på telefonnummer 0647-161 00.

Utskick och annons
Direktutskick har gjorts till de som bedöms vara berörda sakägare. Har du inte fått ett brev hem är du
ändå välkommen med synpunkter. För att nå ut till många har programmet annonserats ut i ÖstersundsPosten, Länstidningen Östersund, Jämtlands tidning, kommunens hemsida och på Facebook.
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Sammanfattning av planprogram för Rödkullen
Åre är en expansiv ort som under en längre tid har haft en växande befolkning och stadig tillväxt
vad gäller turistisk utveckling. Besöksnäringen är Åres största näring och grunden till den positiva
utvecklingen som skett i Åredalen de senaste 20 åren. I kommunens översiktsplan anges Rödkullen
som en möjlig kärna för byggnationer med turistisk inriktning. I området finns goda möjligheter till
att skapa en attraktiv centrummiljö där service och skidsystem möts. Eftersom området är stort och
innehåller flera viktiga intressen har kommunen valt att inleda planprocessen med ett planprogram där
utgångspunkter, mål och avsikter presenteras. Planprogrammet syftar till att utreda övergripande frågor
i ett tidigt skede, innan enskilda detaljplaner påbörjas, för att skapa en helhetsbild för planeringen.
Planprogrammet föreslår utveckling av en ny turistisk by i det område som idag är utgångspunkt för
den alpina skidåkningen i Rödkullen. I byn planeras för en centrumkärna med restauranger, service
och tillfälligt boende, omgivet av ny bostadsbebyggelse. Totalt planeras för ca 7200 nya bäddar
och ca 20 000 m2 verksamheter samt en utveckling av skidområdet. En viktig grundprincip är att
bostadsbebyggelsen ska ha direkt tillgång till skidsystemet med ski in/ski out-möjligheter.
Platsens naturliga förutsättningar är planprogrammets utgångspunkt. Genom att bevara viktiga
gröna stråk är avsikten att motverka fragmentering och minska störningar på växt- och djurliv.
Områdets bebyggelse ska vara väl anpassad till platsen och landskapet, planprogrammets tillhörande
gestaltningsprinciper ger ett ramverk för en sammanhållen arkitektur i området.
Samtliga förslag på bebyggelseområden ligger öster om Ullådalsvägen, vägen blir en naturlig gräns mot
Ullådalen som är ett viktigt rekreationsområde året om. Övergripande riktlinjer för dagvattenhantering
har formulerats för att säkerställa att området inte ska orsaka ökade risker för översvämning, ras och
skred och sedimentering av vattendrag.
I samband med att området utvecklas behöver skidsystemet utökas för att kunna hantera den ökade
mängden människor. Utveckling av familjeområdet, fler lättare nedfarter och nya liftar föreslås.
Programmet skapar förutsättningar för ett väl fungerande skidområde och kopplingar till övriga
aktiviteter på Åreskutan och till friluftslivet i Ullådalen.
De största negativa miljökonsekvenserna av programförslaget rör påverkan på naturvärden,
rennäring och landskapsbild. Det gäller framför allt föreslagna delområden i södra Buustamon. Övriga
miljöaspekter bedöms få större negativa konsekvenser i ett nollalternativ än genom programförslaget.
Fler människor i Åredalen innebär en ökad närvaro av mänsklig aktivitet i fjällen, vilket påverkar både
naturmiljön och rennäringen. Exploateringen tar naturresurser i anspråk till förmån för tätortsutveckling,
men genom att koncentrera en stor del av bebyggelsen till ytor som redan är ianspråktagna söker
planförslaget åstadkomma ett effektivt resursutnyttjande och minimera negativ påverkan på
omgivningen.
Exploateringen medför ett ökat bostadsutbud i Åredalen, och genererar fler arbetstillfällen framför
allt kopplade till besöksnäringen. Planförslaget stärker även tillgången till det rörliga friluftslivet för
fler människor, vilket är positivt för folkhälsan. Åredalen växer och utvecklingen medför behov av
investeringar i kommunal infrastruktur, men bedöms på sikt kunna ge samhällsekonomiska vinster.
Utveckla en turistisk fjällby med bostäder, kommersiell service och goda kommunikationer i ett skidnära läge,
med hög arkitektonisk kvalitet och så liten påverkan på naturmiljön som möjligt.
Bevara naturmark och gröna stråk och främja kopplingar till friluftslivet i närområdet.
Utgå från platsens naturliga förutsättningar, koncentrera bebyggelsen och bevara områdets naturkaraktär.
Förbättra kommunikationerna till och från området och främja en bilfri vistelse.
Skapa en robust samhällsstruktur genom god dagvattenhantering.
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Inledning
Här beskrivs programmets syfte och bakgrund samt vilka polistiska mål
och andra ställningstaganden vi måste förhålla oss till
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INLEDNING

Planprogrammet
Bakgrund

Huvuddrag

Åre är en expansiv ort som under en längre tid har haft
en växande befolkning och stadig tillväxt vad gäller
turistisk utveckling. Besöksnäringen är Åres största
näring och grunden till den positiva utvecklingen som
skett i Åredalen de senaste 20 åren. I kommunens
översiktsplan anges Rödkullen som en möjlig kärna för
byggnationer med turistisk inriktning. I området finns
goda möjligheter till att skapa en attraktiv centrummiljö
där service och skidsystem möts. Diskussionerna kring
att utveckla en ny bykärna med fritidshusbebyggelse
i Rödkullen har pågått i många år. Projektet fick
en nystart 2017 då ett nytt planbesked gavs för att
utreda områdets lämplighet för bebyggelse. Eftersom
området är stort och innehåller flera viktiga intressen
har kommunen valt att inleda planprocessen med ett
planprogram där utgångspunkter, mål och avsikter
med området presenteras.

Planprogrammet föreslår utveckling av en ny turistisk
fjällby i det område som idag är utgångspunkt för den
alpina skidåkningen i Rödkullen. I byn planeras för en
centrumkärna med restauranger, service och tillfälligt
boende, omgivet av ny bostadsbebyggelse. Totalt
planeras för ca 7200 nya bäddar och ca 20 000 m2
verksamheter samt en utveckling av skidområdet. En
viktig grundprincip är att bostadsbebyggelsen ska ha
direkt tillgång till skidsystemet med ski in/ski out.

Syfte och mål

Samtliga förslag på bebyggelseområden ligger öster
om Ullådalsvägen, vägen blir en naturlig gräns mot
Ullådalen som är ett viktigt rekreationsområde året
om. Övergripande riktlinjer för dagvattenhantering
har formulerats för att säkerställa att området inte ska
orsaka ökade risker för översvämning, ras och skred
och sedimentering av vattendrag.

Platsens naturliga förutsättningar är planprogrammets
utgångspunkt. Genom att bevara viktiga gröna stråk
är avsikten att motverka fragmentering och minska
störningar på växt- och djurliv. Områdets bebyggelse
ska vara väl anpassad till platsen och landskapet,
planprogrammets tillhörande gestaltningsprinciper ger
ett ramverk för en sammanhållen arkitektur i området.

Planprogrammet syftar till att utveckla attraktiva
boenden och en centrummiljö där service och
skidsystem möts, med stor hänsyn till platsens
naturmiljö och landskapsbild. I planprogrammet ska
övergripande frågor så som dagvattenhantering
och vägfrågor lösas i ett tidigt skede, innan enskilda
detaljplaner påbörjas, för att skapa en helhetsbild för
planeringen.

I samband med att området utvecklas behöver
skidsystemet utökas för att kunna hantera den ökade
mängden människor. Utveckling av familjeområdet, fler
lättare nedfarter och nya liftar föreslås. Programmet
skapar förutsättningar för ett väl fungerande
skidområde och kopplingar till övriga aktiviteter på
Åreskutan och till friluftslivet i Ullådalen.

Målformulering
Utveckla en turistisk fjällby med bostäder, kommersiell service och goda kommunikationer i ett skidnära läge,
med hög arkitektonisk kvalitet och så liten påverkan på naturmiljön som möjligt
Bevara naturmark och gröna stråk och främja kopplingar till friluftslivet i närområdet
Utgå från platsens naturliga förutsättningar, koncentrera bebyggelsen och bevara områdets naturkaraktär
Förbättra kommunikationerna till och från området och främja en bilfri vistelse
Skapa en robust samhällsstruktur genom god dagvattenhantering
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Process
Planprocessen är en prövning där ett områdes lämplighet för ett visst ändamål utreds. Ett
planprogram kan tas fram som en inledande del av planprocessen för att översiktligt utreda
förutsättningar, utgångspunkter och mål för projektet. Ett planprogram görs ofta över ett större
område och ger struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.
Programmet samråds med bland annat myndigheter, föreningar, allmänheten och markägare
i berört område för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget. På så sätt skapas en tidig
dialog inför fortsatt planering. Tanken är att kommunens beslutsunderlag ska breddas med
erfarenheter och synpunkter och att de som berörs ska få möjlighet till insyn och påverkan
innan alla ställningstaganden är låsta.
Efter programsamrådet arbetas planförslaget om utifrån inkomna synpunkter, innan det
godkänns av kommunfullmäktige. Planprogrammet är en riktning och en vision som ligger till
grund för kommande detaljplaner, och kan inte överklagas då det inte antas eller är en juridiskt
bindande handling.

8
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INLEDNING

Källa: Lantmäteriet och geodatasamverkan
Ortofoto över programområdet

Lokalisering i Åredalen

Plandata
Lägesbestämning och areal
Programområdet omfattar ett cirka 250 hektar stort område beläget på Åreskutans
sydvästra sida. Genom området slingrar sig Ullådalsvägen mellan E14 i söder och
Ullådalen i norr. I norr och väster ligger Ullådalens friluftsområde med skidspår och
vandringsleder. Pister för den alpina skidåkningen på Åreskutan återfinns österut.
Söderöver sträcker sig området ner till skogen ovanför det öppna jordbrukslandskapet
väster om Åre by.

9
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Markägoförhållanden
I programområdet ingår ett stort antal fastigheter.
Stora delar ägs av privata fastighetsbolag, övriga
fastigheter är privatägda och består både av större
markägor och av tomter för småhusbebyggelse kring
Buustamon. Åre kommun äger ingen mark i området.
Syftet med det stora programområdet är att kunna
utreda planeringsförutsättningarna i ett större
perspektiv. Ingen förändring av markanvändningen
planeras för fastigheter med befintlig
småhusbebyggelse inom området.
Programområdet omfattar helt eller delvis följande
fastigheter: Bräcke 1:8, Bräcke 1:38-45, Bräcke 1:48-50,
Bräcke 1:52-60, Bräcke 1:63, Bräcke 1:66, Bräcke 1:8384, Bräcke 1:86-91, Bräcke 1:94, Bräcke 1:96-97, Bräcke
1:99, Bräcke 1:100, Bräcke 3:1, Bräcke 3:5, England 1:2,
England 1:3, England 1:4, England 1:7, England 2:2, Lien
1:15, Lien 4:1, Mörviken 1:75, Åre-Berge 3:19 samt ÅreBerge S:1 (samfällighet).

Markägoförhållanden
Företag
Privat
Samfällighet

Källa: Lantmäteriet och geodatasamverkan

Fastighetskarta

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan

Goda kollektiva transportmöjligheter som möjliggör
arbetspendling mellan olika samhällen kan sprida
utvecklingen som sker i Åredalen till andra orter i
kommunen.

I Åre kommuns översiktsplan, antagen 2017, finns sex
övergripande planeringsstrategier som ligger till grund
för ställningstaganden kring allmänna intressen och
utvecklingsprinciper. Strategierna utgår från våra stora
framtidsutmaningar och syftar till att nå målbilden om
attraktiva och långsiktigt hållbara samhällsstrukturer.

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.

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.

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

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.
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Utbyggnadsområden
Odlingsland- Tegefors-Ängarna
skap Duvedsbyn

INLEDNING

Utredningsområde
Rödkullen

Åre

Duved

Gruvlandskap Fröå
gruva
Möjliga utbyggnadsområden V Björnänge
och Ö Björnen

J

Odlingslandskap
Björnänge-Såå

Utsnitt ur Kommunövergripande översiktsplan 2017

Möjliga kompletteFöretagsområde
ringsområden
Brattland-Undersåker Hålland - Slagsån
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Edsåsen
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Detaljplaner
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Skyddade områden
Riksintresse friluftsliv

Riksintresse naturvård

Programområdet ligger inom riksintresse för friluftsliv,
FZ6 Åreskutan och FZ7 Sylarna - Helags, enligt 3 kap
6 § MB. Gränsen mellan de två riskintresseområdena
går strax norr om Rödkullen centrum. Området
Sylarna- Helags sträcker sig över stora arealer
och i riksintressebeskrivningen anges att de sjöar
och vattendrag som finns inom området ger bra
förutsättningar för friluftsliv i form av skidåkning,
vandring, naturstudier, fiske och paddling. Åreskutan
beskrivs som ett lättåtkomligt naturområde med
utmärkta förutsättningar för skidsport och vandring.

Åresjön som är recipient för dagvatten från
programområdet 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 kommunikationer
Tillfartsvägen till programområdet ansluter till E14 som
är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap
8 § MB. E14 ingår även i det av EU utpekade Trans
European Transport Network, TEN-T. Vägarna som
ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse.

Riksintresse rörligt friluftsliv

Riksintresse rennäring

Programområdet omfattas i sin helhet, liksom stora
delar av Åre kommun, av riksintresse för det rörliga
friluftslivet, fjällvärlden enligt 4 kap 2 § MB. Här ska
turismens och friluftslivets intressen särskilt beaktas
vid exploateringar.

Delar av Ullådalen, ca 3 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 kulturmiljövård
De södra delarna av programområdet omfattas av
riksintresse för kulturmiljövården, Z32 Åredalen,
enligt 3 kap 6 § MB. Värdekärnor i riksintresset är det
öppna odlingslandskapet väster och sydost om Åre
med 1800-talsbebyggelse och den tidiga turismens
byggnader med hotell och villor i nationalromantisk
stil. Odlingslandskapet återfinns utanför
programområdet i söder.

Riksintresse skyddade vattendrag
Programområdet ligger i sin helhet inom riksintresse
för skyddade vattendrag, enligt 4 kap 6 § MB. I
Åreälven (inklusive tillhörande käll- och biflöden)
får inte vattenkraftverk samt vattenreglering eller
vattenöverledning för kraftändamål utföras.

Översikt riksintressen som inte omfattar programområdet i sin helhet. Karta: Boverket

12
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Strandskydd
Då flertalet vattendrag i varierande storlek
rinner genom området omfattas en stor del av
marken av strandskydd. Strandskyddet kommer
därmed att behöva upphävas inom planerade
bebyggelseområden. De större vattendragen
i området är Buustabäcken, Englandsbäcken,
Bergebäcken och Bräckebäcken. Utöver dessa bäckar
finns ett stort antal ej namngivna mindre bäckar.
Åre kommuns översiktsplan (2017) anger att områdena
kring Rödkullen är möjliga utredningsområden
för bebyggelse av turistiskt boende. Det anges
även att fritidsbostäder för alpinåkning bör
lokaliseras med ski in/ski out för att minimera
behovet av personbilar och på så vis bidra till
hållbar tillgänglighet. I samrådshandlingen för
den fördjupade översiktsplan för Åredalen nämns
Rödkullen som ett möjligt exploateringsområde.
Förtätning av området motiveras som lämpligt utifrån
att det uppfyller planeringsstrategin om attraktiv
flerkärnighet. Exploateringen bedöms vara viktig för
tätortsutvecklingen vilket är att se som ett angeläget
allmänt intresse enligt 7 kap 18c § 5 p miljöbalken.

Foto på vattendrag i området

Biotopskydd

Natura 2000

Biotopskydd syftar till att skydda värdefulla
naturmiljöer och förbättra förutsättningarna för att
långsiktigt bevara den biologiska mångfalden. Det
finns två olika former av biotopskyddsområde. Dels ett
generellt skydd för vissa biotoptyper som är skyddade
i hela landet såsom stenmurar i jordbruksmark och
alléer. Dels finns skydd för särskilda biotoper som kan
beslutas i varje enskilt fall. Inga biotopskyddsområden
har identifierats inom programområdet.

Genom programområdet rinner flertalet större och
mindre bäckar. Bäckarna mynnar i Ullån och Åresjön
som ingår i EU:s nätverk för värdefull natur - Natura
2000. Skyddet syftar till att bevara naturtyper och
livsmiljöer för olika arter. Det är förbjudet att utan
tillstånd bedriva verksamheter eller vidta åtgärder
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i Natura
2000-områden.

Miljökvalitetsnormer

Inventeringar av programområdet visar att det
finns skogsområden med höga naturvärden
(nyckelbiotoper) och områden med naturvärden
(klassen under nyckelbiotop). Klassningen görs
av Skogsstyrelsen. Nyckelbiotoper är områden
som har mycket stor betydelse för skogens flora
och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas
rödlistade arter. De nyckelbiotoper som påträffats vid
genomförd inventering återfanns på hög höjd ovanför
Buustamons fritidshusbebyggelse och utgörs av äldre
lövträdsrik skog med förekomst av skrovellav Lobaria
scrobiculta och Nephroma. Biotoperna omfattas
däremot inte av biotopskydd.

För vattenförekomsten Åresjön, som är recipient för
dagvatten från programområdet, 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.
För vattenförekomsten Ullån är den ekologiska
statusen måttlig med målsättning att den ska vara
god år 2021. Den kemiska ytvattenstatusen är
otillfredsställande med målsättning att den ska nå god
status.
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Planeringsförutsättningar
Här beskrivs vilka planeringsförutsättningar området har och hur
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Mark och vegetation
Kaläll
Fjällbjörkskog
Barrskog med inslag av björk
Barr- och blandskog
Beﬁntliga pister

Källa: Lantmäteriet och geodatasamverkan
Karta över mark och vegetation

Naturmiljö
Mark och vegetation
Programområdet ligger i huvudsak i en sydvästvänd sluttning och består av ett kuperat
skogs- och myrlandskap med skiftande skogstyper och många bäckar. Endast en mindre
del av området består i dagsläget av bebyggd miljö. Skogen utgörs till större del av
örtrik granskog med inslag av lövträd. Högre upp längs bergssidan åtföljs granskogen
av fjällbjörkskog med inslag av andra lövträd såsom rönn och sälg. De övre delarna
består av en mindre del kalfjäll vid toppen Rödkullen. Området är kulturpåverkat i
form av tidigare bete och nuvarande aktivt friluftsliv och skidåkning. Skidbackarna
utgör ängsmarker som löper igenom skogslandskapet. Området har en förhöjd risk för
stormfällning jämfört med en genomsnittlig skog i det omgivande landskapet, på grund
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. Det gäller främst de granar som står ensamma eller i långsmala grupper.
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Vattendrag

delar sig bäcken och benämns i vissa utredningar
som Västra och Östra Högenbäcken. Här finns en
mindre betongvall för att inte vattnet ska ledas längs
Ullådalsvägens västra kant. En del vatten rinner
trots hindret ändå denna väg. Det mesta av vattnet
fortsätter dock sydväst ner i skogen där det försvinner
ner i ett naturligt slukhål innan det nåt Ullån. Utöver
det vatten som tar sig förbi det artificiella hindret
får troligen Buustabäcken mycket av sitt vatten från
parkeringsområdet vid Rödkullen centrum.

I området finns flertalet vattendrag i varierade
storlek. Ullån rinner strax väster om programområdet
och avvattnar många av de mindre bäckarna som
återfinns i områdets övre delar. Utöver Ullån är
de större vattendragen i området Buustabäcken,
Englandsbäcken, Bergebäcken och Bräckebäcken.
De större vattendragen har längs flertalet sträckor
eroderat ner till berggrunden, vilket är positivt men
riskerar en snabb transport av tillfört material. En
fältinventering över vattendragen har genomförts i
delar av området för att säkerställa vattendragens
placeringar samt uppskatta hur vattenförande de är
(Sweco, 2017). Inventeringen kompletterades under
2020 för de delar som inte ingick vid det första tillfället
(Sigma Civil, 2020).

Englandsbäcken är en kraftigt vattenförande bäck
som går rakt genom det planerade centrumområdet.
På grund av stora lutningar i terrängen är flödet
stort i denna bäck vid nederbörd och snösmältning.
Vid liftstationen Rödkullen har Englandsbäcken
kulverterats under liftområdet, ca 150 m. Väster om
Englandsbäcken rinner en mindre vattenförande bäck
som utgör ett biflöde. Den börjar vid Ripanliftens södra
del och rinner ihop med Englandsbäcken strax innan
Ullådalsvägen.

