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Sammanfattning  
Cirka 1 mil nordost om Idrebyn ligger de två lågfjällen Hemmeråsen och Gränjåsvålen, båda strax under 
900 m ö h. Den västra fjällanläggningen Himmelfjäll på Hemmeråsen är under uppbyggnad, medan den 
östra, Idre Fjäll på Gränjåsvålen, redan är en omfattande anläggning. 

Idre Himmelfjäll och Idre Fjäll har lift- och pist-system som ligger nära varandra. Syftet med den nu 
aktuella detaljplanen är att möjliggöra en sammankoppling mellan skidområdena i Himmelfjäll och i 
Idrefjäll. Detta sker genom utbyggnad av en gondollift mellan de högsta topparna inom respektive 
skidområde.  

Gondolbanan utgör en attraktion och ökar möjligheterna att utveckla skidområdena till en året runt 
destinationer i fjällen. Dessa fjällområden erbjuder vidare aktiviteter året om i form av vandring, 
naturupplevelser, vildmark mm. 
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1 Inledning 
1.1 Planhandlingar 

Detaljplanen består av följande handlingar: 
• Plankarta med bestämmelser och illustrationer 
• Planbeskrivning 
• Fastighetsförteckning 

 
Övriga handlingar: 

• Behovsbedömning 
• Landskapsbildsanalys, agnasARK, 2021-04-27 
• Naturvärdesinventering, Sweco, 2021-03-05 
• Geoteknisk utredning, Sweco, Kartering Gondolsträcka 2021-02-12 
• PM Dagvatten Gondolbana, Sweco, 2021-05-07  
• Exempel på bullermätningar vid linbana, Noise Measurement: GD10 Raintal, 20200220 

1.2 Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med den nu aktuella detaljplanen är att möjliggöra en sammankoppling mellan skidområdena i 
Himmelfjäll och i Idrefjäll. Detta sker genom utbyggnad av en gondollift mellan respektive skidområde. 
Gondolbanan sträcker sig över den allmänna vägen 1063 från Hemmeråsens högsta punkt i väster till 
Gränjåsvålens högsta punkt i öster. I detaljplanen finns en korridor utlagd för linbanan. Detaljplanen avses 
även omfatta en ny toppstuga med restaurang på Hemmeråsens topp samt ett område med befintlig 
toppstuga på Gränjåsvålens topp. 

1.3 Plandata 

1.3.1 Läge 
Planområdet är beläget ca 1 mil nordost om Idre samhälle i Älvdalens kommun och området 
sträcker sig från Hemmeråsens högsta punkt över åsens östra sluttning och över väg 1063 till den högsta 
punkten på Gränjåsvålen inom Idre Fjälls skidområde. Planområdet utgörs av en cirka 150 meter bred 
korridor med cirka 4 650 meters längd genom landskapet samt mindre områden runt Gränjåsvålens och 
Hemmeråsens toppar.  
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Figur 1: Översiksbild med planområde (kartkälla: Lantmäteriets visningstjänst) 

1.3.2 Areal 
Planområdets areal är cirka 722 ha. 

1.3.3 Ägoförhållanden 
Marken ägs av Idre Himmelfjäll Resort AB och Stiftelsen Idre Fjäll. 

1.3.4 Plansituation 
Planområdet ligger delvis inom följande gällande detaljplaner eller områdesbestämmelser: 
 
Detaljplan för pister och liftar, Idre Himmelfjäll (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län, laga kraft 
2019-03-17. 

Områdesbestämmelser för Idrefjäll med angränsande områden (del av fastigheten Idre 80:1), Älvdalens kommun, Dalarnas 
län, laga kraft 2002-03-21. 

Detaljplan för Centrum Nord inom Idre Fjäll (del av fastigheten Idre 80:1), Älvdalens kommun, Dalarnas län, laga kraft 
2001-06-29.  

1.4 Tidigare ställningstaganden 

1.4.1 Översiktsplan 
Följande översiktliga plan finns antagen för aktuellt område: Översiktsplan för Älvdalens kommun, vann laga 
kraft 2019 -10- 30. Detaljplanen ligger inom ett område avsatt för verksamheter för besöksnäring. 

1.4.2 Program 
Särskilt planprogram har inte bedömts nödvändigt att upprätta. 
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1.4.3 Andra planer och program 
Masterplaner har upprättats både för Idre Fjälls skidområde och för Idre Himmelfjälls skidområde. 
Masterplanerna visar visioner av den framtida utvecklingen av skidområdena. 

1.4.4 Kommunalt beslut 
Kommunstyrelsen i Älvdalens kommun har 2020-03-10 enligt delegationsbeslut AK KS 2020/0429-2,215 
beviljat att planarbete för rubricerad plan får påbörjas. Planbesked har beviljats för en toppstuga på 
Hemmeråsen 2021-05-18 § 99 enligt beslut AK KS 2021/00277-2.

2 Förutsättningar 
2.1 Pågående markanvändning  

Planområdet är i huvudsak obebyggt och största delen utgörs av ett skogsområde med inslag av 
skidanläggningar. Den allmänna vägen 1063 genomkorsar planområdet. Inom planområdets östligaste del, 
på Idre Fjälls sida, finns huvuddelen av befintliga skidanläggningar. 

2.1.1 Rennäring  
Idre sameby ligger i huvudsak inom Dalarna län i Älvdalens kommun. Det är en av Sveriges mindre 
samebyar med 4 driftsenheter och totalt 13 renägare. Samebyns renbetesland omfattar en stor del av Idre 
upp till gränsen mot Härjedalens kommun. Planområdet ligger inom renarnas vinterbetesland. Ett 
riksintresseområde för rennäringen med flyttleder finns ett stycke från planområdet. Planområdet berörs 
inte direkt av rennäringens riksintressen men söder om planområdet finns en flyttled för ren (Se figur 2).  

Exploateringen av Hemmeråsen för fritidsändamål är en del av Idreöverenskommelsen från 1993. Renar 
kommer att vistas inom området. I Utbyggnaden av Idre Himmelfjäll och Idre Fjäll eftersträvas ett 
samförstånd med rennäringen.  

 
Figur 2: Riksintressen för rennäringen (Länsstyrelsens i Dalarnas planeringsunderlag). Den röda linjen visar 
Gondollinbanans planerade sträckning. 
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Representanter för Idre Himmelfjäll och Idre Fjäll tog i februari 2020 upp sina planer om utbyggnad av 
gondollinbanan i ett möte med företrädare för Idre sameby. Frågor som diskuterades på mötet var 
gondollinbanans påverkan på renarna vad det gäller buller och betydelsen av minskad linbanetrafik under 
perioder då renarna är mer störningskänsliga. Jämförelser gjordes med renars påverkan av vindkraftparker. 
Vidare diskuterades även behov av utredningar när det gäller renarnas påverkan. Företrädarna för Idre 
Himmelfjäll och Idrefjäll uppfattade att samebyn föredrog ett alternativ med en ”högt gående” 
gondolbana framför en lågt gående linbana eller en släplift för att förbinda skidområdena. 

2.2 Natur 

Huvuddelen av planområdet utgörs av naturmark. Naturmarken är till viss del skogbevuxen med gles 
tallskog. I områdena uppe på Hemmeråsen finns partier med gammelskog. De högst belägna partierna 
ligger ovanför trädgränsen och är därför relativt kala. 
 
Några naturvärdesinventeringar har tidigare genomförts för Idre Fjäll och Idre Himmelfjällsområdet. De 
berör inte specifikt planområdet eller berör det endast översiktligt. Inventeringarna är följande: 

• Översiktlig naturinventering av Hemmeråsen, Idre, AB Conec Ekologikonsulter 1991 
• Foran Sverige AB Naturinventering Idre Himmelfjäll på sydöstra Hemmeråsen från 2009 
• Foran Sverige AB Naturinventering Idre Himmelfjäll Sammanställning naturvärden från 2009 
• TaigaEkologerna Naturvärdesinventering av plan över campingplats m.m. vid Idre Fjäll från 

2019. 

Sweco har 2021-02-05 utfört naturvärdesinventeringen, ”Detaljplan Idre – Gondolbanan Stiftelsen Idre 
fjäll & Idre Himmelfjäll”. Planområdet har studerats i inventeringen. 

Syftet med en naturvärdesinventering är att träffsäkert hitta, värdera och beskriva områden av betydelse 
för biologisk mångfald inom ett avgränsat inventeringsområde. Det aktuella inventeringsområdet är en 
cirka 4,7 kilometer lång och 50 meter bred korridor belägen mellan de två fjällen Hemmeråsen och 
Gränjåsvålen nordöst om Idre i Dalarna.  

För undersökning av tidigare registrerade naturvårdsarter i samband med förstudien av området 
tillämpades en buffertzon på 200 meter på vardera sida av korridoren. Detta är för att inkludera arter som 
registrerats i nära angränsning till inventeringsområdet och som kan förväntas finnas inom 
inventeringsområdet. 

Inventeringen utgör en del i underlagsmaterial för en planerad gondolbana som skall knyta samman de två 
skidsystemen. Som underlag till detaljplanen har Idre Himmelfjäll och Stiftelsen Idre Fjäll begärt en 
naturvärdesinventering av planområdet. Till grund för arbetet ligger SIS standard för 
naturvärdesinventeringar. 

