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INLEDNING 

PLANERINGSARBETETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Turistanläggningarna i Tandådalen och Hundfjället i Sälenfjällen har behov av 
att kunna fortsätta expandera och utveckla sina anläggningar. Gällande över-
siktsplaner för området har blivit inaktuella till vissa delar och måste därför för-
nyas för att möta anläggningarnas framtida behov. 

Tandådalen & Hundfjället AB1) och Tandådalens Fjällhotell AB har därför gett 
FFNS Arkitekter i Falun i uppdrag att utarbeta en översiktsplan för hela Tandå-
dalen och Hundfjällsområdet. Planarbetet har utförts av arkitekterna Hans 
Göran Skogsjö och Sven Lindberg, fysisk planerare Marina Fyhr samt plan-
tekniker Lisbeth Nilsson. Samråd har skett med stadsarkitekt Hans Johansson.  

UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLANARBETET 

I översiktsplanen ska redovisas de allmänna intressen enligt 2 kap PBL och de 
miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användning av mark- och 
vattenområden. Vid redovisningen ska riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljö-
balken anges särskilt. 

Enligt PBL 4 kap 1 § ska framgå av planen, grunddragen i fråga om den av-
sedda användningen av mark- och vattenområden, kommunens syn på hur den 
byggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur kommunen avser att tillgo-
dose de redovisade riksintressena och iaktta gällande miljökvalitetsnormer. 
Översiktsplanens innebörd och konsekvenser ska kunna utläsas utan svårighet. 
Enligt PBL 4 kap 8 § ska i planbeskrivningen redovisas planeringsförutsättning-
arna, skälen till planens utformning och de åtgärder som kommunen avser att 
vidta för att fullfölja planen. Vidare ska redogöras för planens konsekvenser.  

Översiktsplanen för Tandådalen-Hundfjället ska översiktligt klargöra de förut-
sättningar som finns för områdets framtida utveckling, i första hand för de när-
maste 5-10 åren. 

Planen ska ange var marken ur allmän synpunkt är lämplig för utbyggnad av fri-
tidsboende, service, liftar, vägar m m. Utvecklingen inom planområdet ska över-
ensstämma med intentionerna för Sälenfjällens turistområde och dess natur- 
och friluftsvärden. 

Översiktsplanen ska ge ett underlag för beslut om fortsatt detaljplaneläggning, 
bygglov m m. 

1) Vid tidpunkten för revidering av översiktsplanen efter utställelse sker en bolagsförändring; 
Sälenstjärnan AB blir ägare med Tandådalen/Hundfjället som underställd driftenhet. Textjuste-
ringar har i det följande ej gjorts med anledning av denna förändring. 
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KOMMUNENS SYN PÅ ÖVERSIKTSPLANENS REDOVISNING 

Föreliggande översiktsplan för Tandådalen-Hundfjället har upprättats av FFNS 
Arkitekter i Falun på uppdrag av berörda fjällanläggningar. Planförslaget redovi-
sar anläggningarnas önskemål om utbyggnader och förändringar i form av 
boende, pist- och liftsystem, trafikförbättrande åtgärder m m. Planens beskriv-
ning och redovisning är dock utformad i samråd med kommunen. Synpunkter 
som framförts från kommunens sida i samband med planens upprättande, har i 
vissa avseenden varit styrande för översiktsplanens utformning, bl a vad gäller: 

 Redovisning av vilka förändringar som kan få prövas i denna översiktsplan 
och vilka önskemål om förändringar som ej prövas nu (s k Utredningsom-
råden). 

 Krav på redovisning av naturinventeringar, ledsystem, VA, anpassning av 
liftar till landskapsbild, kraftledningsproblematik, störningsaspekter, upp-
värmningsprinciper, problematik kring lavinfara etc. 

 Angivande av inom vilka områden förändring av markanvändningen ska 
föregås av detaljplaneläggning och angivande av vilka faktorer som ska 
beaktas vid detaljplaneläggning och bygglovprövning. 

I planbeskrivningen lämnas redogörelser för hur den byggda miljön ska utveck-
las och bevaras, redovisning av riksintressen/miljökvalitetsnormer och bedöm-
ningar om dessa kan tillgodoses. Dessutom redovisas de genomförandeåtgär-
der som vilar på kommunen (vissa avgränsade uppgifter, då huvudansvaret för 
genomförande i detta fall åvilar anläggningarna). 

Eftersom föreliggande beskrivning och planutformning granskats av kommunen 
kan sägas att redovisningen i princip återspeglar kommunens syn på hur olika 
frågor hanteras i enlighet med direktiven i 4 kap PBL. Kommunen tar successivt 
ställning till den fördjupade översiktsplanen och dess innehåll i samband med 
de olika handläggningsstegen; samråd med därpå följande samrådsredogörel-
se, utställning, utlåtande och slutligen prövning om översiktsplanen ska antas. 

PLANENS UPPLÄGG OCH INNEHÅLL 

Översiktsplanen anger riktlinjer för markanvändning, byggande och detalj-
planeläggning. Den visar också hur olika allmänna intressen som t ex natur- och 
kulturvård, friluftsliv, skogsbruk och kommunikationer kan tillgodoses. 

Översiktsplanen består av en textdel samt två separata kartor - en rekommen-
dationskarta i skala 1:10 000, en illustrationskarta i skala 1:10 000. Kartorna 
redovisas nerförminskade sist i textdelen. Visst underlagsmaterial har samman-
ställts och redovisas på kartor och i handlingar som bifogas planen.  
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Översiktsplanens textdel har följande innehåll: 

Under rubriken Översiktsplanen - en sammanfattning - redovisas planens 
huvudidéer och vilka förändringar som planeras. 

I avsnittet Planeringsförutsättningar ges bakgrundsfakta om olika intressen och 
förutsättningar samt en beskrivning av nuvarande markanvändning och för-
hållanden. 

Under rubriken Översiktsplanen och dess konsekvenser görs i den första delen, 
Planens konsekvenser i sin helhet, sammanfattande ämnesvisa beskrivningar 
av de förändringar planen i sin helhet innebär samt en bedömning av de kon-
sekvenser förändringarna medför. I den andra delen, Konsekvenser av framtida 
markanvändning, görs mer detaljerade konsekvensbeskrivningar av förändring-
arna avseende Liftar och Pister, Bebyggelseområden samt Vägar och Parke-
ringar. 