Buustabäcken är det namn som i projektet givits åt
ett större icke namngivet vattendrag i området. Vid
genomförd fältinventering konstaterades att den
faktiska dragningen för Buustabäcken inte stämmer
helt överens med grundkartan. Längst norrut, där
Buustabäcken korsar Ullådalsvägen första gången,
är bäcken kraftigt vattenförande. Nedanför vägen

Även Bergebäcken en kraftigt vattenförande bäck
som rinner genom ett flackt myrområde. Ett större
biflöde till Bergebäcken rinner öster om liftstationen
Rödkullen innan den rinner ihop med Bergebäcken
strax innan den korsar spetsen av Ullådalsvägens övre
serpentinkurva.
Bräckebäcken avvattnar Bräckebäckstjärnarna i
norr och rinner öster om programområdet. Även om
Bräckebäcken leds utanför själva programområdet
kan avvattningar från området komma att ledas till
denna bäck.
Utöver de större bäckarna finns ett antal ej namngivna
rännilar och mindre bäckar. Många av de mindre
bäckarna är inte alltid vattenfyllda utan fungerar som
vattenstråk under snösmältning och större regn. Trots
deras storlek är vattenföringen och vattenhastigheten
i dessa vattendrag ofta hög på grund av den branta
lutningen i terrängen. Det är därför viktigt att ta hänsyn
även till dessa vattendrag då de transporterar stora
mängder vatten.

Större
vattendrag
i området.
Karta:
Sweco AB).
Figur 4-8 Identifierade bäckar
(källa:
fältinventering
Sweco
Environment

I området finns också många trummor, bland annat på
flera ställen utmed Ullådalsvägen, vilket gör att vattnet
fördelas i flertalet mindre vattendrag istället för att
samlas upp i ett fåtal större. För att vattnet ska kunna
stoppas upp längs den branta Ullådalsvägen är diket
upphöjt strax nedströms flertalet av trummorna. På så
sätt stoppas vattnet upp och tvingas, vid normalflöde,
under vägen istället för längs med. Många trummor är
dock till stor del igensatta av grus och vegetation.

Enligt tidigare påpekat i studier av Statens Geotekniska Institut (SGI, 2004) utförs
nederbördsmätningar i Åre sedan 1943 och i Duved sedan 1880 och med vissa luckor i
tidsperioderna. Årsnederbörden är 950 mm i Åre och 755 mm i Duved. Mätningarna, som
utförs av SMHI, är dock begränsade till dygnsnederbörd.

16

Användning av nederbördsstatistik baserat på dygnsvärden brukar utföras främst inom
avrinningsområden med avrinningstider av minst ca ett dygn. Bäckarnas avrinningstider
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Vy mot öster över Rödkullen med Åreskutan i bakgrunden.

Landskapsbild

Söder om programområdet finns ett sluttande, öppet
jordbrukslandskap med småskalig bebyggelse som
är väl synligt från E14 och från Åre by. Området är av
riksintresse för kulturmiljövården.

Rödkulleområdet ligger på Åreskutans sydvästra
sluttning, med Ullådalen i väster följt av Mullfjället.
Det omgivande landskapet är storskaligt och
utgörs av stora sammanhängande skogsområden,
myrmark, öppna stråk för skidbackar, kalfjäll, spridd
bebyggelse och infrastruktur. Platsen är belägen högt
upp i fjällandskapet vilket ger en bra förstående för
landskapets uppbyggnad och skala. Flera vattendrag
korsar sluttningarna ner mot Åresjön.

En landskapsanalys har genomförts inom ramen
för programarbetet (Sigma Civil, 2021). Analysen
innehåller en beskrivning av nuläget samt en
bedömning av planförslagets konsekvenser för
landskapsbilden. Av de föreslagna ytorna för
exploatering bedöms de norra delområdena vara
känsligare för exploatering medan de områden
som redan innefattar bebyggelse, infrastruktur
och skidbackar är mest tåliga för förändring. Även
områdena runtomkring Rödkullen centrum anses
tåla byggnader av något högre karaktär, relativt tätt
placerade. Området för ny logistikplats anses även
tåligt. Generellt gäller att tillkommande bebyggelse
bör anpassas till omgivande vegetations höjd och
inpassas i terrängen.

Från området finns goda utblickar mot den storslagna
terrängen söder om Åresjön, med Renfjället som
topografiskt landmärke. Området upplevs främst från
omkringliggande vandringsleder och skidbackar, med
siktlinjer mot Ullådalen och Mullfjället samt uppåt mot
Rödkullens topp och Åreskutan. Befintlig bebyggelse
ligger till största delen i anslutning till skidsystemet
och omges av löv- och barrskog vilket gör att den inte
blir särskilt framträdande i landskapet.

Landskapsbildens tålighet inom föreslagna exploateringsområden
•

Södra Rödkullen (område A södra) - tålig

•

Mellersta Rödkullen (område A norra) - tålig

•

Norra Rödkullen (område B) - tålig

•

Rödkullen centrum (område C) - mest tålig

•

Södra Buustamon (område D) - mest känslig

•

Södra Buustamon (område E) - mest känslig

•

Norra Buustamon (område F) - mest känslig i väster, känslig i öster

•

Söder om Ullådalsvägen (logistikplatsen) - tålig

Landskapsanalys, Sigma Civil 2021
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Vy mot väster över Ullådalen med Mullfjället i bakgrunden.

Rekreation

Rennäring

Ullådalen, som ligger direkt väster om
programområdet, är ett populärt område för
friluftsliv och rekreation. Flertalet skidspår och
vandringsleder finns i området. Det är en lättillgänglig
utgångspunkt för den som vill ge sig ut på fjället,
med dess lokalisering inom Åredalen och stora
daggästparkeringar direkt söder om Ullådalsstugan.

Området norr om Åreskutan och Mullfjället omfattas
av riksintresse för rennäring och Ullådalen utgör ett
värdefullt lavbetesområde för renarna. Kall sameby har
sina vinterbetesmarker i och kring programområdet,
där renar strövar fritt. Flytt av renar mellan sommaroch vinterbete sker över fjället utan särskilda
transporter.

Österut ligger Åreskutan som erbjuder blad annat
vandring och cykling sommartid samt skidåkning
vintertid. Den alpina skidåkningen dominerar, men
även turspår för längdskidåkning finns i området.

Mullfjället, Ullådalen och Västerskutan är
främst nyttjade i närområdet, men skogen inom
programområdet utgör ett viktigt vinterbetesområde
när bete på fjället är otillgängligt. Klimatförändringarna
har försvårat förutsättningarna för vinterbete. De stora
temperaturskillnaderna ger hård skare som gör det
svårt för renarna att nå betet uppe på fjället. De måste
istället vandra ner till skogarna där de kan äta lav från
träden och krafsa fram bete vid trädens fot där snön
inte är lika hård.

Kapaciteten i det alpina skidområdet behöver
utökas och utvecklas i takt med att Åredalen växer.
Rödkullen är redan idag en populär utgångspunkt för
barnfamiljer, men barnbackarna är idag utspridda i
området. För att ta sig från de södra barnliftarna till de
norra måste man idag promenera cirka 200 meter.

I takt med en ökad exploatering i Åredalen och en
ökad andel människor som vistas i naturen uppstår
fler konflikter med rennäringen. Högsäsongen för
turism infaller samtidigt som vinterbetet, vilket medför
en minskad yta för vinterbete och renarnas betesro
försämras.

Genom åren har flera alpina VM och World
Cuptävlingar arrangerats i Åre, vilket har lett till att
Åre fått många ”svåra” (svarta och röda) skidbackar.
De senaste 10-15 åren har SkiStar aktivt arbetat med
att utveckla den alpina produkten genom att bygga
fler lätta nedfarter som tillgängliggör Åres skidåkning
för en bredare målgrupp. Åre har idag tillräckligt
många röda nedfarter och det finns därför behov
att fortsatt fokusera utvecklingen mot lättare blåa
och gröna backar, vilket terrängen som finns inom
programområdet har goda förutsättningar för.
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Naturvärden
Högt naturvärde - naturvärdesklass 2
Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3
Häckfågel
Kärlväxt

Källa: Lantmäteriet och geodatasamverkan
Identifierade naturvärden i området

Naturvärden
När oexploaterad mark tas i anspråk finns risk att
värdefulla naturområden och biotoper för olika arter
försvinner, vilket innebär en förlust av biologisk
mångfald. Även kantzonseffekter riskerar att förändra
mikroklimatet i närliggande områden. Därför är det
viktigt att i ett tidigt skede ta hänsyn till naturvärden.
Ny bebyggelse bör utformas på ett sätt så att biologisk
mångfald har förutsättningar att finnas kvar och att
spridning av arter fortsättningsvis är möjlig.

områden har klassats med högt naturvärde (klass
2) och utgörs av områden med gammal skogsmark,
välhävdad ängsmark och fjällobjekt som alla har inslag
av hotade arter, rödlistade arter och signalarter med
högsta indikatorvärde. Ett skogsobjekt (objekt 117)
nedanför röda och svarta linjen i SkiStar Snowpark är
mycket nära att klassas som naturvärdesklass 1, men
objektet är mycket litet och bär spår av skogsbruk. Det
är dock sannolikt viktigt på lokal och regional skala.

Ett antal naturvärdesinventeringar har genomförts
inom programområdet vid olika tidpunkter. Den
senaste inventeringen är genomförd enligt SISstandard och utgör bilaga till programhandlingen (Väg
& Miljö, 2020). Inga områden av högsta naturvärde
(klass 1) har identifierats inom programområdet. 16

Inom programområdet finns även 53 områden med
påtagligt naturvärde (klass 3) och utgörs till största
delen av skogsmark, men även av våtmark och
ängsmark. Övrig naturmark inom programområdet
har inte tillräckligt höga naturvärden för att få en
statusklassning i enlighet med SIS-standarden. De
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Fåglar

Naturmiljöns tålighet inom delområden
•

Södra Rödkullen (område A södra) - mest känslig i
söder, känslig i norr

•

Mellersta Rödkullen (område A norra) - tålig

•

Norra Rödkullen (område B) - känslig

•

Rödkullen centrum (område C) - tålig

•

Södra Buustamon (område D och E) - mest känslig

•

Norra Buustamon (område F) - känslig i väster,
mest tålig i öster

•

Söder om Ullådalsvägen (logistikplatsen) - känslig

Alla vilda fågelarter är skyddade i svensk lag enligt
artskyddsförordningen 4 §, men arter listade i
EU:s fågeldirektiv, rödlistade arter samt sådana
arter som uppvisar en negativ trend bör enligt
Naturvårdsverket prioriteras i skyddsarbetet och vid
tillämpningen av förordningen. Inga fågelarter som
listats i fågeldirektivets bilaga 1 noterades i området
vid naturvärdesinventeringen 2020. Vid tidigare
inventeringar (2013 och 2016) har sex arter som är
upptagna i bilaga 1 noterats: blåhake, dubbelbeckasin,
järpe, spillkråka, tjäder samt tretåig hackspett. Även
talltita (rödlistad som nära hotad, NT) samt lavskrika
har noterats. Rapporterna konstaterar att fågellivet
inom området bedöms vara relativt normal för typen
av miljö (Väg & Miljö, 2020).

Landskapsanalys, Sigma Civil 2021

kan dock innehålla naturvärden som inte påträffats
vid den översiktliga inventeringen. Bland annat har
små vattendrag och mindre objekt utelämnats från
inventeringen. Mer detaljerade utredningar bör göras
i kommande detaljplaneskeden, för de områden som
planeras att exploateras.

Enligt 4 § artskyddsförordningen är det förbjudet att
skada arternas fortplantningsområden eller viloplatser.
Förekomsten av fåglar i området säger inget om
fåglarnas häckningsplatser, och inventeringarna bör
därför kompletteras med en häckfågelinventering för
att klargöra eventuell häckning inom området.

Det förekommer ett flertal våtmarker i området. På
de flesta av dessa finns orkidéer, som är fridlysta och
omfattas av artskyddsförordningen. Vid den senaste
inventeringen hittades sex arter av orkidéer i området,
många vanliga sorter men även några ovanliga. Totalt
hittades även 28 rödlistade arter inom området.

2019 gjordes en rovfågelinventering där totalt fem
olika arter av rovfåglar och ugglor observerades
inom eller i anslutning till undersökt område, ett
större område än aktuellt programområde. De arter
som observerades var fjällvråk, ormvråk, tornfalk,
kungsörn och hökuggla. Enligt rapporten är det ett
färre antal arter än förväntat mot bakgrund av antalet
arter som rapporterats in till artportalen.se under de
senaste tio åren från denna del av Årefjällen, vilket
kan förklaras av bottenläget för smågnagartillgången
vid inventeringsåret (Limo Natur, 2019). En uppdaterad
rovfågelinventering bör därför genomföras under ett
mer representativt smågnagarår.

Bäckarna som rinner genom området bedöms, trots
att de inte är helt opåverkade, ha naturvärden i form
av bäckmiljön i sig och i form av den kantzon med träd
och högörtsvegetation som omger bäckarna. Vatten
från området rinner vidare till Ullån och Åresjön,
vars vattenmiljöer är särskilt skyddsvärda för den
biologiska mångfalden och omfattas av bestämmelser
enligt Natura 2000.

Vid örninventeringen som pågick under tre dagar i
mars 2019 sågs ingen örn i området (Sweco, 2019).
Fram till och med 2018 har det inte heller förekommit
något känt örnrevir i området enligt Länsstyrelsens
statistik. Detta lär bero på att området är mycket
välbesökt av människor, något som vanligtvis
skrämmer stora rovfåglar.
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Dagvatten

Till sist når allt vatten från Rödkulleområdet slutligen
Åresjön, som ingår i Åreälvens Natura 2000-område.
Bevarandestatusen anses idag vara ogynnsam,
och vid förändringar inom avrinningsområdet bör
dagvattenhanteringen utformas så att påverkan
på recipienten minimeras. Sjön omfattas även av
miljökvalitetsnormer för vatten, där den ekologiska
statusen anses otillfredsställande och god kemisk
status uppnås ej i dagsläget. 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.

En dagvattenutredning har tagits fram för att klargöra
områdets förutsättningar och behov av åtgärder för
hantering av dagvatten. Utredningen baseras till
stor del på en ytavrinningsmodell samt en utredning
över ras- och skredrisker i området (Sweco, 2017).
Utredningarna har därefter kompletterats både
vad gäller dagvatten (WSP, 2021) och ras och
skred (Sweco, 2020) utifrån tillkomna områden och
förändringar i planförslaget.
Den första dagvattenutredningen identifierar ett antal
viktiga aspekter som måste tas hänsyn till i området,
för att åstadkomma en god dagvattenhantering. För
det första är 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. En direkt avledning på berggrunden leder
även till snabba transporter av vatten och eventuella
vattenburna partiklar eller föroreningar.

Förutsättningar för dagvatten

Området har bitvis stora marklutningar och genom
området rinner både mindre och större vattendrag
och flertalet kraftigt vattenförande bäckar (se
avsnitt ”vattendrag”). Tillfälliga vattendrag uppstår
även vid snösmältning och skyfall. Det nuvarande
avrinningsmönstret fördelar ut dagvattnet i många
stråk som sedan avleds i öppna system. Vattnet
leds på många ställen genom trummor under
Ullådalsvägen, men trummorna är i många fall delvis
igensatta och dåligt underhållna. För att behålla
bäckarnas omfång och sträckning är det viktigt att
flödessituationen inte förändras genom att exempelvis
samla ihop vattenflöden från nya ytor och tillföra dessa
till vattenstråk. Det kan leda till att större permanenta
flöden än tidigare skapas i dessa stråk. I sin tur
riskerar då avrinningsstråkens sidor att erodera om
avrinningsstråkets flöde och tvärsnitt ökas.

•

Tunt jordtäcke

•

Stora marklutningar

•

Många vattendrag

•

Snösmältning i kombination med tjäle

•

Många trummor under Ullådalsvägen

•

Risk för erosion, ras, skred och slamströmmar

•

Många myrmarker

•

Åresjön och Ullån: Natura 2000 och MKN

•

Klimatförändringar och ökad nederbörd

Avrinningsmodellen har använts för att simulera
vattnets avrinning i området och identifiera
riskområden för höga flöden och vattensamlingar.
Även området nedströms programområdet ingår
för att klargöra eventuella effekter nedströms
programområdet. Olika regnscenarier inklusive
klimatfaktor har simulerats i de olika utredningarna,
för både dagens och framtidens markanvändning.
Utredningarna innehåller beräkningar för 10-årsregn,
20-årsregn, 5-årsregn under snösmältning samt
100-årsregn för att illustrera ett extremscenario.
Utifrån modellresultaten med dagens markanvändning
ses att det redan idag blir stora områden som
översvämmas, framförallt vid ett 100-årsregn.
Det mesta av vattnet transporteras dock längs
befintliga permanenta och/eller tillfälliga vattendrag
och vägdiken medan övriga markområden som
översvämmas får ett vattendjup på generellt under
0,25 meter. I simuleringarna över dagens situation
ses även att befintliga trummor under Ullådalsvägen
har svårt att avbörda ett skyfall. Då riskerar vägen
att översvämmas istället och nya rinnvägar tillskapas
nedströms. Ullådalsvägen bör redan vid dagens
regnscenarier kompletteras med ytterligare
trumgenomföringar.

Inom programområdet återfinns även ett antal
myrmarksområden som utgör mycket stora värden ur
ett dagvattenperspektiv. Då stora delar av området
är blött, får myrmarkerna en viktig magasinerande
funktion. Utpekat bevarande och anpassningar av
planerad exploatering krävs för att uppnå ett skydd
av dessa. De största myrområdena återfinns på
båda sidor om Ullådalsvägen i den norra delen av
området. De allra största stråken med myrmark ligger
på västra sidan om Ullådalsvägen och skapar här
en viktig skyddsbarriär ur ett dagvattenperspektiv,
innan flödet når Ullån. Även de mindre myrområden
som finns utspridda i hela programområdet bidrar till
vattenbalansen.
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Enligt SGU:s jordartskarta består området främst av finkornig morän. Inom plan
består marken till stor del av omväxlande morän och berg. Ovanför planområde
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partier med torv samt partier med omväxlande
torv och morän.

Geoteknik

För en generell beskrivning av områdets geologi utifrån kartor och fältbesök har
delats in i 4 områden med liknande karaktär, se Figur 4-1. I figuren framgår äve
sammanställning av de geotekniska undersökningspunkter som totalt utförts ino
området.

En översiktlig geoteknisk undersökning av området
utfördes i augusti 2012. Resultaten har arbetats in
i den detaljerade utredningen av avrinnings- och
stabilitetsförhållanden och beskrivs nedan (Sweco,
2017).
Enligt SGU:s jordartskarta består området främst av
finkornig morän. Inom programområdet består marken
till stor del av omväxlande morän och berg. Ovanför
programområdet påträffas partier med torv samt
partier med omväxlande torv och morän.
För en generell beskrivning av områdets geologi
utifrån kartor och fältbesök har det delats in i fyra
områden med liknande karaktär (se karta). I kartan
framgår även en sammanställning av de geotekniska
undersökningspunkter som totalt utförts inom
området.

repo001.docx 2012-03-2914

Område 1 utgörs främst av kalfjäll med en del branta
partier. De högsta nivåerna finns i norra delen av
området vilket faller mot sydväst. Lutningen ligger i
huvudsak mellan 2-10°, ställvis finns brantare områden
där lutningen är mer än 17°. Området består av berg
i dagen eller ytnära berg, inga nämnvärda jorddjup
finns. Där vegetation finns i området består den i
huvudsak av gräs, mossa och lav. Uppskattningsvis
täcks 50 % av områdets yta av vegetation, i övriga
delar går berget i dagen.
Område 2 utgörs främst av fjällbjörkskog i relativt
brant sluttning. Områdets markyta lutar i huvudsak
mer än 17°, de allra brantaste partierna finns i södra
delen. Utförda geotekniska undersökningar visar
på att marken främst består av morän med olika
sammansättningar av silt, sand och grus. Moränen
bedöms i huvudsak ha mycket låg till låg relativ
fasthet ned till ca 1 m djup, därunder är den medelhög
till hög. Sonderingsstopp har inträffat ca 0,5-2,5 m
under befintlig markyta. I huvudsak har sonderingarna
drivits till stopp mot block eller berg. Kontroll av
grundvattennivå är utförd i en punkt i områdets
sydöstra del. Vid mätningstillfällena har nivån legat ca
1 m under befintlig markyta.