Under förstudien identifierades inga kända områden med naturvärde inom inventeringsområdet. Dock 
finns två naturreservat och flertalet våtmarker som bedömts inom ramen för våtmarksinventeringen, samt 
ett flertal nyckelbiotoper och sumpskogar i det omgivande landskapet (Se figur 3).  
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Figur 3:  Resultat av förstudien – områden i det omgivande landskapet  (Bild Johan Storck, Sweco) 

 

Inventeringsområdet börjar vid Idre Fjälls skidanläggning på fjället Gränjåsvålens topp. Sedan löper det åt 
nordväst mot Hemmeråsens topp. I och med inventeringsområdets långsträckta utformning så omges det 
av flertalet olika naturtyper. Runt Idre Fjäll omges och består inventeringsområdet främst av naturtypen 
infrastruktur och bebyggd mark i form av Idre Fjälls skidanläggning, nedfarter, vägar och vandringsleder. 
Mellan Idre Fjäll och väg 1063 omges och består inventeringsområdet delvis av barrskogsområden. Den 

mänskliga påverkan är dock fortfarande tydlig, då skogsområdena i denna del bär tydliga spår av 
skogsbruk och området korsars av flertalet motionsspår och mindre vägar (figur 4). 
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Figur 4. Brukad barrskog öster om väg 1063 (Bild Johan Storck, Sweco) 

 
Figur 5. Mer opåverkad skog väster om väg 1063 (Bild Johan Storck, Sweco) 

Väster om väg 1063 minskar den mänskliga påverkan varvid skogsområdena är mindre påverkade än på 
den östra sidan av vägen (figur 5), detta trots en vandringsled som löper utmed inventeringsområdet upp 
till Hemmeråsens topp. I detta område är den tall-dominerade barrskogen påtagligt äldre, och flera stora 
och grövre träd finns. I dalen runt väg 1063 omges inventeringsområdet även av några öppna 
myrmarksområden (figur 6), och även vissa öppna tjärnar och vattenområden. Vid toppen av 
Gränjåsvålen och Hemmeråsens topp dominerar öppen fjällmiljö som till stor del är påverkad av mänsklig 
aktivitet, speciellt runt Gränjåsvålen. 
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Figur 6. Öppen myrmark, belägen i dalen runt väg 1063 (Bild Johan Storck, Sweco) 

 

Totalt avgränsades fem naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. Fyra av naturvärdesobjekten utgörs 
av naturtypen skog och träd och ett av naturtypen myr. Skogsområdena karakteriseras framförallt av 
barrskog med flerskiktade skogsbestånd, tämligen allmänna inslag av äldre träd och rikligt med död ved i 
form av lågor och torrakor. Myren utgjordes av en öppen mosse med öppna vattenytor. 

De delar av inventeringsområdet som inte avgränsats som naturvärdesobjekt består framförallt av 
naturtyperna skog och träd eller infrastruktur och bebyggd mark med tydliga spår av mänsklig påverkan 
och aktivitet, låg diversitet av arter och avsaknad av naturvårdsarter. 

Fyra av de naturvärdesobjekt som avgränsats har bedömts tillhöra naturvärdesklass 3, vilket innebär att de 
har ett påtagligt naturvärde och det är av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden 
bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthållas eller förbättras. Av dessa objekt 
utgörs 3 av barrskog och ett objekt av myrmark. Ett naturvärdesobjekt har bedömts tillhöra 
naturvärdesklass 4, vilket innebär att det har ett visst naturvärde och det är av betydelse att den totala 
arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 
förbättras. Detta objekt utgörs av ett bestånd av äldre tallar i en skidbacke på Idre fjäll. Inga 
naturvärdesobjekt har bedömts tillhöra de högsta naturvärdesklasserna 1 och 2. (Karta över 
naturvärdesobjekten i figur 7) 
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Figur 7. Karta över de naturvärdesobjekt som avgränsats under fältstudien (Bild Johan Storck, Sweco) 

 

Vid naturvärdesinventeringen påträffades tre naturvårdsarter. En av dessa arter, spillkråka, registrerades 
under fältstudien. De övriga två, skogshare och varglav, var sedan tidigare inrapporterade till Artportalen 
och registrerades under förstudien. Varken skogshare eller varglav påträffades under fältstudien. De tre 
naturvårdsarterna är rödlistade som nära hotade arter.  

Under fältstudien avgränsades totalt 35 värdeelement. De värdelement som avgränsats bestod av 13 fynd 
av värdefulla träd och 22 fynd av död ved. Alla fynd av värdelement redovisas på karta i figur 8. 
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Figur 8. Karta över de fynd av värdeelement som avgränsats under fältstudien (Bild Johan Storck, Sweco) 

 

Sammanfattningsvis har majoriteten av inventeringsområdet obetydliga naturvärden, främst knutna till 
enskiktade och homogena skogsområden, skidnedfarter and andra ytor med tydliga spår av mänsklig 
aktivitet. Skogsmarkerna av denna typ bedöms även som vanliga i det omkringliggande landskapet. 

Fyra områden inom inventeringsområdet har bedömts hålla påtagligt naturvärde och ett område har 
bedömts hålla visst naturvärde. Trots att objekt med visst respektive påtagligt naturvärde inte behöver 
vara av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå är det av 
betydelse respektive särskild betydelse att den totala arealen av områden med dessa naturvärden bibehålls 
eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättrats. 
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2.3 Riksintressen och områdesskydd 

2.3.1 Riksintressen som berör planområdet. 
 
Riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt miljöbalken (MB) 4 kap 

Planområdet ligger inom området Fjällvärlden från Transtrandsfjällen till Treriksröset, som omfattas av 
särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken (MB) 4 kap 1-2 §. Dessa bestämmelser avser större 
områden som i sin helhet är av riksintresse pga. de samlade natur- och kulturvärden som finns i området. I 
§ 2 anges områden där turism och friluftsliv särskilt ska beaktas. 

Riksintresse för friluftslivet enligt miljöbalken (MB) 3 kap 6 § 

Huvuddelen av planområdet med undantag av den östligaste delen inom Idrefjälls skidområde ligger inom 
riksintresse för friluftslivet Städjan-Nipfjället. Sammankopplingen mellan rekreationsområdena i 
Himmelfjäll och Idre Fjäll bedöms stärka människors möjligheter till ett aktivt friluftsliv. I begränsad 
omfattning kan en ökning av friluftslivet påverka omgivande naturområden. 

Riksintresse för vattendrag enligt miljöbalken (MB) 4 kap 6 § 
Planområdet omfattas även av riksintresse för skyddade vattendrag. Ändamålet med detta riksintresse är 
att skydda vattendrag mot utbyggnad av vattenkraft. Inom planområdet och i dess närhet finns inga 
sådana vattendrag som riksintresset avser skydda. Planförslaget medger inte heller något som bedöms 
hamna i konflikt med detta riksintresse. 
 
Planen bedöms förenlig med riksintressenas värden och att inte påverka dem negativt. 

2.3.2 Riksintressen, natura-2000-områden och naturreservat i planområdets närhet 
 
Riksintresse för rennäringen enligt miljöbalken (MB) 3 kap 5 § 

Två av riksintressets flyttleder sammanfaller delvis med markområden utpekade som verksamhetsområden 
för besöksnäringen vid Idre Fjälls anläggningar. En eventuell utveckling av besöksnäringen inom dessa 
områden får endast komma till stånd om bedrivandet av rennäringen kan säkerställas. Tillkommande 
funktioner för besöksnäringen ska underordnas områdenas värden för rennäringen. Bebyggelse bör 
undvikas inom flyttlederna. Flyttledernas utsträckning sammanfaller inte med planområdet för 
gondolbanan (Se figur 2).  

Riksintresse för naturvården enligt miljöbalken (MB) 4 kap 6 § 

Inom riksintresset för naturvård finns Natura-2000-området Långfjället-Städjan-Nipfjället. Vid 
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning i närheten av områden av riksintresse för naturvården ska 
dess värden värnas. 

En stor del av riksintresseområdet för naturvård utgörs sedan 1993 av naturreservatet Städjan-Nipfjället. 

2.3.3 Strandskydd 
Linbanans sträckning genom planområdet är cirka 4 650 m lång. Längs denna sträcka finns några mindre 
vattensamlingar och bäckar närmare planområdet än 100 meter. Detta gäller bl. a en liten göl inom 
våtmarksområdet cirka 650 meter öster om väg 1063. Det innebär att strandskydd enligt miljöbalken råder 
inom planområdet. För att upphäva strandskydd krävs att något av de sex särskilda skäl som anges i 
miljöbalken 7 kap 18c § uppfylls. I detta fall åberopas skäl nummer 5; området behöver tas i anspråk för 
att tillgodose ett angeläget allmänintresse som inte kan tillgodoses utanför planområdet. Detta 
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medhänvisning till fjällturismen och dess stora betydelse för Älvdalens kommun vilket i sin tur skapar ett 
behov av kompletterande anläggningar för skidturismen. Det finns i praktiken inte möjlighet till alternativa 
placeringar av denna typ av anläggning för alpin skidturism, framför allt då fjällområdenas topografi gör 
att det finns mindre bäckar och vattensamlingar att förhålla sig till oavsett vilket område som avses tas i 
anspråk för utbyggnad av en linbana med denna längd. Ofta är avståndet mellan mindre vattendrag så litet 
att all mark i praktiken omfattas av strandskyddet. Alternativa placeringar skulle resultera i en placering så 
långt bort att syftet inte uppfylls.  