I avsnittet Områdesvisa beskrivningar finns beskrivningar över samtliga delom-
råden som redovisas på rekommendationskartan. Riktlinjer i form av rekom-
mendationer anger hur de olika delområdena får nyttjas och hur olika intressen 
ska tas till vara. 

SAMRÅD 

Byggnadsnämnden godkände översiktsplanen för samråd 2000-12-14. Planen 
har därefter varit på samrådsremiss under tiden 2001-01-11 – 2001-03-05. 
Inkomna synpunkter har ställts samman och bemötts i en av kommunen upp-
rättad samrådsredogörelse. Planförslaget har därefter bearbetats med utgångs-
punkt från inkomna synpunkter.  

UTSTÄLLNING 

Beslut om utställning har fattats av byggnadsnämnden 2001-11-08. Tiden för ut-
ställningen har varit fr o m 7 december 2001 t o m 7 februari 2002. Planförslaget 
har därefter i vissa avseenden reviderats 2002-04-16. Ny utställning eller ytter-
ligare handläggning har inte bedömts erforderlig med anledning av revideringen. 
Den reviderade översiktsplanen förs vidare till antagande. 
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ÖVERSIKTSPLANEN - en sammanfattning 
Översiktsplanen omfattar marken söder om Fjällvägen från Västra Kalvens 
nordostsida vid Pulsen och fram till anläggningarna vid Hundfjället samt ett om-
råde mellan Tandån och Fjällvägen (Joänget, Tandådalens reningsverk m m). 
Planområdet har anpassats till område R18 i den kommuntäckande översikts-
planen. Nedan ges en kort sammanfattning över planförslagets huvuddrag. 

Fritidsboende och service 

 Kraftigt ökat fritidsboende inom planområdet. Totalt ett tillskott på ca 6 100 
bäddar inberäknat pågående exploatering i Trollbäcken i Hundfjället. Ca 
3 225 bäddar inryms i Hundfjällets centrum och västerut, ca 1 500 mellan 
Hundfjället och Tandådalen och ca 1 400 nära Tandådalens centrum. Idag 
finns totalt ca 7 200 bäddar inom planområdet. Ett genomförande av över-
siktsplanen resulterar i en bäddkapacitet på ca 13 300 bäddar, vilket innebär 
nästan i en fördubbling av antalet bäddar jämfört med idag. Bäddkapaciteten 
idag och efter det att översiktsplanen genomförts, redovisas i tabell på nästa 
sida. 

 Området mellan Tandådalens centrum och Hundfjällets centrum exploateras 
för fritidsboende, service etc och de båda anläggningarna knyts därigenom 
samman. 

 Satsning på utveckling av framför allt Hundfjällets centrum med bl a nytt 
hotell, butiker etc. 

 Möjlighet att tillskapa anläggningar för informations- och serviceändamål etc 
invid infarten från Fjällvägen mot Tandådalens centrum. 

Pister och liftar 

 Hundfjällets nordostsida tas i anspråk för utförsåkning. 

 Sammankoppling av pist- och liftsystemen på Hundfjället och Västra Kalven 
genom en ny stollift över dalgången väster om Röda Byn. 

Vägar/trafik 

 Stjärnvägen blir en länk som genom ny bebyggelse längs vägen knyter sam-
man anläggningarna i Tandådalen och Hundfjället. 
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 Cirkulationsplatser vid avfarterna från Fjällvägen mot Tandådalens centrum 
samt i korsningen mellan Kalvtjärnsvägen och Stjärnvägen. Eventuell om-
byggnad av avfarten från Fjällvägen mot Hundfjällets centrum.  

Parkeringar 

 Måttlig utökning av antalet p-platser för dagturister till anläggningarna i 
Tandådalen och Hundfjället. Totalt ett tillskott på ca 650 p-platser varav 300 
i Tandådalen och 350 i Hundfjället. 

Redovisning av bäddkapaciteten 

I nedanstående tabell redovisas bäddkapaciteten i Tandådalen - Hundfjället 
både för befintlig bebyggelse och för den bebyggelse som tillkommer enligt 
översiktsplanen.  

Område Användning Befintlig be-
byggelse  

Utbyggnad enligt denna översikts-
plan 

Hundfjällets C och västerut 
   

Bf1 MHF-stugorna Stugby 50 bäddar 75 bäddar (husv.) 
Bf2 Ottarstugorna Tomter 50 bäddar  
Bf3 Joänget Tomter 70 bäddar  
Bf4 Joängets fjällgård Stugby 

Husv.camping 
40 bäddar        
150 bäddar 

150 bäddar 

Bf5 Trollbäcken Lägenh/tomter. 250 bäddar 1400 bäddar (dpl klar). Utbyggn. pågår 
Bf6 Trollbäcken, etapp 2 Lägenh/tomter.  750 bäddar 
Bf7 Hundfjällets stugby Stugby 450 bäddar 50 bäddar 
Bf10 Väggens stugby Stugby  400 bäddar 
Cc1 Hundfjällets centrum  Hotell 500 bäddar 400 bäddar 
Summa: 
 

 1560 bäddar 3225 bäddar 

Område mellan Hundfjället 
och Tandådalen 

   

Bb1 Tandådalens personalbo. Lägenheter 100 bäddar 75 bäddar 
Bf8 Hundfj. stugby, etapp 2 Stugby  300 bäddar 
Bf9 Fjälldalen park Stugby/lägenh.  1100 bäddar 
Summa: 
 

 100 bäddar 1475 bäddar 

Tandådalens C och österut 
   

Bc1 Caravans Club Husv.camping 2250 bäddar  
Bf11 Tand. fjällvillor Stugby 500 bäddar 100 bäddar (dpl klar) 
Bf12 Tand. Fjällvillor, nordost Stugby  750 bäddar 
Bf13 Fjällhotellet väst Stugby 

Husv.camping 
 
300 bäddar 

650 bäddar/tillskott 350 bäddar  
då husvagnscampingen tas bort 

Bf14 Grå byn Stugby 600 bäddar  
Bf15 Röda byn Stugby 1000 bäddar  
Bf16 Kalvåsen Tomter 250 bäddar  
Bh1 Tandådalens fjällhotell Stugby/Hotell 410 bäddar 200 bäddar 
Bh2 Panoramalägenheterna Stugby 200 bäddar  
Summa: 
 

 5510 bäddar 1400 bäddar 

Summa totalt:  7170 bäddar + 6100 bäddar 
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

ÖVERGRIPANDE – RIKSINTRESSEN 

Infrastruktur 

Fjällvägen har efter samrådet uppgraderats till riksväg 71. Vägen är av riks-
intresse enligt MB (Miljöbalken) 3 kap 8 §. Detta innebär att vägens funktioner 
ska skyddas så att god transportkvalitet och närhet till andra regioner erhålls, 
god tillgänglighet för samtliga trafikanter som färdas både längs och tvärs vägen 
uppnås, god trafiksäkerhet och god miljö vad gäller hälsa, skydd av stads- och 
landskapsbild samt en god estetisk utformning erhålls. 