Figur
4-1. Översikt
över delområden
i beskrivning av områdets geologi
Geoteknisk
undersökning.
Karta: Sweco

RAPPORT
2017-11-30
RAPPORT
DETALJERAD UTREDNING AV STABILITETS- OCH
AVRINNINGSFÖRHÅLLANDEN I RÖDKULLEN, JÄMTLANDS LÄN

markyta. Därunder är den relativa fastheten medelhög
till hög. Utförda sonderingar har i huvudsak drivits
till stopp mot block eller berg. Stoppen har inträffat
ca 0,5-7,5 m under befintlig markyta.
De
största
PLLI \\sestofs010\projekt\5463\5473098\000\10_doca\sedasj\rödkullen
- detaljerad
utredning
ras, skred och slamström_2017-11-30.docx
jorddjupen finns i områdets nedre del, strax öst om
Ullådalsvägen. Grundvattennivåer är mätta i en punkt i
områdets mellersta del. Uppmätta nivåer ligger ca 0,3
m under befintlig markyta.
Område 4 utgörs i huvudsak av skog och ängsmark.
Närmare 50 % av området består av branta sluttningar
med en lutning på mer än 17°. Genom områdets
mellersta del går Englandsbäcken i nord-sydlig
riktning. I nedre halvan av området går bäcken i en
djup ravin. Ytskiktet är upp till ca 1,3 m mäktigt och
består främst av vegetation, mulljord som ställvis
är siltig/sandig och torv. Ytskiktet underlagras
främst av morän som är lerig, siltig och/eller sandig.
Moränen har mycket låg till låg relativ fasthet ned
till ca 1-2 m under befintlig markyta, därunder är
den medelhög till hög. Utförda undersökningar
har stoppat eller avslutats ca 0,2-15,5 m under
befintlig markyta. De största jorddjupen har
påträffats i södra delen av området, ca 300 m
norr om väg E14. Grundvattennivåer är mätta i två
undersökningspunkter. Vid mättillfällena har nivåerna
legat ca 0,5-1,8 m under befintlig markyta.

Område 3 utgörs främst av skog och pister i flackare
sluttning än i område 2. Huvudsaklig del av markytan
i området lutar mindre än 17°, mindre utbredda
enstaka brantare partier som lutar mer än 17° finns.
Huvudsaklig del av området täcks av ett upp till ca 1
m organiskt ytskikt av främst mullhaltig jord, växtdelar
och torv. Under ytskiktet finns främst morän av sandig
och siltig typ. Jorden bedöms ha mycket låg till låg
relativ fasthet ned till mellan 0,1-2,0 m under befintlig

22

Planprogram för Rödkullen - PLAN.2017.9

FÖRUTSÄTTNINGAR

Kulturmiljö
Befintlig bebyggelse

Fornlämningar

I Rödkullen centrum finns idag en värmestuga med
skidshop och café. Det finns även en byggnad som
innehåller restaurang och skiduthyrning och skidskola.
Ovanför restaurangen finns SkiStars logistikcentral
som innefattar uppställningsplats för pistmaskiner
samt förråd och garage för skidområdets drift. I
skidsystemet ovanför Bräckeliften, i den östra delen av
programområdet, ligger en bar och restaurang.

En arkeologisk undersökning genomfördes i
området sommaren 2011 (Arkeologicentrum, 2011).
Före denna utredning fanns en fast fornlämning,
ett fångstgropssystem (Åre 55), registrerat i
utredningsområdet. Fyra av fångstgroparna har tagits
bort utan undersökning sedan systemet registrerades
år 1973. Ett nyfynd av en fångstgrop gjordes under
utredningen, i systemets södra förlängning. Under
utredningen framkom även fyra övriga kulturhistoriska
lämningar; en dammvall, en förvaringsanläggning, en
torvtäkt och förfallna rester av en sommarladugård.
Det vetenskapliga och pedagogiska värdet av
nyfynden bedöms med undantag av fångstgropen
som lågt. Inget av fynden ligger inom föreslagna
områden för exploatering.

I norra delen av programområdet ligger Buustamons
Fjällgård som är ett mindre hotell med restaurang och
bränneri. Den timrade byggnaden uppfördes 1880
i Rännberg men flyttades till platsen inför VM 1954.
Intill denna anläggning finns 34 tomter där flertalet är
bebyggda med fritidshus. Drygt hälften av tomterna
har väganslutning sommartid, men ingen under
vintern. Vid Ullådalsvägen finns garage och parkering
för denna bebyggelse.

Något behov av utredningsgrävning, särskild
utredning steg 2, i syfte att fastställa förekomst av
fast fornlämning utan synlig begränsning ovan jord,
bedöms inte föreligga på grund av områdets och de
kända lämningarnas karaktär, terrängförhållandena
samt att inget av fynden berörs av föreslagen
exploatering. I huvudsak utgörs utredningsområdet
av branta sluttningar med liten fornlämningspotential.
Det flackare och ur antikvarisk synpunkt intressantare
området söder om befintlig bebyggelse vid
Buustamon kan vara föremål för fördjupat
utredningsbehov om bebyggelse är tänkt att förläggas
där.

Det finns inga utpekade bebyggelsemiljöer eller
enskilda byggnader inom utredningsområdet enligt
kommunens byggnadsinventering från 2017.

Det kvarvarande fångstgropssystemet har ett högt
vetenskapligt värde och ett ganska högt pedagogiskt
värde. Det pedagogiska värdet reduceras av
fångstgroparnas komplicerade läge och morfologi.
För ingrepp i eller nära fångstgropssystemet
krävs länsstyrelsens tillstånd enligt lagen om
kulturminnen. I första hand föreslås att området vid
fångstgropssystemet undantas och planeras som
naturmark så att fornlämningen kan kvarligga i en
meningsfull miljö. Ett skyddsavstånd på minst 50
meter bör upprättas och platsen bör skyltas för att
öka framtida besökares medvetenhet och kännedom
om fornlämningsmiljön. Om detta inte är möjligt bör
fornlämningen undersökas och tas bort så att marken
frigörs för planerat ändamål. Länsstyrelsen fattar i så
fall beslut om fortsatta antikvariska åtgärder, i annat
fall om skyddsområde och andra eventuella villkor
inför kommande exploatering.

Befintlig bebyggelse i Buustamon.

Service
I Rödkullen centrum finns värmestuga med skidshop
och café. Det finns även restaurang och skidskola.
Verksamheterna i Rödkullen centrum är endast öppna
under vintersäsongen. Restaurang som även är öppen
sommartid och logi finns på Buustamons Fjällgård.
Närmaste livsmedelsbutik ligger i Åre by.
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Kommunikationer
Vägar och trafik

Kollektivtrafik

Ullådalsvägen (väg 1018) utgör programområdets
huvudgata, en ca 5 km lång väg som stäcker sig
från E14 strax väster om Åre upp till Ullådalsstugan.
I och med höjdskillnaden är vägen utformad som en
serpentinväg, med två kraftiga kurvor och stundtals
branta uppförsbackar. Vägen är i dagsläget statligt
ägd men Trafikverket beslutade 2017-06-15 om
indragning av allmänt underhåll av vägen. Detta beslut
överklagades till regeringen. Regeringen beslutade
2020-05-28 att upphäva det överklagade beslutet
och lämna tillbaka ärendet till Trafikverket för ny
behandling då man ansett att frågan om vägen behövs
för det allmänna bör utredas ytterligare. Ullådalsvägen
är alltså fortsatt statligt ägd.

I Rödkullen centrum finns idag en busshållplats
för skidbussen. Skidbussen går till Åre, Duved och
Björnen och trafikeras med flera turer dagligen
under vintersäsongen. Närmaste busshållplats för
Länstrafikens busslinjer ligger cirka 4 km söderut
utmed Årevägen. Tågförbindelse finns i Åre by som
ligger knappt 6 km från Rödkullen centrum.

Parkering
Vid Rödkullen centrum finns en stor parkering
med cirka 500 platser som främst används av
daggäster till skidsystemet. Buustamons Fjällgård
och de omgivande fritidshustomterna har garage och
parkering längsmed Ullådalsvägen. I Ullådalsvägens
norra ände, på vägens västra sida, ligger ytterligare
två stora besöksparkeringar med cirka 500 platser.
Parkeringen används så väl sommar- som vintertid för
åtkomst till skidspår och vandringsleder på fjället.

Från Ullådalsvägen leder en väg in till Rödkullen
centrum. Buustamons Fjällgård och den befintliga
fritidshusbebyggelsen har ingen väganslutning
vintertid, sommartid har fjällgården och drygt
hälften av tomterna väganslutning. I södra delen
av programområdet leder en grusad väg ner mot
lantmäteristugan. Det finns inga gång- och cykelvägar
inom programområdet idag.
En trafikutredning har tagits fram inom ramen för
planprorammet, för att analysera trafikflödena
längs Ullådalsvägen (Sweco, 2021). I utredningen
ingår analyser för dagens situation såväl som den
framtida situationen med och utan exploatering och
ett maxscenario på daggäster under högsäsong.
Utredningen konstaterar att trafiksituationen i
korsningspunkten E14/Ullådalsvägen (väg 1018) redan
idag är problematisk, framförallt vid högsäsong. Det är
särskilt kritiskt under sport- och påsklov vid tidpunkter
på eftermiddagen då skidsystemet stänger. När
biltrafik ska ta sig från Ullådalsvägen ut på E14 uppstår
köbildning och därmed också trafiksäkerhets- och
miljömässiga brister. En ombyggnation av korsningen
ses därför som en prioriterad åtgärd i kommunen.

Daggästparkering i Rödkullen.

Liftar och skidåkning
Från Rödkullen centrum går två ankarliftar,
Rödkulleliftarna, som leder upp mot Åreskutan. Från
toppen av dessa går det att åka vidare mot Ullådalen
och därifrån ta sig vidare till toppen via Stendalen och
Tväråvalet. Från Rödkullen centrum går det även att
ta en transportsträcka ner till stolsliften VM 8:an för att
därifrån ta sig vidare till resten av skidsystemet.

Längs Ullådalsvägen finns även sträckor där det är
problem med dålig sikt, branta väglutningar, bristande
belysning, avsaknad av vägräcken och undermåliga
väganslutningar.

Rödkullen har två barnskidområden. Det ena ligger
nedanför värmestugan och har en knapplift och
ett rullband. Det andra området ligger ovanför
restaurangen Rautjoxa och har två parallella, lite
längre knappliftar.
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Störningar och risker
Buller

Ras, skred och slamströmmar

Regeringen har i ”Förordning om trafikbuller vid
bostadsbyggnader” (2015:216) fastställt riktvärden för
buller utomhus, för planeringen av bostäder enligt
plan- och bygglagen. Buller bör inte överskrida 60
dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens
fasad och 50 dBA vid uteplats. Om ljudnivån 60 dBA
ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen
i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad, och 70
dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan klockan
22 och 06. För en bostad om högst 35 kvadratmeter
gäller att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. För hotell,
kontor och andra verksamheter finns inga riktvärden
för trafikbuller utomhus vid fasad. En god ljudnivå
inomhus kan uppnås genom rätt val av fönster och
fasad i detaljprojekteringen.

En detaljerad ras- och skredutredning med
tyngdpunkt på benägenheten för moränskred och
slamströmmar har tagits fram för programområdet
(Sweco 2017). Syftet med utredningen är att klarlägga
områdets förutsättningar för moränskred och
slamströmmar, stabilitetsförhållanden, avrinningsoch dräneringsförhållanden samt att utreda behovet
att preventiva åtgärder och strategier för framtida
byggnationer. Utredningen har senare kompletterats
i syfte att även undersöka riskerna för de nya
skidbackar som planeras (Sweco, 2020).
Slamströmmar är vanligt förekommande i den svenska
fjällvärlden, i huvudsak där bäckar eller åar rinner
längs branta sluttningar eller i ravinformationer. Ett
mindre moränras i en brant ravinsluttning kan sätta
jordmassor i rörelse vilka sedan följer ravinens väg
nedåt. Ras och skred i raviner gör även jordmaterial
tillgängliga för slamströmmar som kan bildas vid
senare eller samtidiga högflöden. Incidenter som ras,
skred och slamströmmar sker med jämna mellanrum
i Åredalen. Ett flertal stora skred med efterföljande
slamströmmar inträffade 2010 där flera vägar och
järnvägen skadades och delvis spolades bort.

Trafiken längs med Ullådalsvägen kan orsaka
trafikbuller men i övrigt finns inga kända bullerkällor
i områdets närhet. Vid bullerberäkningar används
ofta värden för årsmedeldygnstrafik (ÅDT), vilket är
det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn
mätt som fordon per dygn. Ullådalsvägens trafikflöde
innehar dock stora säsongsmässiga variationer. Den
senaste mätningen genomfördes under högsäsong
påskhelgen 2021 med en uppmätt dygnstrafik om
ca 2190 fordon/dygn vid korsningen Ullådalsvägen/
Rödkullen (Trafikia AB, 2021). Det kan jämföras med
trafikmätningar 2017 där ÅDT uppgick till 720 fordon/
dygn (Sweco, 2021). Bullerutredningar behöver
göras i kommande detaljplaneskeden för att klargöra
områdets bullernivåer i förhållande till planerad
bebyggelse.

Samtliga bäckar och dess avrinningsområde har
karterats för att undersöka förutsättningarna för skred
och slamströmmar samt den volym jordmassor som
kan transporteras med en eventuell slamström vid
högvattenflöde. Buustabäcken, Englandsbäcken
och Bergebäcken har studerats mer i detalj. Även
skidvägarna och samtliga skidbackar i området har
studerats i fält.
Branta slänter och områden som okulärt bedömts som
riskområden återfinns framförallt mellan Ullådalsvägen
och E14, men även i området mellan Ullådalsvägens
övre serpentinkurva. I övriga delar av programområdet
är förutsättningarna bättre med lägre lutningar
och måttliga jorddjup. Här bedöms risken för ras,
skred och slamströmmar som låg, givet att dagens
avrinningsförhållanden bibehålls i så stor utsträckning
som möjligt. Vid förändringar i flödesförhållanden
i enskilda vattendrag efter exploatering bör
förstärkningsåtgärder vidtas för att minska risken för
erosion. Anläggandet av nya skidbackar bedöms inte
ha någon negativ inverkan på stabilitetsförhållanden
förutsatt att marknivåer inte förändras. Eventuella
skärningar och bankar bör utföras med hänsyn till
stabilitet.

Olika sorters ras och skred
Skred: En sammanhängande jordmassa som kommer i
rörelse. Vanligast i silt- och lerjordar.
Ras: En massa av sand, grus, sten eller block eller del av
en bergsslänt som kommer i rörelse.
Raviner: Bildas långsammare än ras eller skred.
Ravinbildning är vanligast i områden med siltjord.
Slamström: Vattenmättade jordmassor som strömmar
nedför en brant slänt. Jordmassorna är tunga och mycket
destruktiva.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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Översvämningsrisk vid snösmältning och tjäle
Kraftiga översvämningar orsakas ofta av en kombination av olika faktorer. Vid stora vårflöden som orsakas av riklig
snötillgång under vintern, ökar risken för översvämning om snösmältningen också sker senare än normalt och är intensiv
och snabb på grund av hög lufttemperatur. I landets norra delar medför detta ofta att snön smälter samtidigt i fjällområden
och i lägre belägna skogsområden så att fjällflod och skogsflod går samman och ger höga flödestoppar. Om det dessutom
faller regn i samband med snösmältningen ökar översvämningsrisken ytterligare.
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Översvämning

I den södra delen av programområdet, där
ravinbildningar och lokala mycket branta slänter
förekommer, visar att stabilitetsberäkningar
att förhållandena i och kring ravinbildningarna
tillhörande Englandsbäcken och Bergebäcken
inte är tillfredsställande varken mellan eller söder
om Ullådalsvägen. Enligt beräkningarna kan
slamströmmar initieras i dessa sträckor. Dock är det
relativt korta sträckor och för att en större slamström
ska kunna uppstå krävs att även ett skred eller ras
initieras så att jordmaterial blir tillgängliga.

En detaljerad utredning av avrinningsförhållanden
har tagits fram för att bland annat klargöra riskerna
för översvämning i området (Sweco, 2017). Enligt
riktlinjer från Svenskt vatten får skador inte uppkomma
på byggnader vid ett regn med en återkomsttid på
100 år. Ett av de simulerade nederbördscenariona i
utredningen är därför ett framtida 100-årsregn med
klimatfaktor 1,6 - det vill säga ett väldigt kraftigt skyfall.
Vid ett 100-årsregn översvämmas betydligt större
områden än vid övriga analyserade regnscenarion.
Vid detta regn för nuvarande markanvändning
påverkas de norra delarna av programområdet där
stora ytor översvämmas, dock med ett vattendjup
som mestadels är under 0,1 meter. Stora delar av
Ullådalsvägen riskerar också att översvämmas. För att
kunna hantera ett sådant skyfall kan vägen behöva
punkteras med trummor på fler ställen. Strax norr om
infarten till Rödkullen centrum, vid Buustabäcken,
erhålls vattendjup upp emot 1 meter intill den befintliga
bäcken. Där bäcken korsar Ullådalsvägen blir stora
markytor påverkade, både uppströms och nedströms
vägen. Försiktighet måste iakttas vid exploatering
i bäckens närhet så att inte bäcken kommer att
avvattnas västerut genom programområdet istället. Då
myrmarker bidrar till att stoppa upp vattenflödet är det
viktigt att de behålls i området, även om det är mindre
myrområden. Stora myrområden öster om bäcken
bidrar till att minska vattenflödet ner till området
norr om centrum. Det är därför viktigt att inte detta
myrområde påverkas av exempelvis körskador för att
undvika att ett tillskott fås till simulerade flöden.

I anslutning till dessa slänter och raviner bör
det införas restriktioner för exploatering och
markbelastning för att uppfylla de krav som finns för
släntstabilitet vid nyexploatering. Inom identifierade
riskområden för skred och ras kring ravinerna i
området bör etablering av byggnader inte tillåtas alls.
Inom området norr om Ullådalsvägens södra del bör
en fördjupad utredning kring stabilitetsförhållanden
för befintlig väg utföras. I detta område får inte heller
något ytvatten skickas ut över slänten.
Risken för bildning av en slamström inom och
nedanför programområdet bedöms kunna öka
marginellt genom en exploatering i området. Naturlig
vegetation bör behållas i så stor utsträckning
som möjligt för att minska risken för erosion eller
markskador där erosion, ras eller slamströmmar kan
initieras. All vegetation inom ravinbildningarna bör
sparas, om delar av befintlig vegetation måste tas bort
ska området som berörs omedelbart erosionsskyddas
med nytt yttäckande erosionsskydd. Död vegetation,
exempelvis träd och grenverk, bör rensas bort
från bäckar och raviner för att minska risken att
de transporteras med och sätter igen trummor
vid högflöden. Galler kan anläggas uppströms om
trummor som kompletterande åtgärd.

Söder om centrum ger ett framtida 100-årsregn stor
översvämningsutbredning längs Englandsbäcken.
Detta område påverkades mycket även vid de
övriga regnscenarierna och det är viktigt att
hänsyn tas till den befintliga bäckdragningen.
Utbredningen längs Englandsbäcken kan enligt
simuleringen sträcka sig upp till 60 meter ut från
bäckfårans mitt och vattendjupet blir på de flesta
platser upp mot 0,25 meter. Området mellan
Englandsbäcken och Bergebäcken blir kraftigt
påverkat. Vid så breda översvämningsområden är

För området mellan E14 och ned till Åresjön finns
risk för skador från en eventuell slamström, främst
för E14 samt för byggnaderna längs bäckarna,
närmast nedströms E14. Skador vid Årevägen och
järnvägen kan inte heller uteslutas. Det bör dock
påpekas att betydligt större områden kan påverkas av
översvämningar från bäckarna än från slamströmmar.
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Översvämningskartering vid framtida 100-årsregn med infiltration före exploatering. Karta: Sweco

det också viktigt med många genomsläppspunkter.
Av simuleringen framkommer att befintliga trummor
under Ullådalsvägen inte är tillräckliga då vägen
översvämmas. Det är även viktigt att planera
centrumområdet på ett bra sätt för att sprida ut
avrinningen och uppehålla vattnet innan det leds
vidare nedströms. Tillräckligt avstånd mellan
Englandsbäcken och tillkommande exploatering är av
vikt. Vägar bör anläggas med så få skärningspunkter
som möjligt över befintliga bäckar.

