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Konsekvensanalys Kungsleden Hemavan
Konsekvensanalys gällande förändrad bebyggelse längs Kungsledens inledande sträcka och
förändringens påverkan på närrekreation inom Hemavans sydsluttningar i närhet av Mortsbäcken
och Tvärbäcken. Denna analys är en bilaga till granskningshandlingen gällande ny detaljplan för
Björkfors 1:448, 1:5 m.fl i Hemavan - Kungsplatån och Forsfallet.

Bakgrund

Följande beskrivning försöker ge en sammanfattande bild av hur ett förslag till planändring
påverkar cirka 600 meter utav Kungsleden strax efter dess startpunkt vid Hemavans Naturum.
Planförslaget innebär en omfördelning av gällande byggrätter inom delar av det fritidshusområde
som utvecklats av Hemavan Fjällkedjan AB i ortens södra del. De delområden som berör
upplevelsen längs Kungsleden går under arbetsnamnen; Kungsplatån och Forsfallet. Sträckan är
inte bara av vikt såsom start av Kungsledens nuvarande 45 mil långa sträckning från Hemavan till
Abisko. Den är även av stor betydelse för att boende och besökare bekvämt skall kunna ta sig upp
på fjället från ortens södra delar under alla årstider.

Planmässiga förutsättning

Aktuellt planområde omfattas till stor del av en gällande detaljplan som upprättades 2012 och
vann laga kraft 2014-01-09. Till grund för denna detaljplan finns ett planprogram som kommunen
antog 2010. Planprogrammet omfattade en tänkbar utbyggnad av fritidshus, hotell och restaurang
längs Kungsleden upp till ett läge strax intill centrumliftens topp.

Utbyggnad inom delar av denna detaljplan är till stor del slutförda. Detta gäller två delområden
strax söder om Kungsleden; Klippkanten och Branten. Ett annat delområde norr om Kungsleden
har nyligen påbörjats och går under arbetsnamnet; Trollhöjden.

Övriga delar, Kungsplatån och Forsfallet, är ännu obebyggda. De innehåller en byggrätt på bort
emot 80-90 boendeenheter i form av flerfamiljslägenheter samt ett hotell. Det är dessa outnyttjade
byggrätter som förslaget till förnyad detaljplan avser.

Samråd för aktuellt planförslag har hållits under 2019. I samband med detta samråd framställdes
vikten av en tydlig konsekvensanalys för Kungsledens påverkan. Inför detaljplanens
granskningsomgång har några mindre justeringar gjorts. Avstånd mellan Kungsleden och
byggnader har utökats och byggförbud på tomtmark (s.k prickmark) har lagts till för att minska
påverkan längs leden. Följande analys är baserad på denna granskningshandling.

Bild planprogram

Beskrivning av Kungsledens inledande sträcka fram till planområdet

Kungsledens startar idag vid Hemavans Naturum. Byggnaden ligger i utkanten av Hemavans
bostadsbebyggelse strax intill Hemavans Högfjällshotell. Ovanstående kartbild visar den första
dryga kilometer innan man når upp i fjällmiljön. En inledande sträcka på knappa 500 meter går
längs en grusad smal väg mellan fritidshus i söder och Fjällbotaniska trädgården och det alpina
området i norr. Sträckningen är belyst och samnyttjas vintertid som transportsträcka (ski-in) från
de pistade skidbackarna. Efter att ha passerat nära bostadsområdet ”Branten” i söder passerar
leden genom ett tunnelrör under en nyanlagd pist med lift. Intill denna tunnel passerar biltrafik till
området via ett separat rör. Kungsleden går sedan upp över dessa rör så man inte ska behöva
korsa bilvägen. Efter ytterligare ca hundra meter leds sommarleden över en gångbro. Gångbron är
inte färdigställd men beräknas vara klar inför sommarsäsongen 2021. Efter att ha passerat läget
för denna bro når man in i aktuellt planområde.

Beskrivning av Kungsledens nuvarande sträckning genom planområdet enligt
gällande detaljplan

Kungsleden har nyligen fått ett justerat läge i enlighet med gällande detaljplan. Fram till i år
korsade leden tvärs över det delområde som går under arbetsnamnet Kungsplatån. Området är,
som ovan nämnts, ännu obebyggt och består av björkskog. Det nya läget går istället nära en brant
sluttning ner mot bostadsområdet ”Klippkanten” och erbjuder nu vackra vyer ut över landskapet i
söder. Norr om denna nya sträckning finns de aktuella byggrätterna. Detaljplanen medger bl.a.
flerfamiljshus i tre plan längs en inledande sträcka på cirka hundra meter. Byggrätten kan
möjliggöra trevåningshus med mellan 30 och 35 lägenheter beroende på hur dessa planeras. En
alternativ planering har projekterats med tre stycken flerfamiljshus i form av tvåvånings radhus
och en avstyckning är i dagsläget färdigställd med 13 bostadsfastigheter. Avståndet mellan
Kungsleden (mätt från dess mitt) fram till bostadsfastigheterna är mellan 10 och 17 meter.

Öster om dessa bostäder finns en byggrätt för hotell som omfattar upp till 3000 m2 vilket kan
motsvara upp till 30-60 boendeenheter beroende på val av koncept i form av lägenhetshotell eller
konventionella rum. Byggnaden höjd är begränsad till tre våningsplan. Avståndet från
Kungsledens mitt fram till byggrätten är som mest 30 och som minst 5 meter. Kungsleden
passerar sen intill en utsiktsplats/rastplats som i dagligt tal går under namnet ”Vacker utsikt”. Mätt
från denna rastplats är avståndet till hotellbyggnaden som minst 21 meter.

Kungsleden följer därefter den vandringstig som tidigare var Drottningledens inledande dryga
hundra meter. Väster om denna finns byggrätter för 20-25 lägenheter i två våningsplan. Avståndet
från leden till dessa är som minst 38 meter.

Efter att Drottningsleden viker av öster ut mot Laisaliden fortsätter Kungsleden längs en
nyskapad sträckning ett stycke närmare Tvärbäcken än förut. Sträckan går fortsatt igenom
björkskog. Efter ett par hundra meter når den förnyade Kungsleden sin tidigare sträckning. Efter
ytterligare närmare hundra meter minskar björkvegetationen och man får fri utsikt över myrmark i
väster och Mortsfjället i öster. Här förändras naturupplevelsen påtagligt och man får en första
upplevelse av att komma upp i fjällvärlden.

Bild från kommunmöte

Beskrivning av Kungsledens nuvarande sträckning enligt förslag till förnyad
detaljplan

Planförslaget innebär en omfördelning samt minskning av byggrätter längs Kungsleden. Den
totala byggrätten minskar från ca 9500 m2 till en maximal yta av cirka 6500 m2. Samtidigt
förlängs utbyggnaden med bostäder i Kungsledens omedelbara närhet med ca 200 meter.
Den inledande sträckan, efter att ha nått in i planområdet fram till nämnda utsiktsplats, innebär en
påtaglig förändring. Gällande trevåningsbebyggelse med 60-65 boendeenheter i lägenhet samt
hotell ersätts av maximalt 11 stycken enfamiljshus i två våningsplan. Minsta avståndet mellan
Kungsledens mitt ökas till minst 15 meter genom införandet av byggförbud (prickmark) inom
tomtmark. Avstånder  mot Vacker utsikt blir minst 36 meter. Ett gestaltningsprogram säkerställer
att husen får en diskret och väl sammanhållen utformning, vilket även gäller övriga hus mot
Kungsleden.

Sträckan mellan utsiktsplatsen och läget där Drottningleden viker av, innebär ingen ändring som
påverkar upplevelsen längs leden. Här lämnar leden planområdet. Strax öster om
Drottningsledens startpunkt finns en nylagd rekreationsplats med eldstad. Härifrån stiger
Kungsleden nu genom björkskogen, ett 30-tal meter från Tvärbäcken, och närmar sig succesivt
åter planområdet. Kungsleden når nu en sträckning på cirka 200 meter som också innebär en
påtaglig förändring. En grupp fritidshus föreslås på ännu ej planlagd mark. Fem enfamiljshus
(vilka även kan utformas som parhus) ligger utmed Kungsledens närhet. Minsta avståndet mellan
Kungsledens mitt fram till närmaste hus är minst 15 meter genom att införandet av byggförbud
(prickmark) inom tomtmark. Närmaste avstånd till tomtgräns är 10 meter.

Bild från kommunmöte OBS - tre gavelhus måste bli två vid vacker utsikt = fotoshopfix.

Analys av förändringens påverkan på Kungsleden och närrekreationen.

För att få en samlad bild av hur det nya planförslaget påverkar den förnyade dragning
som nu genomförs av Kungsleden i förhållande till gällande detaljplan kan man dela in
det aktuella området i i tre tydligt avskilda delområden som vi kallar A, B och C (se sid.
3). Ett första delområde består av den sydvästligaste sträckan på Kungsplatån med
byggrätter för flerfamiljshus som ersätts med enfamiljshus. Det avsnitt illustreras av
nedanstående figur kallad; sektion A. Sektionen visar det läge där byggnaderna ligger
som närmast Kungsleden. I detta delområde minskas byggnationen från tre stycken
trevånings flerfamiljshus till sex stycken tvåvånings enfamiljshus.

Förändringen för delområde A kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) ökas från 10 till 15 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt minskas från max tre plan med en högsta höjd
av 10 meter till max två plan med en högsta höjd av 9 meter.

- Byggrätten, med en potential för 15-25 lägenheter beroende på tilltänkt
planlösning, minskas från drygt 2000 m2 BTA till max 6 lägenheter med en
totaltyta på cirka 900 m2 BTA.

- Byggnadsstrukturen förändras från möjliga volymer med östvästlig
utbredning (se föregående 3D-illustratioer) till en glesare struktur där kilar av
naturmark delar in bostadshusen i grupper om tre och tre.

Ett andra delområde består av den sydöstligaste sträckan på Kungsplatån med byggrätter
för ett hotell som ersätts med enfamiljshus. Det avsnitt illustreras av nedanstående figur;
sektion B. I detta delområde minskas byggnationen från en trevånings hotellbyggnad till
fem stycken tvåvånings enfamiljshus.

Förändringen för delområde B kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) ökas från 16,5 till 27 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt minskas från max tre plan med en högsta höjd
av 10 meter till max två plan med en högsta höjd av 9 meter.

- Byggrätten, med en potential för 30-60 hotellenheter beroende på tilltänkt
planlösning, minskas från max 3000 m2 BTA till max 5 lägenheter med en
totaltyta på cirka 750 m2 BTA.

- Byggnadsstrukturen förändras från en sammanhängande volym (se
föregående 3D-illustratioer) till en glesare struktur där kilar av naturmark delar
in bostadshusen i grupper om tre och två.

Ett tredje delområde består av den nordöstligaste sträckan på Forsfallet. Här tillskapas
byggrätter för enplans bostadshus för en eller två familjer. Det avsnittet illustreras av
nedanstående figur; sektion C.

Förändringen för delområde C kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) blir som närmast 15 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt maximeras till ett plan och en högsta höjd av 5
meter.

- Byggrätten, där påverkan på Kungsleden kan bedömas som störst, omfattar
5 husvolymer med en största totalyta på drygt 1000 m2 BTA.

Inom tilltänkt planområde finns ytterligare byggrätter. Dessa ligger på ett väsentligt
större längd- och/eller höjdavstånd till Kungsleden varför dess påverkan inte illustrerats
med någon sektion. Byggrätterna omfattar idag flerfamiljshus med cirka 10-15
lägenheter. Dessa ersätts med byggrätter för enfamiljs- alternativt parhus för som mest
18 lägenheter.

Sammanfattning

Den nya sträckning av Kungsleden som nu genomförs genom planområdet innebär att
naturupplevelsen förändras från en vandring i tät björkskog till ett läge med utsikt över
fjällandskap i söder och öster. Vandringen utmed bebyggelse kommer i och med
planändringen att förlängas med 300 meter samtidigt som påverkan av byggnadsvolymer
inom delområde A och B kommer minskas.
En samlad bedömning av bebyggelsens påverkan för närrekreation och konsekvenser för
vandring utmed Kungsleden kommer även i det nya planförslaget innebära en påtaglig
påverkan på naturupplevelsen, men den kommer inte förändras i någon väsentlig
omfattning jämfört med gällande plan.
En vandring genom området kommer efter det att byggnationen färdigställts innehålla
mycket stora naturupplevelser men den helt opåverkade naturomgivningen förflyttas
några hundra meter till det läge där björkvegetationen minskar och övergår i
myrmarkområden och man får en första upplevelse av att komma upp i det orörda
omgivande fjällandskapet.
Noteras kan att planförslaget får en positiv inverkan för möjlighet till närrekreation då
vackra utsiktplatser blir enklare att nå med bil för personer med nedsatt rörlighet.
Planförslaget innebär ingen påverkan på Drottningleden.

1

Kungsledens nya dragning på Kungsplatån med Klippkanten nedanför. Jmf sek on A.

Konskevensanalysen har utförts av Arkivolt Arkitekter AB i samarbete med Visbyark
genom Magnus Knutsson och Håkan Björkman.
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Konsekvensanalys Kungsleden Hemavan
Konsekvensanalys gällande förändrad bebyggelse längs Kungsledens inledande sträcka och
förändringens påverkan på närrekreation inom Hemavans sydsluttningar i närhet av Mortsbäcken
och Tvärbäcken. Denna analys är en bilaga till granskningshandlingen gällande ny detaljplan för
Björkfors 1:448, 1:5 m.fl i Hemavan - Kungsplatån och Forsfallet.

Bakgrund

Följande beskrivning försöker ge en sammanfattande bild av hur ett förslag till planändring
påverkar cirka 600 meter utav Kungsleden strax efter dess startpunkt vid Hemavans Naturum.
Planförslaget innebär en omfördelning av gällande byggrätter inom delar av det fritidshusområde
som utvecklats av Hemavan Fjällkedjan AB i ortens södra del. De delområden som berör
upplevelsen längs Kungsleden går under arbetsnamnen; Kungsplatån och Forsfallet. Sträckan är
inte bara av vikt såsom start av Kungsledens nuvarande 45 mil långa sträckning från Hemavan till
Abisko. Den är även av stor betydelse för att boende och besökare bekvämt skall kunna ta sig upp
på fjället från ortens södra delar under alla årstider.

Planmässiga förutsättning

Aktuellt planområde omfattas till stor del av en gällande detaljplan som upprättades 2012 och
vann laga kraft 2014-01-09. Till grund för denna detaljplan finns ett planprogram som kommunen
antog 2010. Planprogrammet omfattade en tänkbar utbyggnad av fritidshus, hotell och restaurang
längs Kungsleden upp till ett läge strax intill centrumliftens topp.

Utbyggnad inom delar av denna detaljplan är till stor del slutförda. Detta gäller två delområden
strax söder om Kungsleden; Klippkanten och Branten. Ett annat delområde norr om Kungsleden
har nyligen påbörjats och går under arbetsnamnet; Trollhöjden.

Övriga delar, Kungsplatån och Forsfallet, är ännu obebyggda. De innehåller en byggrätt på bort
emot 80-90 boendeenheter i form av flerfamiljslägenheter samt ett hotell. Det är dessa outnyttjade
byggrätter som förslaget till förnyad detaljplan avser.

Samråd för aktuellt planförslag har hållits under 2019. I samband med detta samråd framställdes
vikten av en tydlig konsekvensanalys för Kungsledens påverkan. Inför detaljplanens
granskningsomgång har några mindre justeringar gjorts. Avstånd mellan Kungsleden och
byggnader har utökats och byggförbud på tomtmark (s.k prickmark) har lagts till för att minska
påverkan längs leden. Följande analys är baserad på denna granskningshandling.