Turism och friluftsliv 

Transtrandsfjällen är landets sydligaste fjällmassiv och samtidigt landets inten-
sivast besökta vintersportort. Även under sommartid har fjällen många besö-
kare. Allmänt används idag benämningen Sälenfjällen för denna del, varvid av-
ses fjällområden och vintersportanläggningar från Kläppen i söder till Näsfjället i 
norr.  

Transtrandsfjällen är av stor betydelse för turism och rörligt friluftsliv och är 
därför av riksintresse enligt MB (Miljöbalken) 3 kap 6 § samt 4 kap 1 och 2 §§. 
Eftersom hela planområdet omfattas av riksintresse enligt ovan, har det inte be-
dömts nödvändigt att redovisa förhållandet på särskild underlagskarta. 

MILJÖBALKEN 

Gällande miljökvalitetsnormer  

Kommuner och myndigheter är skyldiga att i sin prövning och tillståndsgivning 
tillse att gällande miljökvalitetsnormer uppfylls. All verksamhet omfattas, t ex 
även fritidsaktiviteter och trafik. Planering och planläggning ska göras på sådant 
sätt att möjligheterna att uppfylla normerna underlättas. Varje kommun ska 
kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls inom kommunen eller kommer att 
uppfyllas när normen om maximala värden börjar gälla. För närvarande gäller 
en förordning för utomhusluft och en förordning för fisk- och musselvatten. 

Förordningen för utomhusluft innehåller normer för maximala värden på före-
komst av kvävedioxid och kväveoxid, svaveldioxid, bly samt partiklar (PM 10). 

Förordningen för fisk- och musselvatten har trätt i kraft i september 2001. 
Musselvatten berör endast delar av västkusten. Föreskrifter om vilka fiskevatten 
som berörs kommer att träda i kraft först 2002-04-01.  
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Storslagen fjällmiljö 

Miljöbalken som trädde ikraft den 1 januari 1999, syftar till att främja en hållbar 
utveckling. I miljöbalken har bestämmelser från de tidigare 15 viktigaste lagarna 
på miljöområdet inarbetats. Riksdagen har antagit 15 nationella miljökvalitets-
mål som ska vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken. Av motivtexten 
till Miljöbalken (prop 1997/98:45) framgår att de nationella miljömålen ska ge 
vägledning för att bedöma vad en hållbar utveckling innebär och därigenom 
vara vägledande vid tillämpningen av bestämmelserna i miljöbalken. 

Det tionde miljömålet är storslagen fjällmiljö. ”Fjällen ska ha en hög grad av ur-
sprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden 
och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyd-
das mot ingrepp och andra störningar.” 

GÄLLANDE PLANER 

Översiktsplaner 

Kommunfullmäktige i Malung antog den 18 december 1990 en kommun-
täckande översiktsplan. Till beslutet hörde att ”Områdesplan för Tandådalen-
Hundfjället”, antagen av KF 1987-06-30, gäller för rekommendationsområde 
R18 samt ”Områdesplan för Sälenfjällsvägen”, antagen av KF 1983-06-28, 
gäller för rekommendationsområde R10. Områdesplanen för Tandådalen-Hund-
fjället täcker så gott som hela det nu aktuella planområdet. 

Gränsande till planområdet pågår planering för liftförbindelse mellan Tandå-
dalen och Högfjällshotellet/Lindvallen. Ett förslag till översiktsplan, ”Liftsystem 
mellan Lindvallen och Tandådalen”, har varit på samråd under juli-september 
1998. Tidplan för den fortsatta hanteringen av denna plan kan idag inte anges. 

Den nu aktuella översiktsplanen ersätter följande rekommendationsområden i 
den kommuntäckande översiktsplanen: 

 Hela R18 (”Områdesplan för Tandådalen-Hundfjället”) utom en mindre del i 
öster som ingår i samrådsförslaget för översiktsplan ”Liftsystem mellan Lind-
vallen och Tandådalen”.  

 R119 (kompletterande bebyggelse vid Hundfjället) 

 Två små områden av R10 (strövområde öster om Hundfjället respektive 
aktivitetsområde väster om Fjällhotellet i ”Områdesplan för Sälenfjällsvägen”) 

 En liten del av R251 på Hundfjället 
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Detaljplaner m m 

Följande detaljplaner gäller inom området (01-10-29): 