I anslutning till linbanesträckningen finns det goda möjligheter för så väl allmänheten som för djur- och 
växtliv att ha tillgång till området. Området är dessutom till stora delar planlagt som ett friluftsområde. 
Enligt den proportionalitetsprövning som enlig MB 7 kap 25 § ska göras bedöms att de fördelar som en 
utbyggnad enligt planförslaget medför inte strider mot syftet med strandskyddet. 

2.4 Landskapsbild 

Landskapsbilden domineras av de skogklädda höjderna med inslag av skidanläggningar i öster på Idre 
Fjäll. Landskapet är delvis dramatiskt med kullar som sträcker sig från väg 1063 upp till nivåer på 869 möh 
som på Hemmeråsens topp, respektive 890 m ö h på Gränjåsvålens topp. Topparna är inte trädbevuxna 
och är tillsammans med övriga toppar inom fjällområdet karaktäristiska för landskapsbilden.  

Enligt PBL ska byggnadsverk utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads-och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och en god helhetsverkan. Idre Himmelfjäll och Idre 
Fjäll är domineras av områden för friluftsaktiviteter och den lokala topografin inspirerar till detta 
nyttjande. Topparna utgör viktiga platser för anläggningarna. Utifrån teknisk synpunkt hamnar 
liftstationerna på topparna för att möjliggöra en intressant skidåkning. Ser man det utifrån en mjukare 
parameter så har människor ofta en strävan att komma högst upp. För att kunna erbjuda alla typer av 
besökare under alla årstider en unik upplevelse och att ta del av den underbara naturen och omgivande 
landskap krävs det tekniska anläggningar som möjliggör detta. Skidliftar, skidbackar, liftstationer och 
toppstugor har på detta vis blivit en naturlig del av landskapet inom dessa två skidanläggningar.  

2.5 Offentlig och kommersiell service 

I Idre Himmelfjälls och i Idre Fjälls centrumområden finns kommersiell och offentlig service för 
skidanläggningarnas behov. Övrig kommersiell och offentlig service finns i Idre tätort.  

2.6 Gator och trafik  

2.6.1 Biltrafik 
Fjällanläggningarna på Himmelfjäll och Idre Fjäll nås via anslutningar från väg 1063.  

2.6.2 Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykeltrafik sker i blandtrafik i befintligt vägsystem till skidanläggningar, service och bostäder 
inom Himmelfjäll och Idre Fjäll  

2.6.3 Kollektivtrafik 
Väg 1063 och Idre Fjälls centrumområde trafikeras av Dalatrafik. 

2.6.4 Parkering 
Parkeringsytor finns inom fjällanläggningarnas centrumområden och i anslutning till skidanläggningarna. 
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2.6.5 Övrigt 
Servicevägar för nyttotrafik finns inom skidområdena. Vissa av dessa vägar kan endast trafikeras 
sommartid. 

2.7 Geotekniska förhållanden 

Sweco har 2021-02-12 utfört en fältkartering och bedömning av geotekniska förutsättningar inom 
planområdet för gondolbanan mellan Himmelfjäll och Idre Fjäll (Se avsnitt 3.7). 

Syftet med uppdraget var att redovisa observationer från platsbesök avseende topografi, 
jordartförhållanden samt bedömning av ras- och skredrisk i området. Sträckan domineras huvudsakligen 
av moränmark med tecken på ytligt berg på de bägge höjdpartierna (start och mål). Ett större myrområde 
passeras i mitten av sträckan. 

Moränen är en siltig sandig morän blandad med grus, sten och block. 

Torvdjupet utmed myren är begränsat och vid sticksonderingar har djupet uppmätts till ca 0,8 - 1,1 meter. 
Torven är av låg- till mellanförmultnad typ. 

Berg i dagen har observerats i slutet av sträckan upp mot Himmelfjälls topp.  

2.8 Hydrologiska förhållanden 

Sweco Environment AB har i ”PM Dagvatten Gondolbana”, daterat 2020-05-07 beskrivit de hydrologiska 
förhållandena inom ett utredningsområde som utgörs av ett stråk med cirka 60 meters bredd där 
planområdet finns i centrum (Se avsnitt 3.8). Enligt studien rinner vatten ut ur utredningsområdet 
förutom i mitten där vatten rinner in till utredningsområdet och där det finns en våtmark (Se figurerna 9 
och 10). 
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Figur 9. Rinnvägar inom utredningsområdets nordvästra del. Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst.  

Bild från Swecos PM Dagvatten Gondolbana 
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Figur 10. Rinnvägar inom utredningsområdets sydöstra del. Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst. 

Bild från Swecos PM Dagvatten Gondolbana 

2.9 Hälsa och säkerhet 

Området är beläget inom 10-20 minuters insatstid från Idre räddningsstation. 

2.9.1 Markföroreningar 
Inom planområdet finns inga kända områden med markföroreningar. 

2.9.2 Radon 
Marken inom området är lågradonmark. (Källa. SGU).  

2.9.3 Ras- och skredrisk 
I samband med att ledningsarbeten med tillhörande grävningar som genomförts inom 
Himmelfjällområdet har kunskapen om markens beskaffenhet ökat. Marken har generellt god 
beskaffenhet och ju högre upp man kommer i sluttningarna ju närmare fast berg kommer man. 
En detaljplan för lift/pistområdet på Hemmeråsen vann lagakraft 2011. Därefter röjdes ett antal stråk på 
Hemmeråsen för pister och liftar. Ingen erosion har förekommit i dessa områden trots relativt branta 
lutningar. Flera pister har varit upphuggna i många år och har inte påverkats av vare sig snö eller vatten. 
SLAO (Svenska Skidanläggningars Organisation) har gjort en bedömning av delar av Himmelfjäll och har 
konstaterat att laviner inte förekommit de senaste 30 åren. Enligt Swecos geotekniska undersökning 
202102 (se avsnitt 3.7) så bedöms det ej föreligga någon risk för skred eller ras inom planområdet under 
förutsättning att stöd ej anläggs runt det brantaste partiet i sluttning upp mot Hemmeråsen.  
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2.9.4 Översvämningsrisk 
Enligt dagvattenutredningen ”PM Gondolbana” finns ingen risk för stående vatten vid ett extremregn 
förutom i en lågpunkt i mitten av planområdet, vid den befintliga våtmarken (Se avsnitt 3.8). 

2.9.5 Buller 
Förekommande buller inom planområdet kommer i huvudsak från verksamheterna inom 
skidanläggningarna (Se avsnitt 3.9.2) 

2.9.6 Farligt gods 
Väg 1063 är inte en av Trafikverket rekommenderad farligt gods väg.  
 

3 Planförslag 
3.1 Planens innehåll 

3.1.1 Gondolbanan 
Detaljplanen omfattar ett område för en gondolbana. Gondolbanan består av två liftstationer belägna på 
Hemmeråsens respektive Gränjåsvålens högsta partier samt en linbana däremellan med liftmaster. 
Gondolbanan har cirka 20 liftmaster och fullt utbyggd omkring 70 gondoler. Vidare ingår i planområdet 
en ny toppstuga med restaurang på Hemmeråsen samt en befintlig toppstuga med restaurang på 
Gränjåsvålen, ett garage för gondoler samt tekniska anläggningar som till exempel nätstationer för drift av 
anläggningen. Planområdet utgörs av ett cirka 4650 meter långt och 150 meter brett stråk genom 
landskapet. Själva linbanan kommer endast ta upp en ”liftkorridor” med en bredd på cirka 12 meter. Men 
för att möjliggöra små justeringar under projekteringen av linbanan planläggs ett bredare stråk. 
Anläggningens höjd varierar inom olika delar av linbanans sträckning och är beroende av lutningar i 
terrängen. Högsta höjd bedöms ligga på cirka 25 meter över marknivån.  

 
Figur 11: Illustration av en möjlig gondolbanan mellan Idre Himmelfjäll och Idre Fjäll från Hemmeråsens (bild agnasARK) 

 

Huvuddelen av linbanesträckningen har användningsbestämmelsen N2, som står för friluftsområde och 
bestämmelsen T1 som står för linbana med tillhörande anläggningar. Inom detta område har det rörliga 
friluftslivet tillgång till leder och skidspår i anslutning till linbaneanläggningen. Inom den östra delen av 
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korridoren för linebanesträckningen finns användningsbestämmelsen N1 i kombination med T1. N1 står 
för friluftsområde med skidbackar då linbanan i denna del passerar över ett område med befintliga 
skidbackar och liftar på Idrefjälls sida. Inom användning T1, linbana med tillhörande anläggningar, ingår 
tekniska anläggningar och försörjningsvägar som krävs för verksamheten. Högsta totalhöjd för 
linbanesträckningen är enligt en planbestämmelse 30 meter. Den verkliga höjden blir sannolikt lägre för 
hela sträckningen. 