Bild planprogram

Beskrivning av Kungsledens inledande sträcka fram till planområdet

Kungsledens startar idag vid Hemavans Naturum. Byggnaden ligger i utkanten av Hemavans
bostadsbebyggelse strax intill Hemavans Högfjällshotell. Ovanstående kartbild visar den första
dryga kilometer innan man når upp i fjällmiljön. En inledande sträcka på knappa 500 meter går
längs en grusad smal väg mellan fritidshus i söder och Fjällbotaniska trädgården och det alpina
området i norr. Sträckningen är belyst och samnyttjas vintertid som transportsträcka (ski-in) från
de pistade skidbackarna. Efter att ha passerat nära bostadsområdet ”Branten” i söder passerar
leden genom ett tunnelrör under en nyanlagd pist med lift. Intill denna tunnel passerar biltrafik till
området via ett separat rör. Kungsleden går sedan upp över dessa rör så man inte ska behöva
korsa bilvägen. Efter ytterligare ca hundra meter leds sommarleden över en gångbro. Gångbron är
inte färdigställd men beräknas vara klar inför sommarsäsongen 2021. Efter att ha passerat läget
för denna bro når man in i aktuellt planområde.

Beskrivning av Kungsledens nuvarande sträckning genom planområdet enligt
gällande detaljplan

Kungsleden har nyligen fått ett justerat läge i enlighet med gällande detaljplan. Fram till i år
korsade leden tvärs över det delområde som går under arbetsnamnet Kungsplatån. Området är,
som ovan nämnts, ännu obebyggt och består av björkskog. Det nya läget går istället nära en brant
sluttning ner mot bostadsområdet ”Klippkanten” och erbjuder nu vackra vyer ut över landskapet i
söder. Norr om denna nya sträckning finns de aktuella byggrätterna. Detaljplanen medger bl.a.
flerfamiljshus i tre plan längs en inledande sträcka på cirka hundra meter. Byggrätten kan
möjliggöra trevåningshus med mellan 30 och 35 lägenheter beroende på hur dessa planeras. En
alternativ planering har projekterats med tre stycken flerfamiljshus i form av tvåvånings radhus
och en avstyckning är i dagsläget färdigställd med 13 bostadsfastigheter. Avståndet mellan
Kungsleden (mätt från dess mitt) fram till bostadsfastigheterna är mellan 10 och 17 meter.

Öster om dessa bostäder finns en byggrätt för hotell som omfattar upp till 3000 m2 vilket kan
motsvara upp till 30-60 boendeenheter beroende på val av koncept i form av lägenhetshotell eller
konventionella rum. Byggnaden höjd är begränsad till tre våningsplan. Avståndet från
Kungsledens mitt fram till byggrätten är som mest 30 och som minst 5 meter. Kungsleden
passerar sen intill en utsiktsplats/rastplats som i dagligt tal går under namnet ”Vacker utsikt”. Mätt
från denna rastplats är avståndet till hotellbyggnaden som minst 21 meter.

Kungsleden följer därefter den vandringstig som tidigare var Drottningledens inledande dryga
hundra meter. Väster om denna finns byggrätter för 20-25 lägenheter i två våningsplan. Avståndet
från leden till dessa är som minst 38 meter.

Efter att Drottningsleden viker av öster ut mot Laisaliden fortsätter Kungsleden längs en
nyskapad sträckning ett stycke närmare Tvärbäcken än förut. Sträckan går fortsatt igenom
björkskog. Efter ett par hundra meter når den förnyade Kungsleden sin tidigare sträckning. Efter
ytterligare närmare hundra meter minskar björkvegetationen och man får fri utsikt över myrmark i
väster och Mortsfjället i öster. Här förändras naturupplevelsen påtagligt och man får en första
upplevelse av att komma upp i fjällvärlden.

Bild från kommunmöte

Beskrivning av Kungsledens nuvarande sträckning enligt förslag till förnyad
detaljplan

Planförslaget innebär en omfördelning samt minskning av byggrätter längs Kungsleden. Den
totala byggrätten minskar från ca 9500 m2 till en maximal yta av cirka 6500 m2. Samtidigt
förlängs utbyggnaden med bostäder i Kungsledens omedelbara närhet med ca 200 meter.
Den inledande sträckan, efter att ha nått in i planområdet fram till nämnda utsiktsplats, innebär en
påtaglig förändring. Gällande trevåningsbebyggelse med 60-65 boendeenheter i lägenhet samt
hotell ersätts av maximalt 11 stycken enfamiljshus i två våningsplan. Minsta avståndet mellan
Kungsledens mitt ökas till minst 15 meter genom införandet av byggförbud (prickmark) inom
tomtmark. Avstånder  mot Vacker utsikt blir minst 36 meter. Ett gestaltningsprogram säkerställer
att husen får en diskret och väl sammanhållen utformning, vilket även gäller övriga hus mot
Kungsleden.

Sträckan mellan utsiktsplatsen och läget där Drottningleden viker av, innebär ingen ändring som
påverkar upplevelsen längs leden. Här lämnar leden planområdet. Strax öster om
Drottningsledens startpunkt finns en nylagd rekreationsplats med eldstad. Härifrån stiger
Kungsleden nu genom björkskogen, ett 30-tal meter från Tvärbäcken, och närmar sig succesivt
åter planområdet. Kungsleden når nu en sträckning på cirka 200 meter som också innebär en
påtaglig förändring. En grupp fritidshus föreslås på ännu ej planlagd mark. Fem enfamiljshus
(vilka även kan utformas som parhus) ligger utmed Kungsledens närhet. Minsta avståndet mellan
Kungsledens mitt fram till närmaste hus är minst 15 meter genom att införandet av byggförbud
(prickmark) inom tomtmark. Närmaste avstånd till tomtgräns är 10 meter.

Bild från kommunmöte OBS - tre gavelhus måste bli två vid vacker utsikt = fotoshopfix.

Analys av förändringens påverkan på Kungsleden och närrekreationen.

För att få en samlad bild av hur det nya planförslaget påverkar den förnyade dragning
som nu genomförs av Kungsleden i förhållande till gällande detaljplan kan man dela in
det aktuella området i i tre tydligt avskilda delområden som vi kallar A, B och C (se sid.
3). Ett första delområde består av den sydvästligaste sträckan på Kungsplatån med
byggrätter för flerfamiljshus som ersätts med enfamiljshus. Det avsnitt illustreras av
nedanstående figur kallad; sektion A. Sektionen visar det läge där byggnaderna ligger
som närmast Kungsleden. I detta delområde minskas byggnationen från tre stycken
trevånings flerfamiljshus till sex stycken tvåvånings enfamiljshus.

Förändringen för delområde A kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) ökas från 10 till 15 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt minskas från max tre plan med en högsta höjd
av 10 meter till max två plan med en högsta höjd av 9 meter.

- Byggrätten, med en potential för 15-25 lägenheter beroende på tilltänkt
planlösning, minskas från drygt 2000 m2 BTA till max 6 lägenheter med en
totaltyta på cirka 900 m2 BTA.

- Byggnadsstrukturen förändras från möjliga volymer med östvästlig
utbredning (se föregående 3D-illustratioer) till en glesare struktur där kilar av
naturmark delar in bostadshusen i grupper om tre och tre.

Ett andra delområde består av den sydöstligaste sträckan på Kungsplatån med byggrätter
för ett hotell som ersätts med enfamiljshus. Det avsnitt illustreras av nedanstående figur;
sektion B. I detta delområde minskas byggnationen från en trevånings hotellbyggnad till
fem stycken tvåvånings enfamiljshus.

Förändringen för delområde B kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) ökas från 16,5 till 27 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt minskas från max tre plan med en högsta höjd
av 10 meter till max två plan med en högsta höjd av 9 meter.

- Byggrätten, med en potential för 30-60 hotellenheter beroende på tilltänkt
planlösning, minskas från max 3000 m2 BTA till max 5 lägenheter med en
totaltyta på cirka 750 m2 BTA.

- Byggnadsstrukturen förändras från en sammanhängande volym (se
föregående 3D-illustratioer) till en glesare struktur där kilar av naturmark delar
in bostadshusen i grupper om tre och två.

Ett tredje delområde består av den nordöstligaste sträckan på Forsfallet. Här tillskapas
byggrätter för enplans bostadshus för en eller två familjer. Det avsnittet illustreras av
nedanstående figur; sektion C.

Förändringen för delområde C kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) blir som närmast 15 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt maximeras till ett plan och en högsta höjd av 5
meter.

- Byggrätten, där påverkan på Kungsleden kan bedömas som störst, omfattar
5 husvolymer med en största totalyta på drygt 1000 m2 BTA.

Inom tilltänkt planområde finns ytterligare byggrätter. Dessa ligger på ett väsentligt
större längd- och/eller höjdavstånd till Kungsleden varför dess påverkan inte illustrerats
med någon sektion. Byggrätterna omfattar idag flerfamiljshus med cirka 10-15
lägenheter. Dessa ersätts med byggrätter för enfamiljs- alternativt parhus för som mest
18 lägenheter.

Sammanfattning

Den nya sträckning av Kungsleden som nu genomförs genom planområdet innebär att
naturupplevelsen förändras från en vandring i tät björkskog till ett läge med utsikt över
fjällandskap i söder och öster. Vandringen utmed bebyggelse kommer i och med
planändringen att förlängas med 300 meter samtidigt som påverkan av byggnadsvolymer
inom delområde A och B kommer minskas.
En samlad bedömning av bebyggelsens påverkan för närrekreation och konsekvenser för
vandring utmed Kungsleden kommer även i det nya planförslaget innebära en påtaglig
påverkan på naturupplevelsen, men den kommer inte förändras i någon väsentlig
omfattning jämfört med gällande plan.
En vandring genom området kommer efter det att byggnationen färdigställts innehålla
mycket stora naturupplevelser men den helt opåverkade naturomgivningen förflyttas
några hundra meter till det läge där björkvegetationen minskar och övergår i
myrmarkområden och man får en första upplevelse av att komma upp i det orörda
omgivande fjällandskapet.
Noteras kan att planförslaget får en positiv inverkan för möjlighet till närrekreation då
vackra utsiktplatser blir enklare att nå med bil för personer med nedsatt rörlighet.
Planförslaget innebär ingen påverkan på Drottningleden.
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Konsekvensanalys Kungsleden Hemavan
Konsekvensanalys gällande förändrad bebyggelse längs Kungsledens inledande sträcka och
förändringens påverkan på närrekreation inom Hemavans sydsluttningar i närhet av Mortsbäcken
och Tvärbäcken. Denna analys är en bilaga till granskningshandlingen gällande ny detaljplan för
Björkfors 1:448, 1:5 m.fl i Hemavan - Kungsplatån och Forsfallet.

Bakgrund

Följande beskrivning försöker ge en sammanfattande bild av hur ett förslag till planändring
påverkar cirka 600 meter utav Kungsleden strax efter dess startpunkt vid Hemavans Naturum.
Planförslaget innebär en omfördelning av gällande byggrätter inom delar av det fritidshusområde
som utvecklats av Hemavan Fjällkedjan AB i ortens södra del. De delområden som berör
upplevelsen längs Kungsleden går under arbetsnamnen; Kungsplatån och Forsfallet. Sträckan är
inte bara av vikt såsom start av Kungsledens nuvarande 45 mil långa sträckning från Hemavan till
Abisko. Den är även av stor betydelse för att boende och besökare bekvämt skall kunna ta sig upp
på fjället från ortens södra delar under alla årstider.

Planmässiga förutsättning

Aktuellt planområde omfattas till stor del av en gällande detaljplan som upprättades 2012 och
vann laga kraft 2014-01-09. Till grund för denna detaljplan finns ett planprogram som kommunen
antog 2010. Planprogrammet omfattade en tänkbar utbyggnad av fritidshus, hotell och restaurang
längs Kungsleden upp till ett läge strax intill centrumliftens topp.

Utbyggnad inom delar av denna detaljplan är till stor del slutförda. Detta gäller två delområden
strax söder om Kungsleden; Klippkanten och Branten. Ett annat delområde norr om Kungsleden
har nyligen påbörjats och går under arbetsnamnet; Trollhöjden.

Övriga delar, Kungsplatån och Forsfallet, är ännu obebyggda. De innehåller en byggrätt på bort
emot 80-90 boendeenheter i form av flerfamiljslägenheter samt ett hotell. Det är dessa outnyttjade
byggrätter som förslaget till förnyad detaljplan avser.

Samråd för aktuellt planförslag har hållits under 2019. I samband med detta samråd framställdes
vikten av en tydlig konsekvensanalys för Kungsledens påverkan. Inför detaljplanens
granskningsomgång har några mindre justeringar gjorts. Avstånd mellan Kungsleden och
byggnader har utökats och byggförbud på tomtmark (s.k prickmark) har lagts till för att minska
påverkan längs leden. Följande analys är baserad på denna granskningshandling.

Bild planprogram

Beskrivning av Kungsledens inledande sträcka fram till planområdet

Kungsledens startar idag vid Hemavans Naturum. Byggnaden ligger i utkanten av Hemavans
bostadsbebyggelse strax intill Hemavans Högfjällshotell. Ovanstående kartbild visar den första
dryga kilometer innan man når upp i fjällmiljön. En inledande sträcka på knappa 500 meter går
längs en grusad smal väg mellan fritidshus i söder och Fjällbotaniska trädgården och det alpina
området i norr. Sträckningen är belyst och samnyttjas vintertid som transportsträcka (ski-in) från
de pistade skidbackarna. Efter att ha passerat nära bostadsområdet ”Branten” i söder passerar
leden genom ett tunnelrör under en nyanlagd pist med lift. Intill denna tunnel passerar biltrafik till
området via ett separat rör. Kungsleden går sedan upp över dessa rör så man inte ska behöva
korsa bilvägen. Efter ytterligare ca hundra meter leds sommarleden över en gångbro. Gångbron är
inte färdigställd men beräknas vara klar inför sommarsäsongen 2021. Efter att ha passerat läget
för denna bro når man in i aktuellt planområde.

Beskrivning av Kungsledens nuvarande sträckning genom planområdet enligt
gällande detaljplan

Kungsleden har nyligen fått ett justerat läge i enlighet med gällande detaljplan. Fram till i år
korsade leden tvärs över det delområde som går under arbetsnamnet Kungsplatån. Området är,
som ovan nämnts, ännu obebyggt och består av björkskog. Det nya läget går istället nära en brant
sluttning ner mot bostadsområdet ”Klippkanten” och erbjuder nu vackra vyer ut över landskapet i
söder. Norr om denna nya sträckning finns de aktuella byggrätterna. Detaljplanen medger bl.a.
flerfamiljshus i tre plan längs en inledande sträcka på cirka hundra meter. Byggrätten kan
möjliggöra trevåningshus med mellan 30 och 35 lägenheter beroende på hur dessa planeras. En
alternativ planering har projekterats med tre stycken flerfamiljshus i form av tvåvånings radhus
och en avstyckning är i dagsläget färdigställd med 13 bostadsfastigheter. Avståndet mellan
Kungsleden (mätt från dess mitt) fram till bostadsfastigheterna är mellan 10 och 17 meter.

Öster om dessa bostäder finns en byggrätt för hotell som omfattar upp till 3000 m2 vilket kan
motsvara upp till 30-60 boendeenheter beroende på val av koncept i form av lägenhetshotell eller
konventionella rum. Byggnaden höjd är begränsad till tre våningsplan. Avståndet från
Kungsledens mitt fram till byggrätten är som mest 30 och som minst 5 meter. Kungsleden
passerar sen intill en utsiktsplats/rastplats som i dagligt tal går under namnet ”Vacker utsikt”. Mätt
från denna rastplats är avståndet till hotellbyggnaden som minst 21 meter.

Kungsleden följer därefter den vandringstig som tidigare var Drottningledens inledande dryga
hundra meter. Väster om denna finns byggrätter för 20-25 lägenheter i två våningsplan. Avståndet
från leden till dessa är som minst 38 meter.

Efter att Drottningsleden viker av öster ut mot Laisaliden fortsätter Kungsleden längs en
nyskapad sträckning ett stycke närmare Tvärbäcken än förut. Sträckan går fortsatt igenom
björkskog. Efter ett par hundra meter når den förnyade Kungsleden sin tidigare sträckning. Efter
ytterligare närmare hundra meter minskar björkvegetationen och man får fri utsikt över myrmark i
väster och Mortsfjället i öster. Här förändras naturupplevelsen påtagligt och man får en första
upplevelse av att komma upp i fjällvärlden.