L48 Lägenhetshus vid Fjällvillorna laga kraft 2000-05-18 

L47 Hundfjället Tomtområde II laga kraft 2000-05-18 

L46 Tandådalens Skishop laga kraft 2000-02-09 

L38 Hundfjället Toppstuga laga kraft 1997-08-29 

L36 Tandådalens Centrum - utökad parkering laga kraft 1995-09-22 

L35 Tandådalens Värdshus - utbyggnad laga kraft 1995-07-24 

L34 Hundfjället, parkering laga kraft 1995-07-12 

L32 Tandådalens Fjällhotell kontor/konferensdel laga kraft 1994-07-20 

T88 Västra Kalven laga kraft 1993-09-23 

L31 Tandådalen Fjällhotell laga kraft 1991-10-17 

L29 Hundfjällets konferenscenter laga kraft 1990-06-22 

L28 Del av Besparingsskogen 1:1 Fjällvillor laga kraft 1990-05-29 

L27 Fjällkyrka med församlingslokal i Tandådalen laga kraft 1990-05-17 

L26 Sporthall och bostäder i Tandådalen laga kraft 1989-12-22 

L25 Hundfjället - Cafeteria laga kraft 1988-10-07 

L24 Tandådalens centrum laga kraft 1988-06-01 

L23 Fjällvillor del av Besparingsskogen 1:1 laga kraft 1987-12-21 

L22 Hundfjället del av fastställd  1987-08-13 

L21 Södra Kalven fastställd  1987-03-27 

L19 Joänget fastställd  1986-04-02 

L18 Hundfjället fastställd  1986-02-06 

L16 Tandådalens Wärdshus fastställd  1985-03-13 

L15 Fjällkyrka i Tandådalen fastställd  1984-05-10 

T42 Västra Kalven fastställd  1984-02-22 

L11 Besparingsskogen 1:1 (Caravan club) fastställd  1981-08-27 

L10 Kalvheden fastställd  1980-10-07 

L6 Vissa områden i Tandådalen (nio kartor) fastställd  1969-12-17 
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BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR 

Service 

Fjällanläggningarna vid Tandådalen och Hundfjället har ett rikt utbud av service 
av olika slag. Här finns restauranger och barer, sport- och livsmedelsbutiker, 
bad- och relaxanläggningar etc. Omedelbart utanför planområdet, norr om Fjäll-
vägen vid korsningen mot Tandådalens centrum, finns dessutom en större livs-
medelsbutik och bensinstation. 

De större byggnaderna som finns inom planområdet och som inrymmer olika 
former av serviceverksamhet presenteras kortfattat nedan.  

I Hundfjället centrum finns Hundfjällscenter som förutom boende, inrymmer 
reception, restauranger, relaxavdelning, nattklubb och konferensavdelning. I 
centrum finns också Hundfjällets värdshus samt en byggnad som innehåller 
skiduthyrning, omklädningsrum, hamburgerrestaurang etc. Uppe på Hundfjället 
ligger Hundfjällets toppstuga med servering och restaurang. 

Mellan Tandådalen och Hundfjället, i sluttningen omedelbart söder om Fjäll-
vägen, ligger två större förrådsbyggnader som används för Tandådalens rädd-
ningsstation samt till garage och verkstäder för fjällanläggningarna. I området 
finns även en fördelningsstation för el och förråd för Malungs elverk. 

I Tandådalens centrum finns Tandådalens Fjällhotell (innehåller reception, 
restauranger, relaxavdelning samt nattklubb och konferensavdelning), Tandå-
dalens Wärdshus (innehåller restaurang, café, kiosk samt värmestuga), Tandå-
dalens Skishop (innehåller sportshop, skiduthyrning, liftkortsförsäljning, stug-
uthyrning, kontor), restaurang Glazziären, ICA Tandådalen samt Tandådalens 
Fjällkyrka. 

I Östra Tandådalen finns Pulsenanläggningen som innehåller restaurang, café, 
kiosk, värmestuga och sportshop. 

Omedelbart utanför planområdet, norr om infarten från Fjällvägen mot Tandå-
dalens centrum, finns ett större affärshus med bl a livsmedelsförsäljning (Vivo) 
samt kläd- och presentbutiker. Här finns också en automatstation för bensinför-
säljning. 

Boende 

Vid fjällanläggningarna i Tandådalen och Hundfjället finns ett stort utbud av fri-
tidsboende i olika former som hotell, lägenheter, stugor och husvagnscamping. 
Bebyggelsen är huvudsakligen koncentrerad till området runt dalstationerna vid  
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Hundfjället och vid Tandådalens centrum. Inom planområdet finns idag sam-
manlagt ca 7 000 bäddar för fritidsboende. Utanför planområdet norr om Fjäll-
vägen finns dessutom ett stort antal bäddar i stugor och stugbyar belägna nära 
skidanläggningarna i Tandådalen och Hundfjället. De boendeanläggningar som 
finns inom planområdet presenteras kortfattat nedan. 

I eller nära Hundfjället centrum finns Joängets Fjällgård, Trollbäcken (Hund-
fjällets tomtområde), Hundfjällets stugby, Hundfjällets hotellannex och Hund-
fjällscenter med bostadsrättslägenheter. Trollbäcken och Hundfjällets stugby ut-
görs av fritidshus med relativt tät exploatering. I Joängets Fjällgård finns förutom 
fritidshus även en husvagnscamping. Utbyggnad av boendet pågår för när-
varande i Trollbäcken väster om Hundfjället centrum. 

I Tandådalens centrum finns Fjällvillorna, Tandådalen stugby, Tandådalens 
Fjällhotell, Panoramalägenheterna, Grå byn och Röda byn. I dessa områden 
finns fritidshus och lägenheter med tät exploatering. Direkt norr om centrum 
finns husvagnscampingen Caravan Club. 

Öster om Tandådalens centrum ligger Kalvåsen, ett mindre område med enskilt 
ägda fritidshus. 

Perifert utanför liftsystemen, finns inom planområdet i Hundfjällets västra del 
MHF-stugorna, Ottarstugorna och Joänget. I dessa områden finns äldre fritids-
hus i varierande storlek. 

Renodlade personalbostäder finns i två byggnader i området mellan Tandå-
dalen och Hundfjället, i en byggnad i anslutning till Hundfjällets stugby samt i två 
byggnader väster om infarten till Hundfjällets centrum. 

Norr om Fjällvägen finns en omfattande fritidshusbebyggelse. De flesta husen 
är friliggande eller parhus på enskilt ägda tomter. I området finns också ett antal 
stugbyar. Mellan Salbäcksheden i väster och V:a Färdkällan i öster finns idag 
fritidshus med en bäddkapacitet på ungefär 9 000 bäddar. Enligt gällande 
detaljplaner finns utrymme för ytterligare ca 2 000 bäddar. 

FRILUFTSLIV 

Pister och liftar 

Hundfjällets norrsluttningar och Västra Kalvens väst-, norr- och ostsluttningar 
används för utförsåkning. De preparerade pisterna har varierande svårighets-
grad allt ifrån den mycket branta Väggenbacken vid Hundfjället till flacka barn- 
och familjebackar. Fallhöjden är som störst 240 m i såväl Hundfjällets som  
Tandådalens backsystem. 
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Totalt finns inom området 52 nedfarter och 35 liftar inklusive transportliften 
mellan Tandådalen och Hundfjället. 