På Hemmeråsens respektive Gränjåsvålens topp anläggs toppstationerna för linbanan och här finns bl. a 
användningsbestämmelserna T2 och E. Dessa beteckningar finns även i dalgången väster om väg 1063. I 
det sistnämnda läget är det även möjligt att uppföra en mellanstation för linbanan. Denna mellanstation är 
inte avsedd för allmänheten utan avses möjligtvis nyttjad för linbanans drift och transporter av 
förnödenheter t ex till restaurangerna inom toppområdena. En försörjningsväg från väg 1063 till 
mellanstationen kan anläggas inom området betecknat med planbestämmelsen T1. I detaljplanen 
möjliggörs 3 platser för gondolgarage. Under projekteringen kommer det att avgöras vilken plats som 
lämpar sig bäst med hänsyn till exploatering och landskapsbild. T2 står för linbana med topp- och 
mellanstationer samt gondolgarage. I denna beteckning ingår även tillhörande tekniska anläggningar och 
servicebyggnader som krävs för toppstationerna. Beteckningen E står för tekniska anläggningar och avser 
nödvändiga tekniska anläggningar inom området som inte täcks in av beteckningen T2.  

På topparna finns även användningsbestämmelsen N1 som avser friluftsområde med skidbacke och som 
även innefattar anläggningar som värmestuga startramper/plats, avstigningsramper/plats mm. Enligt den 
administrativa planbestämmelsen a1 krävs inte marklov för att ändra marknivån maximalt 5 meter inom 
toppområdena. Detta avses underlätta anläggande av t ex start- och avstigningsramper för skidåkningens 
behov. Enligt en planbestämmelse krävs inte bygglov för uppförande av service- och teknikbyggnader 
med en byggnadsarea upp till 30 kvm samt försörjningsvägar inom områden med beteckningen N1, N2 
och E. Vidare får servicevägar för anläggningens drift och för räddningstjänstens behov anläggas inom 
planområdet. 

3.1.2 Toppstugor 
Inom en del av planområdet på Hemmeråsens topp finns även beteckningen H1. H1 är område för 
restaurang/toppstuga och avses möjliggöra anläggande av en toppstuga med servering. För 
restaurang/toppstuga (H1) på Hemmeråsen anges en största byggnadsarea på 1500 kvm enligt 
bestämmelsen e1 och en maximal byggnadshöjd på 10 meter. Även inom toppområdet på Gänjåsvålen 
finns beteckningen H1 och avser den befintliga toppstugan med restaurang. Byggnadsarea för den 
befintliga toppstugan med eventuella framtida utbyggnader på Gränjåsvålen är begränsad till 2500 kvm 
enligt bestämmelsen e2 och byggnadshöjden är begränsad till 10 meter.  

3.1.3 Utformning av anläggningar 
Det är betydelsefullt att anläggningarnas utformning harmonierar med befintliga fjällanläggningar i 
närområdet och att de inte utgör ett störande inslag i landskapsbilden. Bilderna och beskrivningen i kapitel 
”3.4 Landskapsbild” redovisar illustrationer som baserar sig på ett förslag som företaget Leitner har tagit 
fram för linbanan. 

Det är av stor vikt att tillkommande bebyggelse inom planområdet ges en arkitektoniskt genomarbetad 
profil i såväl form, design, färg och materialval. För att värna det unika med områdets natur och profil 
skall stor vikt läggas vid utformningen av byggnader. Det gäller även servicebyggnader för lift och 
snökanoner. Utformningsbestämmelser f1 och f2 har lagts in i detaljplanen för att reglera detta. 
Bestämmelserna omfattar toppområdena samt området för mellanstation och gondolgarage ett stycke 
väster om väg 1063. Enligt f1 ska fasader ges en mörk färg i kulörerna svart, grå, mörkgrön, alternativt 
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behandlas med vitriol. Enligt bestämmelsen f2 ska tak ges ett matt utförande, men kan även utföras som 
vegetationstak. 

3.1.4 Allmän väg 
Vid passagen över allmän väg, väg 1063, är användningsbestämmelsen VÄG och vägområdet utgör allmän 
platsmark. Beteckningen VÄG kompletteras med beteckningen (T1) över vägområdet och det innebär att 
vägområdet får överbyggas med en linbana. Enligt bestämmelsen f3 är minsta fria höjd 5 meter över 
vägen. Detta innebär att det minsta avståndet till kabinens undersida måste vara 5 meter. 

3.2 Offentlig och kommersiell service  

Befintlig offentlig och kommersiell service finns inom respektive skidområde.  

3.3 Natur och grönstruktur 

En naturvärdesinventering har genomförts för planområdet (Se avsnitt 3.2). Vid projekteringen av 
gondolbanan bör hänsyn i möjligaste mån tas till de avgränsade objekten av värde enligt inventeringen.  

Lägre träd och buskar kan sparas i gondolbanans markkorridor. Ur säkerhetssynpunkt ska ett avstånd på 3 
meter under gondolerna hållas fritt från växtlighet i gondolbanans sträckning.  

Gondolbanans planerade sträckning har förskjutits något efter det att naturvärdesinventeringen 
genomfördes. Enligt Swecos naturvärdesinventerare innebär denna förändring inte att den slutgiltiga 
bedömningen i naturvärdesinventeringen skulle ha blivit påtagligt annorlunda. De naturvärdesobjekt och 
värdeelement som finns i det inventerade området ser med största sannolikhet mycket lika ut i 
inventeringsområdets närområde, då naturtyperna utgör ”band” som löper utmed fjällsluttningarna. 

I naturvärdesinventeringens finns följande rekommendationer. För att bibehålla inventeringsområdets 
naturvärden bör skydd av områdets äldre tallar prioriteras, och så få som möjligt avverkas i samband med 
projektet. Utöver detta bör även masterna som utgör gondolbanan positioneras på ett sådant sätt att 
hydrologin i myrmarksområdena inte påverkas. Slutligen bör även områdets förekomst av död ved inte 
påverkas negativt i samband med projektet. 

3.4 Landskapsbild 

Liftmaster och toppstationer är relativt små i förhållande till det storskaliga landskap de finns i. 
Toppstugan och ett eventuellt gondolgarage har en större volym och kan möjligtvis förändra 
landskapsbilden något mer. För att visa hur de nya elementen upplevs i landskapet har en bildanalys 
genomförts. Analysen bygger på en 3D-modell som byggdes utifrån höjddata och förslag/illustrationen 
för gondolbanan som har tagits fram av företaget Leitner. Den innehåller en toppstation för på- och 
avstigning på båda sidor och ett gondolgarage vid Idre Himmelfjäll. Det finns även en volym för en ny 
toppstuga vid Idre Himmelfjäll. I samråd med Länsstyrelsen har ett antal kamerapunkter tagits fram för att 
möjliggöra en bedömning av landskapets påverkan (Se figur 12).  
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Figur 12. Karta med kamerapunkter (kartkälla: Lantmäteriets visningstjänst) 

Kamera 1 

 
Figur 13. Kamera 1: Vy från sydväst (bild agnasARK) 

Kamera 1 visar hela gondolbanans sträckning genom ett ”helikopterperspektiv” från sydväst. I bilden ser 
man även övriga skidliftar på båda anläggningarna och en ny toppstuga på Idre Himmelfjälls topp. 



  

 

 

DETALJPLAN FÖR DELAR AV FOSKROS 10:6 OCH IDRE 80:1  SAMRÅDSHANDLING 
Älvdalens kommun, Dalarnas Län 24(39)  2021-09-23 

 

Kamera 2 

 
Figur 14. Kamera 2: Vy från väg 1063 (bild agnasARK) 

Här (figur 14) befinner man sig på väg 1063 och man tittar åt nordost. Man ser att gondolbanan korsar 
vägen när man åker norrut mot Städjan och Nipfjället.  Den minsta fria höjden under gondoler är 5 meter.  

Kamera 3 

 
Figur 15. Kamera 3: Vy från Nipfjället (bild agnasARK) 
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Här (figur 15) befinner man sig på toppen av Nipfjället. Tanken här är att visa hur landskapsbilden 
påverkas för de som vandrar och blickar söderut. Avståndet mot gondolbanan är så pass stort att man 
knappt ser master,  linan och kabiner. Möjligtvis vid klara väderförhållanden och på de partier som är utan 
skog kan man se något. 

Kamera 4 & 5 

 
Figur 16. Kamera 4: Vy från Städjan vid trädgränsen (bild agnasARK) 
 

 
Figur 17. Kamera 5: Vy från Städjan (bild agnasARK) 
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Fjärde och femte bilden visar gondolbanan sedd från Städjan. Många turister tar årligen en vandringstur 
upp till toppen av Städjan och njuter av de fina vyer landskapet erbjuder. Kamera 4 (figur 16) är tagen 
precis när man kommer ovan trädgränsen. Kamera 5 (figur 17) är tagen från toppen. Även här är 
avståndet till gondolbanan stort jämfört med storlek och höjd på master, linan och kabiner. Även här ser 
man att gondolbanan knappt uppmärksammas i denna vy. 