Mycket vatten hinner ansamlas i området söder om
Ullådalsvägen. På grund av den branta terrängen
rinner vattnet fort vidare, men i simuleringsresultaten
ses att stora områden ändå hinner påverkas, dock
med något mindre vattendjup än i området direkt
söder om centrum. Även i detta område är det
viktigt att bevara de naturliga avrinningsstråken och
myrområdena, även de mindre. Återigen är det viktigt
att detta vatten inte samlas upp i ett fåtal vattendrag
då det skulle leda till ökade vattendjup i området.
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Övergripande struktur
Helheten
Planprogrammet syftar till att skapa en ny centrumkärna med service, aktiviteter och
mötesplatser samt omgivande bostadsbebyggelse med turistisk inriktning, i det område
som idag är utgångspunkt för den alpina skidåkningen i Rödkullen. Exploateringen
omfattar cirka 40 hektar och totalt planeras för cirka 7200 bäddar, varav 6300 i
anslutning till centrumkärnan, och cirka 20 000 m2 BTA kommersiella lokaler. Därtill
kommer naturområden och en utveckling av skidområdet med nya nedfarter, liftar,
barnområde och logistikplats. Symbiosen mellan skidområdet och bebyggelsen är en
nyckelfaktor för projektet, där skidåkningen utgör utgångspunkten för utvecklingen.
För att säkerställa hållbar tillgänglighet planeras för goda gång- och cykelstråk inom
området. En gång- och cykelväg ska också utvecklas för att förbättra tillgängligheten
till Åre by för fotgängare och cyklister. Genom att planera för skidvägar genom
bostadsområdena får de boende direkt tillgång till skidåkningen på Åreskutan utan
att behöva använda bilen. Den kollektivtrafik som planeras i området utgörs av
skidbussarnas linjer.
För att skapa en robust samhällsstruktur ska stor hänsyn tas till platsen naturliga
förutsättningar. Exploateringens fotavtryck hålls nere för att kunna bevara och utveckla
naturvärden och rörligt friluftsliv. Programmet är viktigt för att skapa en helhetssyn på
områdets utveckling och säkerställa en struktur med tillräckliga ytor för bland annat
grönområden och dagvattenhantering. Landskapets potential ska nyttjas på bästa
sätt genom att bevara siktlinjer, anpassa bebyggelsen till terrängen och spara skog i
strategiska lägen.
Utveckla en turistisk
fjällby med bostäder,
kommersiell service och
goda kommunikationer
i ett skidnära läge, med
hög arkitektonisk kvalitet
och så liten påverkan på
naturmiljön som möjligt.
Bevara naturmark och gröna
stråk och främja kopplingar
till friluftslivet i närområdet.
Utgå från platsens naturliga
förutsättningar, koncentrera
bebyggelsen och bevara
områdets naturkaraktär.
Förbättra kommunikationerna
till och från området och
främja en bilfri vistelse.
Skapa en robust
samhällsstruktur genom god
dagvattenhantering.
Visionsbild centrala Rödkullen. Illustration: White arkitekter
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Grön-, blå- och vitstruktur
Programområdet ligger i huvudsak i en sydvästvänd sluttning i ett kuperat skogs- och
myrlandskap med många vattendrag. En fortsatt sammanhållen struktur av naturområden
och grönblå stråk föreslås för att minimera fragmentering av växt- och djurliv i området.
Ingen bebyggelse planeras väster om Ullådalsvägen. Övergripande riktlinjer för
dagvattenhantering har formulerats för att säkerställa att exploateringen inte ska orsaka
ökade risker för översvämning, ras och skred och sedimentering av vattendrag.
Grönstrukturen har också estetiska och sociala värden då den bidrar till att minska
avtrycket på landskapsbilden och ger möjlighet för rekreation och friluftsliv. Runt
bebyggelseområdena bevaras skogsridåer som fungerar både avskärmande och som
vistelseområden, grönytor på allmän plats ska bearbetas i låg grad och naturmark sparas
inom bebyggelsen för att bevara områdets naturkaraktär. En öppenhet mellan privat och
offentligt eftersträvas för att öka upplevelsen av tillgänglighet.
Stora delar av året kommer nederbörd i form av snö, vilket utgör en resurs och
kvalitetsbärare i projektet. En stor del av attraktiviteten för området är kopplingen
mellan bebyggelsen och det alpina skidområdet, som föreslås utvecklas med nya liftar,
skidbackar och ett större barnområde.

Bebyggelsestruktur och gestaltning
Rödkullen planeras att utvecklas till en ny turistisk centrumkärna i en hög och
tät bebyggelsestruktur i anslutning till skidområdet. Kring kärnan föreslås ny
bostadsbebyggelse i en bredd av typologier - från flerbostadshus i varierande
skala till radhus, parhus och enbostadshus. Strukturen är tätast kring centrum, där
landskapsbilden är tåligast för förändring och en hög boendetäthet kan skapa underlag
för service och verksamheter. Lägre strukturer föreslås längre norrut där bebyggelsen
möter lägre vegetation och befintlig småskalig bebyggelse.
Totalt föreslås ny bebyggelse inom åtta olika delområden, inklusive ett område
för logistikplats och verkstäder till skidområdets drift. Delområdena skiljer sig åt i
bebyggelsekaraktär och typologi, gemensamt är att bebyggelsen anpassas till terrängen
och höjden på omgivande vegetation. Genom att anpassa bebyggelse efter markens
förutsättningar kan så mycket som möjligt av vegetationen sparas och ingrepp i
naturen minimeras. Till planen hör även gestaltningsprinciper för att åstadkomma en
sammanhållen struktur som smälter in i platsen och den omgivande naturen. Principerna
ska ligga till grund för framtagande av gestaltningsprogram för varje enskild detaljplan.

Gatustruktur och kommunikationer
Ullådalsvägen utgör områdets huvdgata som förbinder programområdet med E14 i söder
och Ullådalen i norr. Vägen föreslås utvecklas med belysning, hastighetssänkning, gångoch cykelväg och förbättrade korsningspunkter. Antalet korsningar föreslås utökas för att
möjliggöra angöring till tillkommande bebyggelseområden och daggästparkeringar.
Gator och stråk inom bebyggelseområdena ska utformas och anpassas efter den
naturliga terrängen. Området planeras att kollektivtrafikförsörjas genom skidbussar till
och från Åre by. Gång- och cykelstråk planeras för att säkerställa en hållbar tillgänglighet
inom området och förbättra tillgängligheten till Åre by för mjuka trafikanter.
En viktig grundprincip är att bebyggelsen ska ha direkt tillgång till skidåkningen
på Åreskutan utan att behöva använda bilen, genom att skapa skidvägar förbi
bostadsområdena. Daggästparkeringar säkerställer tillgängligheten till den alpina
skidåkningen och friluftslivet i Ullådalen för boende och besökande utanför
programområdet. I centrum föreslås utrymme för en ny gondolstation för att på sikt
kunna binda ihop skidområdet mellan Rödkullen och Tegefjäll.
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Natur och friluftsliv
Planprogrammet innehåller till stor del mark som föreslås för natur och friluftsliv.
Nedan följer en beskrivning av programmets förslag på utvecklingen av det
alpina skidområdet, rekreationsmöjligheter och den gröna infrastrukturen.
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Situationsplan natur och friluftsliv. Illustration: White arkitekter
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Utveckling av skidområdet
Det alpina skidområdet behöver utökas och utvecklas
i takt med att Åredalen växer och det finns goda
möjligheter till att möta den ökande efterfrågan på
skidåkning i Rödkullen. Planprogrammet innehåller
förslag på utökning av pister, större barnområde och
nya liftdragningar. Skidåkningens möjligheter är till
stor del styrande för planprogrammets förslag på
utveckling av bebyggelse och kommunikationer, för att
skapa en välfungerande by.
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Visionsbild Södra Rödkullen och utveckling av skidområdet. Illustration: White arkitekter

Rödkullen är en populär utgångspunkt för barnfamiljer,
men barnbackarna är idag utspridda i området.
Tanken i programförslaget är att barnområdet
ska koncentreras till en samlad en plats, norr om
Rödkullen centrum. Genom att samla barnområdet, ge
det större utrymme och utveckla det i nära koppling
till centrum med värmestuga, restauranger och service
kan attraktiviteten i området öka och målgruppen
stärkas i området. Goda kommunikationer är viktigt
och logistiken med att ta sig till och från barnområdet
ska vara noga genomtänkt för alla trafikslag.

Med den nya stolsliften kan de befintliga ankarliftarna i
Rödkullen kortas till trädgränsen och på så sätt kunna
köras även vid hård vind. I närtid ses vädersäkring
av liftsystemet i lågzon som den enskilt viktigaste
byggstenen för Åres fortsatta utveckling som
alpindestination, och utvecklingen av liftsystemet
i Rödkullen är en viktig pusselbit i detta arbete.
För att fortsatt kunna nå Ullådalsliften vid sådana
förhållanden planeras för ytterligare en släplift norr
om det nya barnområdet. Denna är även till för de lite
äldre barnen som vuxit ur barnområdet.

Ett
nytt skidtorg med en stolslift planeras
2021-05-03
nedanför nuvarande Rödkulleliftarna, för att möta
kapacitetsbehovet i skidsystemet. De föreslagna
placeringarna av stolsliftens dalstation och bergstation
har avvägts utifrån att optimera skidåkning och
transporter samt minimera markarbeten och påverkan
på befintliga kvaliteter i området. Placeringen
av dalstationen är avgörande för hur respektive
bebyggelseområde i Rödkullen bör planeras för att
få tillgänglighet till liften utan att skapa ytterligare
behov av transporter och transportliftar kring området.
Bergstationen föreslås placeras vid nuvarande
bergstation för Rödkulleliftarna för att nyttja befintlig
terräng och för att skidåkarna ska kunna ta sig vidare
mot Ullådalen och högzon.

Vid en eventuell ombyggnad av Ullådalsliftarna bör
de kopplas ihop bättre till daggästparkeringarna i
området.

OMRÅDE A (södra) - VISIONSBILD

De nya skidbackar som planeras i området bedöms
inte medföra en ökad risk för ras och skred, förutsatt
att marknivåer inte förändras.
I centrum föreslås utrymme för en ny gondolstation för
att på sikt kunna binda ihop Rödkullen med Tegefjäll
och åstadkomma en bättre balans och utnyttjande av
skidområdet som helhet. Den eventuella utbyggnaden
av gondolliften ligger långt fram i tiden, men den är
viktig att ha med sig i planeringen för att avsätta ytor
till liftgatan och inte bygga igen möjligheten genom att
placera byggnader i vägen.
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Rekreation

Exploateringen ska anpassas efter platsens
förutsättningar och mer detaljerade
naturvärdesinventeringar krävs i kommande
detaljplaneskeden. Området väster om
Ullådalsvägen bevaras som naturområde med
hänsyn till växt-, djur- och friluftslivet i Ullådalen.
Även myrmarker, orkidéområden och bäckar
mellan bebyggelseområdena ska bevaras i så stor
utsträckning som möjligt. Fri passage ska säkerställas
längs vattendragen för djur- och naturlivet utmed
vattenmiljöerna. Befintliga och tillkommande
skidbackar inom programområdet bidrar med
ängsmarker som utgör värdefulla habitat för många
växt- och djurarter under barmarksäsong.

Med Ullådalen och Mullfjället i väster och Åreskutan
i öster erbjuder närområdet goda möjligheter till
rekreation och friluftsliv året runt, utöver den alpina
skidåkningen. Att säkerställa god tillgänglighet till
friluftslivet är ett viktigt led i att åstadkomma en
levande kärna och utveckla Rödkullen som en året
runt-by.
Stråk för längdskidåkning bör säkerställas vintertid,
för att koppla ihop Rödkullen med såväl preparerade
längdspår som leder för turskidåkning. Tanken är
att människor ska ledas till redan befintliga spår och
leder, exploateringen genererar inga krav på nya
sträckningar i närområdet. Befintliga sträckningar bör
förstärkas och tillrättaläggas med bland annat spänger
vid behov, för att minska slitaget på markerna.

Som kompensationsåtgärd för de naturområden
som tas i anspråk av exploateringen föreslås bland
annat att död ved inom området bevaras och
flyttas till strategiska platser. Genom att planlägga
mark som natur säkerställs dess bevarande som
naturområde. Planbestämmelser om förbud att ta ner
träd inom kvartersmark bör införas i detaljplanerna,
liksom skötselplaner för hantering av naturområden
och dagvattenanläggningar i syfte att bevara och
höja naturkvaliteten. Gamla träd och så kallade
ersättningsträd behöver finnas kontinuerligt inom
områdena för att naturvärden kopplade till träden ska
kunna finnas kvar. Detaljerade inventeringar över vilka
träd som sparas i området krävs för att bevara rätt träd
samt inte öka risken för stormfällning.

Sommartid bör stråk för cykling och vandring
utvecklas för en ökad konnektivitet mellan Rödkullen
och aktiviteter i närområdet, bland annat den
liftburna vandringen på Åreskutan. Utveckling av
mountainbikestråk mellan Rödkullen och Åre bike park
(downhillområdet) utgör en viktig del i att åstadkomma
en attraktivitet även under sommarsäsongen.
Inom programområdet ska allmänhetens tillgång till
bäckmiljöer säkras genom att bevara fria passager
mellan vattendrag och bebyggelse.

Grön infrastruktur

Utöver naturens egenvärde bidrar även naturmiljön
med flera ekosystemtjänster, vilket integreras i
planeringen. Bland annat är områdets våtmarker
viktiga att bevara för dess förmåga att omhänderta
dagvatten; grönska är viktigt för lokal klimatreglering;
och vegetationen i de gröna stråken längs
vattendragen hjälper till att binda marken och minska
risken för ras, skred och sedimentering av vattendrag.

Grön infrastruktur är ekologiskt funktionella nätverk
av både naturliga och anlagda grönstrukturer, som
bidrar till att stärka och bevara ekosystemen och
främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Programmet föreslår en fortsatt sammanhållen struktur
av naturområden för att minimera fragmentering
och störningar av växt- och djurliv i området. För att
upprätthålla funktionella samband i naturen ska gröna
stråk bevaras mellan bebyggelseområden, naturmark
ska sparas i så stor utsträckning som möjligt inom
bebyggelsen och återplantering av vegetation
med arter som gynnar den biologiska mångfalden i
området ska eftersträvas. Vilda svenska växtarter bör
användas för att öka förutsättningarna för arter som
redan förekommer i landskapet och minska risken för
att invasiva arter introduceras.

För att kunna genomföra projektet krävs
tillståndsprövning för att visa på att exploateringen
inte medför en betydande påverkan på miljön i
Natura 2000-området. Tillståndsprövningen hanteras
i en separat process. Planförslaget har anpassats
för att minska påverkan på vattenmiljön. Vattnets
flödesvägar och naturliga rinnstråk ska bevaras i så
stor utsträckning som möjligt och risken för betydande
flödesökningar i områdets vattendrag minimeras
genom en god dagvattenhantering (se avsnitt
”tekniska frågor”).
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Situationsplan bebyggelseområden. Illustration: White arkitekter
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Bebyggelseområden
ÖVERGRIPANDE
STRUKTUR
- BEBYGGELSE
Planprogrammet
föreslår
åtta delområden
för tillkommande bebyggelse inom
2021-05-03
programområdet.
En strukturplan har tagits fram av White arkitekter för att visa på hur
bebyggelsen inom de olika delområdena skulle kunna se ut. Programmet innehåller
bilder och illustrationer från strukturplanen, vilka ska ses som en av flera möjligheter
kring hur programmets riktlinjer kan omsättas till bebyggd miljö. Riktlinjerna beskrivs
i textform och det är dessa som utgör programmet, tillsammans med tillhörande
gestaltningsprinciper. Mer detaljerad placering och utformning av bebyggelse studeras
inom kommande detaljplaneprocesser.
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Situationsplan Södra Rödkullen. Illustration: White arkitekter

FÖRUTSÄTTNINGAR
•
•

P

Högrest äldre granskog (> 20 m) med
delvis höga naturvärden.
Goda förutsättningar för ski in/ski out, del
av den inre skidvägen behöver anläggas.
Ny väganslutning till Ullådalsvägen.
Första mötet med Rödkullen.
Korsningspunkt mellan skidväg och bilväg.
Kuperad terräng.
Känd dagvatten- och skyfallsproblematik i
stora delar av området.
P

Södra Rödkullen

Omr. F

•
•
•
•
•

– område A södra, flerbostadshusområde

(enstaka tomter i norr)

Delområdet utgör den södra delen av Rödkullen
och består idag av högrest äldre granskog med
delvis höga naturvärden. Englandsbäcken rinner i
väster. Området ligger i direkt anslutning till både
Rödkullen centrum och skidområdet och har goda
möjligheter till ski in/ski out. Området utgör det första
mötet med Rödkullen söderifrån på Ullådalsvägen,
och tillkommande bebyggelse har således möjlighet
att markera entrén till området. Området anses
tåligt ur landskapsbildsynpunkt. Dagvatten- och
skyfallsproblematik förekommer i stora delar.
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Lägre

Högre

A

Byggnadshöjder

Bebyggelse Södra Rödkullen. Illustration: White arkitekter

Bebyggd miljö

visa de som reser utmed vägen att de börjar närma
sig ett bebyggt område. Mindre träd och naturmark
ska så långt som möjligt sparas närmare byggnaderna.
Placeringen av bebyggelse inom området ska så långt
som möjligt anpassas efter platsens naturvärden,
mer detaljerade inventeringar behöver genomföras
i detaljplaneskedet. Återplantering och omsorgsfull
markplanering bör eftersträvas inom bebyggelsen.

BEBYGGELSE

Inom delområdet föreslås en varierad struktur av
i flerbostadshus.
Bebyggelsen
ska inpassas i
•bostäder
Byggnadshöjder
anpassas
utifrån
landskapsbild
och trädhöjder.
terrängen
och anpassas
utifrån höjden på omgivande
•vegetation.
Högre bebyggelse
i bakkant,föreslås
som inramas
Högre bebyggelse
i bakkant, där
av högrest vegetation.
den kan fångas upp av topografin och trädtopparna,
• Trädhöjderna i området är upp till 20 m höga
somvilket
är upp
till 20 bebyggelse
meter i området.
och
medger
upp tillLägre
7 våningar
mer(inkl.
uppbruten
bebyggelse
planeras
närmare
vindsvåning)
beroende
på marklutning.
•Ullådalsvägen.
Entrén till området markeras med
bebyggelse närmare Ullådalsvägen.
•Högrest
Placering
av byggnader
vegetation
sparas i anpassas
områdets ytterkanter
utifrån
(efter minska
fältinventering
i
för att
ramanaturvärden
in bebyggelsen,
bebyggelsens
detaljplaneskede).
exponering och minimera påverkan på
landskapsbilden utmed Ullådalsvägen och från
skidområdet. Byggnader som placeras närmast den
nya infarten till området kan dock med fördel vara
möjliga att ana från vägen, för att markera entrén och

Området ska ges en varierad gestaltning i form
av en varierad höjdsättning av byggnaderna. Det
huvudsakliga materialvalet för fasader ska vara
trä, socklar i betong ska undvikas och i de fall de
förekommer kläs med antingen trä eller natursten.
Fasadkulörer ska vara jordnära och takmaterial vara ej
reflekterande, exempelvis matt takplåt, takpannor eller
beväxt (se Gestaltningsprinciper för Rödkulleområdet).

OMRÅDE A (södra) - Bebyggelse
2021-05-03

Bef. skidbacke
Ny väg
Skidväg

Bef. väg

Ny väg

Skidväg

Sektion Södra Rödkullen. Illustration: White arkitekter

Sektion A - se markering på föregående sida
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Gator och stråk

Natur och mötesplatser

För att möjliggöra angöring till området behöver en ny
gata anläggas med korsningspunkt mot Ullådalsvägen.
Gatan anpassas utifrån terräng och placeras där
minst markarbeten krävs. Detsamma gäller för den
skidväg som planeras genom området. Där gata och
skidväg möts planeras för en planskild korsning. Gatan
anpassas även så att det är möjligt att förlänga vägen
in mot Rödkullen centrum i ett senare skede, och
utformas för kollektivtrafik och räddningsfordon.

I den västra delen av området rinner Englandsbäcken,
en av de större bäckarna inom programområdet.
Längs bäcken bevaras ett stråk med naturmark för
att bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv samt
möjligheter för rörligt friluftsliv att passera genom
området. Gångvägar ska säkerställas över bäcken mot
centrum samt mot övriga bebyggelseområden.

Mark och vegetation Södra Rödkullen. Illustration: White arkitekter

Befintlig vegetation
sparas för att rama in
bebyggelsen

Englandsbäcken
med omgivande
naturmark ger goda
möjligheter för rörligt
friluftsliv att passera
genom området.
Återplantering och omsorgsfull
markplanering bör eftersträvas
inom bebyggelsen.
Mindre träd och naturmark ska så
långt som möjligt sparas närmare
byggnaderna.