Spår- och leder 

Inom området finns ett flertal skidspår och leder Här finns såväl elljusspår och 
motionsspår som långa spår och leder för turåkning. Många av spåren utgår 
från Tandådalen eller Hundfjället eller knyter ihop de båda anläggningarna. Runt 
Västra Kalven går ett mycket välfrekventerat utflyktsspår och från Hundfjället 
finns spår västerut. Både spåret runt Västra Kalven och spåren från Hundfjället 
har anslutning till leder i området, bl a runt Hundfjället eller österut mot Östra 
Kalven och Storfjället.  

Allmän skotertrafik är förbjuden längs dalgångarna mellan Östra och Västra 
Kalven samt mellan Västra Kalven och Hundfjället. Skotertrafik för allmänheten 
får därför bara ske längs markerad östvästlig led parallellt med Fjällvägen norr 
om anläggningarna. Denna led fortsätter västerut längs Stora Tandån och 
österut vidare mot Högfjällshotellet. Organiserade skotersafarin från Hundfjällets 
centrum till Lindalens fäbod söder om Västra Kalven anordnas längs en särskild 
led i dalgången mellan Västra Kalven och Hundfjället. Övrig skotertrafik utgörs 
av arbetsfordon från anläggningarna. 

Allmän skoterled och skidled korsar Fjällvägen öster om Caravan Club och 
väster om infarten till Hundfjällets centrum. Framför allt är korsningen öster om 
Caravan Club hårt trafikerad av många turåkare och skotrar. En översiktlig 
studie gjordes sommaren 2001 angående möjligheten att anordna planskilda 
korsningar mellan skid-/skoterleder och Fjällvägen. För korsningen väster om 
infarten till Hundfjället, visar studien att det bör vara möjligt att anlägga en tunnel 
för skid- och skoteråkare under Fjällvägen omedelbart väster om infarten till 
fjällanläggningen. Tunneln kommer att prövas i detaljplanen för Hundfjället cent-
rum, som handläggs parallellt med denna översiktsplan. Väster om Caravan 
Club är terrängen sådan att det bedöms svårt att anordna en planfri korsning. 
Studien visar att en skid-/skoterbro ger stora ingrepp i landskapsbilden och be-
döms dessutom vara dyrbar. Ett tunnelalternativ kan eventuellt vara möjligt, i så 
fall troligen något längre västerut än nuvarande korsningsläge, men förutsätter 
att Fjällvägen kan höjas tillräckligt mycket. Möjligheter att anordna en tunnel 
under Fjällvägen öster om Caravan Club liksom utformning av tunnel med an-
slutningar vid Hundfjället centrum förutsätts studeras i samand med att Väg-
verket påbörjar utredning/projektering av ombyggnader av fyrvägskorsningarna 
vid Tandådalen respektive Hundfjället. Om det visar sig omöjligt att bygga om 
korsningen öster om Caravan Club så att den blir planskild, har kommunen i 
samrådsredogörelsen bedömt att den nuvarande plankorsningen ur trafiksäker-
hetssynpunkt tills vidare kan accepteras, eftersom siktförhållandena på platsen 
är goda. 
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TRAFIK 

Anläggningarna vid Tandådalen och Hundfjället nås med bil eller buss från 
Fjällvägen (rv 71). Tre större tillfarter finns till anläggningarna; infarten till 
Pulsen, infarten till Tandådalens centrum och infarten till Hundfjället centrum. 
Dessutom finns ett antal mindre tillfarter inom översiktsplaneområdet, bl a till-
farten till Caravan Club och till Tandådalens räddningsstation. Flera av tillfar-
terna är fyrvägskorsningar med anslutning även till bebyggelse och anlägg-
ningar norr om Fjällvägen. Mellan Tandådalens centrum och Hundfjället cent-
rum finns en internväg, Stjärnvägen.  

Vid högtrafik kan trafikstockningar uppstå, framför allt i korsningen med Fjäll-
vägen vid Tandådalens centrum. Korsningen är en fyrvägskorsning med relativt 
stor trafik även tvärs över Fjällvägen och bör snarast byggas om till en cirkula-
tionsplats. Vägverket har 1993 gjort en idéskiss där fyrvägskorsningen ersätts 
med en cirkulationsplats. Även fyrvägskorsningen vid Hundfjället centrum kan 
med tanke på förväntad trafikökning och behov av framkomlighet behöva 
byggas om. I förslaget till detaljplan för Hundfjället centrum har plats reserverats 
som ger möjlighet att anordna en cirkulationsplats även i denna korsning, om ett 
sådant utformningsalternativ skulle väljas.  

Vägverket har i sitt samrådsyttrande och yttrande över utställt förslag påpekat 
att utfarten mot Fjällvägen från Caravan Club är trafikfarlig och att en ny trafik-
matning till området därför bör ordnas. Utfarten är utbyggd enligt gällande detalj-
plan. För att förbättra trafiksäkerheten kan tre utfartsalternativ från Caravan 
Club vara tänkbara: 

 
- Nuvarande utfart behålls men förbättras 
- Utfart söderut mot Fjällhotellets tillfart  
- Nuvarande utfart stängs mot Fjällvägen och ansluter istället till en ny 

parallellväg längs rv 71 fram till Kalvtjärnsvägen/planerad rondell 

En lösning med ny utfart söderut är tveksam eftersom den innebär stora förän-
dringar av husvagnscampingens organisation, läge för reception m m samt att 
trafiken till och från campingen kommer att belasta tillfarten till Fjällhotellet. En 
parallellväg längs rv 71 kan befaras innebära negativa konsekvenser ur estetisk 
och miljömässig synpunkt. En närmare utredning om hur trafiksäkerheten kan 
förbättras såväl för Caravan Club som för Gilleråsvägens anslutning norrut, bör 
göras av Vägverket i samband med projektering av cirkulationsplats vid 
korsningen mot Tandådalens centrum.  

Dalatrafik trafikerar området med flera bussturer dagligen. Busshållplatser finns 
vid Fjällvägen. Södergående busslinje har dessutom hållplatser inne vid Tandå-
dalens och Hundfjället centrum. Mellan backarna i Sälenfjällen som tillhör 
Sälenstjärnan AB, och stugbyarna i området trafikerar även Sälenbussen, en 
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busslinje med flera turer dagligen. Veckoslutsbussar och abonnerade skidrese-
bussar går under högsäsong från Stockholm, Göteborg m fl orter. Anslutning till 
järnväg finns närmast i Malung respektive Mora. 