Utifrån bilderna kan man konstatera att landskapsbilden blir påverkad i en relativ liten utsträckning. 
Upplevelsen beror mycket på var man befinner sig och vilket perspektiv man har. Dessutom blir den 
också väderberoende och vyerna kan se olika ut under olika säsonger. För att reducera eventuell negativ 
påverkan på landskapsbilden innehåller detaljplanen utformningsbestämmelser för toppstuga och 
gondolgarage. Dessa byggnadsvolymer är lite större vilket innebär att utformningen är av särskilt stor 
betydelse. 

3.5 Gator och trafik 

3.5.1 Biltrafik  
Liftstationerna på Hemmeråsen och på Gränjåsvålen kan nås från väg 1063 via interna vägar inom 
respektive skidområde. Bilvägarna till toppstationerna på Hemmeråsens respektive Gränjåsvålens högsta 
punkter är servicevägar och de är endast avsedda för nyttotrafik och inte för allmänheten. Dessa vägar är 
endast körbara sommartid. Vintertid avses nyttotrafiken till toppstationerna ske med terrängfordon. I det 
fall en mellanstation byggs vid väg 1063 kan transporter (ej persontrafik för allmänheten) till 
toppstationerna ske via linbanan från denna mellanstation. Allmänheten förutsätts parkera vid anslutande 
liftars dalstationer. 

 
 
Figur 18. Linbanesträckning och servicevägar till toppstationer (Kartkälla:Lantmäteriets visningstjänst) 

 
3.5.2 Gång och cykeltrafik samt liftanslutningar 
Sommartid kan gång- och cykeltrafik nå toppstugan på Hemmeråsen, befintlig toppstuga på Gränjåsvålen 
samt toppstationerna via befintliga vägar och stigar. Vintertid är det möjligt att nå toppstugorna och 
toppstationerna via de befintliga liftsystemen. På Idre Fjäll är det även möjligt att nå toppstugan och 
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toppstationen sommartid via det befintliga liftsystemet med sittliftar. En anslutande gondolbana planeras 
även på Idrefjäll. Det är idag möjligt att nå Hemmeråsens topp vintertid med sittliften Valhalliaexpress 
och därefter sista sträckan med knapplift Himmelsliften. Knappliften avses kompletterad med en ny 
sittlift. Även en framtida förlängning av Torsliften till Hemmeråsens topp är planerad i Idre Himmelfjälls 
Masterplan. Det blir då möjligt att nå Hemmeråsens topp även sommartid med anslutande sittliftar.  

 
Figur 19. Anslutande befintliga och planerade liftar till Gränjåsvålen åretrunt (Kartkälla:Lantmäteriets visningstjänst) 
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Figur 20. Anslutande befintliga och planerade liftar till Hemmeråsen åretrunt (Kartkälla:Lantmäteriets visningstjänst)  

3.5.3 Kollektivtrafik 
Väg 1063 trafikeras av Dalatrafik. En hållplats finns i Idre Fjälls centrumområde.  

3.5.4 Parkering 
Parkeringar för allmänheten finns i anslutning till de anslutande liftarnas dalstationer.  

3.5.5 Övrigt 
Servicevägar för gondolbanan behöver inte anläggas längs banans hela sträckning. Befintliga servicevägar 
kan i många fall nyttjas och man kan anlägga stickvägar från befintliga servicevägar i närheten. 

3.6 Teknisk försörjning 

3.6.1 Elförsörjning 
Planområdet kommer att anslutas till befintligt ledningsnät. Bygglov erfordras inte för tekniska byggnader  
(t ex transformatorstationer) om de är mindre än 30 kvm och är belägna inom områden betecknade N1, N2 
och E  i detaljplanen. Material och färgsättning anpassas till omgivande miljö och bebyggelse. 
 
3.6.2 Vatten och avlopp 
Vatten- och avloppsanslutningar för linbanans anläggningar behövs ej. Toppstugan på Hemmeråsens topp 
ansluts till befintligt kommunalt ledningsnät inom Idre Himmelfjäll. Det är även möjligt att tillgodose 
behovet av brandvatten genom det kommunala ledningsnätet. Anslutningen ska projekteras i samband 
med bygglovsansökan för toppstugan. Inom planområdet är det tänkt att ÄVA AB ( Älvdalens Vatten och 
Avfall AB ) bygger ut ledningsnätet så att toppstugan kan anslutas. ÄVA AB  äger och förvaltar det nät 
som byggs ut. Spillvattnet leds via det kommunala ledningsnätet till Idre avloppsreningsverk. 
Reningsverket har ett tillstånd för en maximal belastning av högst 24 000 pe (personekvivalenter). 
Reningsverket bedöms ha kapacitet för denna plan. 
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Innan utbyggnad kan ske inom planområdet ska ett avtal mellan exploatör och kommunen klargöra de 
tekniska och ekonomiska förutsättningarna för anslutning.  

Befintlig toppstuga på Gränjåsvålen är ansluten till Idre Fjälls eget ledningssystem och egna vattenkällor. 
Avloppet från området är sammankopplat med kommunens ledningsnät och spillvattnet leds till Idre 
avloppsreningsverk. 

3.6.3 Datakabel 
Det ska dras en signalkabel mellan topstationerna. Kabeln ska med fördel grävas ner och ska nå alla 
master. Sträckan behöver inte direkt följa själva liftlinan.  

3.7 Geotekniska frågor 

Sweco Falun Geoteknik har i sin geotekniska utredning för planområdet framfört följande 
rekommendationer.: 

Mark utmed sträckan bedöms generellt ha gynnsamma geotekniska förutsättningar för byggnation. 

Grundläggning av pelarfundament bedöms kunna ske ytligt med plattor ovan naturligt lagrad morän eller 
berg. Bergschakt kan förväntas förekomma i de högt belägna partierna på både Idre Fjäll och Himmelfjäll. 

Inom område med torv erfordras urgrävning under ytor som ska bebyggas. Förekommande jordar är 
tjällyftande och grundläggning skall utföras frostskyddat. 

Det bedöms ej förekomma någon risk för skred eller ras inom området under förutsättning att stöd ej 
anläggs runt det brantaste partiet på cirka 300 – 340 meters avstånd från Hemmeråsens topp. Etablering 
för byggtrafik kan ske både uppifrån toppen och nedifrån med brytpunkt vid det branta partiet runt just 
cirka 300 meter från Hemmeråsens topp. Dvs stolpar byggs uppifrån och ner till det brantare partiet för 
att sedan ta etablering nerifrån för resterande stolpar. 

Block ska rensas i de sluttande delarna där schaktarbeten för nya fundament avses utföras. Detta för att 
säkerställa arbetsmiljön under pågående arbeten. 

Röjning för maskiner kommer att erfordras i det tätare skogspartiet nedanför himmelfjällsbranten. 
Framtida byggvägar kan anläggas utan geotekniska förstärkningsåtgärder i skogspartierna. I området vid 
myrmarken kommer någon form av förstärkningsåtgärd för byggvägar att krävas. Detta sker antingen 
genom urgrävning av torv eller förstärkning med geonät. 

Cirka 650 meter öster om väg 1063 på en sträcka av omkring 350 meter går linbanesträckningen i utkanten 
av och även genom våtmark. Det bedöms ej föreligga några geotekniska problem med detta då 
utskiftningsdjupen kan förväntas bli relativt små. (ca 1 meter). Det kommer dock bli en del vatten att ta 
hand om vid schaktarbetena. Ur ett naturvärdesperspektiv skulle dock våtmarken kunna undvikas genom 
en mindre justering av linjen söderut alternativt att placering av pelare sker på var sin sida om 
våtmarksområdet. 

Grundläggning för eventuella byggnader, (tex toppstugor) på topparna kan ske med platta på mark ovan 
naturligt lagrad jord. Ytligt berg förekommer dock i områdena vilket ska beaktas vid schaktarbeten. Risk 
finns för bergschakt vid tex ledningsschakter. 

Geotekniska undersökningar för att klarlägga lämplig grundläggning görs i samband med projekteringen 
av master, liftstationer och gondolgarage. 
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3.8 Dagvattenhantering 

I det i avsnitt 2.8 nämnda ”PM Gondolbana” , studie utförd av Sweco Environment AB, beräknas 
dagvattenflöden med hjälp av den webbaserade recipient- och dagvattenmodellen StormTac (v.20.2.2). 
Modellen är ett planeringsverktyg där översiktliga beräkningar av flöden och koncentrationer av olika 
föroreningar i dagvatten kan utföras. Nödvändiga indata består av nederbördsmängd samt det aktuella 
områdets area och markanvändning. Till beräkningarna nyttjar modellen granskade schablonhalter av 
föroreningar baserade på flödesproportionell provtagning (Stormtac, 2020). 

Enligt Svenskt Vattens publikation P110 bör en klimatfaktor användas vid beräkning av framtida flöden. 
Då området i framtiden kommer att påverkas av ett förändrat klimat används en klimatfaktor (1,25) vid 
beräkning av flöden i modellen. 

Fördröjningsvolymen har beräknats med utgångspunkt i att inte öka flödet efter exploatering till följd av 
den eventuella hårdgörning som den planerade exploateringen ger upphov till. 

Vid beräkningar av flöde vid ett 100-års regn har avrinningskoefficienten höjts med 0,2 för att justera för 
minskad infiltration. 