Bild från kommunmöte

Beskrivning av Kungsledens nuvarande sträckning enligt förslag till förnyad
detaljplan

Planförslaget innebär en omfördelning samt minskning av byggrätter längs Kungsleden. Den
totala byggrätten minskar från ca 9500 m2 till en maximal yta av cirka 6500 m2. Samtidigt
förlängs utbyggnaden med bostäder i Kungsledens omedelbara närhet med ca 200 meter.
Den inledande sträckan, efter att ha nått in i planområdet fram till nämnda utsiktsplats, innebär en
påtaglig förändring. Gällande trevåningsbebyggelse med 60-65 boendeenheter i lägenhet samt
hotell ersätts av maximalt 11 stycken enfamiljshus i två våningsplan. Minsta avståndet mellan
Kungsledens mitt ökas till minst 15 meter genom införandet av byggförbud (prickmark) inom
tomtmark. Avstånder  mot Vacker utsikt blir minst 36 meter. Ett gestaltningsprogram säkerställer
att husen får en diskret och väl sammanhållen utformning, vilket även gäller övriga hus mot
Kungsleden.

Sträckan mellan utsiktsplatsen och läget där Drottningleden viker av, innebär ingen ändring som
påverkar upplevelsen längs leden. Här lämnar leden planområdet. Strax öster om
Drottningsledens startpunkt finns en nylagd rekreationsplats med eldstad. Härifrån stiger
Kungsleden nu genom björkskogen, ett 30-tal meter från Tvärbäcken, och närmar sig succesivt
åter planområdet. Kungsleden når nu en sträckning på cirka 200 meter som också innebär en
påtaglig förändring. En grupp fritidshus föreslås på ännu ej planlagd mark. Fem enfamiljshus
(vilka även kan utformas som parhus) ligger utmed Kungsledens närhet. Minsta avståndet mellan
Kungsledens mitt fram till närmaste hus är minst 15 meter genom att införandet av byggförbud
(prickmark) inom tomtmark. Närmaste avstånd till tomtgräns är 10 meter.

Bild från kommunmöte OBS - tre gavelhus måste bli två vid vacker utsikt = fotoshopfix.

Analys av förändringens påverkan på Kungsleden och närrekreationen.

För att få en samlad bild av hur det nya planförslaget påverkar den förnyade dragning
som nu genomförs av Kungsleden i förhållande till gällande detaljplan kan man dela in
det aktuella området i i tre tydligt avskilda delområden som vi kallar A, B och C (se sid.
3). Ett första delområde består av den sydvästligaste sträckan på Kungsplatån med
byggrätter för flerfamiljshus som ersätts med enfamiljshus. Det avsnitt illustreras av
nedanstående figur kallad; sektion A. Sektionen visar det läge där byggnaderna ligger
som närmast Kungsleden. I detta delområde minskas byggnationen från tre stycken
trevånings flerfamiljshus till sex stycken tvåvånings enfamiljshus.

Förändringen för delområde A kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) ökas från 10 till 15 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt minskas från max tre plan med en högsta höjd
av 10 meter till max två plan med en högsta höjd av 9 meter.

- Byggrätten, med en potential för 15-25 lägenheter beroende på tilltänkt
planlösning, minskas från drygt 2000 m2 BTA till max 6 lägenheter med en
totaltyta på cirka 900 m2 BTA.

- Byggnadsstrukturen förändras från möjliga volymer med östvästlig
utbredning (se föregående 3D-illustratioer) till en glesare struktur där kilar av
naturmark delar in bostadshusen i grupper om tre och tre.

Ett andra delområde består av den sydöstligaste sträckan på Kungsplatån med byggrätter
för ett hotell som ersätts med enfamiljshus. Det avsnitt illustreras av nedanstående figur;
sektion B. I detta delområde minskas byggnationen från en trevånings hotellbyggnad till
fem stycken tvåvånings enfamiljshus.

Förändringen för delområde B kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) ökas från 16,5 till 27 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt minskas från max tre plan med en högsta höjd
av 10 meter till max två plan med en högsta höjd av 9 meter.

- Byggrätten, med en potential för 30-60 hotellenheter beroende på tilltänkt
planlösning, minskas från max 3000 m2 BTA till max 5 lägenheter med en
totaltyta på cirka 750 m2 BTA.

- Byggnadsstrukturen förändras från en sammanhängande volym (se
föregående 3D-illustratioer) till en glesare struktur där kilar av naturmark delar
in bostadshusen i grupper om tre och två.

Ett tredje delområde består av den nordöstligaste sträckan på Forsfallet. Här tillskapas
byggrätter för enplans bostadshus för en eller två familjer. Det avsnittet illustreras av
nedanstående figur; sektion C.

Förändringen för delområde C kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) blir som närmast 15 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt maximeras till ett plan och en högsta höjd av 5
meter.

- Byggrätten, där påverkan på Kungsleden kan bedömas som störst, omfattar
5 husvolymer med en största totalyta på drygt 1000 m2 BTA.

Inom tilltänkt planområde finns ytterligare byggrätter. Dessa ligger på ett väsentligt
större längd- och/eller höjdavstånd till Kungsleden varför dess påverkan inte illustrerats
med någon sektion. Byggrätterna omfattar idag flerfamiljshus med cirka 10-15
lägenheter. Dessa ersätts med byggrätter för enfamiljs- alternativt parhus för som mest
18 lägenheter.

Sammanfattning

Den nya sträckning av Kungsleden som nu genomförs genom planområdet innebär att
naturupplevelsen förändras från en vandring i tät björkskog till ett läge med utsikt över
fjällandskap i söder och öster. Vandringen utmed bebyggelse kommer i och med
planändringen att förlängas med 300 meter samtidigt som påverkan av byggnadsvolymer
inom delområde A och B kommer minskas.
En samlad bedömning av bebyggelsens påverkan för närrekreation och konsekvenser för
vandring utmed Kungsleden kommer även i det nya planförslaget innebära en påtaglig
påverkan på naturupplevelsen, men den kommer inte förändras i någon väsentlig
omfattning jämfört med gällande plan.
En vandring genom området kommer efter det att byggnationen färdigställts innehålla
mycket stora naturupplevelser men den helt opåverkade naturomgivningen förflyttas
några hundra meter till det läge där björkvegetationen minskar och övergår i
myrmarkområden och man får en första upplevelse av att komma upp i det orörda
omgivande fjällandskapet.
Noteras kan att planförslaget får en positiv inverkan för möjlighet till närrekreation då
vackra utsiktplatser blir enklare att nå med bil för personer med nedsatt rörlighet.
Planförslaget innebär ingen påverkan på Drottningleden.
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Konsekvensanalys Kungsleden Hemavan
Konsekvensanalys gällande förändrad bebyggelse längs Kungsledens inledande sträcka och
förändringens påverkan på närrekreation inom Hemavans sydsluttningar i närhet av Mortsbäcken
och Tvärbäcken. Denna analys är en bilaga till granskningshandlingen gällande ny detaljplan för
Björkfors 1:448, 1:5 m.fl i Hemavan - Kungsplatån och Forsfallet.

Bakgrund

Följande beskrivning försöker ge en sammanfattande bild av hur ett förslag till planändring
påverkar cirka 600 meter utav Kungsleden strax efter dess startpunkt vid Hemavans Naturum.
Planförslaget innebär en omfördelning av gällande byggrätter inom delar av det fritidshusområde
som utvecklats av Hemavan Fjällkedjan AB i ortens södra del. De delområden som berör
upplevelsen längs Kungsleden går under arbetsnamnen; Kungsplatån och Forsfallet. Sträckan är
inte bara av vikt såsom start av Kungsledens nuvarande 45 mil långa sträckning från Hemavan till
Abisko. Den är även av stor betydelse för att boende och besökare bekvämt skall kunna ta sig upp
på fjället från ortens södra delar under alla årstider.

Planmässiga förutsättning

Aktuellt planområde omfattas till stor del av en gällande detaljplan som upprättades 2012 och
vann laga kraft 2014-01-09. Till grund för denna detaljplan finns ett planprogram som kommunen
antog 2010. Planprogrammet omfattade en tänkbar utbyggnad av fritidshus, hotell och restaurang
längs Kungsleden upp till ett läge strax intill centrumliftens topp.

Utbyggnad inom delar av denna detaljplan är till stor del slutförda. Detta gäller två delområden
strax söder om Kungsleden; Klippkanten och Branten. Ett annat delområde norr om Kungsleden
har nyligen påbörjats och går under arbetsnamnet; Trollhöjden.

Övriga delar, Kungsplatån och Forsfallet, är ännu obebyggda. De innehåller en byggrätt på bort
emot 80-90 boendeenheter i form av flerfamiljslägenheter samt ett hotell. Det är dessa outnyttjade
byggrätter som förslaget till förnyad detaljplan avser.

Samråd för aktuellt planförslag har hållits under 2019. I samband med detta samråd framställdes
vikten av en tydlig konsekvensanalys för Kungsledens påverkan. Inför detaljplanens
granskningsomgång har några mindre justeringar gjorts. Avstånd mellan Kungsleden och
byggnader har utökats och byggförbud på tomtmark (s.k prickmark) har lagts till för att minska
påverkan längs leden. Följande analys är baserad på denna granskningshandling.

Bild planprogram

Beskrivning av Kungsledens inledande sträcka fram till planområdet

Kungsledens startar idag vid Hemavans Naturum. Byggnaden ligger i utkanten av Hemavans
bostadsbebyggelse strax intill Hemavans Högfjällshotell. Ovanstående kartbild visar den första
dryga kilometer innan man når upp i fjällmiljön. En inledande sträcka på knappa 500 meter går
längs en grusad smal väg mellan fritidshus i söder och Fjällbotaniska trädgården och det alpina
området i norr. Sträckningen är belyst och samnyttjas vintertid som transportsträcka (ski-in) från
de pistade skidbackarna. Efter att ha passerat nära bostadsområdet ”Branten” i söder passerar
leden genom ett tunnelrör under en nyanlagd pist med lift. Intill denna tunnel passerar biltrafik till
området via ett separat rör. Kungsleden går sedan upp över dessa rör så man inte ska behöva
korsa bilvägen. Efter ytterligare ca hundra meter leds sommarleden över en gångbro. Gångbron är
inte färdigställd men beräknas vara klar inför sommarsäsongen 2021. Efter att ha passerat läget
för denna bro når man in i aktuellt planområde.

Beskrivning av Kungsledens nuvarande sträckning genom planområdet enligt
gällande detaljplan

Kungsleden har nyligen fått ett justerat läge i enlighet med gällande detaljplan. Fram till i år
korsade leden tvärs över det delområde som går under arbetsnamnet Kungsplatån. Området är,
som ovan nämnts, ännu obebyggt och består av björkskog. Det nya läget går istället nära en brant
sluttning ner mot bostadsområdet ”Klippkanten” och erbjuder nu vackra vyer ut över landskapet i
söder. Norr om denna nya sträckning finns de aktuella byggrätterna. Detaljplanen medger bl.a.
flerfamiljshus i tre plan längs en inledande sträcka på cirka hundra meter. Byggrätten kan
möjliggöra trevåningshus med mellan 30 och 35 lägenheter beroende på hur dessa planeras. En
alternativ planering har projekterats med tre stycken flerfamiljshus i form av tvåvånings radhus
och en avstyckning är i dagsläget färdigställd med 13 bostadsfastigheter. Avståndet mellan
Kungsleden (mätt från dess mitt) fram till bostadsfastigheterna är mellan 10 och 17 meter.

Öster om dessa bostäder finns en byggrätt för hotell som omfattar upp till 3000 m2 vilket kan
motsvara upp till 30-60 boendeenheter beroende på val av koncept i form av lägenhetshotell eller
konventionella rum. Byggnaden höjd är begränsad till tre våningsplan. Avståndet från
Kungsledens mitt fram till byggrätten är som mest 30 och som minst 5 meter. Kungsleden
passerar sen intill en utsiktsplats/rastplats som i dagligt tal går under namnet ”Vacker utsikt”. Mätt
från denna rastplats är avståndet till hotellbyggnaden som minst 21 meter.

Kungsleden följer därefter den vandringstig som tidigare var Drottningledens inledande dryga
hundra meter. Väster om denna finns byggrätter för 20-25 lägenheter i två våningsplan. Avståndet
från leden till dessa är som minst 38 meter.

Efter att Drottningsleden viker av öster ut mot Laisaliden fortsätter Kungsleden längs en
nyskapad sträckning ett stycke närmare Tvärbäcken än förut. Sträckan går fortsatt igenom
björkskog. Efter ett par hundra meter når den förnyade Kungsleden sin tidigare sträckning. Efter
ytterligare närmare hundra meter minskar björkvegetationen och man får fri utsikt över myrmark i
väster och Mortsfjället i öster. Här förändras naturupplevelsen påtagligt och man får en första
upplevelse av att komma upp i fjällvärlden.

Bild från kommunmöte

Beskrivning av Kungsledens nuvarande sträckning enligt förslag till förnyad
detaljplan

Planförslaget innebär en omfördelning samt minskning av byggrätter längs Kungsleden. Den
totala byggrätten minskar från ca 9500 m2 till en maximal yta av cirka 6500 m2. Samtidigt
förlängs utbyggnaden med bostäder i Kungsledens omedelbara närhet med ca 200 meter.
Den inledande sträckan, efter att ha nått in i planområdet fram till nämnda utsiktsplats, innebär en
påtaglig förändring. Gällande trevåningsbebyggelse med 60-65 boendeenheter i lägenhet samt
hotell ersätts av maximalt 11 stycken enfamiljshus i två våningsplan. Minsta avståndet mellan
Kungsledens mitt ökas till minst 15 meter genom införandet av byggförbud (prickmark) inom
tomtmark. Avstånder  mot Vacker utsikt blir minst 36 meter. Ett gestaltningsprogram säkerställer
att husen får en diskret och väl sammanhållen utformning, vilket även gäller övriga hus mot
Kungsleden.

Sträckan mellan utsiktsplatsen och läget där Drottningleden viker av, innebär ingen ändring som
påverkar upplevelsen längs leden. Här lämnar leden planområdet. Strax öster om
Drottningsledens startpunkt finns en nylagd rekreationsplats med eldstad. Härifrån stiger
Kungsleden nu genom björkskogen, ett 30-tal meter från Tvärbäcken, och närmar sig succesivt
åter planområdet. Kungsleden når nu en sträckning på cirka 200 meter som också innebär en
påtaglig förändring. En grupp fritidshus föreslås på ännu ej planlagd mark. Fem enfamiljshus
(vilka även kan utformas som parhus) ligger utmed Kungsledens närhet. Minsta avståndet mellan
Kungsledens mitt fram till närmaste hus är minst 15 meter genom att införandet av byggförbud
(prickmark) inom tomtmark. Närmaste avstånd till tomtgräns är 10 meter.

Bild från kommunmöte OBS - tre gavelhus måste bli två vid vacker utsikt = fotoshopfix.

Analys av förändringens påverkan på Kungsleden och närrekreationen.

För att få en samlad bild av hur det nya planförslaget påverkar den förnyade dragning
som nu genomförs av Kungsleden i förhållande till gällande detaljplan kan man dela in
det aktuella området i i tre tydligt avskilda delområden som vi kallar A, B och C (se sid.
3). Ett första delområde består av den sydvästligaste sträckan på Kungsplatån med
byggrätter för flerfamiljshus som ersätts med enfamiljshus. Det avsnitt illustreras av
nedanstående figur kallad; sektion A. Sektionen visar det läge där byggnaderna ligger
som närmast Kungsleden. I detta delområde minskas byggnationen från tre stycken
trevånings flerfamiljshus till sex stycken tvåvånings enfamiljshus.

Förändringen för delområde A kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) ökas från 10 till 15 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt minskas från max tre plan med en högsta höjd
av 10 meter till max två plan med en högsta höjd av 9 meter.

- Byggrätten, med en potential för 15-25 lägenheter beroende på tilltänkt
planlösning, minskas från drygt 2000 m2 BTA till max 6 lägenheter med en
totaltyta på cirka 900 m2 BTA.

- Byggnadsstrukturen förändras från möjliga volymer med östvästlig
utbredning (se föregående 3D-illustratioer) till en glesare struktur där kilar av
naturmark delar in bostadshusen i grupper om tre och tre.