Längs Fjällvägens vägområde gäller enligt Väglagen 30 m generellt byggnads-
fritt avstånd. 

PARKERING 

Större parkeringar för besökare till anläggningarna finns vid Hundfjället centrum 
(ca 1300 bilplatser), vid Tandådalens centrum (ca 700 bilplatser) och vid Pulsen 
(ca 800 bilplatser). Boende i området har sin parkering på den egna tomten eller 
inom kvartersmark i närheten av sin fritidsbostad. 

HELIKOPTERLANDNINGSPLATS 

Vid mitten av 1990-talet förekom turistflygning med helikopter, där kortare turer 
gjordes över fjällen. Tillstånd för helikopterlandningsplats i Hundfjällets centrum 
gavs av luftfartsverket 1994. Tillståndet gällde i två år men har inte förnyats. 
Annan verksamhet förekommer numera på den plats som tillståndet gällde. I 
Tandådalen – Hundfjället förekommer idag viss uppvisningsverksamhet från 
armén någon enstaka gång under säsongen. Räddningshelikopter kan ibland 
behöva anlitas för att hämta skadade personer men dessa går ner där det är 
lämpligt.  

Någon permanent helikopterlandningsplats med tillstånd finns i dag inte i Sälen-
fjällen. Eftersom behov av permanent landningsplats inte har uttalats inom plan-
området tas denna fråga inte upp till övervägande i denna översiktsplan. 

STRANDSKYDD 

Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag. Syftet med strand-
skyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara 
goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Strandskyddet omfat-
tar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medel-
vattenstånd (MB 7 kap 13 och 14 §). 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer (i detta fall läns-
styrelsen) får förordna att ett strandskyddsområde som avses ingå i en detalj-
plan eller omfattas av områdesbestämmelser enligt PBL (1987:10) inte längre 
ska vara omfattat av strandskydd, om det finns särskilda skäl (MB 7 kap 15§). 

Inom planområdet för Tandådalen-Hundfjället råder strandskydd för stora områ-
den då det inom planområdet finns rikligt med vattendrag (åar, bäckar, diken 
etc). Vid detaljplaneläggning av utbyggnadsområden inom planen som berörs 
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av strandskydd måste kommunen ansöka om upphävande av strandskyddet 
genom särskild framställan till Länsstyrelsen. En förutsättning för att strand-
skyddet ska kunna upphävas är att särskilda skäl kan åberopas, exempelvis att 
planerat nyttjande inte hindrar allmänhetens tillgänglighet till stranden, och enligt 
utförd naturinventering, livsvillkoren för djur- eller växtlivet inte försämras. 

NATURMILJÖ 

Planområdet omfattar de norra delarna av Hundfjället och Västra Kalven samt 
delar av dalgången norr om och mellan de båda fjällen. Högsta punkten på 
Västra Kalven är 865 m ö h och ligger inom planområdet. Högsta punkten på 
Hundfjället är 926 m ö h och finns utanför planområdet. Inom planområdet ligger 
den högsta delen av Hundfjället på nivån 870 m ö h. Trädgränsen ligger på 
nivån ca 750 m ö h och övre delen av fjällen utgörs således av kalfjäll. 

Stora delar av planområdets fjällsluttningar består av gles tallskog med inslag 
av granskogsbestånd. Den planare marken nedanför fjällen består mestadels av 
mer eller mindre öppen sankmark genombruten av åsar och torrare partier med 
gles tallskog. 

I de ravinområden som finns i området dominerar granskog i de lägsta delarna 
medan sidosluttningarna domineras av tall. I gränszonen till kalfjäll finns inslag 
med låg fjällbjörksvegetation. I dalgången mellan Hundfjället och Västra Kalven, 
slingrar sig Hundfjällsbäcken. Bäcken rinner vidare åt nordväst mot Stora 
Tandån. 

I Hundfjällets och Västra Kalvens fjällsluttningar finns slukåsar som utgör viktiga 
landskapselement och därför bör bevaras i så stor utsträckning som möjligt vid 
en exploatering. I skogsområdena finns även spår av flertalet bränder. Om träd, 
lågor och stubbar med brandljud avverkas bör trissor sågas för framtida skogs-
brandshistorisk undersökning. Nedan beskrivs inventerat område med slukåsar. 
Lokaliseringen framgår av bilagda karta över naturvärden. 

La1 Slukåsar väster om Hundfjällets centrum (nr 11 enligt Kompletterande 
naturinventering Hundfjället-Tandådalen, Taigaekologerna 1999) 

Norrsluttningen av västra delen av Hundfjället har en typisk tallbrännekaraktär 
med gles tallskog på mager mark med dominans av ljung och andra ris. Några 
relativt låga slukåsar bryter av likformigheten i sluttningen. På slukåsarna är 
spåren av skogseld allmännare än i omgivningarna och levande tallar med 
brandljud förekommer. Slukåsarna utgör ett avvikande och värdefullt landskaps-
element och bör hållas fria från byggnation, schaktningar etc så att karaktären 
bibehålls. 
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EKOLOGISKT KÄNSLIGA OMRÅDEN 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i samband med översiktsplanearbetet för 
Malungs kommun utarbetat en rapport om ”Ekologiskt känsliga områden i 
Malung” (sept 1989). Sälenfjällsområdet är där utpekat. Det redovisade området 
är identiskt med friluftslivets riksintresse och någon värdebeskrivning finns inte 
utöver den som finns för riksintresset. Generellt kan sägas att de biotoper i 
fjällområdet som är ekologiskt mest känsligt är kalfjällen med slitagekänslig 
vegetation, bäckraviner och våtmarker. 