Rinnsträcka, rinnhastighet och rinntid har beräknats och bedömts för ett stråk med 30 meters bredd med 
planområdet i centrum före och efter exploatering. Resultatet visar oförändrade värden före och efter 
exploatering. Därefter har flödesberäkningar genomförts för dimensionerande flöde före och efter 
exploatering. Beräkningarna har gjorts med utgångspunkt från olika återkomsttider för regn och 
markanvändningen före respektive efter exploatering. Klimatfaktor 1,25 har använts för att beräkna 
flöden. Med en återkomsttid på 10 år beräknades flödet till 300 liter/sekund före exploatering och till 440 
liter/sekund efter exploatering. Med en återkomsttid på 100 år beräknades flödet före exploatering till 
1600 liter/sekund och till 1900 liter/sekund efter exploatering.  

Fördröjningsvolymen har beräknats utifrån antagande om flödesneutralitet, det vill säga att inte öka flödet 
från utredningsområdet efter exploatering vid ett regn med en återkomsttid på 10 år. 

Den fördröjningsvolym som krävs för att bibehålla samma flöde efter exploatering som före blir 200 m3 
för hela utredningsområdet. Hälften av volymen uppkommer genom takytor och hälften från avverkning 
av skog.  

I Swecos PM beskrivs en skyfallsanalys för ett stråk med 30 meters bredd med planområdet i centrum. 
Analysen avser att identifiera vilka områden som riskeras att översvämmas av vatten vid stora regn. 
Utgångspunkten är ett 100-årsregn , med 60 minuters varaktighet ( 67,5 mm nederbörd) .  
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Figur 21. Riskområden för  stående vatten vid skyfall (67,5 mm, motsvarande ett 100-årsregn med 60 minuters varaktighet 
och klimatfaktor 25%) Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst. Bild ur Swecos ”PM Gondolbana” 

Scenariot har använts tillsammans med en klimatfaktor på 25 % med utgångspunkt från Svenskt Vattens 
publikation P110.  

Förutom en lågpunkt i mitten av utredningsområdet, vid den befintliga våtmarken, finns ingen risk för 
stående vatten vid ett extremregn. 

3.8.1 Förslag på systemlösning för dagvatten och slutsatser 
Gondolbanans stationsbyggnader och gondolgaragen på de båda topparna kommer att medföra en något 
större ökning av lokala dagvattenflöden sett till hela utredningsområdet. På grund av detta 
rekommenderas takvatten från byggnaderna tas om hand lokalt.  

Beräknat att ett stationshus för gondolen får en takyta på den maximala byggrätten 1000 m² blir den ökade 
lokala vattenvolymen 18 m³ per stationshus/ garage. Det bedöms finnas förutsättningar för att lösa lokalt 
omhändertagande sett till tillgängliga ytor och jordmån i anslutning till byggnaderna. Dagvattnet 
rekommenderas omhändertas i strypta svackdiken eller infiltrationslösningar i anslutning till 
stationshusen/garagen. Ett 45 m långt svackdike skulle kunna dimensioneras enligt figur 22 och klarar då 
att fördröja 18 m³ dagvatten. Svackdikets längd, djup, bottenbredd och lutning påverkar 
fördröjningsvolymen och utifrån platsförutsättningar behöver i projekteringsarbetet detaljerad 
dimensionering göras för att säkerhetsställa att tillräckliga volym kan fördröjas. 
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Figur 22. Principskiss dimensionering svackdike, siffror i meter. 

Den planerade toppstugan på Hemmeråsen medför, precis som stationshusen, en ökning av lokala 
dagvattenflöden och det rekommenderas att den ökade volymen omhändertas lokalt. Ifall byggrätten 
utnyttjas maximalt kommer en byggnad med en takyta på 1500 m² att anläggas. En sådan byggnad skulle 
kräva en fördröjningsvolym på 27 m³. För att minska dagvattenflöden mot en samlad lösning 
rekommenderas att gröna tak anläggs på byggnaden. Ett grönt tak skulle även hjälpa byggnaden att mer 
naturligt smälta in i närmiljön och samtidigt minska avrinningen avsevärt. För att få önskad effekt föreslås 
ett växtsubstratdjup på minst 6 cm. Beroende på vilket system av grönt tak som väljs kan avrinningen 
minska avsevärt och i ett bästa scenario kan det reducera fördröjningsbehovet till cirka 10-14 m³. Den 
vattenvolym som eventuellt inte kan fördröjas i det gröna taket föreslås hanteras i enklare svackdiken eller 
infiltrationslösningar i anslutning till stationshusen. Om inget grönt tak anläggs kommer hela 
fördröjningsvolymen behöva omhändertas i en dagvattenanläggning på marknivå vilket kommer kräva 
relativt stort utrymme. Det är en möjlighet som kan vägas mot grönt tak i projekteringsskedet. Om valet 
att anlägga gröna tak görs rekommenderas att ett substrat som klarar av kallare klimat väljs. Ett 32 m långt 
svackdike med dimensionering enligt figur 23 nedan kan fördröja 14 m³ vatten, dimensionerat utifrån 
anläggning av ett grönt tak görs. Om ett grönt tak inte anläggs behöver svackdiket (med samma 
dimensionering) vara 62 m långt för att fördröja 27 m³ vatten. Dimensionering bör ses över i 
projekteringsskedet när fler platsförutsättningar finns och både längt, bredd och djup kan justeras, detta är 
endast en princip för att visa en möjligt lösning och ungefärlig platsåtgång. 

 

 

 
Figur 23. Principskiss dimensionering svackdike, siffror i meter. 

För utbyggnaden av befintlig toppstuga på Idre fjäll som idag har en byggyta på ca 680 m² till maximal 
byggyta enligt planbestämmelserna till 2500 m² beräknas fördröjningsvolymen bli 34 m³. Vid anläggning 
av ett grönt tak vid nybyggnation beräknas fördröjningsvolymen bli 21 m³. En infiltrationslösning eller ett 
svackdike bedöms kunna vara möjligt att utföra för att omhänderta fördröjningsvolymen. Ett 50 m långt 
svackdike med dimensionering enligt figur 23 ovan kan fördröja 22 m³ vatten, dimensionerat utifrån att ett 
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grönt tak anläggs. Om ett grönt tak inte anläggs kan det räcka med att förlänga svackdiket. 
Dimensioneringen bör ses över i projekteringsskedet när fler platsförutsättningar finns och det innebär att  
längd, bredd och djup kan behöva justeras, detta är endast en princip för att visa en möjligt lösning och 
ungefärlig platsåtgång. 

Våtmarken i utredningsområdets lågpunkt är ca 6,6 ha och bedöms delvis kunna användas för fördröjning. 
Om takytornas ökade fördröjningsbehov antas omhändertas lokalt i anslutning till byggnaden kvarstår en 
ökad vattenvolym till följd av avskogning till våtmarken. Ifall en vattenvolym av 75 m³ leds till våtmarken 
utan fördröjning resulterar det, vid ett dimensionerande 10-årsregn, i en höjning av medelvattennivån på 
1,1 mm vid ett liknande regn före exploatering. Notera att denna beräkning är utförd för en öppen 
vattenyta och exakt hur det påverkar våtmarken är inget som dagvattenutredningen kan svara på. Det 
rekommenderas att en mer erfaren expertis uttalar sig om ökade flöden mot våtmarker. 

Slutsatser 

Efter exploatering ökar hårdgörningsgraden för utredningsområdet något vilket leder till ökade 
dagvattenflöden. Det noteras dock att mer än 80% av utredningsområdet är genomsläppligt även efter 
exploatering. Även vid ett scenario med 100-årsregn förväntas ökningen av dimensionerande flöden vara 
relativt lågt. Skälet till att exploateringen endast leder till en marginell ökning beror på att marken till stor 
del kommer att behålla sin vegetation. 

Utredningsområdets lågpunkt, våtmarken i mitten av gondolbanan, antas kunna omhänderta den ökande 
volym om 75 m³ som exploateringen medför utan några ytterligare åtgärder, men det rekommenderas att 
expertis rådgörs i relation till hur det ökade flödet påverkar systemet. 

Exploateringen av detaljplanen kommer att bidra till små förändringar i dagvattenflöden vilket till största 
delen rekommenderas hanteras lokalt vid ändstationerna och toppstugorna. Detta flöde bedöms kunna 
omhändertas lokalt där grönt tak föreslås för de större byggrätterna för att minska mängden avrinnande 
vatten att hantera. Gröna tak skulle även bidra till att byggnaderna smälter in i fjällmiljön bättre. Ingen 
bebyggelse eller samhällsviktig funktion kommer att påverkas av dagvatten från detaljplanen. 

Flöden och fördröjningsvolymer är beräknade på ett utredningsområde som är 30 m brett, vilket antas 
vara ett värstafallscenario då det rent praktiskt antas krävas en smalare yta för anläggandet av gondolen. På 
grund av detta bör flöden och volymer som presenterats i detta PM vara något överskattade med 
undantag av fördröjningsvolymer för byggnader. 

Med utgångspunkt från dagvattenutredningen föreslås att lämpliga lösningar för hantering av dagvattnet 
inom området utarbetas i samband med detaljprojektering av linbanan och de nya byggnaderna inom 
planområdet.   

