Planläggningsbeskrivning – 2020-03-16

Gång- och cykelväg, väg 638, delen
väg mot Fjällporten till Tegefjällsvägen
Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur
projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut
som kommer att fattas.
Bakgrund, ändamål och syfte med projektet
Väg 638 Karolinervägen mellan Ullån och Duved är en del av den gamla huvudvägen genom Åredalen
och en viktig länk i det lokala vägnätet. Under de senaste åren har det byggts många nya bostäder i
området och det finns även flera målpunkter längs sträckan som är av betydelse för såväl näringsliv
som de boende. Trafikverket planerar att, i tre etapper, bygga gång- och cykelväg längs hela sträckan
Ullån – Duved. Aktuell vägplan omfattar deletappen mellan väg mot Fjällporten till Tegefjällsvägen.
Vägen är idag bitvis smal och har många kurvor och krön med dålig sikt. Trafiken är relativt intensiv
där gående och cyklister måste färdas på körbanan eftersom det inte finns någon separering för de
olika trafikslagen. Det saknas även möjliga alternativa vägar att gå och cykla på för att nå de viktigaste
målpunkterna i området.

TMALL 0109 Mall Planläggningsbeskrivning v. 3.0

Utgångspunkten ska vara att gång- och cykelvägen läggs friliggande med minst 2,5 m belagd bredd där
så är möjligt och att gång- och cykelvägen ska belysas. I tidigare planskede har förordats att gång- och
cykelvägen ska byggas på norra sidan om väg 638. Inom ramen för projektet har det även projekterats
för byte av fyra vägtrummor.

Vad har hänt?
Trafikverket har under 2014/2015 upprättat ett samrådsunderlag för sträckan Duved-Ullån där
projektet och dess förutsättningar och konsekvenser redovisats på en övergripande nivå. Efter
genomfört samråd med berörda enskilda och myndigheter har länsstyrelsen beslutat att projektet ej
kan antas ha betydande miljöpåverkan. Detta innebär att Vägplanen kommer att upprättas med en
miljöbeskrivning som redogör för projektets konsekvenser för människa och miljö.
Sträckan som studerades i samrådsunderlaget har inför kommande steg i planprocessen delats in i tre
etapper varav aktuell plan omfattar sträckan från väg mot Fjällporten till Tegefjällsvägen.
Den 24 september hölls ett samrådsmöte i föreningshuset i Duved för att samla in information och
synpunkter avseende kommande projektering av gång- och cykelvägen. Efter mötet skickades
samrådshandlingen på remiss till berörd kommun, länsstyrelsen och övriga berörda enligt upprättad
samrådskrets.

Under hösten/vintern 2019/2020 har ett förslag för utformning av gång- och cykelvägen upprättats.
Trafikverket har hållit ytterligare samråd med bland annat ett antal berörda fastighetsägare och Åre
kommun.
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Så här planerar vi arbetet

Nyhetsbrev 1 april 2010

När planförslaget nu är färdigt annonserar vi om detta och ställer ut förslaget för granskning under ca
fyra veckor, från 4 maj till 4 juni 2020. Direkt berörda kommer att underrättas via brev. Allmänhet,
myndigheter och andra intressenter har under granskningen möjlighet att lämna synpunkter på det
färdiga förslaget. Vid behov arbetar vi därefter in eventuella revideringar i planförslaget. Efter det
skickar vi det färdiga förslaget för fastställelseprövning.
Fastställelseprövningen innebär att den formella handläggningen av planen prövas av en så kallad
planprövningshandläggare inför godkännande av planen. Syftet med fastställelseprövningen är att
kontrollera att projektet har drivits enligt gällande lagstiftning, att tillräckliga samråd har hållits och
att hänsyn har tagits till miljö, markägare med mera.

Vad händer framöver?
Kompletterande geotekniska undersökningar i anslutning till planerade stödmurar kommer att
genomföras under våren 2020. Inför arbetet kommer brev med mer information skickas till berörda
fastighetsägare.
Under våren/sommaren kommer även provtagning i enskilda brunnar genomföras, berörda
fastighetsägare kommer att kontaktas av Trafikverket. Tidigare genomförd naturvärdesinventering
kommer även att kompletteras med en inventering av orkidéer och fjärilar längs sträckan samt en
inventering av ravinen i planområdets östra del.
När arbetet med vägplanen är avslutat och planen skickats in för fastställelse kommer arbetet med
bygghandlingen inledas.

När kan du påverka
Under perioden när vägplanen är utställd för granskning kan alla som anser sig vara berörda av de
planerade åtgärderna inkomma med synpunkter på det framtagna förslaget.
Samtliga synpunkter som inkommer under granskningsperioden sammanställs och bemöts i ett
granskningsutlåtande. Vid behov inarbetas justeringar i vägplanen inför fastställelsen.
Tider enligt nedan är preliminära.
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Fastställelseprövning
(hösten 2020)

Vill du veta mer?
Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig
till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida
www.trafikverket.se/nara-dig/projekt
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