I samband med upprättandet av denna översiktsplan har Taigaekologerna vid 
två tillfällen genomfört inventeringar av områden som har varit aktuella för 
exploatering (oktober 1996 och oktober 1999). Inventeringarna utgör komple-
ment till naturvärdesinventeringarna ”Transtrandsfjällens skogar – en naturvär-
desinventering av vårt sydligaste fjällområde” (Länsstyrelsen i Kopparbergs Län, 
Miljövårdsenheten 1990:1) samt ”Naturvårdsprogram för Kopparbergs län”. 
Under år 2000 gjordes en mer heltäckande landskapsekologisk undersökning i 
det större området Transtrandsfjällen. Taigaekologerna har i september 2001 
gått igenom de olika inventerade delområdena inom översiktsplaneområdet för 
att bedöma olika rödliste-/signalarters status i förhållande till förekomst och 
spridning i Transtrandsfjällen i stort. 

Inom planområdet återfinns fem områden av naturvårdsintresse; Södra Saldals-
bäcken, Västra Hundfjällsgraven, Närsjömyran, Myr norr om Västra Kalven och 
Tallås mellan Stjärnvägen och Hundfjällsbäcken. Fem nyckelbiotopsområden 
utpekas; Granmor vid nedre delen av Västra Hundfjällsgraven, Hundfjälls-
bäcken, Grankäl väster om Grå byn i Tandådalen, Lavlokal invid Hundfjälls-
bäcken i Tandådalen och Gammelgranskog på Västra Kalvens västsluttning. 
Inom de områden som utpekats som nyckelbiotoper har påträffats ett flertal röd-
liste- och signalarter. Även utanför nyckelbiotoperna finns punktvisa inslag av 
hotade arter. I de olika inventeringsrapporterna, som biläggs översiktsplanen, 
redogörs för vilka hotade arter som påträffats inom de olika inventerade del-
områdena och vilken status arterna har i området. Vissa av rödlist- och signal-
arterna har lägesbestämts och redovisas på bilagd karta över naturvärden.  

Den jämförande bedömningen, som Taigaekologerna gjort mellan de båda in-
venteringarna 1996 och 1999 och den mer heltäckande inventeringen för 
Transtrandsfjällen från år 2000, visar att klassning och omfattning av områden 
som hyser hotade arter (nyckelbiotoper) inte behöver förändras jämfört med 
redovisningen i samrådsförslaget. För att art- och biotopvärdena som finns i 
planområdet ska ges förutsättningar att överleva har synen på behov av skydd 
för nyckelbiotopsområdena förstärkts. Det är Taigaekologernas uppfattning att 
nyckelbiotoperna ska skyddas mot ingrepp och påverkan. För att växtlokaler ska 
kunna säkerställas på sikt kan för vissa arter dessutom behöva göras ”riktade 
åtgärder” inom nyckelbiotopsområdena, t ex att tillskapa lämpliga substrat. För 
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vissa arter behöver enstaka förekomster inte betraktas som omistliga. Inom om-
råden som berörs av framtida exploatering utanför nyckelbiotoperna kan ut-
formning av tillräcklig ”detaljhänsyn” skydda biotoper med skyddsvärda arter. 

Något juridiskt skydd mot ingrepp i nyckelbiotopsområdena kan inte åstadkom-
mas genom rekommendationer i översiktsplanen. Skydd för mindre områden 
(upp till 5 ha) kan säkerställas genom att ett biotopskyddsområde bildas. När ett 
område blir biotopskyddat, får åtgärder som kan skada naturmiljön inom områ-
det, t ex avverkning eller dikning, inte utföras. Beslut om biotopskyddsområde 
fattas av Skogsvårdsstyrelsen och inskränkningar i nyttjandet gäller för all fram-
tid.  

Mot bakgrund av att många människor besöker detta område, vore det en 
välmotiverad åtgärd att på lämpliga platser låta sätta upp informationstavlor om 
nyckelbiotoper och rödlistade arter som förekommer i området, med bl a deras 
livsbetingelser och önskvärd hänsyn. Uppsättande av sådan information skulle 
med fördel kunna ombesörjas av skidanläggningen i samråd med länsstyrelsen. 

Nedan beskrivs samtliga ekologiskt känsliga områden som identifierats: 

Fs1 Södra Saldalsbäcken (nr 34 i Transtrandsfjällens skogar, 1990) 

Norr om Hundfjällets reningsverk ligger några lokar, d v s tidvis vattenfyllda 
gropar. Skogen omkring är avverkad och kvar står en gles fröträdställning med 
dåligt föryngringsresultat. I Södra Saldalsbäcken finns mycket spår av bäver. 
Längs bäcken är skogen hårt avverkad.  

Kantvegetationen bör sparas runt lokarna i området men även frötallar i lämplig 
omfattning för att bli framtida boträd. Kantvegetationen om minst en trädlängd 
längs Stora Tandån och Södra Saldalsbäcken bör sparas. Området är inte av-
sett att exploateras. Området är av naturvårdsintresse. 

Fs2 Västra Hundfjällsgraven (nr 31 i Transtrandsfjällens skogar, 1990) 

Västra Hundfjällsgraven är en djup ravin på Hundfjällets norra sluttning. En 
mindre bäck finns i ravinens botten. I ravinen växer granskog medan tall domi-
nerar sidosluttningarna. Ravinen genomkorsas på ett flertal ställen av stigar, 
pister och liftgator. I ravinen finns hotade och sällsynta växtarter, vilket bör 
uppmärksammas. Området är av naturvårdsintresse.  

Sedan inventeringen gjordes (1990) har större delen av ravinbottnen tagits i an-
språk för utförsåkning. Endast den övre delen av ravinen och delar av sidoslutt-
ningarna är idag opåverkad av skidåkning.  
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Vå1 Närsjömyran (nr 42 i Våtmarker i Kopparbergs län, 1990) 

Den allra östligaste delen av Närsjömyran ligger inom planområdet. Området är 
påverkat av bl a avloppsreningsverket och kommunala vattentäkter samt vägar 
till dessa anläggningar. Närsjömyran bedöms vara utan speciella natur-
vetenskapliga värden. Området är inte avsett att exploateras. Området är av 
naturvårdsklass III. 

Vå2 Myr norr om Västra Kalven (nr 44 i Våtmarker i Kopparbergs län, 1990) 

Norr om Västra Kalven ligger en myr, som delvis är påverkad av Sälenvägen. 
Direkta ingrepp är i övrigt få. Myren är framför allt värdefull ur landskapsbilds- 
och friluftslivssynpunkt. Området är av naturvårdsklass II. Området är inte avsett 
att exploateras men kan ända indirekt beröras vid eventuella exploateringar 
inom område U3. 