Högre byggnadsvolymer i
bakkant
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Principer Södra Rödkullen. Illustration: White arkitekter

OMRÅDE A (södra) - Mark och vegetation
2021-05-03
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Situationsplan Mellersta Rödkullen. Illustration: White arkitekter

P

P

Mellersta Rödkullen

Omr. F

(enstaka tomter i norr)

– område A norra, flerbostadshusområde
P

Delområdet sträcker sig utmed Ullådalsvägen och
utgör den mellersta delen av Rödkullen. På platsen
växer idag lägre gran- och björkskog. Marken sluttar
brant ner mot Ullådalsvägen men är flackare närmare
Rödkullen centrum. Området ligger i direkt anslutning
till centrum och har potential att utvecklas till ett
bostadsområde med närhet till service, rekreation
och goda möjligheter till ski in/ski out. Dagvatten- och
skyfallsproblematik förekommer i de södra delarna av
området, närmast Englandsbäcken.
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A

B

B

Byggnadshöjder
Lägre

Högre

Bebyggelse Mellersta Rödkullen. Illustration: White arkitekter

BEBYGGELSE
Bebyggd
miljö

anpassas efter platsens naturvärden, mer detaljerade
inventeringar görs i detaljplaneskedet. Återplantering
och omsorgsfull markplanering bör eftersträvas inom
bebyggelsen. Höga krav på utformning av mark kring
byggnaderna där vegetation inte går att spara.

• Byggnadshöjder inom området
Inom varierar
delområdet
föreslås
en varierad
mellan
3-6 våningar
(inkl.struktur av
bostäder
i flerbostadshus. Bebyggelsen ska inpassas i
vindsvåningar).
terrängen
anpassasiutifrån
höjden
• Högreoch
bebyggelse
söder där
merpå omgivande
vegetation
kan
sparas i bakkant
vegetation.
Högre
bebyggelse
kan uppföras i söder,
ochvegetation
inrama byggnader.
där mer
kan sparas i bakkant och inrama
• Lägre bebyggelse framför
byggnader, medan lägre bebyggelse föreslås
centrumdelen.
framför centrumdelen. En skogsskärm bevaras
• Bebyggelsen ramar in skidvägens
mot Ullådalsvägen
sträckning. för att minska bebyggelsens
exponering
i landskapet.
• Småskalig
bebyggelse kan
komma något närmare
Mindre
träd och naturmark ska så långt som möjligtSkidväg
Ullådalsvägen.
Ny väg
sparas närmare byggnaderna. Placeringen av
Bef. väg
bebyggelse
inom området ska så långt som möjligt
Skidväg

Området ska ges en varierad gestaltning i form
av en varierad höjdsättning av byggnaderna. Det
huvudsakliga materialvalet för fasader ska vara
trä, socklar i betong ska undvikas och i de fall de
förekommer kläs med antingen trä eller natursten.
Torg
Fasadkulörer ska vara jordnära och takmaterial vara ej
reflekterande, exempelvis matt takplåt, takpannor eller
beväxt.

Sektion A - se markering på föregående sida
Torg
Skidväg
Ny väg

OMRÅDE A (norra) - Bebyggelse
Bef. väg

Skidväg
2021-05-03

Ovan: Sektion A Mellersta Rödkullen. Illustration: White arkitekter

Sektion A - se markering på föregående sida

Sektion B - se markering på föregående sida

Nedan: Sektion B Mellersta Rödkullen. Illustration: White arkitekter
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Naturmark mot Ullådalsvägen sparas för
att minska bebyggelsens exponering från
Ullådalsvägen

Principer Mellersta Rödkullen. Illustration: White arkitekter

Kopplingar (planskilda gångförbindelser) till
Rödkullen Centrum ska säkerställas.

Naturmark mot
Ullådalsvägen sparas för
att minska bebyggelsens
exponering.

OMRÅDE A (norra) - Principer

Gator och stråk

2021-05-03
MARK OCH VEGETATION
Området planeras att angöras via den befintliga
tillfarten
in till Rödkullen
centrum. Sträckningen av
• Naturmark
mot Ullådalsvägen
för att
minska utifrån
bebyggelsens
den sparas
nya gatan
anpassas
terrängen för att
exponering.
minimera markarbeten. En inre skidväg behöver
• Höga krav på utformning av mark kring
anläggas i norr för att åstadkomma ski in/ski out till
byggnaderna där vegetation inte går
planerad
bebyggelse. Planskilda gångförbindelser mot
att spara.
Rödkullen
centrum
ska säkerställas över skidvägen.
• Kopplingar
(planskilda
gångförbindelser) till Rödkullen
Centrum ska säkerställas.
• Väg anpassas utifrån befintliga
marknivåer.

Mark och vegetation Mellersta Rödkullen. Illustration: White arkitekter

Natur och mötesplatser
Naturmark mot Ullådalsvägen sparas för att minska
bebyggelsens exponering i landskapet. Längs
Englandsbäcken i öster bevaras ett stråk med
naturmark för att bevara goda livsvillkor för växt- och
djurliv samt möjligheter för rörligt friluftsliv att passera
genom området.
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Situationsplan Norra Rödkullen. Illustration: White arkitekter

FÖRUTSÄTTNINGAR
•
•
•
•

Högrest granskog utan höga
naturvärden.
Ski in/ski out kräver både en inre och
en yttre skidväg.
Entrén till Rödkullen Centrum.
Bebyggelsens exponering mot
Ullådalsvägen ska minimeras i de
norra delarna.
Etableringsytor inom området krävs
i samband med utbyggnaden av
Rödkullen centrum
Korsningspunkter mellan skidvägar
och bilvägar.
P

P

Norra Rödkullen

Omr. F

(enstaka tomter i norr)

– område B, flerbostadshusområde

P

Delområdet utgörs av området norr om och runt den
befintliga tillfartsvägen till Rödkullen centrum. Platsen
består idag av högrest granskog i bitvis kraftigt
kuperad terräng. I norr rinner Buustabäcken. Området
utgör entré till Rödkullen centrum och tillkommande
bebyggelse i området ger möjlighet att accentuera
entrén i korsningen vid Ullådalsvägen. Genom
förslaget stärks underlaget för att åstadkomma en
centrumkärna i Rödkullen, och bidrar till ett varierat
bostadsutbud på platsen.
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ÖVERGRIPANDE STRUKTUR - BEBYGGELSE
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Principer Norra Rödkullen. Illustration: White arkitekter

Bebyggd miljö

Gator och stråk

Inom området förslås flerbostadshus i varierande
byggnadshöjder. Högre bebyggelse föreslås i
bakkant, där den fångas upp av högrest vegetation,
och mer småskalig bebyggelse föreslås närmare
Ullådalsvägen.

Området planeras att angöras via den befintliga
tillfarten in till Rödkullen centrum. Anläggningen av
nya gator anpassas utifrån terrängen för att minimera
markarbeten. En skidväg för bebyggelsen planeras
i öster. Planskilda korsningar mellan bilvägar och
skidvägar, liksom mellan gångvägar och skidvägar,
krävs för att åstadkomma ett funktionsdugligt
gatunät. Gångstråk mellan bebyggelseområdet och
Rödkullen centrum ska säkerställas. I den södra
delen av området ska mark reserveras för en framtida
sträckning av en ny gondollift mellan Rödkullen och
Tegefjäll.

Bebyggelsen ska anpassas till områdets terräng och
naturmark sparas så långt det är möjligt. Områdets
naturliga karaktär är viktig och det bör ställas höga
krav på utformning av mark kring byggnader där
vegetation inte är möjlig att spara. Rödkullens entré
föreslås annonseras genom bebyggelse närmare
Ullådalsvägen. Placering av byggnader ska göras
med hänsyn till att nå planerade skidvägar, så att
tillkommande bostäder får ett ski in/ski out-läge.

OMRÅDE B - Principer
2021-05-03

Ny väg

Våtmark

Skidväg

Skidområde

Ny väg
Skidväg

Bef. väg

Sektion Norra Rödkullen. Illustration: White arkitekter

Sektion A - se markering på föregående sida
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A

A

Byggnadshöjder
Lägre

Högre

Bebyggelse Norra Rödkullen. Illustration: White arkitekter

BEBYGGELSE
•
•
•
•

Varierande byggnadshöjder
upp till 6 våningar (inkl.
vindsvåningar).
Högre bebyggelse i bakkant,
som inramas av högrest
vegetation.
Entrén till Rödkullen Centrum
Naturremsa
markeras mot
med bebyggelse
Ullådalsvägen
närmare
Ullådalsvägen.
ska minska
I de norra delarna kan
bebyggelsens
exponering
småskaligmot
bebyggelse ligga
Ullådalsvägen i de
något
närmare
Ullådalsvägen.
norra delarna.

Högrest vegetation
sparas mot norr och
öster och ramar in
bebyggelsen.

Koppling (planskild
gångförbindelse) till
Rödkullen Centrum
ska säkerställas.

Planskilda korsningar
mellan bilvägar och
skidvägarna krävs i två
OMRÅDE
B - Bebyggelse
punkter.

2021-05-03

Mark och vegetation Norra Rödkullen. Illustration: White arkitekter

Natur och mötesplatser
Naturmark sparas runtom området och ger goda
MARK OCH
möjligheter
förVEGETATION
rörligt friluftsliv att passera igenom. En
naturremsa
mot
bidrar
till att minska
• Naturremsa Ullådalsvägen
mot Ullådalsvägen
ska
• Planskilda korsningar mellan
bebyggelsens
exponering exponering
mot vägen. Naturmarkbilvägar och skidvägarna krävs i
minska bebyggelsens
mot även
Ullådalsvägen
i de norra och skidområdet.
bevaras
mellan bebyggelsen
två punkter.
delarna.
• Koppling (planskild
• Högrest vegetation sparas mot
gångförbindelse) till Rödkullen
norr och öster och ramar in
Centrum ska säkerställas.
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• Höga krav på utformning av mark
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Situationsplan Rödkullen centrum. Illustration: White arkitekter

P

Rödkullen centrum

P

– område c, centrumområde

Omr. F

(enstaka tomter i norr)

Delområdet utgör Rödkullens centrum och är till
stor del lokaliserat till den plats som i dagsläget
innehåller logistikområde och parkeringsytor, det vill
säga utgångspunkten för den alpina skidåkningen
i Rödkullen. Området har därmed direktaccess till
skidsystemet. Englandsbäcken är kulverterad genom
området. Då området redan är exploaterat eller ligger
i nära anslutning till redan etablerade områden har
platsen låga naturvärden och landskapsbilden anses
mest tålig för tillkommande bebyggelse. Platsen har
potential att utvecklas till en levande bykärna med en
hög och tät karaktär, en blandning av funktioner och
nya mötesplatser.
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Visionsbild Rödkullen centrum. Illustration: White arkitekter

Bebyggd miljö

Totalt planeras centrumområdet för en exploatering
om ca 130 000 m2 BTA (suterrängvåning är inräknad
men inte vindsvåning). Inom detta ska ca 20 000 m2
uppföras som centrumverksamheter och resterande
ca 110 000 m2 BTA som tillfällig vistelse såsom
hotell. Området föreslås innefatta en variation av
verksamheter för att främja ett levande centrum,
året runt. Verksamhetsytorna är främst tänkta att
attrahera de daggäster, skidgäster, hotellgäster och
boende som redan befinner sig i Rödkullen. Förslag
på fördelning av verksamheter listas nedan. Vissa av
verksamheterna kan även locka människor från andra
platser i Åre om kärnan uppnår en hög attraktivitet.
Ett tillräckligt utbud av verksamheter är dock främst
viktigt för att boende i Rödkullen ska kunna ha service
nära till hands och inte behöva använda bil under
sin vistelse, och är väsentligt för att åstadkomma
ambitionen om att utveckla Rödkullen som en ny
kärna i Åredalen.

Området föreslås i huvudsak för centrumverksamheter
och tillfällig vistelse i en hög och tät struktur med
byggnader som framträder i landskapet. Byggnaderna
föreslås placeras kring en terrasserad torgyta med
anslutningspunkter till omgivande bostadsområden
samt skidområdet med familjeområde, ny stolslift,
gondolstation med lift till Tegefjäll samt skidväg som
leder ner till stolsliften VM8:an och Nationalarenan.
Byggnadsvolymerna
föreslås variera och bör
OMRÅDE C - Visualisering
uppföras med suterräng för att åstadkomma en god
2021-05-03
helhetsverkan
kring torgytan. Byggnadshöjderna
anpassas utifrån påverkan på sol- och
vindförhållanden på utemiljöer. Lägre våningsantal
föreslås kring torget medan byggnaderna i områdets
utkanter kan ha ett högre antal våningar. En variation
i höjd och utformning är även viktigt för att få en
levande och intressant utformning (se handlingen
Gestaltningsprinciper för Rödkulleområdet).
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Byggnadshöjder
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Bebyggelse Rödkullen centrum. Illustration: White arkitekter

Förslag på fördelning av verksamhetsyta (m2 BTA):
•
Värmestuga/skidskola/bagageförvaring/avreselounge - ca 2500 m
BEBYGGELSE

2

•
•
•
••
•
•
•
•
•
•

•

SkiStar-shop/skid- & cykeluthyrning - ca 1500 m2
Högre och tätare bebyggelse med
mer
Livsmedelsbutik - ca 2000 m2
framträdande byggnader i landskapet. 2
Övriga butiker/showrooms
- ca 1500
Byggnader
placeras så de ramar
in m
2
Café/restaurang
ca
4000
m
torgytan och skapar attraktiva utemiljöer.
Spa/gym - ca 2000
m2bebyggelse
Rumsbildande
mindre
placeras
centralt
och
på den -upphöjda
Gondolstation/aktivitetshus
ca 4000 m2
torgytan.
Kontorsarbetsplatser/kontorskollektiv för gäster - ca 1000 m2
Ett parkeringsplan planeras
på nuvarande
Konferens - ca 1500 m2
marknivå, med en upphöjd torgyta ovan
befintlig mark (möter skidområdenas
marknivå).
Byggnadshöjder anpassas utifrån
påverkan av sol- och vindförhållanden på
utemiljöer.

Torg
Torg
Gård

Skidväg
Ny väg
Bef. väg
Skidväg

Sektion Rödkullen centrum. Illustration: White arkitekter

Sektion A - se markering på föregående sida

OMRÅDE C - Bebyggelse
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Principer Rödkullen centrum. Illustration: White arkitekter

Gator och stråk

Natur och mötesplatser

Gatan in till Rödkullen centrum planeras i ungefär
samma sträckning som dagens, fram till torgytan.
Merparten av trafiken föreslås sedan ledas ned under
torgnivån för angöring och parkering, vilket skapar ett
nära bilfritt centrumområde i marknivå. Under torgytan
möjliggörs för parkeringsytor för såväl daggäster
som för boende inom området samt angöring för
transporter till områdets verksamheter.

Centrumområdet möter naturmarken i nordväst
och i sydost där ett vegetationsstråk bevaras
runt Englandsbäcken. Skidområdets backar och
ängsmarker angränsar till området i norr och väster,
vilket skapar en direktkontakt mellan centrum och den
alpina skidåkningen. Norr om centrumbebyggelsen
föreslås en utveckling av skidområdet med inriktning
mot familjeområde med lätta nedfarter för yngre
barn, som blir en del av Rödkullen centrum (se
avsnitt ”utveckling av skidområdet”). Angöring till
familjeområdet behöver studeras vidare i kommande
planering.

Utformningen av trafiksystemet ska möjliggöra en
framtida förlängning av gatan mellan centrum och
den södra delen av Rödkullen. Utrymme behöver
säkerställas för angöring av taxi- och transfertrafik,
en hållplats för kollektivtrafik i strategiskt läge samt
vändmöjlighet för bussar. Inom centrum föreslås
även utrymme för ett mobilitetshus. Planskilda
gångkopplingar över den planerade skidvägen till
kringliggande bebyggelseområden ska säkerställas.

Byggnader ska placeras så att de ramar in torgytan
och skapar attraktiva utemiljöer utifrån sol- och
vindförhållanden. Torget föreslås terrasseras mot
söder och ska utformas med en solbelyst vistelsedel
som vetter mot söder och möbleras utifrån olika
målgrupper och funktioner. Mötet mellan torget och
omkringliggande målpunkter är viktigt.

I västra delen av centrum möjliggörs för en framtida
gondolstation som kopplar samman skidområdet i
Rödkullen med Tegefjäll. En sådan koppling skulle
binda ihop skidområdet, möjliggöra mer balanserade
flöden av skidgäster och ett bättre utnyttjande av
skidområdet som helhet. Den helikopterplats för polisoch ambulanshelikopter som finns inom Rödkullen
idag behöver flyttas till en ny strategisk lokalisering.

Platsens förutsättningar tas tillvara för att skapa
ett fördelaktigt lokalklimat med hänsyn till sol- och
vindexponering. Stor omsorg läggs vid att ge
Rödkullen förutsättningar att bli en levande by och
åretruntdestination.
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Visionsbild Rödkullen centrum. Illustration: RÅ Format

Torgyta (underbyggd
med parkeringsplan)
som terrasserar mot
söder

OMRÅDE C - Visualisering
2021-05-03

Planskilda
kopplingar
(gångmöjligheter)
till övriga delar
av Rödkullen ska
säkerställas.

Mark och vegetation Rödkullen centrum. Illustration: White arkitekter

MARK OCH VEGETATION
•

Endast enstaka träd och naturområden kan
sparas i områdets ytterkanter.
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Situationsplan Södra Buustamon. Illustration: White arkitekter

FÖRUTSÄTTNINGAR
•
•

P

Gran- och björkskog med högre
naturvärde.
Våt- och myrmarker skiljer
delområdena D och E.
Ski in/ski out kräver en yttre skidväg.
Ev. transportlift söder om området.
Området är en viktig del i helheten och
skapar en brygga mellan Rödkullen
och Buustamon (de ensklida husen
längre norrut), både karaktärs- och
utbudsmässigt (bostadsutbud).
P

Södra Buustamon

– område D och E, radhus och parhusområde

Omr. F

(enstaka tomter i norr)

•
•
•

De två delområdena är lokaliserade utmed
Ullådalsvägen på sträckan mellan infarterna till
Rödkullen och Buustamon. Söder om infarten
till Buustamon ligger idag garagelängor till
fritidshusbebyggelsen i området. I övrigt utgörs
områdena i dagsläget av lägre gran- och björkskog
med höga naturvärden. Platsen är känslig ur
landskapsbildsynpunkt då den ligger högt upp i
terrängen och är exponerad från omgivningen.
Tillkommande bebyggelse i områdena har möjlighet
skapa en brygga mellan Rödkullen och Buustamon,
både karaktärs- och utbudsmässigt.
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Visionsbild Södra Buustamon. Illustration: White arkitekter

Bebyggd miljö
Områdets bebyggelsekaraktär föreslås vara mer
småskalig för att passa in i landskapet, med lägre
radhus och parhus som omfamnas av vegetation.
Bebyggelsen bör grupperas och placeras på ett sätt
som skapar variation och bevarande av naturvärden.
Mark som omger nya byggnader bör så långt som
möjligt bevaras utan större ingrepp, och placering
av byggnader ska anpassas utifrån terrängen och
platsens naturvärden. Där terrängen medger föreslås
byggnader uppföras med suterrängvåning för att
minimera onaturliga slänter i området.

OMRÅDE D OCH E - Visualisering
2021-05-03
Ny väg

Bäck

Ny väg
Skidväg
Ny väg
Bef. väg

Sektion Södra Buustamon. Illustration: White arkitekter

Sektion A - se markering på föregående sida
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Bebyggelse Södra Buustamon. Illustration: White arkitekter

BEBYGGELSE
•
•
•
•

Grön korridor
och passage

Bebyggelsekaraktären ska vara mer småskalig
vån.) och omfamnas av vegetation.
Bebyggelsen bör grupperas och placeras för att
skapa variation och bevara naturvärden.
Byggnaders placering ska (i detaljplaneskede)
anpassas utifrån terräng och värdefull vegetation.
Där terrängen så medger kan byggnader placeras i
sutteräng (med sutterängvåning).

Entré
(1,5-2,5

Yttre sk

idväg

Bro

OMRÅDE D OCH E - Bebyggelse
2021-05-03
Naturmark mellan de två
delområdena ska bevaras och ger
ett grönsläpp i bebyggelsen

Ullådals
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Principer Södra Buustamon. Illustration: White arkitekter
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Naturmark mellan de två
delområdena ska bevaras
och ger ett grönsläpp i
bebyggelsen .

Omgivande naturmark ger
goda möjligheter för rörligt
friluftsliv att passera genom
området.

Koppling mellan
områdena ska
säkerställas.