Ett andra delområde består av den sydöstligaste sträckan på Kungsplatån med byggrätter
för ett hotell som ersätts med enfamiljshus. Det avsnitt illustreras av nedanstående figur;
sektion B. I detta delområde minskas byggnationen från en trevånings hotellbyggnad till
fem stycken tvåvånings enfamiljshus.

Förändringen för delområde B kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) ökas från 16,5 till 27 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt minskas från max tre plan med en högsta höjd
av 10 meter till max två plan med en högsta höjd av 9 meter.

- Byggrätten, med en potential för 30-60 hotellenheter beroende på tilltänkt
planlösning, minskas från max 3000 m2 BTA till max 5 lägenheter med en
totaltyta på cirka 750 m2 BTA.

- Byggnadsstrukturen förändras från en sammanhängande volym (se
föregående 3D-illustratioer) till en glesare struktur där kilar av naturmark delar
in bostadshusen i grupper om tre och två.

Ett tredje delområde består av den nordöstligaste sträckan på Forsfallet. Här tillskapas
byggrätter för enplans bostadshus för en eller två familjer. Det avsnittet illustreras av
nedanstående figur; sektion C.

Förändringen för delområde C kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) blir som närmast 15 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt maximeras till ett plan och en högsta höjd av 5
meter.

- Byggrätten, där påverkan på Kungsleden kan bedömas som störst, omfattar
5 husvolymer med en största totalyta på drygt 1000 m2 BTA.

Inom tilltänkt planområde finns ytterligare byggrätter. Dessa ligger på ett väsentligt
större längd- och/eller höjdavstånd till Kungsleden varför dess påverkan inte illustrerats
med någon sektion. Byggrätterna omfattar idag flerfamiljshus med cirka 10-15
lägenheter. Dessa ersätts med byggrätter för enfamiljs- alternativt parhus för som mest
18 lägenheter.

Sammanfattning

Den nya sträckning av Kungsleden som nu genomförs genom planområdet innebär att
naturupplevelsen förändras från en vandring i tät björkskog till ett läge med utsikt över
fjällandskap i söder och öster. Vandringen utmed bebyggelse kommer i och med
planändringen att förlängas med 300 meter samtidigt som påverkan av byggnadsvolymer
inom delområde A och B kommer minskas.
En samlad bedömning av bebyggelsens påverkan för närrekreation och konsekvenser för
vandring utmed Kungsleden kommer även i det nya planförslaget innebära en påtaglig
påverkan på naturupplevelsen, men den kommer inte förändras i någon väsentlig
omfattning jämfört med gällande plan.
En vandring genom området kommer efter det att byggnationen färdigställts innehålla
mycket stora naturupplevelser men den helt opåverkade naturomgivningen förflyttas
några hundra meter till det läge där björkvegetationen minskar och övergår i
myrmarkområden och man får en första upplevelse av att komma upp i det orörda
omgivande fjällandskapet.
Noteras kan att planförslaget får en positiv inverkan för möjlighet till närrekreation då
vackra utsiktplatser blir enklare att nå med bil för personer med nedsatt rörlighet.
Planförslaget innebär ingen påverkan på Drottningleden.
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Konsekvensanalys Kungsleden Hemavan
Konsekvensanalys gällande förändrad bebyggelse längs Kungsledens inledande sträcka och
förändringens påverkan på närrekreation inom Hemavans sydsluttningar i närhet av Mortsbäcken
och Tvärbäcken. Denna analys är en bilaga till granskningshandlingen gällande ny detaljplan för
Björkfors 1:448, 1:5 m.fl i Hemavan - Kungsplatån och Forsfallet.

Bakgrund

Följande beskrivning försöker ge en sammanfattande bild av hur ett förslag till planändring
påverkar cirka 600 meter utav Kungsleden strax efter dess startpunkt vid Hemavans Naturum.
Planförslaget innebär en omfördelning av gällande byggrätter inom delar av det fritidshusområde
som utvecklats av Hemavan Fjällkedjan AB i ortens södra del. De delområden som berör
upplevelsen längs Kungsleden går under arbetsnamnen; Kungsplatån och Forsfallet. Sträckan är
inte bara av vikt såsom start av Kungsledens nuvarande 45 mil långa sträckning från Hemavan till
Abisko. Den är även av stor betydelse för att boende och besökare bekvämt skall kunna ta sig upp
på fjället från ortens södra delar under alla årstider.

Planmässiga förutsättning

Aktuellt planområde omfattas till stor del av en gällande detaljplan som upprättades 2012 och
vann laga kraft 2014-01-09. Till grund för denna detaljplan finns ett planprogram som kommunen
antog 2010. Planprogrammet omfattade en tänkbar utbyggnad av fritidshus, hotell och restaurang
längs Kungsleden upp till ett läge strax intill centrumliftens topp.

Utbyggnad inom delar av denna detaljplan är till stor del slutförda. Detta gäller två delområden
strax söder om Kungsleden; Klippkanten och Branten. Ett annat delområde norr om Kungsleden
har nyligen påbörjats och går under arbetsnamnet; Trollhöjden.

Övriga delar, Kungsplatån och Forsfallet, är ännu obebyggda. De innehåller en byggrätt på bort
emot 80-90 boendeenheter i form av flerfamiljslägenheter samt ett hotell. Det är dessa outnyttjade
byggrätter som förslaget till förnyad detaljplan avser.

Samråd för aktuellt planförslag har hållits under 2019. I samband med detta samråd framställdes
vikten av en tydlig konsekvensanalys för Kungsledens påverkan. Inför detaljplanens
granskningsomgång har några mindre justeringar gjorts. Avstånd mellan Kungsleden och
byggnader har utökats och byggförbud på tomtmark (s.k prickmark) har lagts till för att minska
påverkan längs leden. Följande analys är baserad på denna granskningshandling.

Bild planprogram

Beskrivning av Kungsledens inledande sträcka fram till planområdet

Kungsledens startar idag vid Hemavans Naturum. Byggnaden ligger i utkanten av Hemavans
bostadsbebyggelse strax intill Hemavans Högfjällshotell. Ovanstående kartbild visar den första
dryga kilometer innan man når upp i fjällmiljön. En inledande sträcka på knappa 500 meter går
längs en grusad smal väg mellan fritidshus i söder och Fjällbotaniska trädgården och det alpina
området i norr. Sträckningen är belyst och samnyttjas vintertid som transportsträcka (ski-in) från
de pistade skidbackarna. Efter att ha passerat nära bostadsområdet ”Branten” i söder passerar
leden genom ett tunnelrör under en nyanlagd pist med lift. Intill denna tunnel passerar biltrafik till
området via ett separat rör. Kungsleden går sedan upp över dessa rör så man inte ska behöva
korsa bilvägen. Efter ytterligare ca hundra meter leds sommarleden över en gångbro. Gångbron är
inte färdigställd men beräknas vara klar inför sommarsäsongen 2021. Efter att ha passerat läget
för denna bro når man in i aktuellt planområde.

Beskrivning av Kungsledens nuvarande sträckning genom planområdet enligt
gällande detaljplan

Kungsleden har nyligen fått ett justerat läge i enlighet med gällande detaljplan. Fram till i år
korsade leden tvärs över det delområde som går under arbetsnamnet Kungsplatån. Området är,
som ovan nämnts, ännu obebyggt och består av björkskog. Det nya läget går istället nära en brant
sluttning ner mot bostadsområdet ”Klippkanten” och erbjuder nu vackra vyer ut över landskapet i
söder. Norr om denna nya sträckning finns de aktuella byggrätterna. Detaljplanen medger bl.a.
flerfamiljshus i tre plan längs en inledande sträcka på cirka hundra meter. Byggrätten kan
möjliggöra trevåningshus med mellan 30 och 35 lägenheter beroende på hur dessa planeras. En
alternativ planering har projekterats med tre stycken flerfamiljshus i form av tvåvånings radhus
och en avstyckning är i dagsläget färdigställd med 13 bostadsfastigheter. Avståndet mellan
Kungsleden (mätt från dess mitt) fram till bostadsfastigheterna är mellan 10 och 17 meter.

Öster om dessa bostäder finns en byggrätt för hotell som omfattar upp till 3000 m2 vilket kan
motsvara upp till 30-60 boendeenheter beroende på val av koncept i form av lägenhetshotell eller
konventionella rum. Byggnaden höjd är begränsad till tre våningsplan. Avståndet från
Kungsledens mitt fram till byggrätten är som mest 30 och som minst 5 meter. Kungsleden
passerar sen intill en utsiktsplats/rastplats som i dagligt tal går under namnet ”Vacker utsikt”. Mätt
från denna rastplats är avståndet till hotellbyggnaden som minst 21 meter.

Kungsleden följer därefter den vandringstig som tidigare var Drottningledens inledande dryga
hundra meter. Väster om denna finns byggrätter för 20-25 lägenheter i två våningsplan. Avståndet
från leden till dessa är som minst 38 meter.

Efter att Drottningsleden viker av öster ut mot Laisaliden fortsätter Kungsleden längs en
nyskapad sträckning ett stycke närmare Tvärbäcken än förut. Sträckan går fortsatt igenom
björkskog. Efter ett par hundra meter når den förnyade Kungsleden sin tidigare sträckning. Efter
ytterligare närmare hundra meter minskar björkvegetationen och man får fri utsikt över myrmark i
väster och Mortsfjället i öster. Här förändras naturupplevelsen påtagligt och man får en första
upplevelse av att komma upp i fjällvärlden.

Bild från kommunmöte

Beskrivning av Kungsledens nuvarande sträckning enligt förslag till förnyad
detaljplan

Planförslaget innebär en omfördelning samt minskning av byggrätter längs Kungsleden. Den
totala byggrätten minskar från ca 9500 m2 till en maximal yta av cirka 6500 m2. Samtidigt
förlängs utbyggnaden med bostäder i Kungsledens omedelbara närhet med ca 200 meter.
Den inledande sträckan, efter att ha nått in i planområdet fram till nämnda utsiktsplats, innebär en
påtaglig förändring. Gällande trevåningsbebyggelse med 60-65 boendeenheter i lägenhet samt
hotell ersätts av maximalt 11 stycken enfamiljshus i två våningsplan. Minsta avståndet mellan
Kungsledens mitt ökas till minst 15 meter genom införandet av byggförbud (prickmark) inom
tomtmark. Avstånder  mot Vacker utsikt blir minst 36 meter. Ett gestaltningsprogram säkerställer
att husen får en diskret och väl sammanhållen utformning, vilket även gäller övriga hus mot
Kungsleden.

Sträckan mellan utsiktsplatsen och läget där Drottningleden viker av, innebär ingen ändring som
påverkar upplevelsen längs leden. Här lämnar leden planområdet. Strax öster om
Drottningsledens startpunkt finns en nylagd rekreationsplats med eldstad. Härifrån stiger
Kungsleden nu genom björkskogen, ett 30-tal meter från Tvärbäcken, och närmar sig succesivt
åter planområdet. Kungsleden når nu en sträckning på cirka 200 meter som också innebär en
påtaglig förändring. En grupp fritidshus föreslås på ännu ej planlagd mark. Fem enfamiljshus
(vilka även kan utformas som parhus) ligger utmed Kungsledens närhet. Minsta avståndet mellan
Kungsledens mitt fram till närmaste hus är minst 15 meter genom att införandet av byggförbud
(prickmark) inom tomtmark. Närmaste avstånd till tomtgräns är 10 meter.

Bild från kommunmöte OBS - tre gavelhus måste bli två vid vacker utsikt = fotoshopfix.

Analys av förändringens påverkan på Kungsleden och närrekreationen.

För att få en samlad bild av hur det nya planförslaget påverkar den förnyade dragning
som nu genomförs av Kungsleden i förhållande till gällande detaljplan kan man dela in
det aktuella området i i tre tydligt avskilda delområden som vi kallar A, B och C (se sid.
3). Ett första delområde består av den sydvästligaste sträckan på Kungsplatån med
byggrätter för flerfamiljshus som ersätts med enfamiljshus. Det avsnitt illustreras av
nedanstående figur kallad; sektion A. Sektionen visar det läge där byggnaderna ligger
som närmast Kungsleden. I detta delområde minskas byggnationen från tre stycken
trevånings flerfamiljshus till sex stycken tvåvånings enfamiljshus.

Förändringen för delområde A kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) ökas från 10 till 15 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt minskas från max tre plan med en högsta höjd
av 10 meter till max två plan med en högsta höjd av 9 meter.

- Byggrätten, med en potential för 15-25 lägenheter beroende på tilltänkt
planlösning, minskas från drygt 2000 m2 BTA till max 6 lägenheter med en
totaltyta på cirka 900 m2 BTA.

- Byggnadsstrukturen förändras från möjliga volymer med östvästlig
utbredning (se föregående 3D-illustratioer) till en glesare struktur där kilar av
naturmark delar in bostadshusen i grupper om tre och tre.

Ett andra delområde består av den sydöstligaste sträckan på Kungsplatån med byggrätter
för ett hotell som ersätts med enfamiljshus. Det avsnitt illustreras av nedanstående figur;
sektion B. I detta delområde minskas byggnationen från en trevånings hotellbyggnad till
fem stycken tvåvånings enfamiljshus.

Förändringen för delområde B kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) ökas från 16,5 till 27 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt minskas från max tre plan med en högsta höjd
av 10 meter till max två plan med en högsta höjd av 9 meter.

- Byggrätten, med en potential för 30-60 hotellenheter beroende på tilltänkt
planlösning, minskas från max 3000 m2 BTA till max 5 lägenheter med en
totaltyta på cirka 750 m2 BTA.

- Byggnadsstrukturen förändras från en sammanhängande volym (se
föregående 3D-illustratioer) till en glesare struktur där kilar av naturmark delar
in bostadshusen i grupper om tre och två.

Ett tredje delområde består av den nordöstligaste sträckan på Forsfallet. Här tillskapas
byggrätter för enplans bostadshus för en eller två familjer. Det avsnittet illustreras av
nedanstående figur; sektion C.

Förändringen för delområde C kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) blir som närmast 15 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt maximeras till ett plan och en högsta höjd av 5
meter.

- Byggrätten, där påverkan på Kungsleden kan bedömas som störst, omfattar
5 husvolymer med en största totalyta på drygt 1000 m2 BTA.

Inom tilltänkt planområde finns ytterligare byggrätter. Dessa ligger på ett väsentligt
större längd- och/eller höjdavstånd till Kungsleden varför dess påverkan inte illustrerats
med någon sektion. Byggrätterna omfattar idag flerfamiljshus med cirka 10-15
lägenheter. Dessa ersätts med byggrätter för enfamiljs- alternativt parhus för som mest
18 lägenheter.

Sammanfattning

Den nya sträckning av Kungsleden som nu genomförs genom planområdet innebär att
naturupplevelsen förändras från en vandring i tät björkskog till ett läge med utsikt över
fjällandskap i söder och öster. Vandringen utmed bebyggelse kommer i och med
planändringen att förlängas med 300 meter samtidigt som påverkan av byggnadsvolymer
inom delområde A och B kommer minskas.
En samlad bedömning av bebyggelsens påverkan för närrekreation och konsekvenser för
vandring utmed Kungsleden kommer även i det nya planförslaget innebära en påtaglig
påverkan på naturupplevelsen, men den kommer inte förändras i någon väsentlig
omfattning jämfört med gällande plan.
En vandring genom området kommer efter det att byggnationen färdigställts innehålla
mycket stora naturupplevelser men den helt opåverkade naturomgivningen förflyttas
några hundra meter till det läge där björkvegetationen minskar och övergår i
myrmarkområden och man får en första upplevelse av att komma upp i det orörda
omgivande fjällandskapet.
Noteras kan att planförslaget får en positiv inverkan för möjlighet till närrekreation då
vackra utsiktplatser blir enklare att nå med bil för personer med nedsatt rörlighet.
Planförslaget innebär ingen påverkan på Drottningleden.
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Konsekvensanalys Kungsleden Hemavan
Konsekvensanalys gällande förändrad bebyggelse längs Kungsledens inledande sträcka och
förändringens påverkan på närrekreation inom Hemavans sydsluttningar i närhet av Mortsbäcken
och Tvärbäcken. Denna analys är en bilaga till granskningshandlingen gällande ny detaljplan för
Björkfors 1:448, 1:5 m.fl i Hemavan - Kungsplatån och Forsfallet.