3.9 Hälsa och säkerhet 

Det finns en planläggning för evakuering av liftsystemet i händelse av en olycka. Enligt planen kan 
evakuering ske i första hand med hjälp av terrängfordon från marken eller med hjälp av helikopter. Ett 
brandsäkerhetssystem ska finnas inom liftstationerna och ombord i gondolerna. 

3.9.1 Flyghindersanalys mm 
Tillstånd från Luftfartsverket (LFV) och Försvarsmakten krävs för uppförande av byggnadsverk högre än 
20 meter (LFV) respektive byggnadsverk som är 20 meter eller högre (Försvarsmakten). Berörda 
flygplatser ska även fatta beslut i denna fråga. Dessa tillstånd söks parallellt med planprocessen. 
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3.9.2 Buller 
Naturvårdsverket har skärpt riktvärdena för friluftsområden och andra rekreationsområden eftersom de är 
viktiga platser där människor kan komma bort från samhällsbuller. Det är viktigt att ljudnivåerna är låga. I 
Tabell 1 anges de riktvärden som föreslås inom friluftsområden. Observera att för nattetid är det den 
maximala ljudnivån som gäller och inte den ekvivalenta.  

Tabell 1 Ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärden inom friluftsområden (ur Naturvårdsverkets rapport 6538).  

 Leq dag (06-18) Leq kväll (18-22) 
samt lör-, sön- och 
helgdag (06-18) 

LFmax natt (22-06) 

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning i 
friluftsområden 

40 dBA 35 dBA ≤ 50 dBA 

Friluftsområden i detta sammanhang avser områden i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra 
områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv och där en låg ljudnivå är en viktig kvalité́.  

De mest bullrande delarna av verksamheten pågår under skidsäsongen. Maxnivån nattetid anses inte vara 
aktuell då friluftsaktiviteter troligtvis inte bedrivs mellan kl 22 och 06 under vinterhalvåret.  

De personer som vistas i slalombacken är där för att uppleva skidåkning i första hand. Dessutom bedrivs 
de mest bullrande verksamheterna som t ex snökanoner och pistmaskiner när skidbacken är stängd för 
dagen.  

Andra personer som sannolikt vistas i friluftsområdet vintertid är personer som åker längdskidor. Dessa 
aktiviteter bedrivs på de spår eller stigar som är avsedda för ändamålet och under de tider på dygnet då de 
mest bullrande verksamheterna inte är i gång. Dessutom ligger dessa spår i huvudsak på ett visst avstånd 
från skidbackar och liftar. Det förväntas inte att buller från slalombacken kommer att påverka 
naturupplevelsen. Sommartid finns det vandrare i friluftsområdet. De vandringsstigar som nyttjas ligger 
också i huvudsak på ett visst avstånd från liftar och linbanor.  

Längskidspåren och skidbackarna kräver också en hel del förberedelser och underhåll av bullrande 
maskiner, men återigen är dessa troligtvis i drift under de tider på dygnet då människor vanligtvis inte är 
ute och vistas i naturområdet.  

Bullermätningar har genomförts 2020-03-02 i anslutning till en topp- respektive en dalstation för en 
likartad linbana som den som planeras i planområdet. Bullermätningar genomfördes för linbanan 
betecknad GD10 Raintal i Kitzbühel, Österrike. Resultatet av dessa bullermätningar redovisas i bilagan 
”Exempel på bullermätningar vid linbana”. Mätningar gjordes på cirka 1,2 meters höjd över mark och 
pågick under 30 sekunder. Linbanans hastighet var 6 m/sek. Avståndet mellan gondolerna var 138 meter. 
Den ekvivalenta ljudnivå överskred naturvårdsverkets riktvärde för friluftsområden i närområdet för 
toppstation. På 5 meters avstånd från stationen låg värdena på drygt 60 dBA och på 20 meters avstånd låg 
värdena på drygt 50 dBA. I en kontrollpunkt på 50 meters avstånd var värdet nere på 49 dBA. Av detta 
kan slutsatser dras att bullernivån avtar relativt snabbt med avståndet från toppstationen och att linbanan 
inte kommer att innebära en störning för mer än den närmaste zonen inom friluftsområdet. Närmaste 
bostadsbebyggelse finns på Idrefjäll, men avståndet till toppstationen på Gränjåsvålen överstiger här 600 
meter. Det innebär att bullernivåer vid fasader och uteplatser högst sannolikt klarar gällande riktvärden. 
Bostadsbebyggelse saknas i närheten av den planerade toppstationen på Hemmeråsen. 
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3.9.3 Störningar för rennäringen 
Enligt en rapport, ”Sammanställning av forskning gällande störningar på ren – med perspektiv på 
etableringar av vindkraft, renskötselrådet”, av Anna Skarin, SLU (Rapport 282, 2012), finns det ett tydligt 
mönster i att domesticerade renar undviker infrastruktur och mänsklig aktivitet på regional nivå. 
Avståndet som domesticerade renar undviker infrastruktur och mänsklig aktivitet ligger mellan 1-12 km 
enligt de studier som gjorts. Störningsstudier av domesticerad ren visar att bland annat typ av 
störningskälla påverkar renarnas val av betesområde, samt hur stort område kring störningskällan som 
man sett en påverkan. Enligt störningsstudierna så har till exempel fjällstugor, vägar och skoterleder en 
klart negativ inverkan på renens val av betesmarker. Däremot gav vandringsleder en positiv effekt och 
kraftledningar en positiv eller ingen effekt.   

I sammanställningen refereras bland annat till ett intressant resultat från en studie vid anläggande av en 
turismanläggning i turistorten Saariselkää 2012. Vid en första undersökning av hur renarna i området 
påverkades kunde man konstatera att vajorna hade ett tydligt undvikande av turismanläggningen och att 
de höll sig på stort avstånd. Vid en senare uppföljande undersökning konstaterades det att vajorna vågade 
uppehålla sig närmare turismanläggningen. I detta sammanhang kan nämnas att man under 
mellanperioden hade riktat aktiviteten i området till specifika vandrings- och skidleder istället för de mer 
otydliga leder och stigar som tidigare användes i området. Dessa åtgärder möjliggjorde att renarna delvis 
kunde komma tillbaka till sina ursprungliga betesområden. 

När det gäller gondolbanans sträckning inom planområdet så går den till stor del över områden som redan 
tagits i anspråk av mänsklig aktivitet. Öster om väg 1063 , på Idre Fjälls sida, finns många skidbackar, 
skidspår, liftar och en topprestaurang på Gränjåsvålen. Väster om väg 1063 finns ett område där den 
mänskliga aktiviteten är mindre. En stig finns inom området upp till Hemmeråsens topp. På 
Hemmeråsens topp ansluter däremot flera skidbackar och en lift. Där finns också en raststuga. 
Gondolbanans liftkorridor blir cirka 12 meter bred. Gondolernas bana kommer att ligga på relativt hög 
höjd över marken under huvuddelen av sträckningen. När det gäller bullerstörningar så kan lite högre 
ljudnivåer förväntas i anslutning till toppstationerna (Se avsnitt 4.8.2 Buller, om bullermätningar i 
Kitzbühel, Österrike). 

Under övriga delar av gondolbanan förväntas inte några höga ljudnivåer från driften. I detta sammanhang 
kan refereras till erfarenheter från gondolbanan i Funäsdalen. Det är samma typ av gondolbana som man 
planerar att bygga i planområdet. När det gäller gondolbanan i Funäsdalen så har man under sträckningen, 
då med undantag för topp- och dalstationerna, observerat ett lågt vinande ljud då wiren rullar över 
gummihjulen och på ett supportande rullställ. På ett nedhållande rullställ uppkommer ett lätt dunkande 
ljud då klämman ska passera. Antalet nedhållande rullställ uppskattas till maximalt tre längs hela 
gondolbanans sträckning.  

Gondolbanans höga läge över marken förutsätts ge en mindre påverkan på renarna i området än en 
linbana i marknivån skulle innebära. Det höga läget innebär att en barriär inte tillskapas i marknivån. Den 
låga ljudnivån längs sträckningen kan även ses positivt med hänsyn till störningar för renarna. 

Det finns också skillnader mellan olika säsonger i på vilka avstånd renarna reagerar på en störning. I mars 
- april månad sker flyttningen från vinterbetsområdet till vår- och kalvningslandet i fjällregionen. I maj 
föds renkalvarna på lågfjällen. Vajorna söker sig till sydlägen där tillgången till bete är god och där snön 
smälter undan tidigt så att ny växtlighet kan komma upp snabbt. Vajorna kalvar i regel på samma tid och 
samma plats år efter år. Terrängen bör vara småkuperad och skyddad från vind. 
 
Enligt ovan nämnda rapport, ”Sammanställning av forskning gällande störningar på ren – med perspektiv 
på etableringar av vindkraft, renskötselrådet”, är kalvningssäsongen en period som är mycket känslig ur 
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störningssynpunkt. Kalvningssäsongen är en period som är extra känslig då kalvarna är små, varför 
vajorna rör sig på en begränsad yta där det dock behöver vara god betestillgång för att hon ska klara av 
mjölk till kalven. Under den perioden har man också funnit att renarna påverkas negativt av störningar. I 
studier har man funnit att renarna under denna period valde bort områden nära mänsklig aktivitet och 
utbyggnad under hela året men att det negativa sambandet mellan infrastrukturen och renarnas val av 
betesområde var starkare senare delen av vintersäsongen. Förklaringen till detta föreslås vara att renarna är 
mer stationära under denna period på grund av att betesområdena är begränsade av dåliga 
snöförhållanden, medan under barrmarkssäsongen är inte tillgången till betet begränsat på samma sätt. 