Mark och vegetation Södra Buustamon. Illustration: White arkitekter

MARK OCH VEGETATION

Gator och stråk

Natur och mötesplatser

• Parkeringsytor i anslutning till
• Naturmark inom området sparas så
ska placeras
utifrån
långt
som
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ur
landskapsoch
För att möjliggöra angöring till områdena behöver byggnaderNaturmark
mellan
de två bebyggelseområdena ska
naturvärden
och
terräng.
naturvärdessynpunkt.
nya gator anläggas och anpassas utifrån terrängen
bevaras och ger ett grönsläpp i bebyggelsen. Den
• Återplantering och omsorgsfull
•för att
Mark
som omger
nya byggnader
bör så
minimera
markarbeten.
Det södra
området
omgivande naturmarken ger goda möjligheter för
markplanering bör eftersträvas invid
långt som möjligt bevaras utan större
planeras
med
en
ny
anslutning
mot
Ullådalsvägen
rörligt friluftsliv att passera genom området.
bebyggelsen.
ingrepp.
det norra
föreslås angöras
via vägen som
• Gångkoppling mellan områdena ska
•medan
Placering
av byggnader
anpassas
leder
in till naturvärden
Buustamon. (efter
Gångstråk
mellan de båda säkerställas.
utifrån
fältinventering
i detaljplaneskede) ska säkerställas. Genom • Omgivande naturmark ger goda
bebyggelseområdena
möjligheter för rörligt friluftsliv att
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Naturmark,
med för
våt-en
och
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planeras
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av såväl befintlig och tillkommande bebyggelse
och ger ett grönsläpp i bebyggelsen
den planerade
daggästparkeringen
•somVägar
ska anpassas
utifrån terrängenstrax söder
om områdena.
Från markarbeten.
daggästparkeringen föreslås
för att minimera
skidvägen fortsätta söderut mot Långsvängen vid
Bräckeliften, alternativt kan en släplift anläggas för att
transportera skidåkarna upp mot Långsvängen norr
om Rödkulleliftarna.

OMRÅDE D OCH E - Mark och vegetation
2021-05-03
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Situationsplan Norra Buustamon. Illustration: White arkitekter

FÖRUTSÄTTNINGAR
P

•
•
•

Fjällnära björkskog med inslag av barrträd.
Ski in/ski out kräver en yttre skidväg.
Inom området finns i nuläget enskilda hus/
tomter samt Buustamons fjällgård.
Varierande terräng med bitvis kraftigt kuperad
terräng.
Befintliga vägar behöver förbättras.
Bidrar till ett varierat bostadsutbud vilket är av
vikt för helheten i projektet.
Känd dagvatten- och skyfallsproblematik i
delar av området.

Norra Buustamon

P

– område F, småhusområde

Omr. F

(enstaka tomter i norr)

•

Delområdet är uppdelat på flera ytor kring den
befintliga fritidshusbebyggelsen i Buustamon och
Buustamons fjällgård. Området består i dagsläget
av fjällnära björkskog med inslag av barrträd i
varierande och bitvis kraftigt kuperad terräng.
Området är känsligt ur landskapsbildsynpunkt,
särskilt närmast Ullådalsvägen. En vidareutveckling
av småhusbebyggelse inom området möjliggör för en
förbättring av befintliga vägar, och bidrar till ett varierat
bostadsutbud på platsen. Det ger även möjlighet att
anlägga en skidväg för ski in/ski out till såväl befintlig
som tillkommande bebyggelse. Det finns dagvattenoch skyfallsproblematik i området.
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Visionsbild Norra Buustamon. Illustration: White arkitekter

Bebyggd miljö

Gator och stråk

Bebyggelsen som planeras i området består av
enskilda tomter för småhus. Bebyggelsens och
tomtmarkens avtryck i naturen och landskapet ska
minimeras och byggnaders placering ska anpassas
utifrån terrängen och platsens naturvärden. Vegetation
ska sparas inom bebyggelsen och på tomterna, så att
vegetationen bevarar landskapsbilden.

Gator inom området anpassas utifrån befintligt
gatunät för att minimera markarbeten i området.
Förbättringsåtgärder i befintligt gatunät krävs och
befintliga förråds- och garagebyggnader längs
Ullådalsvägen planeras att flyttas längre in i området.
Det är samtidigt av vikt att bevara den befintliga
fritidskaraktären. Parkeringsytor i anslutning till
byggnader ska placeras utifrån naturvärden och
terräng. Förbi områdena planeras för en skidväg
som kan nyttjas av såväl tillkommande som befintlig
bebyggelse.

Natur och mötesplatser
Natur inom området ska bevaras så långt som möjligt.
Omgivande naturmark ger goda möjligheter för rörligt
friluftsliv att passera genom området. Friytor för lek
och utevistelse ges i övrigt inom den egna fastigheten.

OMRÅDE F (enskilda tomter) - Visualisering
2021-05-03
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Omgivande naturmark
ger goda möjligheter
för rörligt friluftsliv
att passera genom
området.

Natur inom området
ska så långt som
möjligt bevaras.

Mark och vegetation Norra Buustamon. Illustration: White arkitekter

MARK OCH VEGETATION
•
•
•
•
•
•
•

Natur inom området ska så långt som möjligt
bevaras.
Påverkan på mark och vegetation i anslutning till
nya byggnader ska minimeras.
Vägar ska anpassas utifrån befintligt vägnät och
terräng för att minimera markarbeten i området.
Förbättringar i befintligt vägnät krävs.
Parkeringsytor i anslutning till byggnader ska
placeras utifrån naturvärden och terräng.
Omgivande naturmark ger goda möjligheter för
rörligt friluftsliv att passera genom området.
Befintliga förråds-/garagebyggnader vid entrén från
Ullådalsvägen flyttas upp i området.

OMRÅDE F (enskilda tomter) - Mark och vegetation
2021-05-03

Småskalig bebyggelse anpassas
till befintliga träd och terräng,
för att göra så lite inverkan som
möjligt på landskapet.

Principer Norra Buustamon. Illustration: White arkitekter
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Ullådalsvägen

Befi

ntli

gv

äg

P

P

Omr. F

(enstaka tomter i norr)

Situationsplan Söder om Ullådalsvägen. Illustration: White arkitekter
P

Omr. F

(enstaka tomter i norr)

Söder om Ullådalsvägen

Omr. E

– logistikområde och verkstäder

Delområdet ligger i den södra delen av
programområdet, söder om Ullådalsvägen, och
nås via en befintlig tillfartsväg. Marken utgörs av
en södervänd sluttning och består mestadels av
myrmark och skogmark. Norr och söder om området
är terrängen betydligt mer sluttande, med sämre
stabilitetsförhållanden. Området har potential att
inrymma logistikplats och verkstäder för skidområdets
drift, som idag är lokaliserade till Rödkullen centrum.
Genom att flytta logistikplatsen frigörs central mark
som bättre kan nyttjas för centrumverksamheter och
bostadsbebyggelse. Eftersom flytten av logistikplatsen
är avgörande för hela projektet upprättas en separat
detaljplan för området parallellt med planprogrammet.

Omr. D

P

Omr. B

Omr. C

Ull

åd

als

vä

Omr. A

ge (norra)
n

Omr. A
(södra)

P

Logistikplats

500
Meter

ANDE STRUKTUR Logistikområde
- BEBYGGELSE

- Situationsplan

2021-05-03
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Omgivande naturmark
sparas för att minska
bebyggelsens exponering

Vegetation i brant terräng
ska, där det är möjligt,
sparas

Mark och vegetation Söder om Ullådalsvägen. Illustration: White arkitekter

Bebyggd miljö

en god hantering av dagvattnet en nödvändighet för
att området ska vara möjligt att nyttja. Det är viktigt
att efterlikna dagens avrinningsmönster så långt som
möjligt, för att inte påverka risken för ras och skred.
Dagvatten uppifrån föreslås ledas igenom området,
och dagvatten från ytan leds ner till magasin under
ytan, med många släppunkter till omgivningen.

Tillkommande bebyggelse planeras i form av en
större verkstadshall, carports och uppställningsytor.
För att möjliggöra detta behöver plana ytor ordnas
genom fyllningsmassor på flertalet meter. Ovanpå
fyllningsmassorna kommer hårdgjorda ytor att
anläggas. God utformning och gestaltning av de höga
stödmurar som tillkommer inom området är av vikt.

Gatunät

Den tillkommande verkstadsbyggnaden är tänkt att
inrymma verkstad, pistmaskingarage, kontor och
personalytor samt en tillhörande källare för förråd och
lagerytor. Byggnadshöjden hålls så låg som möjligt för
att inte byggnaden ska uppfattas från kulturmiljöerna
söder om programområdet 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.

Området planeras att angöras via befintlig tillfartsväg
som iordningställs och får en något förändrad profil
för att kunna fungera tillsammans med den nya
funktionen. Anslutningen mot Ullådalsvägen utformas
så att tunga fordon kan nyttja korsningen, vilket
innebär att korsningspunkten kan behöva förläggas
strax väster om dagens läge.
Transportrörelserna inom logistikplatsen behöver ske
på plan mark, däremot behöver inte all mark inom
den plana ytan hårdgöras. Snöväg för pistmaskin och
skoter behöver säkerställas mellan logistikplatsen och
skidområdet i öster.

Ytan för logistikplatsen planeras mellan tillfartsvägen
Logistikområde
- Mark och
vegetation
och
den begränsningslinje
för rasoch skred som
översiktligt
beräknats
i
en
stabilitetsutredning.
2021-05-03
Ingen exploatering föreslås norr om tillfartsvägen
med hänsyn till områdets stabilitetsförhållanden.
Vidare utredningar kring grundläggning och
stabilitetshöjande åtgärder krävs i kommande
projekteringsskede.

Inom logistikplatsen ska även uppställningsytor och
parkeringsplatser för personal anordnas.

Natur och mötesplatser
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.

Då dessa verksamheter planeras inom ett område
med brant terräng och där myrmark förekommer är
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Kommunikationer
En viktig del i utvecklingen av Rödkullen är att planera för en så liten andel bilresor
som möjligt för resor till och inom området. För att uppnå det krävs säkerställande av
en god gatustruktur för fotgängare, cyklister och skidåkare samt tillhandahållande av
mobilitetstjänster och en attraktiv kollektivtrafik så att andra färdsätt än bilen blir det
självklara valet. Utöver en god utformning av områdets gatustruktur krävs även en viss
täthet i bebyggelsestruktur för att skapa närhet mellan målpunkter, hög tillgänglighet
och ett tillräckligt befolkningsunderlag för att åstadkomma ett serviceutbud som minskar
behovet av resor till Åre by.

P

P

P

P
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åd

Befintlig väg
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vä

ge

n

Ny väg
Ny skidväg
Koppling (gång)
Befintlig in-/utfart
Ny in-/utfart

P

Korsningspunkt väg/skidväg
P

0

Daggästparkering

250

500
Meter

Situationsplan kommunikationer. Illustration: White arkitekter
1200 m
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P

Gång- och cykeltrafik

Yttre skidväg

Ullådalsvägen utgör områdets huvudgata som
förbinder programområdet med E14 i söder och
Ullådalen i norr. Längs Ullådalsvägen, eller annan
lämpligare sträckning, ska ett stråk för gång och
cykel anläggas för att förbättra tillgängligheten
till Åre by för mjuka trafikanter, framför allt under
barmarksäsong. Belysning i korsningspunkter samt
hastighetssänkning längs sträckan föreslås även för
att öka trafiksäkerheten i området.

CENTRA
SKIDOMRÅ

Evt. skidväg/lift

P

Nytt
familjeområde

Rödkulleliften

Inom bebyggelseområdena ska gång- och cykelstråk
planeras. Särskilt viktigt är att säkerställa goda
gångstråk mellan centrum och omkringliggande
TEGEFJÄLL (evt. gondol)
bostadsområden.

Ull

åd

als

vä

ge

n

Inre
skidväg

Yttre skidväg

Ny 6 stolslift

Kollektivtrafik

P

Området planeras att kollektivtrafikförsörjas genom
skidbussar till och från Åre by och det är viktigt att
skapa tillräckligt utrymme för
kollektivtrafiken
längs
0
500
250
Meter
gatunätet. Ett attraktivt hållplatsläge ska utvecklas
inom Rödkullen centrum, med närhet till såväl
1200 mMöjlighet ska finnas
800
400
verksamheter
som skidområde.
REF 99 TM, RH 2000. till att kollektivtrafikförsörja även omkringliggande
bostadsområden runt centrum, genom att planera
för ett sammankopplat gatunät där kollektivtrafik kan
passera i en rundslinga.

VM8:AN

Skidvägar (mörkblå) förbi bebyggelsen.
Illustration: White arkitekter

Skidvägar

En viktig grundprincip är att bostadsbebyggelsen
ska ha direkt tillgång till den alpina skidåkningen på
Åreskutan utan att behöva använda bilen. Genom
att planera för bostäder med ski in/ski out kan det
totala behovet av biltransporter inom området minska.
Skidvägar ska därför planeras förbi bostadsområdena
Många resor till och från Åredalen sker idag med
i programområdet, och bebyggelsen anpassas utifrån
kollektiva färdmedel som tåg och buss, och det finns
dessa. Stråken ska även skapa tillgänglighet mellan
stor potential att fortsätta utveckla dessa möjligheter.
skidområdet och de planerade daggästparkeringarna
Området kring Åre station planeras på sikt att
i strategiska lägen utmed Ullådalsvägen.
utvecklas till en knutpunktÖVERGRIPANDE
för hållbart resande
med
STRUKTUR
- SKIDOMRÅDE & LIFTAR
Skärningspunkterna mellan skidvägarna och andra
mobilitetshus och byten mellan olika färdmedel. Som
2021-05-03
vägar och stråk i området behöver utformas som
ett led i den utvecklingen bör även mobilitetshus och
planskilda korsningar.
tillräckliga ytor för transfertrafik anläggas i Rödkullen
centrum för det så kallade ”hela resan-perspektivet”
- att möjliggöra resor från start till mål med delade
resurser.

Skidvägarna kan under barmarksäsong fungera som
transportled för cyklister mellan Rödkullen och Åre
bike park - downhillområdet, och utgör en viktig del i
att åstadkomma en by med attraktivt boende året runt.
I centrum föreslås utrymme för en ny gondolstation
för att i framtiden kunna binda ihop Rödkullen
med Tegefjäll och åstadkomma en bättre balans
och utnyttjande av skidområdet som helhet.
Ett nytt skidtorg med en stolslift planeras strax
nedanför nuvarande Rödkulleliften. Utvecklingen av
skidområdet beskrivs närmare i tidigare avsnitt.
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Biltrafik

Parkering

Ullådalsvägen är en statlig väg som löper i en brant
Parkeringsplatser behöver säkerställas för boende,
serpentin mellan E14 i söder och Ullådalen i norr.
daggäster och besökare till de kommersiella
Vägen, framför allt korsningen mot E14, är redan i
verksamheter som planeras inom centrum. Samtidigt
dagsläget hårt belastad under högsäsong då biltrafik
integreras parkeringslösningar och mobilitetsåtgärder
ska till och från daggästparkeringar i Rödkullen
i planeringen för att minska det totala behovet av
och Ullådalen, och trafiken kommer att öka med
biltransporter till och inom området. Det handlar bland
föreslagen exploatering. Förbättringsåtgärder för ökad
annat om att skapa utrymme för kollektivtrafik, gångframkomlighet och trafiksäkerhet i korsningen anses
och cykeltrafik, mobilitetshus och bilpooler. Genom
därför vara en prioriterad åtgärd. En trafikutredning
detta kan parkeringsnormen för området vara lägre
har tagits för att analysera olika korsningsutformningar
än i övriga delar av Åre by. Parkeringar ska hållas
och dess påverkan på trafikflöden (Sweco, 2021).
samman till en gemensam helhet, där besökare och
chematisk bild av korsningsutformningen i scenario UA2 visas i Figur 12, bild från
Utifrån resultaten i utredningen föreslås korsningen
boende ges incitament till ett hållbart utnyttjande.
im. Vänstersvängande från väg 1018 svänger ut i ett eget körfält på E14,
utformas med två körfält ut från Ullådalsvägen,
sterpåsvängskörfält, som först har en sträcka med heldragen linje mot höger
körfält.i Rödkullen centrum föreslås lösas
Parkeringen
samt svängkörfält för vänstersvängande på E14.
efter kommer en sträcka med möjlighet att växla in i höger körfält. Total främst
är körfältet
caparkeringsplatser under marknivå i
genom
Hastighetensbegränsningen på 60 km/h på E14
meter. Bilden visar alternativet med två körfält ut från väg 1018.
en till tre våningar under torgytan. Parkeringar inom
föreslås förlängas förbi korsningen.
de nya bostadsområdena ska lösas inom den egna
fastigheten eller genom samlade anläggningar
inom gångavstånd. Befintliga garagelängor längs
Ullådalsvägen föreslås flyttas längre upp i området,
både för att frigöra mark till exploatering och för
att garagen har möjlighet att placeras närmare
bebyggelsen då gatan kan vinterväghållas en
längre sträckning. Parkeringsbehovet för personal
till skidområdets drift ska lösas inom området för
logistikplatsen.
Antalet parkeringsplatser för daggäster föreslås i

E14/Ullådalsvägen.
Illustration:
Sweco
FigurKorsningsutformning
12 – Korsningsutformning
UA2, med
två körfält
ut från väg 1018
stort sätt vara samma som i dagsläget, men med

en bild
omfördelning
av platserna. Befintliga cirka
I kombination
med ombyggnation
av korsningen
krävsi Figur 13,
chematisk bild
av korsningsutformningen
i scenario
UA3 visas
från
500
daggästparkeringar
inom Rödkullen centrum
ytterligare
åtgärder
för att
minska trafikflödet
och
im. Korsningen
består av
en något
ovalutformad
cirkulationsplats
med ett körfält i
föreslås
delas
upp
på
tre
olika ytor. Cirka 100-150
korta ner kölängderna
maxtimmen.
ulationen. Utformningen
är hämtad som
från uppstår
tidigareunder
trafikutredning
av Sweco och baseras
platser har
föreslås
Åtgärder
för attav
hålla
antalet(2012-10-02).
daggäster som
tt tidigare förslag
framtagit
Årenere
kommun
Cirkulationsplatsen
en vara kvar inom centrum, en ny
parkeringsyta för 200 platser planeras i ytterkurvan
kommer
till
området
med
bil
är
viktiga
för
att
minska
meter på ca 30 meter vid den bredaste punkten. Tillfarten från väg 1018 har en
av den övre serpentinen på Ullådalsvägen, och
totala biltrafikflödet
framkomligheten
lbredning somdet
möjliggör
att två bilaroch
kanförbättra
stå bredvid
varandra.
200 platser planeras strax nordväst om infarten
längs Ullådalsvägen. Även åtgärder för att sprida ut
till Rödkullen centrum. Utnyttjandet av de olika
tidsspannet då daggästerna anländer och lämnar
daggästparkeringarna föreslås styras genom
området bör studeras i kommande planeringsskeden.
en differentierad prissättning. En viss andel
Därtill föreslås ett antal mindre åtgärder längs
parkeringsplatser behöver uppföras nära det alpina
Ullådalsvägen. Hastigheten föreslås sänkas till 50
familjeområdet, men målsättningen är att det ska
km/h och siktröjning i kurvor samt uppförande av
finnas goda angöringsmöjligheter för att hämta och
vägräcken bör genomföras för att minimera olyckor.
lämna, men att parkering sedan sker inom angivna
Korsningspunkter bör förbättras och förses med
daggästparkeringar och att skidvägarna nyttjas.
gatubelysning. Utöver de befintliga korsningarna
Vid Ullådalen planeras ytor för en ökning med 200
föreslås tre nya anslutningar - en för att angöra en
daggästparkeringar, utöver de befintliga 500 platser
ny daggästparkering i väster samt två stycken för att
som finns där idag. Daggästparkeringarna säkerställer
angöra nya bebyggelseområden öster om vägen.
tillgängligheten till den alpina skidåkningen och
Nya gator och stråk ska utformas och anpassas efter
friluftslivet i Ullådalen för boende och besökande
den naturliga terrängen. Där det är möjligt planeras
utanför programområdet.
gator i en sammanhängande struktur, men i de flesta
fall krävs vändytor i slutet av gatan.
Figur 13 - Korsningsutformning UA3
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Tekniska frågor
Vatten och avlopp

Dagvatten

Det kommunala verksamhetsområdet för vatten och
avlopp (VA) ska utökas för att omfatta tillkommande
exploatering inom programområdet. Avloppsnätet och
reningsverket Vikverket har inte tillräcklig kapacitet
i dagsläget för att ansluta hela programområdet
och kommer att behöva utökas och förstärkas i
takt med att området planläggs och exploateras.
Programområdet ska anslutas etappvis allt eftersom
området utvecklas. I och med att utbyggnadstiden av
programområdet bedöms pågå under flera år kommer
utbyggnaden av reningsverket och ledningsnätet
vara genomfört innan hela området ska anslutas vilket
betyder att kapacitet kommer att finnas.