Bakgrund

Följande beskrivning försöker ge en sammanfattande bild av hur ett förslag till planändring
påverkar cirka 600 meter utav Kungsleden strax efter dess startpunkt vid Hemavans Naturum.
Planförslaget innebär en omfördelning av gällande byggrätter inom delar av det fritidshusområde
som utvecklats av Hemavan Fjällkedjan AB i ortens södra del. De delområden som berör
upplevelsen längs Kungsleden går under arbetsnamnen; Kungsplatån och Forsfallet. Sträckan är
inte bara av vikt såsom start av Kungsledens nuvarande 45 mil långa sträckning från Hemavan till
Abisko. Den är även av stor betydelse för att boende och besökare bekvämt skall kunna ta sig upp
på fjället från ortens södra delar under alla årstider.

Planmässiga förutsättning

Aktuellt planområde omfattas till stor del av en gällande detaljplan som upprättades 2012 och
vann laga kraft 2014-01-09. Till grund för denna detaljplan finns ett planprogram som kommunen
antog 2010. Planprogrammet omfattade en tänkbar utbyggnad av fritidshus, hotell och restaurang
längs Kungsleden upp till ett läge strax intill centrumliftens topp.

Utbyggnad inom delar av denna detaljplan är till stor del slutförda. Detta gäller två delområden
strax söder om Kungsleden; Klippkanten och Branten. Ett annat delområde norr om Kungsleden
har nyligen påbörjats och går under arbetsnamnet; Trollhöjden.

Övriga delar, Kungsplatån och Forsfallet, är ännu obebyggda. De innehåller en byggrätt på bort
emot 80-90 boendeenheter i form av flerfamiljslägenheter samt ett hotell. Det är dessa outnyttjade
byggrätter som förslaget till förnyad detaljplan avser.

Samråd för aktuellt planförslag har hållits under 2019. I samband med detta samråd framställdes
vikten av en tydlig konsekvensanalys för Kungsledens påverkan. Inför detaljplanens
granskningsomgång har några mindre justeringar gjorts. Avstånd mellan Kungsleden och
byggnader har utökats och byggförbud på tomtmark (s.k prickmark) har lagts till för att minska
påverkan längs leden. Följande analys är baserad på denna granskningshandling.

Bild planprogram

Beskrivning av Kungsledens inledande sträcka fram till planområdet

Kungsledens startar idag vid Hemavans Naturum. Byggnaden ligger i utkanten av Hemavans
bostadsbebyggelse strax intill Hemavans Högfjällshotell. Ovanstående kartbild visar den första
dryga kilometer innan man når upp i fjällmiljön. En inledande sträcka på knappa 500 meter går
längs en grusad smal väg mellan fritidshus i söder och Fjällbotaniska trädgården och det alpina
området i norr. Sträckningen är belyst och samnyttjas vintertid som transportsträcka (ski-in) från
de pistade skidbackarna. Efter att ha passerat nära bostadsområdet ”Branten” i söder passerar
leden genom ett tunnelrör under en nyanlagd pist med lift. Intill denna tunnel passerar biltrafik till
området via ett separat rör. Kungsleden går sedan upp över dessa rör så man inte ska behöva
korsa bilvägen. Efter ytterligare ca hundra meter leds sommarleden över en gångbro. Gångbron är
inte färdigställd men beräknas vara klar inför sommarsäsongen 2021. Efter att ha passerat läget
för denna bro når man in i aktuellt planområde.

Beskrivning av Kungsledens nuvarande sträckning genom planområdet enligt
gällande detaljplan

Kungsleden har nyligen fått ett justerat läge i enlighet med gällande detaljplan. Fram till i år
korsade leden tvärs över det delområde som går under arbetsnamnet Kungsplatån. Området är,
som ovan nämnts, ännu obebyggt och består av björkskog. Det nya läget går istället nära en brant
sluttning ner mot bostadsområdet ”Klippkanten” och erbjuder nu vackra vyer ut över landskapet i
söder. Norr om denna nya sträckning finns de aktuella byggrätterna. Detaljplanen medger bl.a.
flerfamiljshus i tre plan längs en inledande sträcka på cirka hundra meter. Byggrätten kan
möjliggöra trevåningshus med mellan 30 och 35 lägenheter beroende på hur dessa planeras. En
alternativ planering har projekterats med tre stycken flerfamiljshus i form av tvåvånings radhus
och en avstyckning är i dagsläget färdigställd med 13 bostadsfastigheter. Avståndet mellan
Kungsleden (mätt från dess mitt) fram till bostadsfastigheterna är mellan 10 och 17 meter.

Öster om dessa bostäder finns en byggrätt för hotell som omfattar upp till 3000 m2 vilket kan
motsvara upp till 30-60 boendeenheter beroende på val av koncept i form av lägenhetshotell eller
konventionella rum. Byggnaden höjd är begränsad till tre våningsplan. Avståndet från
Kungsledens mitt fram till byggrätten är som mest 30 och som minst 5 meter. Kungsleden
passerar sen intill en utsiktsplats/rastplats som i dagligt tal går under namnet ”Vacker utsikt”. Mätt
från denna rastplats är avståndet till hotellbyggnaden som minst 21 meter.

Kungsleden följer därefter den vandringstig som tidigare var Drottningledens inledande dryga
hundra meter. Väster om denna finns byggrätter för 20-25 lägenheter i två våningsplan. Avståndet
från leden till dessa är som minst 38 meter.

Efter att Drottningsleden viker av öster ut mot Laisaliden fortsätter Kungsleden längs en
nyskapad sträckning ett stycke närmare Tvärbäcken än förut. Sträckan går fortsatt igenom
björkskog. Efter ett par hundra meter når den förnyade Kungsleden sin tidigare sträckning. Efter
ytterligare närmare hundra meter minskar björkvegetationen och man får fri utsikt över myrmark i
väster och Mortsfjället i öster. Här förändras naturupplevelsen påtagligt och man får en första
upplevelse av att komma upp i fjällvärlden.

Bild från kommunmöte

Beskrivning av Kungsledens nuvarande sträckning enligt förslag till förnyad
detaljplan

Planförslaget innebär en omfördelning samt minskning av byggrätter längs Kungsleden. Den
totala byggrätten minskar från ca 9500 m2 till en maximal yta av cirka 6500 m2. Samtidigt
förlängs utbyggnaden med bostäder i Kungsledens omedelbara närhet med ca 200 meter.
Den inledande sträckan, efter att ha nått in i planområdet fram till nämnda utsiktsplats, innebär en
påtaglig förändring. Gällande trevåningsbebyggelse med 60-65 boendeenheter i lägenhet samt
hotell ersätts av maximalt 11 stycken enfamiljshus i två våningsplan. Minsta avståndet mellan
Kungsledens mitt ökas till minst 15 meter genom införandet av byggförbud (prickmark) inom
tomtmark. Avstånder  mot Vacker utsikt blir minst 36 meter. Ett gestaltningsprogram säkerställer
att husen får en diskret och väl sammanhållen utformning, vilket även gäller övriga hus mot
Kungsleden.

Sträckan mellan utsiktsplatsen och läget där Drottningleden viker av, innebär ingen ändring som
påverkar upplevelsen längs leden. Här lämnar leden planområdet. Strax öster om
Drottningsledens startpunkt finns en nylagd rekreationsplats med eldstad. Härifrån stiger
Kungsleden nu genom björkskogen, ett 30-tal meter från Tvärbäcken, och närmar sig succesivt
åter planområdet. Kungsleden når nu en sträckning på cirka 200 meter som också innebär en
påtaglig förändring. En grupp fritidshus föreslås på ännu ej planlagd mark. Fem enfamiljshus
(vilka även kan utformas som parhus) ligger utmed Kungsledens närhet. Minsta avståndet mellan
Kungsledens mitt fram till närmaste hus är minst 15 meter genom att införandet av byggförbud
(prickmark) inom tomtmark. Närmaste avstånd till tomtgräns är 10 meter.

Bild från kommunmöte OBS - tre gavelhus måste bli två vid vacker utsikt = fotoshopfix.

Analys av förändringens påverkan på Kungsleden och närrekreationen.

För att få en samlad bild av hur det nya planförslaget påverkar den förnyade dragning
som nu genomförs av Kungsleden i förhållande till gällande detaljplan kan man dela in
det aktuella området i i tre tydligt avskilda delområden som vi kallar A, B och C (se sid.
3). Ett första delområde består av den sydvästligaste sträckan på Kungsplatån med
byggrätter för flerfamiljshus som ersätts med enfamiljshus. Det avsnitt illustreras av
nedanstående figur kallad; sektion A. Sektionen visar det läge där byggnaderna ligger
som närmast Kungsleden. I detta delområde minskas byggnationen från tre stycken
trevånings flerfamiljshus till sex stycken tvåvånings enfamiljshus.

Förändringen för delområde A kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) ökas från 10 till 15 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt minskas från max tre plan med en högsta höjd
av 10 meter till max två plan med en högsta höjd av 9 meter.

- Byggrätten, med en potential för 15-25 lägenheter beroende på tilltänkt
planlösning, minskas från drygt 2000 m2 BTA till max 6 lägenheter med en
totaltyta på cirka 900 m2 BTA.

- Byggnadsstrukturen förändras från möjliga volymer med östvästlig
utbredning (se föregående 3D-illustratioer) till en glesare struktur där kilar av
naturmark delar in bostadshusen i grupper om tre och tre.

Ett andra delområde består av den sydöstligaste sträckan på Kungsplatån med byggrätter
för ett hotell som ersätts med enfamiljshus. Det avsnitt illustreras av nedanstående figur;
sektion B. I detta delområde minskas byggnationen från en trevånings hotellbyggnad till
fem stycken tvåvånings enfamiljshus.

Förändringen för delområde B kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) ökas från 16,5 till 27 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt minskas från max tre plan med en högsta höjd
av 10 meter till max två plan med en högsta höjd av 9 meter.

- Byggrätten, med en potential för 30-60 hotellenheter beroende på tilltänkt
planlösning, minskas från max 3000 m2 BTA till max 5 lägenheter med en
totaltyta på cirka 750 m2 BTA.

- Byggnadsstrukturen förändras från en sammanhängande volym (se
föregående 3D-illustratioer) till en glesare struktur där kilar av naturmark delar
in bostadshusen i grupper om tre och två.

Ett tredje delområde består av den nordöstligaste sträckan på Forsfallet. Här tillskapas
byggrätter för enplans bostadshus för en eller två familjer. Det avsnittet illustreras av
nedanstående figur; sektion C.

Förändringen för delområde C kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) blir som närmast 15 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt maximeras till ett plan och en högsta höjd av 5
meter.

- Byggrätten, där påverkan på Kungsleden kan bedömas som störst, omfattar
5 husvolymer med en största totalyta på drygt 1000 m2 BTA.

Inom tilltänkt planområde finns ytterligare byggrätter. Dessa ligger på ett väsentligt
större längd- och/eller höjdavstånd till Kungsleden varför dess påverkan inte illustrerats
med någon sektion. Byggrätterna omfattar idag flerfamiljshus med cirka 10-15
lägenheter. Dessa ersätts med byggrätter för enfamiljs- alternativt parhus för som mest
18 lägenheter.

Sammanfattning

Den nya sträckning av Kungsleden som nu genomförs genom planområdet innebär att
naturupplevelsen förändras från en vandring i tät björkskog till ett läge med utsikt över
fjällandskap i söder och öster. Vandringen utmed bebyggelse kommer i och med
planändringen att förlängas med 300 meter samtidigt som påverkan av byggnadsvolymer
inom delområde A och B kommer minskas.
En samlad bedömning av bebyggelsens påverkan för närrekreation och konsekvenser för
vandring utmed Kungsleden kommer även i det nya planförslaget innebära en påtaglig
påverkan på naturupplevelsen, men den kommer inte förändras i någon väsentlig
omfattning jämfört med gällande plan.
En vandring genom området kommer efter det att byggnationen färdigställts innehålla
mycket stora naturupplevelser men den helt opåverkade naturomgivningen förflyttas
några hundra meter till det läge där björkvegetationen minskar och övergår i
myrmarkområden och man får en första upplevelse av att komma upp i det orörda
omgivande fjällandskapet.
Noteras kan att planförslaget får en positiv inverkan för möjlighet till närrekreation då
vackra utsiktplatser blir enklare att nå med bil för personer med nedsatt rörlighet.
Planförslaget innebär ingen påverkan på Drottningleden.

KUNGSPLATÅN och FORSFALLET
     - nytt förslag -
KUNGSPLATÅN och FORSFALLET
     - nytt förslag -
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Konsekvensanalys Kungsleden Hemavan
Konsekvensanalys gällande förändrad bebyggelse längs Kungsledens inledande sträcka och
förändringens påverkan på närrekreation inom Hemavans sydsluttningar i närhet av Mortsbäcken
och Tvärbäcken. Denna analys är en bilaga till granskningshandlingen gällande ny detaljplan för
Björkfors 1:448, 1:5 m.fl i Hemavan - Kungsplatån och Forsfallet.

Bakgrund

Följande beskrivning försöker ge en sammanfattande bild av hur ett förslag till planändring
påverkar cirka 600 meter utav Kungsleden strax efter dess startpunkt vid Hemavans Naturum.
Planförslaget innebär en omfördelning av gällande byggrätter inom delar av det fritidshusområde
som utvecklats av Hemavan Fjällkedjan AB i ortens södra del. De delområden som berör
upplevelsen längs Kungsleden går under arbetsnamnen; Kungsplatån och Forsfallet. Sträckan är
inte bara av vikt såsom start av Kungsledens nuvarande 45 mil långa sträckning från Hemavan till
Abisko. Den är även av stor betydelse för att boende och besökare bekvämt skall kunna ta sig upp
på fjället från ortens södra delar under alla årstider.

Planmässiga förutsättning

Aktuellt planområde omfattas till stor del av en gällande detaljplan som upprättades 2012 och
vann laga kraft 2014-01-09. Till grund för denna detaljplan finns ett planprogram som kommunen
antog 2010. Planprogrammet omfattade en tänkbar utbyggnad av fritidshus, hotell och restaurang
längs Kungsleden upp till ett läge strax intill centrumliftens topp.

Utbyggnad inom delar av denna detaljplan är till stor del slutförda. Detta gäller två delområden
strax söder om Kungsleden; Klippkanten och Branten. Ett annat delområde norr om Kungsleden
har nyligen påbörjats och går under arbetsnamnet; Trollhöjden.

Övriga delar, Kungsplatån och Forsfallet, är ännu obebyggda. De innehåller en byggrätt på bort
emot 80-90 boendeenheter i form av flerfamiljslägenheter samt ett hotell. Det är dessa outnyttjade
byggrätter som förslaget till förnyad detaljplan avser.

Samråd för aktuellt planförslag har hållits under 2019. I samband med detta samråd framställdes
vikten av en tydlig konsekvensanalys för Kungsledens påverkan. Inför detaljplanens
granskningsomgång har några mindre justeringar gjorts. Avstånd mellan Kungsleden och
byggnader har utökats och byggförbud på tomtmark (s.k prickmark) har lagts till för att minska
påverkan längs leden. Följande analys är baserad på denna granskningshandling.

Bild planprogram

Beskrivning av Kungsledens inledande sträcka fram till planområdet

Kungsledens startar idag vid Hemavans Naturum. Byggnaden ligger i utkanten av Hemavans
bostadsbebyggelse strax intill Hemavans Högfjällshotell. Ovanstående kartbild visar den första
dryga kilometer innan man når upp i fjällmiljön. En inledande sträcka på knappa 500 meter går
längs en grusad smal väg mellan fritidshus i söder och Fjällbotaniska trädgården och det alpina
området i norr. Sträckningen är belyst och samnyttjas vintertid som transportsträcka (ski-in) från
de pistade skidbackarna. Efter att ha passerat nära bostadsområdet ”Branten” i söder passerar
leden genom ett tunnelrör under en nyanlagd pist med lift. Intill denna tunnel passerar biltrafik till
området via ett separat rör. Kungsleden går sedan upp över dessa rör så man inte ska behöva
korsa bilvägen. Efter ytterligare ca hundra meter leds sommarleden över en gångbro. Gångbron är
inte färdigställd men beräknas vara klar inför sommarsäsongen 2021. Efter att ha passerat läget
för denna bro når man in i aktuellt planområde.