Gondolbanans drift bör i möjligaste mån anpassas så att risken för eventuella störningar reduceras. Detta 
gäller framförallt under de perioder då renarna är mer störningskänsliga. 

 

4 Konsekvenser 
4.1 Behovsbedömning och samråd enligt miljöbalken 

En behovsbedömning har tagits fram för denna detaljplan. Behovsbedömningen syftar till att avgöra om 
en miljöbedömning behöver genomföras. Samråd om behovsbedömningen genomförs i samband med 
samråd för själva detaljplanen. En anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken har inlämnats till 
länsstyrelsen på grund av planområdets närhet till skyddade områden som t ex Natura-2000-område och 
naturreservat vid Städjan-Nipfjället. Detta samråd pågår parallellt med detaljplaneprocessen. Med 
utgångspunkt från samrådet avgörs om detaljplanen kan förväntas medföra betydande miljöpåverkan. En 
särskild miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas om detaljplanen bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan.  

4.2 Miljökonsekvenser 

4.2.1 Förenligt med 3, 4 och 5 kapitlen i miljöbalken 
Planförslaget bedöms förenligt med 3 och 4 kapitlen miljöbalken. Planområdet är beläget i anslutning till 
befintliga friluftsområden på Idre och Himmelfjäll och avser en fortsatt utveckling av dessa 
friluftsområden. Miljökvalitetsnormerna i 5 kap. miljöbalken bedöms inte överskridas av åtgärderna i detta 
planförslag. 

4.2.2 Naturvärden 
Enligt naturvärdesinventeringen bör skydd av områdets äldre tallar prioriteras, och så få som möjligt 
avverkas i samband med projektet. Utöver detta bör även masterna som utgör gondolbanan positioneras 
på ett sådant sätt att hydrologin i myrmarksområdena inte påverkas. Slutligen bör även områdets 
förekomst av död ved inte påverkas negativt i samband med projektet. Då planområdet omfattar en 150 
meter bred korridor genom landskapet och endast en cirka 12 meter bred korridor inom detta område 
behöver tas i anspråk för linbaneanläggningen så bör huvuddelen av områdets naturvärden kunna 
bibehållas. På en cirka 4,6 km lång sträcka krävs endast cirka 20 liftmaster och vid våtmarken är 
utgångspunkten att placera liftmasterna utanför våtmarken även av geotekniska skäl. Detta bedöms 
innebära att påverkan på naturvärdena är begränsad. 

4.2.3 Riksintressen 
Planområdet ligger inom riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt miljöbalken (MB) 4 kap samt inom 
riksintresse för friluftslivet enligt miljöbalken (MB) 3 kap 6 §. Utvecklingen av Himmelfjäll och Idre Fjäll 
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kommer att stärka friluftslivet och kommer att öka människors möjligheter till ett aktivt friluftsliv. 
Planläggningen bedöms inte påtagligt skada dessa riksintressen. 

4.2.4 Landskapsbild 
Linbanesträckningen blir ett nytt inslag i landskapsbilden och mest påtaglig genom sin längd. Linbanan 
kommer att följa landskapets topografi vilket innebär en anpassning till landskapets egna linjer och 
struktur. Toppstationer och ny toppstuga kommer sannolikt att kunna observeras från olika 
utsiktspunkter. I det sammanhanget är detaljplanens utformningsbestämmelser viktiga för att de nya 
byggnaderna inte ska upplevas som störande inslag i landskapsbilden. Den storskaliga naturen med 
vidsträckta vyer och närheten till befintliga fjällanläggningar bidrar till bedömningen att gondolbanan med 
tillhörande anläggningar kommer att ha en begränsad påverkan på landskapsbilden.  

4.3 Ekonomiska konsekvenser 

Detaljplanen kommer att innebära kostnader för exploatörerna då förslaget innebär en utbyggnad av 
infrastruktur inom planområdet och även inom andra delar av fjällanläggningarna. Utbyggnaden kan på 
sikt förutsättas öka skidanläggningarnas konkurrenskraft och därmed antalet besökare, arbetstillfällen och 
intäkter. 

4.4 Sociala konsekvenser 

Utbyggnaden kan förväntas utgöra en attraktion som speciellt attraherar barnfamiljer. Detta kan i sin tur 
innebära att barn och ungas intresse ökar för utövande av friluftsliv och vistelse i naturen. På detta sätt 
bidrar planförslaget till att bestämmelserna i barnkonventionen beaktas. 

4.5 Fastighetskonsekvenser 

Den del av planområdet som innefattar linbanesträckningen avses sannolikt styckas av från fastigheterna 
Foskros 10:6 och Idre 80:1 för att bilda en egen fastighet. 

5 Genomförande 
5.1 Organisatoriska frågor  

Detaljplanen beräknas gå ut på samråd under sommaren 2021 och på granskning under hösten 2021. 
Antagande bör kunna ske under vintern 2021/2022. I de fall reglering av ekonomiska mellanhavanden för 
genomförandeåtgärder krävs, kommer exploatörerna att teckna erforderliga avtal med berörda parter.  

Allmän platsmark inom planområdet utgörs av ett mindre område vägmark, väg 1063. Vägmarken har 
statlig väghållare. Ansvariga huvudmän för kvartersmarken inom planområdet är exploatörerna Idre 
Himmelfjäll Resort AB och Stiftelsen Idre Fjäll.  

Huvudman för vatten och spillvatten ÄVA AB ( Älvdalens Vatten och Avfall AB ). 

Genomförandetiden utgår 15 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft. 

5.2 Fastighetsfrågor  

Exploateringssätt, ägande och finansiering av gondolbanan påverkar den fastighetsrättsliga situationen. 
Möjligtvis behövs det bildas ett nytt gemensam bolag för drift och ägandet av gondolbanan. Detta kan 
leda till två alternativ. 
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Första alternativ är att gondolbanan behöver ligga i en egen fastighet. Detta betyder att det ska bildas en 
ny fastighet för gondolbanans område. Det nya bolaget kan bli ägare till denna fastighet.  

Andra alternativt är att tillgången till marken för gondolbanan löses genom att det nya bolaget får ett 
nyttjanderättsavtal med nuvarande markägarna. 

I båda fall är det Stiftelsen Idre Fjäll och Idre Himmelfjäll Resort AB som ska ansöka gemensamt om en 
fastighetsförrättning. 

Den nya toppstugan på Hemmeråsen och befintlig toppstuga på Gränjåsvålen liksom huvuddelen av 
toppområdena i närheten av gondolbanan kommer fortfarande att ägas av Idre Himmelfjäll Resort AB 
respektive Stiftelsen Idre Fjäll. 

5.3 Ekonomiska frågor  

Upprättande av detaljplanhandlingar och därtill hörande utredningar bekostas gemensamt av Idre 
Himmelfjäll Resort AB och Stiftelsen Idre Fjäll. 

5.4 Tekniska frågor  

ÄVA AB och ELLEVIO bygger anläggningar för teknisk försörjning vad det gäller VA respektive el inom 
planområdet. 

 

 

6 Medverkande 
Planförslaget har upprättats av planarkitekt Kärsti Hallström och Arkitekt SAR/MSA - Planeringsarkitekt 
MSA Arjan Bastiaans på uppdrag av Idre Himmelfjäll AB och Stiftelsen Idre Fjäll. 

Under planarbetet har samråd skett med planarkitekterna Johan Olsson och Mattias Estenberg i 
Älvdalens kommun. 

September 2021  

agnasARK AB i Leksand 

 

Kärsti Hallström       Arjan Bastiaans 
Planarkitekt Arkitekt SAR/MSA – Planeringsarkitekt MSA 
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AK KS 2021/00277-2 

Beslut om samråd Kommunstyrelsen 2021-XX-XX, § ? 

Antagande   

Vunnit laga kraft   

 

7 Bilagor 
7.1 Utredningar som legat till grund för planförslaget. 

 

Bilaga 1 - Behovsbedömning 

Bilaga 2 - Landskapsbildsanalys, agnasARK 2021-04-27 

Bilaga 3 - Naturvärdesinventering, Detaljplan Idre – Gondolbanan Stiftelsen Idre fjäll & Idre Himmelfjäll, 
Sweco 2021-02-05 

Bilaga 4 - Geoteknisk utredning: Rapport 2021-02-15 Sweco Falun Geoteknik Rapport Stiftelsen Idre 
Fjäll/Idre Himmelfjäll Resort AB, Kartering gondolsträcka Uppdragsnummer 13012091 

Bilaga 5 - Dagvattenutredning: PM Dagvatten Gondolbana, Sweco Environment AB, 2021-05-07 

Bilaga 6 - Exempel på bullermätningar vid linbana, Noise Measurement: GD10 Raintal 