Dagvattenutredningar har tagits fram för att skapa
ett helhetsperspektiv för dagvattenhanteringen inom
programområdet (Sweco, 2017; WSP, 2021). De givna
förutsättningarna med brant terräng, tunna jordtäcken
och den stora mängden vattenstråk gör att en viktig
huvudprincip för dagvattenhanteringen är att behålla
dagens avrinningsmönster så långt det är möjligt. De
naturliga avrinningsstråken i området är mer robusta
än anlagda eftersom erosionsrisken är mindre i
redan etablerade stråk. I naturliga stråk som delvis
är vegetationstäckta uppnås även en trögare och
jämnare avrinning.
Placering av vägar, byggnader med mera ska
anpassas efter de befintliga större avrinningsstråken
och bäckarna i området. En planerad höjdsättning
är viktig för att undvika instängda områden och
minimera risken för översvämningar i området.
För att undvika ökade flöden ska många mindre
dagvattenanläggningar som genererar många små
släppunkter för dagvatten skapas. Avledning via
ledningar ska undvikas. Där vägar korsar vattendrag
kommer genomföringar i form av trummor eller
tunnlar krävas. Genomföringarna kräver en aktsam
och platsanpassad etablering så att det befintliga
avrinningsstråket påverkas minimalt. Vägtrummor kan
behöva anläggas tätare än bara vid korsande synliga
vattenstråk för att skapa fler släppunkter. För att kunna
hantera dagvattnet behövs regelbunden kontroll och
rensning av trummorna.

Det finns ett behov av att ta fram en övergripande
plan för utbyggnad av VA inom hela programområdet.
Hanteringen av VA-utbyggnaden kommer sedan att
studeras vidare inom varje enskild detaljplan.

Värme, el och internet
Kommande bebyggelse ska anslutas till Jämtkrafts
elnät och befintligt fibernät.
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. Förslag på
tekniska lösningar bör studeras närmare i kommande
detaljplaner.

Inom programområdet återfinns ett antal
myrmarksområden som utgör mycket stora
värden ur ett dagvattenperspektiv. Då stora delar
av området är blött, får myrmarkerna en viktig
magasinerande funktion. Exploateringen ska
anpassas utifrån myrmarkerna för att bevara dessa
i så stor utsträckning som möjligt. Till myrområden
kan dagvattnet, efter att det genomgått någon sorts
hantering, avledas mer diffust i flera mindre flöden
motsvarande nuläget.

Avfallshantering
Tillkommande bebyggelse ska ansluta till Åre
kommuns renhållning- och källsorteringssystem.
System och ytor för avfallshanteringen ska lösas i
detaljplaneskedet.

Räddningstjänst

Dagvattnet ska alltid genomgå rening och/eller
flödesutjämnande åtgärd innan det når befintliga
avrinningsstråk eller myrmarker för att förhindra höga
flöden och eventuell transport av sediment till dessa.
Ett enkelt sätt att åstadkomma detta är att låta så
mycket dagvatten som möjligt rinna över naturmark för
att möjliggöra översilning och infiltration av dagvattnet.
Gröna korridorer och ytor för detta ska därför avsättas

Programområdet ligger inom 20-60 minuters
insatstid från räddningsstationen i Åre by. Erforderliga
brandposter ska upprättas inom programområdet
och placering ska detaljstuderas mer i kommande
detaljplaner.
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inom programområdet. Närmast avrinningsstråken ska
gröna bårder bevaras för att undvika direkt avledning
av dagvatten till befintliga vattendrag. Även platser för
snöupplag ska identifieras och planeras så att ingen
direkt avrinning av smältvattnet sker till vattendragen.
Lokalt omhändertagande av dagvatten måste även
ske på tomtmark, vilket innebär att natur ska bevaras
i så stor utsträckning som möjligt även här. Gröna tak
möjliggör en fördröjning av dagvattnet från byggnader.

Allmänna dagvattenåtgärder
Huvudåtgärder
•

Bevara naturliga avrinningsstråk och bäckar

•

Många släppunkter

I kombination med övriga dagvattenåtgärder
behöver dammar, både tillfälliga och permanenta,
implementeras i området för att omhänderta det
överskott av dagvatten som exploateringen leder
till. Dammarnas placering måste anpassas till
flackare partier i terrängen och ligga längre ned i
avrinningsområdet än övriga dagvattenåtgärder. På
grund av den rådande terrängen med få flacka eller
plana ytor så är fördröjande åtgärder med hjälp av
dammar dock begränsade, vilket innebär att denna
typ av åtgärd inte utgör en huvudåtgärd utan måste
kombineras med övriga dagvattenåtgärder. Generellt
ska dagvattnet tas omhand där det uppkommer, så
högt upp i systemet som möjligt.

•

Åtgärder så högt upp i systemet som möjligt

I känsliga områden där marken är blottlagd och där
risken för erosion är särskilt hög, exempelvis i brant
terräng, ska erosionsskydd uppföras. Konstgjorda
markuppfyllnader ska vara konstruerade så att de
klarar kraftiga flöden och eventuell överrinning utan
att erodera sönder. Vägdiken bör om möjligt anläggas
som gräsbeklädda svackdiken.

Övriga åtgärder
•

Planerad etablering

•

Bevara myrmarker

•

Avrinning över naturmark

•

Vägar och vägdiken

•

Planerad höjdsättning

•

Sedimentfällor/dammar

•

”Källsortera” dagvatten

•

Erosionsskydd

•

Växtetablering

•

Gröna tak

•

Aktsamhet vid avverkning, markarbeten och sprängning

•

Åtgärder vid skidområden

•

Åtgärder för snöupplag

Dagvattenutredning, Sweco 2017

Den största påverkan på området kommer ske
vid byggskedet, och stor aktsamhet måste vidtas
vid avverkning, markarbeten och sprängning. När
exploateringen påbörjas kommer vägar behöva
byggas först för att möjliggöra att fordonen tar sig
fram. Vägarnas material bör vara genomsläppligt
för att möjliggöra att dagvatten kan gå ner i vägens
uppbyggnad samt släppa förbi dagvatten från vägens
uppströmssida. I byggskedet är marken även särskilt
känslig för erosion innan växtligheten har hunnit
återetablerats. Återetablering av växtlighet ska ske
löpande och så snart som möjligt.
Specifika dagvattenåtgärder och volymer på magasin
har översiktligt beräknats i den kompletterande
dagvattenutredningen (WSP, 2021). Hanteringen
av dagvatten kommer att studeras närmare inom
varje enskild detaljplan. Framför allt finns ett stort
behov av vidare analyser inom Södra Rödkullen samt
bebyggelse nära Englandsbäcken. Dimensionering
av dagvattenanläggningar ska utgå från riktlinjer från
Svenskt vatten. I dagsläget gäller att 20-årsregn ska
vara dimensionerande i områden med tät bebyggelse.
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Fastighetsrättsliga frågor
Huvudmannaskap

Fastighetsreglering

Kommunen är inte huvudman för allmän plats,
vilket innebär att huvudmannaskapet är enskilt. En
gemensam samfällighetsförening för hela området
planeras, för att omhänderta områdets allmänna
anläggningar som helhet. Trafikverket är fortsatt
väghållare för Ullådalsvägen.

Eventuella fastighetsregleringar hanteras i varje
enskild detaljplan. Kommunen äger ingen mark inom
programområdet.

Ekonomiska frågor
Planavtal

Exploateringsavtal

Separata planavtal ska tecknas mellan exploatören
och Åre kommun för varje enskild detaljplan för att
säkerställa kostnader för planläggning och erforderliga
utredningar och underlagsmaterial.

Exploateringsavtal ska tecknas innan antagandet av
varje detaljplan och reglerar på en mer detaljerad
nivå utbyggnad av allmänna anläggningar, ansvarsoch kostnadsfördelning för genomförandet
av detaljplanen, eventuella marköverlåtelser,
rättighetsupplåtelser med mera.

Ramavtal
Ramavtal ska tecknas när det finns behov av
en överenskommelse mellan kommunen och
exploatör att i tidigt skede översiktligt reglera
utbyggnad av allmänna anläggningar, ansvarsoch kostnadsfördelning för genomförandet
av detaljplanen, eventuella marköverlåtelser,
rättighetsupplåtelser med mera. Frågor som bör
hanteras i ett ramavtal är kopplade till utbyggnad
av VA i området samt utveckling av Ullådalsvägen.
Ramavtalet kompletteras sedan med ett
exploateringsavtal för respektive detaljplan.

Ekonomi
För att genomföra projektet krävs stora initiala
investeringar för bland annat ombyggnad av befintlig
trafikanläggning (E14/Ullådalsvägen), framdragning
och anläggning av allmänna anläggningar inom
området med mera.
Exploatören ska stå för alla kostnader kopplade till
planläggning och erforderliga utredningar i varje
enskild detaljplan.

Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelning för utbyggnad av infrastruktur
utreds och fastställs i detaljplaneringen.
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Tidplan för genomförande
E 399422

N 7035125

Etappindelning och utbyggnad
Programområdet
föreslås delas upp i flera
N
detaljplaner, utifrån planprogrammets delområden.
Exakta avgränsningar av detaljplanerna är inte
fastställda. Varje detaljplan beräknas ta ca 1,5-2 år från
planstart till antagande. Detaljplanen för Rödkullen
centrum beräknas dock ta något längre tid, ca 2-2,5
år på grund av mer komplexa frågor. Detaljplanerna
planeras att startas upp omlott, och för att kunna
hantera alla frågor bör max två detaljplaneprocesser
vara igång samtidigt i området.

P

P

Omr. F

(enstaka tomter i norr)

P

Omr. F

(enstaka tomter i norr)

Omr. E

Utbyggnadsordningen ska ske i samma ordning
som upprättandet av planerna för att genom
hela processen kunna säkerställa att erforderlig
infrastruktur (vägar, VA, skidområden, parkering med
mera) finns på plats när varje område ska exploateras.

Omr. D

P

I dagsläget krävs ingen detaljplan enligt plan- och
bygglagen för att utveckla nya skidbackar eller
skidliftar. Vid en eventuell ändring av regelverket
bör detaljplaner för utbyggnaden av skidområdet
prioriteras in i listan över kommande planer.
Utbyggnaden av ny stolslift i söder är en åtgärd
som planeras i närtid, för att öka kapaciteten i
skidsystemet.
Befintliga verksamheter och pågående
markanvändningar i programområdet måste hanteras
och takta med varandra i utbyggnadsordningen. Bland
annat
är flytten av400
logistikplatsen800
och familjeområdet
1200 m
0
förutsättningar
för
att
kunna
exploatera
centrum,
varför
Skala 1:15 000, SWEREF 99 TM, RH 2000.
detaljplanen för den nya logistikplatsen är först ut.
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Omr. C
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Omr. A

ge (norra)
n

Omr. A
(södra)

P

Logistikplats

500

250

Meter

Ungefärlig etappindelning. Illustration: White arkitekter

Även befintliga daggästparkeringar måste hanteras
ÖVERGRIPANDE STRUKTUR - BEBYGGELSE
Preliminär planstart av detaljplaner:
och kunna fungera under utbyggnadstiden. De2021-05-03
nya
parkeringarna måste detaljplaneläggas i samband
•
Söder om Ullådalsvägen (logistikplatsen) - 2020
med övriga planprocesser.
•
Södra och mellersta Rödkullen (område A) - 2021
Södra och mellersta Rödkullen föreslås planläggas
tidigt, för att skapa underlag för centrum. För att
kunna påbörja planläggningen av norra Rödkullen
måste vissa ställningstaganden inom centrum vara
fastställda. Eventuellt kan vissa detaljplaner starta
gemensamt, om det anses skäligt. Det gäller bland
annat Södra och Mellersta Rödkullen, samt E och
F som delar infartsväg och därmed har en del
gemensamma frågor.
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•

Rödkullen centrum (område C) - 2022

•

Norra Rödkullen (område B) - 2023

•

Södra Buustamon (område D) - 2024

•

Södra Buustamon (område E) - 2025

•

Norra Buustamon (område F) - 2025
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Fortsatt arbete
Inför godkännande av planprogram

Inom detaljplaneprocesser

Följande utredningar behöver genomföras och
föras in i programhandlingen innan godkännande i
Kommunfullmäktige:

Enligt nu kända förutsättningar kommer följande
detaljerade utredningar att behöva genomföras i
kommande detaljplanearbeten:

•

Kompletterande artskyddsutredning - genomförs
sommar 2021

•

•

Gräsmarksinventering - genomförs sommar 2021

Naturinventering - För att säkerställa bland annat
vilka träd som ska behållas samt hur trädridåer
kan utformas för att säkerställa minskad risk för
stormfällning.

•

Dagfjärilsinventering - genomförs sommar 2021

•

•

Översiktlig VA-utredning - Innehållandes
övergripande förslag på åtgärder för utbyggnad
av vatten och spillvatten i området.

Naturvärdesinventering - Vid behov behöver mer
detaljerade inventeringar göras över exempelvis
grod- och kräldjur, lavar, kärlväxter och dagfjärilar.

•

Miljökonsekvensbeskrivning - Vid behov, i de
fall detaljplanen förväntas få en betydande
miljöpåverkan.

•

Dagvattenutredning - För att ta fram förslag på
åtgärder för att säkerställa en robust och hållbar
dagvattenhantering.

•

Geoteknisk utredning - För att säkerställa
markens beskaffenhet och förutsättningar för
grundläggning av tilltänkt exploatering.

•

Stabilitetsutredning inklusive risk för ras och
skred och slamströmmar - Anpassad efter tilltänkt
bebyggelse.

•

VA-utredning - Innehållandes detaljerade
förslag på åtgärder för utbyggnad av vatten och
spillvatten i området.

•

Bullerutredning - För att klargöra
bullerförhållandena i området

I kommande planeringsskede
Följande utredningar behöver genomföras över hela
programområdet, men kan genomföras efter godkänt
planprogram:
•

•

Dag- och nattrovfågelsinventering - Inventeringen
behöver genomföras under ett representativt
smågnagarår, vilket medför att det blir aktuellt att
genomföra först under våren/sommaren 2022 och
då efter godkänt planprogram.
Häckfågelinventering - Genomförs enligt
metodik i Naturvårdsverkets skrift ”Fåglar,
revirkartering, generell metod” (version 1:1,
2012-06-21). Inventeringen samordnas med
rovfågelsinventeringen och genomförs således
under 2022.
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Här beskrivs de miljömässiga, sociala och ekonomiska
konsekvenserna av ett genomförande av programmet
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Miljömässiga konsekvenser
Samlad bedömning

exploateringen föreslås dock i anslutning till ytor
som redan är ianspråktagna av vägar, parkering och
skidområde. Genom att koncentrera bebyggelsen
söker planförslaget åstadkomma en attraktiv
centrumkärna, minska behovet av trafikinfrastruktur
och skapa underlag för hållbar mobilitet och
gemensamt nyttjande av resurser samt minimera
påverkan på omgivande naturvärden. Detta utifrån Åre
kommuns översiktsplans planeringsstrategier om att
skapa en attraktiv flerkärnighet och planera med fokus
på hållbar tillgänglighet. I en tätare bebyggelsestruktur
kan också energivinster i uppvärmning åstadkommas.
Materialval är en viktig faktor som till viss mån styrs i
de till planen hörande gestaltningsprinciperna.

För att integrera miljöfrågorna i arbetet med
planprogrammet har en miljökonsekvensbeskrivning
upprättats (Sigma, 2021). En utbyggnad i den
storlek som planförslaget medger, till stor del
på orörd mark, medför oundvikligen negativa
konsekvenser för många miljöaspekter. De största
negativa miljökonsekvenserna rör påverkan på
naturvärden, rennäring och landskapsbild. Det gäller
framför allt föreslagna delområden D och E i södra
Buustamon. Övriga miljöaspekter bedöms få större
negativa konsekvenser i ett nollalternativ än genom
planförslaget.
Planprogrammet hanterar de stora dragen i
planeringsförutsättningarna, och lägger en inriktning
för helheten. Fortsatta utredningar inom kommande
detaljplaneskeden behövs för att mer i detalj studera
den planerade exploateringens påverkan på bland
annat naturvärden och dagvatten.

Kommunikationer
Planförslaget utgår från en långsiktig målsättning
om ett hållbart resande både till och inom
programområdet. Transportsektorn står idag för stora
utsläpp av växthusgaser, och bidrar till buller och
försämrad luftkvalitet. Att åstadkomma förändringar i
färdmedelsbeteende är därmed en viktig faktor för att
minska de miljömässiga konsekvenserna.

Under arbetet med planprogrammet har lokalisering
och utformning av planförslaget bearbetats utifrån
de förutsättningar som finns i landskapet i form
av terrängförhållanden, landskapsbild, natur- och
rekreationsvärden. Flera gröna stråk sparas mellan
planerad bebyggelse vilket gynnar det rörliga
friluftslivet. Områden med skog och vegetation
sparas så långt som möjligt kring och mellan
bebyggelse för att minska påverkan på både
naturmiljön och landskapsbilden. Byggnaders
höjd anpassas till omgivande terräng vilket också
bidrar till minskad exponering i landskapet. Den
huvudsakliga exploateringen är koncentrerad runt
det befintliga Rödkullen centrum där naturvärdena
är lägre. Detta område bedöms även som tåligare för
exploatering ur perspektivet landskapsbild. Skidvägar
och gångvänliga stråk hjälper till att förbättra
trafiksäkerheten genom att minimera onödiga bilresor
och därmed minska trafikmängden och genom att
separera oskyddade trafikanter från vägarna. Flertalet
andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder skrivs också
fram i programmet.

Antalet bilresor förväntas hållas nere genom att skapa
bostadsområden med ski in/ski out-lägen samt att
skapa ett centrum med serviceutbud som gör att
besökare inte behöver lämna Rödkullen under sin
vistelse. Med dess läge i Åredalen, samt målgruppen
mot barnfamiljer, förväntas dock bilresandet i närtid
att vara fortsatt högt. Förutsättningar skapas för att
på sikt åstadkomma ett mer hållbart resande, med
delade resurser och satsningar på gång-, cykel- och
kollektivtrafik. Planförslaget tar även höjd för en
ökad andel elfordon, ökad digitalisering och smarta
gator. Minskad klimatpåverkan kan åstadkommas
om planförslaget lyckas med att åstadkomma dessa
förändringar i färdmedelsbeteende.
Skidvägar och gångstråk inom programområdet
hjälper till att förbättra trafiksäkerheten genom att
minimera onödiga bilresor och därmed minska
trafikmängden samt genom att separera oskyddade
trafikanter från vägarna. Trafiksäkerhetshöjande
åtgärder planeras även längs Ullådalsvägen samt
i korsningen mot E14. Tillkommande exploatering,
ökade trafikflöden och ombyggnation av korsning mot
E14 bedöms inte ge några negativa konsekvenser på
riksintresset för kommunikationer.

Resursutnyttjande
En långsiktigt god hushållning med mark-, vattenoch naturresurser är kärnan i en hållbar utveckling.
Exploateringen tar naturresurser i anspråk till
förmån för tätortsutveckling. Den största delen av
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Naturmiljö

Rennäring

Inom programområdet finns en intressekonflikt mellan
tätortsutveckling och bevarande av naturvärden,
och planförslaget innebär stora konsekvenser
för naturmiljön i området. Bland annat medför
utvecklingen av skidområdet att naturvärdesobjekt
med högt naturvärde tas i anspråk för en ny stolslift.
Även föreslagna exploateringsområden riskerar
att fragmentera naturvärden vilket kan medföra att
större sammanhängande ytor som är viktiga för
spridningssamband kan gå förlorade och därmed
påverka den biologiska mångfalden negativt. Orörd
fjällnära skog berörs liksom fridlysta växter, och
lokal påverkan kan uppstå på populationen för
vissa fågelarter. Artskyddsdispens måste sökas för
projektets genomförbarhet, vilket hanteras utanför
ramen för planprogrammet. Fördjupade utredningar
av naturvärden och fågellivet i området krävs i
kommande planeringsskeden.

Programområdet ligger i sin helhet inom
vinterbetesmarker för Kalls sameby, och
vinterbetesmark kommer genom förslaget att tas i
anspråk. Turismens högsäsong sammanfaller med
samebyns behov av området, och fler människor
som rör sig i området medför en ökad störningsgrad
för rennäringen. Möjligheten till god betesro är dock
redan begränsade genom pågående markanvändning,
varför effekterna bedöms som något mindre än om
området hade varit helt opåverkat. Samma bedömning
gäller för nollalternativet.

Landskapsbild
Tillkommande bebyggelse kommer att ge
förändringar på landskapsbilden i området.
Anpassningar av bebyggelsen har gjorts för att
mildra de negativa effekterna för landskapsbilden,
där skog och vegetation sparas kring tillkommande
bebyggelseområden för att minska dess exponering
från omgivningen. Byggnaders höjd ska anpassas
till omgivande terräng vilket också bidrar till
minskad exploatering i landskapet. Högst och tätast
bebyggelse föreslås i centrum, där området redan
är ianspråktaget och landskapsbilden därför anses
tåligast för tillkommande exploatering. Här förändras
landskapsbilden från stora parkeringsytor till bebyggd
miljö. Landskapsbilden är känsligast och anses
påverkas mest negativt i de norra delområdena. Här
föreslås lägre och mer småskalig bebyggelse.