Beskrivning av Kungsledens nuvarande sträckning genom planområdet enligt
gällande detaljplan

Kungsleden har nyligen fått ett justerat läge i enlighet med gällande detaljplan. Fram till i år
korsade leden tvärs över det delområde som går under arbetsnamnet Kungsplatån. Området är,
som ovan nämnts, ännu obebyggt och består av björkskog. Det nya läget går istället nära en brant
sluttning ner mot bostadsområdet ”Klippkanten” och erbjuder nu vackra vyer ut över landskapet i
söder. Norr om denna nya sträckning finns de aktuella byggrätterna. Detaljplanen medger bl.a.
flerfamiljshus i tre plan längs en inledande sträcka på cirka hundra meter. Byggrätten kan
möjliggöra trevåningshus med mellan 30 och 35 lägenheter beroende på hur dessa planeras. En
alternativ planering har projekterats med tre stycken flerfamiljshus i form av tvåvånings radhus
och en avstyckning är i dagsläget färdigställd med 13 bostadsfastigheter. Avståndet mellan
Kungsleden (mätt från dess mitt) fram till bostadsfastigheterna är mellan 10 och 17 meter.

Öster om dessa bostäder finns en byggrätt för hotell som omfattar upp till 3000 m2 vilket kan
motsvara upp till 30-60 boendeenheter beroende på val av koncept i form av lägenhetshotell eller
konventionella rum. Byggnaden höjd är begränsad till tre våningsplan. Avståndet från
Kungsledens mitt fram till byggrätten är som mest 30 och som minst 5 meter. Kungsleden
passerar sen intill en utsiktsplats/rastplats som i dagligt tal går under namnet ”Vacker utsikt”. Mätt
från denna rastplats är avståndet till hotellbyggnaden som minst 21 meter.

Kungsleden följer därefter den vandringstig som tidigare var Drottningledens inledande dryga
hundra meter. Väster om denna finns byggrätter för 20-25 lägenheter i två våningsplan. Avståndet
från leden till dessa är som minst 38 meter.

Efter att Drottningsleden viker av öster ut mot Laisaliden fortsätter Kungsleden längs en
nyskapad sträckning ett stycke närmare Tvärbäcken än förut. Sträckan går fortsatt igenom
björkskog. Efter ett par hundra meter når den förnyade Kungsleden sin tidigare sträckning. Efter
ytterligare närmare hundra meter minskar björkvegetationen och man får fri utsikt över myrmark i
väster och Mortsfjället i öster. Här förändras naturupplevelsen påtagligt och man får en första
upplevelse av att komma upp i fjällvärlden.

Bild från kommunmöte

Beskrivning av Kungsledens nuvarande sträckning enligt förslag till förnyad
detaljplan

Planförslaget innebär en omfördelning samt minskning av byggrätter längs Kungsleden. Den
totala byggrätten minskar från ca 9500 m2 till en maximal yta av cirka 6500 m2. Samtidigt
förlängs utbyggnaden med bostäder i Kungsledens omedelbara närhet med ca 200 meter.
Den inledande sträckan, efter att ha nått in i planområdet fram till nämnda utsiktsplats, innebär en
påtaglig förändring. Gällande trevåningsbebyggelse med 60-65 boendeenheter i lägenhet samt
hotell ersätts av maximalt 11 stycken enfamiljshus i två våningsplan. Minsta avståndet mellan
Kungsledens mitt ökas till minst 15 meter genom införandet av byggförbud (prickmark) inom
tomtmark. Avstånder  mot Vacker utsikt blir minst 36 meter. Ett gestaltningsprogram säkerställer
att husen får en diskret och väl sammanhållen utformning, vilket även gäller övriga hus mot
Kungsleden.

Sträckan mellan utsiktsplatsen och läget där Drottningleden viker av, innebär ingen ändring som
påverkar upplevelsen längs leden. Här lämnar leden planområdet. Strax öster om
Drottningsledens startpunkt finns en nylagd rekreationsplats med eldstad. Härifrån stiger
Kungsleden nu genom björkskogen, ett 30-tal meter från Tvärbäcken, och närmar sig succesivt
åter planområdet. Kungsleden når nu en sträckning på cirka 200 meter som också innebär en
påtaglig förändring. En grupp fritidshus föreslås på ännu ej planlagd mark. Fem enfamiljshus
(vilka även kan utformas som parhus) ligger utmed Kungsledens närhet. Minsta avståndet mellan
Kungsledens mitt fram till närmaste hus är minst 15 meter genom att införandet av byggförbud
(prickmark) inom tomtmark. Närmaste avstånd till tomtgräns är 10 meter.

Bild från kommunmöte OBS - tre gavelhus måste bli två vid vacker utsikt = fotoshopfix.

Analys av förändringens påverkan på Kungsleden och närrekreationen.

För att få en samlad bild av hur det nya planförslaget påverkar den förnyade dragning
som nu genomförs av Kungsleden i förhållande till gällande detaljplan kan man dela in
det aktuella området i i tre tydligt avskilda delområden som vi kallar A, B och C (se sid.
3). Ett första delområde består av den sydvästligaste sträckan på Kungsplatån med
byggrätter för flerfamiljshus som ersätts med enfamiljshus. Det avsnitt illustreras av
nedanstående figur kallad; sektion A. Sektionen visar det läge där byggnaderna ligger
som närmast Kungsleden. I detta delområde minskas byggnationen från tre stycken
trevånings flerfamiljshus till sex stycken tvåvånings enfamiljshus.

Förändringen för delområde A kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) ökas från 10 till 15 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt minskas från max tre plan med en högsta höjd
av 10 meter till max två plan med en högsta höjd av 9 meter.

- Byggrätten, med en potential för 15-25 lägenheter beroende på tilltänkt
planlösning, minskas från drygt 2000 m2 BTA till max 6 lägenheter med en
totaltyta på cirka 900 m2 BTA.

- Byggnadsstrukturen förändras från möjliga volymer med östvästlig
utbredning (se föregående 3D-illustratioer) till en glesare struktur där kilar av
naturmark delar in bostadshusen i grupper om tre och tre.

Ett andra delområde består av den sydöstligaste sträckan på Kungsplatån med byggrätter
för ett hotell som ersätts med enfamiljshus. Det avsnitt illustreras av nedanstående figur;
sektion B. I detta delområde minskas byggnationen från en trevånings hotellbyggnad till
fem stycken tvåvånings enfamiljshus.

Förändringen för delområde B kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) ökas från 16,5 till 27 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt minskas från max tre plan med en högsta höjd
av 10 meter till max två plan med en högsta höjd av 9 meter.

- Byggrätten, med en potential för 30-60 hotellenheter beroende på tilltänkt
planlösning, minskas från max 3000 m2 BTA till max 5 lägenheter med en
totaltyta på cirka 750 m2 BTA.

- Byggnadsstrukturen förändras från en sammanhängande volym (se
föregående 3D-illustratioer) till en glesare struktur där kilar av naturmark delar
in bostadshusen i grupper om tre och två.

Ett tredje delområde består av den nordöstligaste sträckan på Forsfallet. Här tillskapas
byggrätter för enplans bostadshus för en eller två familjer. Det avsnittet illustreras av
nedanstående figur; sektion C.

Förändringen för delområde C kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) blir som närmast 15 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt maximeras till ett plan och en högsta höjd av 5
meter.

- Byggrätten, där påverkan på Kungsleden kan bedömas som störst, omfattar
5 husvolymer med en största totalyta på drygt 1000 m2 BTA.

Inom tilltänkt planområde finns ytterligare byggrätter. Dessa ligger på ett väsentligt
större längd- och/eller höjdavstånd till Kungsleden varför dess påverkan inte illustrerats
med någon sektion. Byggrätterna omfattar idag flerfamiljshus med cirka 10-15
lägenheter. Dessa ersätts med byggrätter för enfamiljs- alternativt parhus för som mest
18 lägenheter.

Sammanfattning

Den nya sträckning av Kungsleden som nu genomförs genom planområdet innebär att
naturupplevelsen förändras från en vandring i tät björkskog till ett läge med utsikt över
fjällandskap i söder och öster. Vandringen utmed bebyggelse kommer i och med
planändringen att förlängas med 300 meter samtidigt som påverkan av byggnadsvolymer
inom delområde A och B kommer minskas.
En samlad bedömning av bebyggelsens påverkan för närrekreation och konsekvenser för
vandring utmed Kungsleden kommer även i det nya planförslaget innebära en påtaglig
påverkan på naturupplevelsen, men den kommer inte förändras i någon väsentlig
omfattning jämfört med gällande plan.
En vandring genom området kommer efter det att byggnationen färdigställts innehålla
mycket stora naturupplevelser men den helt opåverkade naturomgivningen förflyttas
några hundra meter till det läge där björkvegetationen minskar och övergår i
myrmarkområden och man får en första upplevelse av att komma upp i det orörda
omgivande fjällandskapet.
Noteras kan att planförslaget får en positiv inverkan för möjlighet till närrekreation då
vackra utsiktplatser blir enklare att nå med bil för personer med nedsatt rörlighet.
Planförslaget innebär ingen påverkan på Drottningleden.

Nordväst SydöstSektion A

6



Bilaga Konsekvensanalys Kungsleden

16,5

27,0

Vacker Utsikt

Hotell i bef plan

Hus i föreslagen
ny plan Kungsleden

Be
fin

tli
g 

by
gg

rä
tts

-
gr

än
s 

fö
r h

ot
el

l

Fö
re

sl
ag

en
 b

yg
gr

ät
ts

-
gr

än
s 

fö
r h

us

Storbäcken/
Mortsbäcken

min. 15,0
Tvärbäcken/
Mortsbäcken

By
gg

rä
tts

-g
rä

ns

Kungsleden

Konsekvensanalys Kungsleden Hemavan
Konsekvensanalys gällande förändrad bebyggelse längs Kungsledens inledande sträcka och
förändringens påverkan på närrekreation inom Hemavans sydsluttningar i närhet av Mortsbäcken
och Tvärbäcken. Denna analys är en bilaga till granskningshandlingen gällande ny detaljplan för
Björkfors 1:448, 1:5 m.fl i Hemavan - Kungsplatån och Forsfallet.

Bakgrund

Följande beskrivning försöker ge en sammanfattande bild av hur ett förslag till planändring
påverkar cirka 600 meter utav Kungsleden strax efter dess startpunkt vid Hemavans Naturum.
Planförslaget innebär en omfördelning av gällande byggrätter inom delar av det fritidshusområde
som utvecklats av Hemavan Fjällkedjan AB i ortens södra del. De delområden som berör
upplevelsen längs Kungsleden går under arbetsnamnen; Kungsplatån och Forsfallet. Sträckan är
inte bara av vikt såsom start av Kungsledens nuvarande 45 mil långa sträckning från Hemavan till
Abisko. Den är även av stor betydelse för att boende och besökare bekvämt skall kunna ta sig upp
på fjället från ortens södra delar under alla årstider.

Planmässiga förutsättning

Aktuellt planområde omfattas till stor del av en gällande detaljplan som upprättades 2012 och
vann laga kraft 2014-01-09. Till grund för denna detaljplan finns ett planprogram som kommunen
antog 2010. Planprogrammet omfattade en tänkbar utbyggnad av fritidshus, hotell och restaurang
längs Kungsleden upp till ett läge strax intill centrumliftens topp.

Utbyggnad inom delar av denna detaljplan är till stor del slutförda. Detta gäller två delområden
strax söder om Kungsleden; Klippkanten och Branten. Ett annat delområde norr om Kungsleden
har nyligen påbörjats och går under arbetsnamnet; Trollhöjden.

Övriga delar, Kungsplatån och Forsfallet, är ännu obebyggda. De innehåller en byggrätt på bort
emot 80-90 boendeenheter i form av flerfamiljslägenheter samt ett hotell. Det är dessa outnyttjade
byggrätter som förslaget till förnyad detaljplan avser.

Samråd för aktuellt planförslag har hållits under 2019. I samband med detta samråd framställdes
vikten av en tydlig konsekvensanalys för Kungsledens påverkan. Inför detaljplanens
granskningsomgång har några mindre justeringar gjorts. Avstånd mellan Kungsleden och
byggnader har utökats och byggförbud på tomtmark (s.k prickmark) har lagts till för att minska
påverkan längs leden. Följande analys är baserad på denna granskningshandling.

Bild planprogram

Beskrivning av Kungsledens inledande sträcka fram till planområdet

Kungsledens startar idag vid Hemavans Naturum. Byggnaden ligger i utkanten av Hemavans
bostadsbebyggelse strax intill Hemavans Högfjällshotell. Ovanstående kartbild visar den första
dryga kilometer innan man når upp i fjällmiljön. En inledande sträcka på knappa 500 meter går
längs en grusad smal väg mellan fritidshus i söder och Fjällbotaniska trädgården och det alpina
området i norr. Sträckningen är belyst och samnyttjas vintertid som transportsträcka (ski-in) från
de pistade skidbackarna. Efter att ha passerat nära bostadsområdet ”Branten” i söder passerar
leden genom ett tunnelrör under en nyanlagd pist med lift. Intill denna tunnel passerar biltrafik till
området via ett separat rör. Kungsleden går sedan upp över dessa rör så man inte ska behöva
korsa bilvägen. Efter ytterligare ca hundra meter leds sommarleden över en gångbro. Gångbron är
inte färdigställd men beräknas vara klar inför sommarsäsongen 2021. Efter att ha passerat läget
för denna bro når man in i aktuellt planområde.

Beskrivning av Kungsledens nuvarande sträckning genom planområdet enligt
gällande detaljplan

Kungsleden har nyligen fått ett justerat läge i enlighet med gällande detaljplan. Fram till i år
korsade leden tvärs över det delområde som går under arbetsnamnet Kungsplatån. Området är,
som ovan nämnts, ännu obebyggt och består av björkskog. Det nya läget går istället nära en brant
sluttning ner mot bostadsområdet ”Klippkanten” och erbjuder nu vackra vyer ut över landskapet i
söder. Norr om denna nya sträckning finns de aktuella byggrätterna. Detaljplanen medger bl.a.
flerfamiljshus i tre plan längs en inledande sträcka på cirka hundra meter. Byggrätten kan
möjliggöra trevåningshus med mellan 30 och 35 lägenheter beroende på hur dessa planeras. En
alternativ planering har projekterats med tre stycken flerfamiljshus i form av tvåvånings radhus
och en avstyckning är i dagsläget färdigställd med 13 bostadsfastigheter. Avståndet mellan
Kungsleden (mätt från dess mitt) fram till bostadsfastigheterna är mellan 10 och 17 meter.

Öster om dessa bostäder finns en byggrätt för hotell som omfattar upp till 3000 m2 vilket kan
motsvara upp till 30-60 boendeenheter beroende på val av koncept i form av lägenhetshotell eller
konventionella rum. Byggnaden höjd är begränsad till tre våningsplan. Avståndet från
Kungsledens mitt fram till byggrätten är som mest 30 och som minst 5 meter. Kungsleden
passerar sen intill en utsiktsplats/rastplats som i dagligt tal går under namnet ”Vacker utsikt”. Mätt
från denna rastplats är avståndet till hotellbyggnaden som minst 21 meter.

Kungsleden följer därefter den vandringstig som tidigare var Drottningledens inledande dryga
hundra meter. Väster om denna finns byggrätter för 20-25 lägenheter i två våningsplan. Avståndet
från leden till dessa är som minst 38 meter.

Efter att Drottningsleden viker av öster ut mot Laisaliden fortsätter Kungsleden längs en
nyskapad sträckning ett stycke närmare Tvärbäcken än förut. Sträckan går fortsatt igenom
björkskog. Efter ett par hundra meter når den förnyade Kungsleden sin tidigare sträckning. Efter
ytterligare närmare hundra meter minskar björkvegetationen och man får fri utsikt över myrmark i
väster och Mortsfjället i öster. Här förändras naturupplevelsen påtagligt och man får en första
upplevelse av att komma upp i fjällvärlden.

Bild från kommunmöte

Beskrivning av Kungsledens nuvarande sträckning enligt förslag till förnyad
detaljplan

Planförslaget innebär en omfördelning samt minskning av byggrätter längs Kungsleden. Den
totala byggrätten minskar från ca 9500 m2 till en maximal yta av cirka 6500 m2. Samtidigt
förlängs utbyggnaden med bostäder i Kungsledens omedelbara närhet med ca 200 meter.
Den inledande sträckan, efter att ha nått in i planområdet fram till nämnda utsiktsplats, innebär en
påtaglig förändring. Gällande trevåningsbebyggelse med 60-65 boendeenheter i lägenhet samt
hotell ersätts av maximalt 11 stycken enfamiljshus i två våningsplan. Minsta avståndet mellan
Kungsledens mitt ökas till minst 15 meter genom införandet av byggförbud (prickmark) inom
tomtmark. Avstånder  mot Vacker utsikt blir minst 36 meter. Ett gestaltningsprogram säkerställer
att husen får en diskret och väl sammanhållen utformning, vilket även gäller övriga hus mot
Kungsleden.

Sträckan mellan utsiktsplatsen och läget där Drottningleden viker av, innebär ingen ändring som
påverkar upplevelsen längs leden. Här lämnar leden planområdet. Strax öster om
Drottningsledens startpunkt finns en nylagd rekreationsplats med eldstad. Härifrån stiger
Kungsleden nu genom björkskogen, ett 30-tal meter från Tvärbäcken, och närmar sig succesivt
åter planområdet. Kungsleden når nu en sträckning på cirka 200 meter som också innebär en
påtaglig förändring. En grupp fritidshus föreslås på ännu ej planlagd mark. Fem enfamiljshus
(vilka även kan utformas som parhus) ligger utmed Kungsledens närhet. Minsta avståndet mellan
Kungsledens mitt fram till närmaste hus är minst 15 meter genom att införandet av byggförbud
(prickmark) inom tomtmark. Närmaste avstånd till tomtgräns är 10 meter.

Bild från kommunmöte OBS - tre gavelhus måste bli två vid vacker utsikt = fotoshopfix.

Analys av förändringens påverkan på Kungsleden och närrekreationen.

För att få en samlad bild av hur det nya planförslaget påverkar den förnyade dragning
som nu genomförs av Kungsleden i förhållande till gällande detaljplan kan man dela in
det aktuella området i i tre tydligt avskilda delområden som vi kallar A, B och C (se sid.
3). Ett första delområde består av den sydvästligaste sträckan på Kungsplatån med
byggrätter för flerfamiljshus som ersätts med enfamiljshus. Det avsnitt illustreras av
nedanstående figur kallad; sektion A. Sektionen visar det läge där byggnaderna ligger
som närmast Kungsleden. I detta delområde minskas byggnationen från tre stycken
trevånings flerfamiljshus till sex stycken tvåvånings enfamiljshus.

Förändringen för delområde A kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) ökas från 10 till 15 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt minskas från max tre plan med en högsta höjd
av 10 meter till max två plan med en högsta höjd av 9 meter.

- Byggrätten, med en potential för 15-25 lägenheter beroende på tilltänkt
planlösning, minskas från drygt 2000 m2 BTA till max 6 lägenheter med en
totaltyta på cirka 900 m2 BTA.

- Byggnadsstrukturen förändras från möjliga volymer med östvästlig
utbredning (se föregående 3D-illustratioer) till en glesare struktur där kilar av
naturmark delar in bostadshusen i grupper om tre och tre.

Ett andra delområde består av den sydöstligaste sträckan på Kungsplatån med byggrätter
för ett hotell som ersätts med enfamiljshus. Det avsnitt illustreras av nedanstående figur;
sektion B. I detta delområde minskas byggnationen från en trevånings hotellbyggnad till
fem stycken tvåvånings enfamiljshus.

Förändringen för delområde B kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) ökas från 16,5 till 27 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt minskas från max tre plan med en högsta höjd
av 10 meter till max två plan med en högsta höjd av 9 meter.

- Byggrätten, med en potential för 30-60 hotellenheter beroende på tilltänkt
planlösning, minskas från max 3000 m2 BTA till max 5 lägenheter med en
totaltyta på cirka 750 m2 BTA.

- Byggnadsstrukturen förändras från en sammanhängande volym (se
föregående 3D-illustratioer) till en glesare struktur där kilar av naturmark delar
in bostadshusen i grupper om tre och två.

Ett tredje delområde består av den nordöstligaste sträckan på Forsfallet. Här tillskapas
byggrätter för enplans bostadshus för en eller två familjer. Det avsnittet illustreras av
nedanstående figur; sektion C.

Förändringen för delområde C kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) blir som närmast 15 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt maximeras till ett plan och en högsta höjd av 5
meter.

- Byggrätten, där påverkan på Kungsleden kan bedömas som störst, omfattar
5 husvolymer med en största totalyta på drygt 1000 m2 BTA.

Inom tilltänkt planområde finns ytterligare byggrätter. Dessa ligger på ett väsentligt
större längd- och/eller höjdavstånd till Kungsleden varför dess påverkan inte illustrerats
med någon sektion. Byggrätterna omfattar idag flerfamiljshus med cirka 10-15
lägenheter. Dessa ersätts med byggrätter för enfamiljs- alternativt parhus för som mest
18 lägenheter.

Sammanfattning

Den nya sträckning av Kungsleden som nu genomförs genom planområdet innebär att
naturupplevelsen förändras från en vandring i tät björkskog till ett läge med utsikt över
fjällandskap i söder och öster. Vandringen utmed bebyggelse kommer i och med
planändringen att förlängas med 300 meter samtidigt som påverkan av byggnadsvolymer
inom delområde A och B kommer minskas.
En samlad bedömning av bebyggelsens påverkan för närrekreation och konsekvenser för
vandring utmed Kungsleden kommer även i det nya planförslaget innebära en påtaglig
påverkan på naturupplevelsen, men den kommer inte förändras i någon väsentlig
omfattning jämfört med gällande plan.
En vandring genom området kommer efter det att byggnationen färdigställts innehålla
mycket stora naturupplevelser men den helt opåverkade naturomgivningen förflyttas
några hundra meter till det läge där björkvegetationen minskar och övergår i
myrmarkområden och man får en första upplevelse av att komma upp i det orörda
omgivande fjällandskapet.
Noteras kan att planförslaget får en positiv inverkan för möjlighet till närrekreation då
vackra utsiktplatser blir enklare att nå med bil för personer med nedsatt rörlighet.
Planförslaget innebär ingen påverkan på Drottningleden.

Konsekvensanalys Kungsleden Hemavan
Konsekvensanalys gällande förändrad bebyggelse längs Kungsledens inledande sträcka och
förändringens påverkan på närrekreation inom Hemavans sydsluttningar i närhet av Mortsbäcken
och Tvärbäcken. Denna analys är en bilaga till granskningshandlingen gällande ny detaljplan för
Björkfors 1:448, 1:5 m.fl i Hemavan - Kungsplatån och Forsfallet.

Bakgrund

Följande beskrivning försöker ge en sammanfattande bild av hur ett förslag till planändring
påverkar cirka 600 meter utav Kungsleden strax efter dess startpunkt vid Hemavans Naturum.
Planförslaget innebär en omfördelning av gällande byggrätter inom delar av det fritidshusområde
som utvecklats av Hemavan Fjällkedjan AB i ortens södra del. De delområden som berör
upplevelsen längs Kungsleden går under arbetsnamnen; Kungsplatån och Forsfallet. Sträckan är
inte bara av vikt såsom start av Kungsledens nuvarande 45 mil långa sträckning från Hemavan till
Abisko. Den är även av stor betydelse för att boende och besökare bekvämt skall kunna ta sig upp
på fjället från ortens södra delar under alla årstider.

Planmässiga förutsättning

Aktuellt planområde omfattas till stor del av en gällande detaljplan som upprättades 2012 och
vann laga kraft 2014-01-09. Till grund för denna detaljplan finns ett planprogram som kommunen
antog 2010. Planprogrammet omfattade en tänkbar utbyggnad av fritidshus, hotell och restaurang
längs Kungsleden upp till ett läge strax intill centrumliftens topp.

Utbyggnad inom delar av denna detaljplan är till stor del slutförda. Detta gäller två delområden
strax söder om Kungsleden; Klippkanten och Branten. Ett annat delområde norr om Kungsleden
har nyligen påbörjats och går under arbetsnamnet; Trollhöjden.

Övriga delar, Kungsplatån och Forsfallet, är ännu obebyggda. De innehåller en byggrätt på bort
emot 80-90 boendeenheter i form av flerfamiljslägenheter samt ett hotell. Det är dessa outnyttjade
byggrätter som förslaget till förnyad detaljplan avser.

Samråd för aktuellt planförslag har hållits under 2019. I samband med detta samråd framställdes
vikten av en tydlig konsekvensanalys för Kungsledens påverkan. Inför detaljplanens
granskningsomgång har några mindre justeringar gjorts. Avstånd mellan Kungsleden och
byggnader har utökats och byggförbud på tomtmark (s.k prickmark) har lagts till för att minska
påverkan längs leden. Följande analys är baserad på denna granskningshandling.

Bild planprogram

Beskrivning av Kungsledens inledande sträcka fram till planområdet

Kungsledens startar idag vid Hemavans Naturum. Byggnaden ligger i utkanten av Hemavans
bostadsbebyggelse strax intill Hemavans Högfjällshotell. Ovanstående kartbild visar den första
dryga kilometer innan man når upp i fjällmiljön. En inledande sträcka på knappa 500 meter går
längs en grusad smal väg mellan fritidshus i söder och Fjällbotaniska trädgården och det alpina
området i norr. Sträckningen är belyst och samnyttjas vintertid som transportsträcka (ski-in) från
de pistade skidbackarna. Efter att ha passerat nära bostadsområdet ”Branten” i söder passerar
leden genom ett tunnelrör under en nyanlagd pist med lift. Intill denna tunnel passerar biltrafik till
området via ett separat rör. Kungsleden går sedan upp över dessa rör så man inte ska behöva
korsa bilvägen. Efter ytterligare ca hundra meter leds sommarleden över en gångbro. Gångbron är
inte färdigställd men beräknas vara klar inför sommarsäsongen 2021. Efter att ha passerat läget
för denna bro når man in i aktuellt planområde.

Beskrivning av Kungsledens nuvarande sträckning genom planområdet enligt
gällande detaljplan

Kungsleden har nyligen fått ett justerat läge i enlighet med gällande detaljplan. Fram till i år
korsade leden tvärs över det delområde som går under arbetsnamnet Kungsplatån. Området är,
som ovan nämnts, ännu obebyggt och består av björkskog. Det nya läget går istället nära en brant
sluttning ner mot bostadsområdet ”Klippkanten” och erbjuder nu vackra vyer ut över landskapet i
söder. Norr om denna nya sträckning finns de aktuella byggrätterna. Detaljplanen medger bl.a.
flerfamiljshus i tre plan längs en inledande sträcka på cirka hundra meter. Byggrätten kan
möjliggöra trevåningshus med mellan 30 och 35 lägenheter beroende på hur dessa planeras. En
alternativ planering har projekterats med tre stycken flerfamiljshus i form av tvåvånings radhus
och en avstyckning är i dagsläget färdigställd med 13 bostadsfastigheter. Avståndet mellan
Kungsleden (mätt från dess mitt) fram till bostadsfastigheterna är mellan 10 och 17 meter.

Öster om dessa bostäder finns en byggrätt för hotell som omfattar upp till 3000 m2 vilket kan
motsvara upp till 30-60 boendeenheter beroende på val av koncept i form av lägenhetshotell eller
konventionella rum. Byggnaden höjd är begränsad till tre våningsplan. Avståndet från
Kungsledens mitt fram till byggrätten är som mest 30 och som minst 5 meter. Kungsleden
passerar sen intill en utsiktsplats/rastplats som i dagligt tal går under namnet ”Vacker utsikt”. Mätt
från denna rastplats är avståndet till hotellbyggnaden som minst 21 meter.

Kungsleden följer därefter den vandringstig som tidigare var Drottningledens inledande dryga
hundra meter. Väster om denna finns byggrätter för 20-25 lägenheter i två våningsplan. Avståndet
från leden till dessa är som minst 38 meter.

Efter att Drottningsleden viker av öster ut mot Laisaliden fortsätter Kungsleden längs en
nyskapad sträckning ett stycke närmare Tvärbäcken än förut. Sträckan går fortsatt igenom
björkskog. Efter ett par hundra meter når den förnyade Kungsleden sin tidigare sträckning. Efter
ytterligare närmare hundra meter minskar björkvegetationen och man får fri utsikt över myrmark i
väster och Mortsfjället i öster. Här förändras naturupplevelsen påtagligt och man får en första
upplevelse av att komma upp i fjällvärlden.

Bild från kommunmöte

Beskrivning av Kungsledens nuvarande sträckning enligt förslag till förnyad
detaljplan

Planförslaget innebär en omfördelning samt minskning av byggrätter längs Kungsleden. Den
totala byggrätten minskar från ca 9500 m2 till en maximal yta av cirka 6500 m2. Samtidigt
förlängs utbyggnaden med bostäder i Kungsledens omedelbara närhet med ca 200 meter.
Den inledande sträckan, efter att ha nått in i planområdet fram till nämnda utsiktsplats, innebär en
påtaglig förändring. Gällande trevåningsbebyggelse med 60-65 boendeenheter i lägenhet samt
hotell ersätts av maximalt 11 stycken enfamiljshus i två våningsplan. Minsta avståndet mellan
Kungsledens mitt ökas till minst 15 meter genom införandet av byggförbud (prickmark) inom
tomtmark. Avstånder  mot Vacker utsikt blir minst 36 meter. Ett gestaltningsprogram säkerställer
att husen får en diskret och väl sammanhållen utformning, vilket även gäller övriga hus mot
Kungsleden.

Sträckan mellan utsiktsplatsen och läget där Drottningleden viker av, innebär ingen ändring som
påverkar upplevelsen längs leden. Här lämnar leden planområdet. Strax öster om
Drottningsledens startpunkt finns en nylagd rekreationsplats med eldstad. Härifrån stiger
Kungsleden nu genom björkskogen, ett 30-tal meter från Tvärbäcken, och närmar sig succesivt
åter planområdet. Kungsleden når nu en sträckning på cirka 200 meter som också innebär en
påtaglig förändring. En grupp fritidshus föreslås på ännu ej planlagd mark. Fem enfamiljshus
(vilka även kan utformas som parhus) ligger utmed Kungsledens närhet. Minsta avståndet mellan
Kungsledens mitt fram till närmaste hus är minst 15 meter genom att införandet av byggförbud
(prickmark) inom tomtmark. Närmaste avstånd till tomtgräns är 10 meter.

Bild från kommunmöte OBS - tre gavelhus måste bli två vid vacker utsikt = fotoshopfix.

Analys av förändringens påverkan på Kungsleden och närrekreationen.

För att få en samlad bild av hur det nya planförslaget påverkar den förnyade dragning
som nu genomförs av Kungsleden i förhållande till gällande detaljplan kan man dela in
det aktuella området i i tre tydligt avskilda delområden som vi kallar A, B och C (se sid.
3). Ett första delområde består av den sydvästligaste sträckan på Kungsplatån med
byggrätter för flerfamiljshus som ersätts med enfamiljshus. Det avsnitt illustreras av
nedanstående figur kallad; sektion A. Sektionen visar det läge där byggnaderna ligger
som närmast Kungsleden. I detta delområde minskas byggnationen från tre stycken
trevånings flerfamiljshus till sex stycken tvåvånings enfamiljshus.

Förändringen för delområde A kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) ökas från 10 till 15 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt minskas från max tre plan med en högsta höjd
av 10 meter till max två plan med en högsta höjd av 9 meter.

- Byggrätten, med en potential för 15-25 lägenheter beroende på tilltänkt
planlösning, minskas från drygt 2000 m2 BTA till max 6 lägenheter med en
totaltyta på cirka 900 m2 BTA.

- Byggnadsstrukturen förändras från möjliga volymer med östvästlig
utbredning (se föregående 3D-illustratioer) till en glesare struktur där kilar av
naturmark delar in bostadshusen i grupper om tre och tre.