Områdets skog och vegetation ska så långt som
möjligt sparas och återplanteras inom bebyggelsen för
att minska påverkan på naturmiljön. Det finns en risk
för stormfällning av höga träd om frågan inte hanteras
på rätt sätt. Gröna stråk sparas som livsmiljöer och
spridningskorridorer mellan bebyggelseområden.
Området väster om Ullådalsvägen undantas helt från
bebyggelse, och skötselplaner och andra åtgärder
ska upprättas som kompensation för de naturvärden
som går förlorade. De naturtyper som tas i anspråk för
exploateringen är i många fall vanligt förekommande
i området, och genom att planlägga mark inom
programområdet som naturmark säkerställer
planförslaget att denna natur bevaras och ges
möjlighet att på sikt utveckla höga naturvärden.
Ullådalen och Åreskutan som riksintressen för
friluftsliv och rörligt friluftsliv bedöms stärkas genom
utvecklingen av skidområdet och andra aktiviteter,
och fler människor får möjlighet att ta del av områdena
genom en ökad tillgänglighet. Även de gröna
passager som sparas mellan planerad bebyggelse
gynnar det rörliga friluftslivet. Mer människor innebär
dock ett ökat slitage på spår och leder i området,
vilket ställer krav på ett ökat underhåll för att inte
påverka naturen negativt.
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Vatten

Hälsa och säkerhet

Åresjön utgör recipient för dagvatten från området,
och utgör tillsammans med dess biflöden (bland
annat Ullån strax väster om programområdet) även
Natura 2000-område. En förutsättning för projektets
genomförbarhet är att exploateringen inte påverkar
Natura 2000-området negativt, vilket kontrolleras
av Länsstyrelsen i en separat process kring
tillståndsansökan.

Genomförda undersökningar kring ras och skred
visar på att det förekommer områden med bristande
stabilitet inom programområdet, framför allt i raviner
och branta områden i anslutning till dessa. Genom
planprogrammet skapas möjlighet till samordning
av dagvattenhanteringen för att minimera påverkan
på avrinningsförhållandena och på så sätt minska
riskerna för ras och skred i området. Konsekvenserna
bedöms därmed som måttligt negativa. Planförslaget
strävar efter en så liten flödesökning som möjligt inom
vattendragen, och att nuvarande förhållanden med
stor spridning i avrinningsvägar bibehålls så långt
det är möjligt. Naturlig vegetation ska behållas i så
stor utsträckning som möjligt för att minska risken
för erosion eller markskador där erosion, ras eller
slamströmmar kan initieras. Identifierade riskområden
för ras och skred undantas helt från exploatering.

Anpassningar av planförslaget har gjorts utifrån
genomförda dagvattenutredningar för att minska
risken för erosion, slamflöden och grumling i
vattenförekomster nedströms. De viktigaste
åtgärderna är att säkerställa en god planering och
höjdsättning av vägar och tomter; att bevara naturliga
avrinningsstråk och bäckar; ha många släppunkter
för dagvatten; vidta aktsamhet vid avverkning,
markarbeten och sprängning; samt uppföra
sedimentfällor och dammar.

Mer detaljerade geotekniska utredningar och
studier kring dagvattenhanteringen krävs i
kommande detaljplaneskeden, för att klargöra
hanteringen av dessa frågor. Dagvattenhanteringen
behöver även detaljstuderas med hänsyn till
skyfall och översvämningsrisker inom vissa
exploateringsområden, för att klargöra korrekt
höjdsättning av marken och placering av bebyggelse.

Planförslaget riskerar att medföra en ökad
sedimenttransport till sjön under byggskedet samt
vid höga flöden generellt, vilket skulle skapa en
mer ensidig bottenmiljö och försämrad livsmiljö för
växter och djur. Sedimentfällor är därför viktiga för att
motverka detta. Ett antal befintliga vandringshinder
planeras att undanröjas, vilket är positivt för en ökad
konnektivitet i vattendragen.

Planförslaget bidrar till en ökad trafikmängd, vilket
genererar buller och lokala försämringar i luftkvalitet.
Fler människor som kommer att bo i närheten
av dessa trafikmiljöer, och bullerutredningar bör
genomföras i kommande detaljplaneskeden för att
klargöra att riktvärdena för trafikbuller kan hållas.

Åresjön utgör dricksvattentäkt och delar av
programområdet ingår i vattenskyddsområdets
sekundära och tertiära skyddszon. Exploateringen
bedöms inte riskera att påverka dricksvattenkvaliteten
negativt. Genom införandet av kommunalt
verksamhetsområde och att ta ett helhetsgrepp kring
frågor om dagvatten, skyfall och dricks- och spillvatten
bedöms planförslaget innebära mindre negativa
konsekvenser än nollalternativet.

Under byggtiden
Det är inte bara slutprodukten som ger konsekvenser
för miljön, även utbyggnadsfasen ger störningar
såsom buller och vibrationer från sprängningar,
påverkan på vattendrag, temporära upplag av massor,
byggtrafik och etableringsplatser för fordon och
maskiner. Det är viktigt med en god samverkan mellan
inverkande aktörer. Byggprocessen bör utformas så
att materialåtgång minimeras, klimatpåverkan hålls
till ett minimum och bästa möjliga teknik används för
anläggning.

Planförslaget innebär att strandskyddet kommer att
upphävas inom de delar av området som föreslås för
bebyggelse, vilket kan påverka den allemansrättsliga
tillgången liksom livsvillkoren för djur- och växtlivet.
Fria passager ska dock lämnas längs vattendragen i
området för både människor, växter och djur.
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Sociala konsekvenser
Bostäder och service

Förslaget skapar förutsättningar att tillskapa en
god livsmiljö och god bebyggd miljö vad gäller
dagsljusinsläpp i tillkommande bostäder. Fortsatta
utredningar kring dagsljusinsläpp krävs i kommande
detaljplaneskeden. I Rödkullen centrum planeras
tillfällig vistelse såsom hotell och verksamheter, där
dagsljuskraven inte är lika höga.

Planförslaget innebär en utbyggnad med cirka
7200 bäddar, vilket bidrar till en ökning av det totala
bostadsutbudet i Åredalen och möter en del av den
bostadsbrist som råder inom dalgången. Ambitionen
är att åstadkomma ett brett bostadsbestånd med olika
bostadstypologier, med fokus på turistiskt boende.
Den service som planeras i området förväntas ha
en kommersiell och turistisk inriktning med bland
annat skiduthyrning, restauranger och säsongsöppen
livsmedelsbutik. Planprogrammet kan inte styra att
de områden som planeras för bostäder kommer att
bli turistiskt boende eller permanentbostäder, men
genom sin lokalisering, bostadsutbud, serviceutbud,
utformning och markpriser förväntas området främst
bli attraktivt som turistiskt boende. Genom att bemöta
en stor del av den rådande efterfrågan på turistiskt
boende i Rödkullen förväntas utvecklingen av
andra bostadsområden i Åredalen kunna göras mer
tillgängliga för permanenta bostäder

I enlighet med det politiska målet för gestaltad
livsmiljö ska ”arkitektur, form och design bidra till
ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle
med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges
goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den
gemensamma miljön.” Gestaltningsprinciperna bidrar
till att åstadkomma en sammanhållen upplevelse och
en god gestaltad livsmiljö i Rödkullen, genom krav
på hög kvalitet i utformningen av gemensamma ytor,
byggnader, vägar och centrumkärna. Programmet
eftersträvar en gestaltningsmässig variation men ändå
en sammanhållen helhet.
För befintliga bostäder inom programområdet föreslås
ingen förändrad markanvändning, och områdets
fritidskaraktär bevaras. Genom planförslaget får
dessa bostäder närmare till service och förbättrade
kopplingar vad gäller bilvägar och skidvägar.

Planförslaget bedöms dock på sikt kunna skapa
förutsättningar för ett fungerande vardagsliv och
en levande by genom att främja etablering av en
funktionsblandad centrumkärna, där det är nära
mellan bostäder och service. Blandning av funktioner
skapar förutsättningar för en levande bykärna året
runt.

Arbetsmarknad
Utvecklingen av Rödkullen bedöms tillskapa fler
arbetstillfällen, framför allt knutna till turismen och
besöksnäringen. Utvecklingen av skidområdet
och logistikplatsen genererar arbetstillfällen i sig.
Tillsammans med tillkommande bostadsområden
skapar det attraktiva etableringsmöjligheter för
kommersiell service i centrum.

På sikt kan attraktiviteten i området öka såpass att det
finns möjlighet att att etablera året runt-service, varpå
området kan bli mer attraktivt som permanentboende.
Om det händer måste den kommunala servicen hänga
med i utvecklingen av området, vad gäller bland annat
förskola och kollektivtrafik. I dagsläget planeras ingen
utbyggnad av den kommunala servicen i närområdet,
ytor för förskola bör dock beaktas löpande i
kommande detaljplaneprocesser.

Planförslaget innehåller även möjligheter att tillskapa
kontorsplatser i centrum, varpå området även kan
bidra med arbetsmöjligheter för techindustrin, en
växande industri i Åredalen.

Utan några särskilda finansieringsmodeller eller
statliga subventioner förväntas området inte kunna
tillhandahålla bostäder som resurssvaga hushåll
kan efterfråga, på grund av höga markpriser och
komplicerade markförhållanden. Några sådana
modeller diskuteras inte i projektet, varför ett fullt ut
jämlikt bostadsutbud inte förväntas kunna uppnås.

Utbyggnaden av Rödkullen kommer att pågå över en
lång tid, och även själva utbyggnadsfasen genererar
arbetstillfällen i flera led.
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Mobilitet

viktiga faktorer för en god folkhälsa. Utformningen
av bebyggelseområden och kopplingar mellan
målpunkter ska understödja och stimulera aktivitet,
friluftsliv och hälsa.

Genom att skapa förutsättningar för god mobilitet
har planförslaget möjlighet att minska bilberoendet i
området. Gena och trygga gång- och cykelkopplingar
ger kvinnor, män och unga likvärdiga möjligheter
att förflytta sig. Den föreslagna närheten mellan
funktioner inom området är en nyckelfaktor för att
åstadkomma detta, så att det blir enkelt att ta sig
mellan målpunkter till fots eller med cykel. Dessutom
minskar funktionsblandningen behovet av att utföra
ärenden med bil.

Naturområden föreslås bevaras och tillskapas
nära de nya bostäderna, och fungerar som friytor
för lek och utevistelse i området. Ytorna är viktiga
som närrekreation för barn och unga. Den fysiska
miljön är deras utvecklingsmiljö och platsen där
förutsättningarna grundläggs för deras framtida hälsa,
välbefinnande och engagemang för sin sociala och
fysiska omvärld.

Gång- och cykelkopplingar säkerställs även till Åre by,
och blir allt viktigare i den pågående omställningen
mot en allt mer eldriven cykelflotta. Utbud av
cykelpooler i området ger incitament till detta. På
grund av programområdets stora topografiskillnad ner
mot dalen förväntas få cykla utan eldrivet fordon.

Förutom ytor för närrekreation innebär planförslaget
även en ökad tillgänglighet till friluftslivet i området,
både då tillkommande boende får nära till friluftslivet
samt att tillgängligheten ökar även för besökande
till området. Att vara ute i naturen kan ge många
hälsovinster för både den fysiska och psykiska
hälsan, och friluftslivet spelar därför en viktig roll för
folkhälsan.

Området planeras att kollektivtrafikförsörjas endast
genom skidbussar under vintertid. Därmed blir
kopplingen mindre god och viss barriäreffekt till
Åre by kvarstår. Genom att dimensionera gatunätet
för busstrafik är det dock möjligt att i framtiden
tillhandahålla bussresande med länstrafiken i
regionen. För att åstadkomma en hållbar mobilitet
krävs att andra mobilitetslösningar kompletterar
kollektivtrafiken, för att kunna ta sig till och från
stationer i Åredalen med delade resurser.

Planförslaget har små möjligheter att bidra till en
ökad folkhälsa inom hela befolkningen, bland annat
då förutsättningarna för betalningssvaga grupper
att bosätta sig i området anses marginella. Däremot
utgör friluftslivet en hälsofrämjande arena för att
utjämna hälsoskillnader mellan olika grupper. Trots
ett stort fokus på friluftsaktiviteter som kostar pengar
innehåller planförslaget även möjligheter att stärka
tillgången till det kostnadsfria rörliga friluftslivet för fler
samhällsgrupper.

Folkhälsa
Åre kommuns folkhälsomål är detsamma som det
nationella målet, nämligen att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för
hela befolkningen. Hälsan påverkas av de livsvillkor
som människor föds och lever i, men även av deras
omgivande livsmiljöer. Här har den fysiska planeringen
ett stort ansvar att tillhandahålla miljöer som bland
annat stimulerar aktivitet och minimerar risker att
utsättas för hälsorisker såsom buller och dålig
luftkvalitet.

En viktig aspekt för en god folkhälsa är även att
känna delaktighet och inflytande i beslut som
berör en. För den fysiska planeringen handlar det
om att upprätthålla demokratiska processer som
skapar likvärdiga förutsättningar för delaktighet
och inflytande, där planprogrammet för Rödkullen
utgör ett av planeringens skeden. Det är inte bara
slutprodukten som är viktig, utan även resan dit. Inför
kommande detaljplaneringsskeden är det därför
viktigt att fortsätta verka för en öppen, transparent och
inkluderande process.

Med ett fokus på gång- och cykeltrafik samt
rekreationsmöjligheter skapar planförslaget
förutsättningar för rörelse och aktivitet, vilket är
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Mötesplatser

Kultur och fritid

Möten mellan människor utgör grunden till
social sammanhållning och ett tryggt och öppet
samhälle. Nya offentliga rum och mötesplatser inom
programområdet skapar förutsättningar för dessa
mellanmänskliga kontakter. Mötesplatser skapas inom
gaturum, torgbildningar och naturområden. Fokus i
centrum ligger på livet mellan husen.

Planförslaget innebär att Rödkullen utvecklas till en
ny bykärna i Åredalen, med bostäder, service och
rekreation. En sådan utveckling skulle kunna gå hand
i hand med utvecklingen av nya mötesplatser och fler
kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga, särskilt
eftersom det upplevs råda brist på det i kommunen
idag. Det här är dock inget uttalat mål i projektet i och
med inriktningen mot en turistisk kärna och fjällby,
som genom sin utformning, utbud och lokalisering
i första hand är tänkt att attrahera personer som är
skrivna utanför Åre kommun. Utvecklingen gör därför
ingen ansats till att bidra med att bredda utbudet
av konst- och kulturbaserade aktiviteter i Åredalen.
Däremot stärks möjligheten till fritidsaktiviteter
i området, framför allt kopplade till den alpina
skidåkningen.

För att ge önskad effekt är det viktigt att anlagda
mötesplatser ges en god gestaltning och utformning,
vilket planförslaget söker åstadkomma genom de
gestaltningsprinciper som är knutna till planen. Genom
att gestaltningsprinciperna även biläggs till kommande
exploateringsavtal bedöms förslaget ha goda
möjligheter att skapa välutformade mötesplatser med
hänsyn till bland annat mikroklimat, estetiska kvaliteter
och möjlighet till mänsklig kontakt.
Den offentliga miljön ska utformas så att den upplevs
som trygg och inbjudande oavsett bakgrund, kön
eller ålder. Mötesplatser ska främja sociala möten,
vara funktionella, trygga, tillgängliga och estetiskt
tilltalande. Planförslaget skapar även förutsättningar
för en bykärna som kan vara befolkad kvällstid.
Genom områdets lokalisering i nära koppling
till skidområdet samt ambitionen att tillskapa en
centrumkärna med ett kommersiellt serviceutbud
anses området kunna erbjuda ett utbud av
mötesplatser både för boende i området och för
besökande.
Planförslaget innebär att ny bebyggelse anpassas
till naturens förutsättningar och placeras varsamt
i terrängen med naturstråk mellan huskropparna.
Karaktären av öppenhet anses i den här kontexten
skapa inbjudande mellanrum och vistelseytor
där naturen upplevs tillgänglig. Det är viktigt
att markarbeten i området utförs varsamt och
genomtänkt, för att inte bidra till att skärma av och
stänga ute människor.
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Ekonomiska konsekvenser
Samhällsnytta

Exploateringen av Rödkullen är ett komplext projekt
som kräver flera kostnadskrävande lösningar vad
gäller bland annat hantering av dagvatten, geoteknik
och projektering av vägar. Många frågor kräver ett
helhetsgrepp som ställer krav på välfungerande
genomförandeprocesser och gemensamma drift- och
underhållslösningar. En god organisering kring dessa
frågor är avgörande för att investeringar ska ge en bra
utdelning.

Att utveckla Rödkullen till en ny fjällby i Åredalen har
potential att på sikt ge samhällsekonomiska vinster.
Utbyggnaden skapar arbetstillfällen och genererar
skatteintäkter till regionen under projekterings- och
utbyggnadsfasen såväl som driftsfasen.
Turismen är Åre kommuns basnäring och utvecklingen
bidrar till att stärka besöksnäringen och ökar
underlaget för året runt-aktiviteter inom destinationen.
Samtidigt skapas även utrymme för att kunna attrahera
företag inom andra branscher, som ser fördelar av
att ha fjällen utanför dörren. Möjligheten att attrahera
jobb inom andra sektorer är viktigt för att skapa ett
robust samhälle och minska kommunens beroende av
turismen som inkomstkälla.

Finansiering
Projektet byggs och bekostas av privata
fastighetsägare då kommunen inte äger någon
mark i området. Kommunala kostnader som
uppstår i samband med exploateringen bekostas
av byggaktörer i enlighet med de planavtal och
exploateringsavtal som upprättas i samband med
detaljplanearbeten.

Fler bostäder i ett attraktivt ski in/ski out-läge har
potential att minska trycket på turistiskt boende
i andra delar av Åredalen, som istället kan vara
tillgängliga som permanentbostäder. I dagsläget
har permanentboende svårt att konkurrera på
samma marknad som turisterna, som generellt är en
kapitalstarkare grupp.

Trafikverket är väghållare för Ullådalsvägen och
E14, och åtgärder längs det statliga vägnätet måste
genomföras i dialog med Trafikverket. Åtgärderna
kräver sannolikt en medfinansiering mellan ingående
aktörer i Rödkullen, där merparten av kostnaden tas ut
av exploateringen.

Investeringar

Utbyggnaden av Rödkullen kommer ske över lång
tid och i olika etapper. Vissa investeringar behöver
genomföras tidigt i processen medan intäkterna
i många fall kommer först senare. Bland annat
genererar utbyggnad av utrymmen för delade
resurser höga initiala investeringskostnader där
vinstutdelningen främst sker på lång sikt. Risker för
konjunkturförändringar och stopp i processer av andra
anledningar måste därför identifieras och hanteras
löpande, och allt för framtunga investeringar bör
undvikas.

Den största investeringen för kommunen är kopplad
till utbyggnad av teknisk försörjning i form av
kommunalt vatten och avlopp. Även investeringar
utanför programområdet är viktiga för att Rödkullen
ska kunna fungera optimalt i sitt sammanhang. Bland
annat gäller det fortsatta prioriteringar av gång- och
cykeltrafik och en utveckling av Åre station som
resecentrum med mobilitetshus och delade lösningar.
Även samhällsservicen behöver hänga med i takt
med att Åredalen växer. Det finns en risk att projektet
går före den utvecklingen och att kommunen inte
hinner med eller har råd att utveckla samhällsservicen
i samma takt. Även om ambitionen är att utveckla
en turistisk kärna och därför inte innehåller någon
kommunal service går det inte i detaljplaner att styra
över om bostäderna blir turistiskt eller permanent
boende, vilket är en utmaning i alla kommuner med
en stark besöksnäring. Det finns en risk i att boende
i området efterfrågar mer kommunal service än
beräknat. Utvecklingen av samhällsservice behöver
dock ses i ett större perspektiv och frågan hanteras i
kommunens översiktliga planering.

Förvaltning
Rödkullens infrastruktur i form av vägar, skidvägar,
ledningsnät, dagvattenanläggningar, avfallshantering,
kulvertsystem och centrumparkering kommer att
byggas av projektägarna och förvaltas i form av en
övergripande gemensamhetsanläggning. Det innebär
att det finns ett tydligt ansvar för fastighetsägarna att
förvalta området med bibehållet fokus, även framåt
i tiden när anläggningarna utförts. Kommunens och
länsstyrelsens insyn i förvaltningen kan säkerställas
när stadgarna för samfällighetsföreningen utformas.
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