Ett andra delområde består av den sydöstligaste sträckan på Kungsplatån med byggrätter
för ett hotell som ersätts med enfamiljshus. Det avsnitt illustreras av nedanstående figur;
sektion B. I detta delområde minskas byggnationen från en trevånings hotellbyggnad till
fem stycken tvåvånings enfamiljshus.

Förändringen för delområde B kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) ökas från 16,5 till 27 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt minskas från max tre plan med en högsta höjd
av 10 meter till max två plan med en högsta höjd av 9 meter.

- Byggrätten, med en potential för 30-60 hotellenheter beroende på tilltänkt
planlösning, minskas från max 3000 m2 BTA till max 5 lägenheter med en
totaltyta på cirka 750 m2 BTA.

- Byggnadsstrukturen förändras från en sammanhängande volym (se
föregående 3D-illustratioer) till en glesare struktur där kilar av naturmark delar
in bostadshusen i grupper om tre och två.

Ett tredje delområde består av den nordöstligaste sträckan på Forsfallet. Här tillskapas
byggrätter för enplans bostadshus för en eller två familjer. Det avsnittet illustreras av
nedanstående figur; sektion C.

Förändringen för delområde C kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) blir som närmast 15 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt maximeras till ett plan och en högsta höjd av 5
meter.

- Byggrätten, där påverkan på Kungsleden kan bedömas som störst, omfattar
5 husvolymer med en största totalyta på drygt 1000 m2 BTA.

Inom tilltänkt planområde finns ytterligare byggrätter. Dessa ligger på ett väsentligt
större längd- och/eller höjdavstånd till Kungsleden varför dess påverkan inte illustrerats
med någon sektion. Byggrätterna omfattar idag flerfamiljshus med cirka 10-15
lägenheter. Dessa ersätts med byggrätter för enfamiljs- alternativt parhus för som mest
18 lägenheter.

Sammanfattning

Den nya sträckning av Kungsleden som nu genomförs genom planområdet innebär att
naturupplevelsen förändras från en vandring i tät björkskog till ett läge med utsikt över
fjällandskap i söder och öster. Vandringen utmed bebyggelse kommer i och med
planändringen att förlängas med 300 meter samtidigt som påverkan av byggnadsvolymer
inom delområde A och B kommer minskas.
En samlad bedömning av bebyggelsens påverkan för närrekreation och konsekvenser för
vandring utmed Kungsleden kommer även i det nya planförslaget innebära en påtaglig
påverkan på naturupplevelsen, men den kommer inte förändras i någon väsentlig
omfattning jämfört med gällande plan.
En vandring genom området kommer efter det att byggnationen färdigställts innehålla
mycket stora naturupplevelser men den helt opåverkade naturomgivningen förflyttas
några hundra meter till det läge där björkvegetationen minskar och övergår i
myrmarkområden och man får en första upplevelse av att komma upp i det orörda
omgivande fjällandskapet.
Noteras kan att planförslaget får en positiv inverkan för möjlighet till närrekreation då
vackra utsiktplatser blir enklare att nå med bil för personer med nedsatt rörlighet.
Planförslaget innebär ingen påverkan på Drottningleden.

Väst Öst

Sektion B

Sydväst Nordöst
Sektion C
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Bilaga Konsekvensanalys Kungsleden

Konsekvensanalys Kungsleden Hemavan
Konsekvensanalys gällande förändrad bebyggelse längs Kungsledens inledande sträcka och
förändringens påverkan på närrekreation inom Hemavans sydsluttningar i närhet av Mortsbäcken
och Tvärbäcken. Denna analys är en bilaga till granskningshandlingen gällande ny detaljplan för
Björkfors 1:448, 1:5 m.fl i Hemavan - Kungsplatån och Forsfallet.

Bakgrund

Följande beskrivning försöker ge en sammanfattande bild av hur ett förslag till planändring
påverkar cirka 600 meter utav Kungsleden strax efter dess startpunkt vid Hemavans Naturum.
Planförslaget innebär en omfördelning av gällande byggrätter inom delar av det fritidshusområde
som utvecklats av Hemavan Fjällkedjan AB i ortens södra del. De delområden som berör
upplevelsen längs Kungsleden går under arbetsnamnen; Kungsplatån och Forsfallet. Sträckan är
inte bara av vikt såsom start av Kungsledens nuvarande 45 mil långa sträckning från Hemavan till
Abisko. Den är även av stor betydelse för att boende och besökare bekvämt skall kunna ta sig upp
på fjället från ortens södra delar under alla årstider.

Planmässiga förutsättning

Aktuellt planområde omfattas till stor del av en gällande detaljplan som upprättades 2012 och
vann laga kraft 2014-01-09. Till grund för denna detaljplan finns ett planprogram som kommunen
antog 2010. Planprogrammet omfattade en tänkbar utbyggnad av fritidshus, hotell och restaurang
längs Kungsleden upp till ett läge strax intill centrumliftens topp.

Utbyggnad inom delar av denna detaljplan är till stor del slutförda. Detta gäller två delområden
strax söder om Kungsleden; Klippkanten och Branten. Ett annat delområde norr om Kungsleden
har nyligen påbörjats och går under arbetsnamnet; Trollhöjden.

Övriga delar, Kungsplatån och Forsfallet, är ännu obebyggda. De innehåller en byggrätt på bort
emot 80-90 boendeenheter i form av flerfamiljslägenheter samt ett hotell. Det är dessa outnyttjade
byggrätter som förslaget till förnyad detaljplan avser.

Samråd för aktuellt planförslag har hållits under 2019. I samband med detta samråd framställdes
vikten av en tydlig konsekvensanalys för Kungsledens påverkan. Inför detaljplanens
granskningsomgång har några mindre justeringar gjorts. Avstånd mellan Kungsleden och
byggnader har utökats och byggförbud på tomtmark (s.k prickmark) har lagts till för att minska
påverkan längs leden. Följande analys är baserad på denna granskningshandling.

Bild planprogram

Beskrivning av Kungsledens inledande sträcka fram till planområdet

Kungsledens startar idag vid Hemavans Naturum. Byggnaden ligger i utkanten av Hemavans
bostadsbebyggelse strax intill Hemavans Högfjällshotell. Ovanstående kartbild visar den första
dryga kilometer innan man når upp i fjällmiljön. En inledande sträcka på knappa 500 meter går
längs en grusad smal väg mellan fritidshus i söder och Fjällbotaniska trädgården och det alpina
området i norr. Sträckningen är belyst och samnyttjas vintertid som transportsträcka (ski-in) från
de pistade skidbackarna. Efter att ha passerat nära bostadsområdet ”Branten” i söder passerar
leden genom ett tunnelrör under en nyanlagd pist med lift. Intill denna tunnel passerar biltrafik till
området via ett separat rör. Kungsleden går sedan upp över dessa rör så man inte ska behöva
korsa bilvägen. Efter ytterligare ca hundra meter leds sommarleden över en gångbro. Gångbron är
inte färdigställd men beräknas vara klar inför sommarsäsongen 2021. Efter att ha passerat läget
för denna bro når man in i aktuellt planområde.

Beskrivning av Kungsledens nuvarande sträckning genom planområdet enligt
gällande detaljplan

Kungsleden har nyligen fått ett justerat läge i enlighet med gällande detaljplan. Fram till i år
korsade leden tvärs över det delområde som går under arbetsnamnet Kungsplatån. Området är,
som ovan nämnts, ännu obebyggt och består av björkskog. Det nya läget går istället nära en brant
sluttning ner mot bostadsområdet ”Klippkanten” och erbjuder nu vackra vyer ut över landskapet i
söder. Norr om denna nya sträckning finns de aktuella byggrätterna. Detaljplanen medger bl.a.
flerfamiljshus i tre plan längs en inledande sträcka på cirka hundra meter. Byggrätten kan
möjliggöra trevåningshus med mellan 30 och 35 lägenheter beroende på hur dessa planeras. En
alternativ planering har projekterats med tre stycken flerfamiljshus i form av tvåvånings radhus
och en avstyckning är i dagsläget färdigställd med 13 bostadsfastigheter. Avståndet mellan
Kungsleden (mätt från dess mitt) fram till bostadsfastigheterna är mellan 10 och 17 meter.

Öster om dessa bostäder finns en byggrätt för hotell som omfattar upp till 3000 m2 vilket kan
motsvara upp till 30-60 boendeenheter beroende på val av koncept i form av lägenhetshotell eller
konventionella rum. Byggnaden höjd är begränsad till tre våningsplan. Avståndet från
Kungsledens mitt fram till byggrätten är som mest 30 och som minst 5 meter. Kungsleden
passerar sen intill en utsiktsplats/rastplats som i dagligt tal går under namnet ”Vacker utsikt”. Mätt
från denna rastplats är avståndet till hotellbyggnaden som minst 21 meter.

Kungsleden följer därefter den vandringstig som tidigare var Drottningledens inledande dryga
hundra meter. Väster om denna finns byggrätter för 20-25 lägenheter i två våningsplan. Avståndet
från leden till dessa är som minst 38 meter.

Efter att Drottningsleden viker av öster ut mot Laisaliden fortsätter Kungsleden längs en
nyskapad sträckning ett stycke närmare Tvärbäcken än förut. Sträckan går fortsatt igenom
björkskog. Efter ett par hundra meter når den förnyade Kungsleden sin tidigare sträckning. Efter
ytterligare närmare hundra meter minskar björkvegetationen och man får fri utsikt över myrmark i
väster och Mortsfjället i öster. Här förändras naturupplevelsen påtagligt och man får en första
upplevelse av att komma upp i fjällvärlden.

Bild från kommunmöte

Beskrivning av Kungsledens nuvarande sträckning enligt förslag till förnyad
detaljplan

Planförslaget innebär en omfördelning samt minskning av byggrätter längs Kungsleden. Den
totala byggrätten minskar från ca 9500 m2 till en maximal yta av cirka 6500 m2. Samtidigt
förlängs utbyggnaden med bostäder i Kungsledens omedelbara närhet med ca 200 meter.
Den inledande sträckan, efter att ha nått in i planområdet fram till nämnda utsiktsplats, innebär en
påtaglig förändring. Gällande trevåningsbebyggelse med 60-65 boendeenheter i lägenhet samt
hotell ersätts av maximalt 11 stycken enfamiljshus i två våningsplan. Minsta avståndet mellan
Kungsledens mitt ökas till minst 15 meter genom införandet av byggförbud (prickmark) inom
tomtmark. Avstånder  mot Vacker utsikt blir minst 36 meter. Ett gestaltningsprogram säkerställer
att husen får en diskret och väl sammanhållen utformning, vilket även gäller övriga hus mot
Kungsleden.

Sträckan mellan utsiktsplatsen och läget där Drottningleden viker av, innebär ingen ändring som
påverkar upplevelsen längs leden. Här lämnar leden planområdet. Strax öster om
Drottningsledens startpunkt finns en nylagd rekreationsplats med eldstad. Härifrån stiger
Kungsleden nu genom björkskogen, ett 30-tal meter från Tvärbäcken, och närmar sig succesivt
åter planområdet. Kungsleden når nu en sträckning på cirka 200 meter som också innebär en
påtaglig förändring. En grupp fritidshus föreslås på ännu ej planlagd mark. Fem enfamiljshus
(vilka även kan utformas som parhus) ligger utmed Kungsledens närhet. Minsta avståndet mellan
Kungsledens mitt fram till närmaste hus är minst 15 meter genom att införandet av byggförbud
(prickmark) inom tomtmark. Närmaste avstånd till tomtgräns är 10 meter.

Bild från kommunmöte OBS - tre gavelhus måste bli två vid vacker utsikt = fotoshopfix.

Analys av förändringens påverkan på Kungsleden och närrekreationen.

För att få en samlad bild av hur det nya planförslaget påverkar den förnyade dragning
som nu genomförs av Kungsleden i förhållande till gällande detaljplan kan man dela in
det aktuella området i i tre tydligt avskilda delområden som vi kallar A, B och C (se sid.
3). Ett första delområde består av den sydvästligaste sträckan på Kungsplatån med
byggrätter för flerfamiljshus som ersätts med enfamiljshus. Det avsnitt illustreras av
nedanstående figur kallad; sektion A. Sektionen visar det läge där byggnaderna ligger
som närmast Kungsleden. I detta delområde minskas byggnationen från tre stycken
trevånings flerfamiljshus till sex stycken tvåvånings enfamiljshus.

Förändringen för delområde A kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) ökas från 10 till 15 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt minskas från max tre plan med en högsta höjd
av 10 meter till max två plan med en högsta höjd av 9 meter.

- Byggrätten, med en potential för 15-25 lägenheter beroende på tilltänkt
planlösning, minskas från drygt 2000 m2 BTA till max 6 lägenheter med en
totaltyta på cirka 900 m2 BTA.

- Byggnadsstrukturen förändras från möjliga volymer med östvästlig
utbredning (se föregående 3D-illustratioer) till en glesare struktur där kilar av
naturmark delar in bostadshusen i grupper om tre och tre.

Ett andra delområde består av den sydöstligaste sträckan på Kungsplatån med byggrätter
för ett hotell som ersätts med enfamiljshus. Det avsnitt illustreras av nedanstående figur;
sektion B. I detta delområde minskas byggnationen från en trevånings hotellbyggnad till
fem stycken tvåvånings enfamiljshus.

Förändringen för delområde B kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) ökas från 16,5 till 27 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt minskas från max tre plan med en högsta höjd
av 10 meter till max två plan med en högsta höjd av 9 meter.

- Byggrätten, med en potential för 30-60 hotellenheter beroende på tilltänkt
planlösning, minskas från max 3000 m2 BTA till max 5 lägenheter med en
totaltyta på cirka 750 m2 BTA.

- Byggnadsstrukturen förändras från en sammanhängande volym (se
föregående 3D-illustratioer) till en glesare struktur där kilar av naturmark delar
in bostadshusen i grupper om tre och två.

Ett tredje delområde består av den nordöstligaste sträckan på Forsfallet. Här tillskapas
byggrätter för enplans bostadshus för en eller två familjer. Det avsnittet illustreras av
nedanstående figur; sektion C.

Förändringen för delområde C kan sammanfattas i det följande:

- Avståndet mellan Kungsleden (mätt från vandringsstigens mittlinje och till
närmaste möjliga byggrätt) blir som närmast 15 meter.

- Höjden på tillåten byggrätt maximeras till ett plan och en högsta höjd av 5
meter.

- Byggrätten, där påverkan på Kungsleden kan bedömas som störst, omfattar
5 husvolymer med en största totalyta på drygt 1000 m2 BTA.

Inom tilltänkt planområde finns ytterligare byggrätter. Dessa ligger på ett väsentligt
större längd- och/eller höjdavstånd till Kungsleden varför dess påverkan inte illustrerats
med någon sektion. Byggrätterna omfattar idag flerfamiljshus med cirka 10-15
lägenheter. Dessa ersätts med byggrätter för enfamiljs- alternativt parhus för som mest
18 lägenheter.

Sammanfattning

Den nya sträckning av Kungsleden som nu genomförs genom planområdet innebär att
naturupplevelsen förändras från en vandring i tät björkskog till ett läge med utsikt över
fjällandskap i söder och öster. Vandringen utmed bebyggelse kommer i och med
planändringen att förlängas med 300 meter samtidigt som påverkan av byggnadsvolymer
inom delområde A och B kommer minskas.
En samlad bedömning av bebyggelsens påverkan för närrekreation och konsekvenser för
vandring utmed Kungsleden kommer även i det nya planförslaget innebära en påtaglig
påverkan på naturupplevelsen, men den kommer inte förändras i någon väsentlig
omfattning jämfört med gällande plan.
En vandring genom området kommer efter det att byggnationen färdigställts innehålla
mycket stora naturupplevelser men den helt opåverkade naturomgivningen förflyttas
några hundra meter till det läge där björkvegetationen minskar och övergår i
myrmarkområden och man får en första upplevelse av att komma upp i det orörda
omgivande fjällandskapet.
Noteras kan att planförslaget får en positiv inverkan för möjlighet till närrekreation då
vackra utsiktplatser blir enklare att nå med bil för personer med nedsatt rörlighet.
Planförslaget innebär ingen påverkan på Drottningleden.
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Kungsleden vid det föreslagna planområdets norra gräns.
I fonden syns ledens delning mellan nya och gamla dragningen av leden.
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