La2 Tallås mellan Stjärnvägen och Hundfjällsbäcken (nr 2 enligt 
Naturinventering Hundfjället-Tandådalen, Taigaekologerna 1996) 

Mellan Stjärnvägen och Hundfjällsbäcken ligger ett flackt område med låga tall-
åsar och grunda myrar. I detta område finns i väster en tvärställd ås med äldre 
tallskog med inslag av gamla lågor. Här finns stubbar och levande träd med 
spår av bränder. Åsen bryter av mot omgivningen som är genomhuggen och 
skattat på de grövre träden. Åsen klassas som naturvärde. 

Ny1 Granmor vid nedre delen av Västra Hundfjällsgraven (nr 1 enligt 
Naturinventering Hundfjället-Tandådalen, Taigaekologerna 1996) 

Området utgörs av den nordvästligaste delen av den granskog – granmor som 
påverkas av vattenflödet i Västra Hundfjällsgravens ravin. I området finns gran-
skog med hög ålder samt enstaka döda träd och lågor. Hög genomgående 
beståndsålder och förekomsten av ett antal rödlistade arter och signalarter gör 
att området klassas som nyckelbiotop. Naturvärdet höjs av bäck- och källdråg. 

Ny2 Hundfjällsbäcken (nr 18 i Transtrandsfjällens skogar, 1990 samt nr 2 
enligt Naturinventering Hundfjället-Tandådalen, Taigaekologerna 1996) 

Hundfjällsbäcken löper i ravinen mellan Hundfjället och Västra Kalven. Bäcken 
rinner norrut mot Stora Tandån. Hundfjällsbäcken är fiskförande och här finns 
spår av bäverns aktiviteter och en stor variation vad gäller vegetation. Miljön 
längs bäcken, med öring, bäver och en varierad flora med inslag av hot- och 
signalarter klassas som nyckelbiotop.  
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Ny3 Grankäl väster om Grå byn i Tandådalen (nr 4 enligt Naturinventering 
Hundfjället-Tandådalen, Taigaekologerna 1996 och 1999) 

Väster om Grå byn i Tandådalen och söder om en mindre parkering rinner ett 
örtrikt källdråg upp och mynnar i Hundfjällsbäcken. Söder om källan finns en 
grankäl med gamla träd, lågor och ett antal hot- och signalarter. Området klas-
sas som nyckelbiotop. Området är inte avsett att exploateras men kan ändå 
indirekt komma att beröras vid eventuella framtida exploateringar inom område 
U1. 

Ny4 Lavlokal invid Hundfjällsbäcken i Tandådalen (nr 15b enligt komplet-
terande naturinventering Hundfjället-Tandådalen, Taigaekologerna 1999) 

I dalgången mellan Västra Kalven och Hundfjället rinner Hundfjällsbäcken. Där 
bäckens lopp börjar falla har tidigare legat en bäverdamm. Denna nu upphörda 
dämning har dödat all trädvegetation i denna del av området. Nedanför falltrös-
keln där Hundfjällsbäcken lämnar myrområdet finns en extremt fin lavlokal som 
fortsätter nedströms som ett band av gammal granskog. Lavlokalen klassas 
som nyckelbiotop och hyser bl a den mycket sällsynta ringlaven (Evernia 
divaricata), som förutom på denna plats endast påträffats inom ytterligare en 
växtlokal i Transtrandsfjällen. 

Ny5 Gammelgranskog på Västra Kalvens västsluttning (nr 15c enligt kom-
pletterande naturinventering Hundfjället-Tandådalen, Taigaekologerna 1999) 

I granskogsbältet på Västra Kalvens västsluttning finns ett bestånd med gammal 
granskog. Beståndet berör i sin norra del planområdet men ligger utanför den 
del av marken som avses nyttjas för utförsåkning. Här finns riktigt gamla granar, 
toppbrutna och toppdöda träd och granlågor i varierande ålder. Granskogen 
klassas som nyckelbiotop och varsamhet ska iakttas vid exploateringar i grän-
sen mot gammelgranskogen. 

KULTURMILJÖ 

I området finns inga speciella kulturvärden dokumenterade. 

SKOGSBRUK 

Större sammanhängande skogsområden finns på de delar av fjällsluttningarna 
som inte nyttjas för pister eller liftar. Det största området utgörs av Hundfjällets 
nordostsluttning. Gles yngre tallskog växer uppe på de lägre delarna av fjäll-
kalotten med sin rished, medan sluttningarna domineras av barrblandskog med 
inslag av björk och enstaka rönnar. Här finns också inslag av blockmark. De  
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flackare områdena nedanför fjällsluttningarna består mestadels av mer eller 
mindre öppen sankmark genombruten av åsar och torrare partier med gles tall-
skog. 

Något normalt skogsbruk inom planområdet torde inte bli aktuellt, dels på grund 
av att i stort sett hela den skogsbevuxna delen av planområdet kommer att be-
röras av nya skidområden eller ny bebyggelse, dels för att en stor del av skogen 
ligger ovanför gränsen för fjällnära skog (+650 m ö h), vilket enligt 15, 16 och 
18 §§ i SVL innebär en generell begränsning för avverkningar och andra skogs-
bruksåtgärder. Avverkningar för pister, nya liftar och ny bebyggelse måste ske 
med stor hänsyn till naturvård, landskapsbild och friluftsliv. Berör avverk-
ningarna den fjällnära skogen ska avverkningarna tillståndsprövas enligt Skogs-
vårdslagen. Detta gäller oavsett om gällande detaljplan finns och om bygglovs-
prövning sker enligt PBL.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten 

Vattenförsörjningen i området sker från en kommunal vattentäkt invid Södra 
Saldalsbäcken i planområdets västra del. Vattentäkten består av två råvatten-
brunnar med god kapacitet och bra vattenkvalitet. Kapaciteten i de båda brun-
narna kan vid behov ökas genom att brunnarna görs djupare. En byggnad finns 
för rening och distribution av vattnet. Skyddsområde har fastlagts kring vatten-
täkten. Föreskrifterna och avgränsningen av skyddsområdet bör ses över, 
speciellt med tanke på att kommunen fått tillstånd till ökat vattenuttag.  

Förutom normalt förbrukningsvatten föreskriver kommunen att tillräcklig vatten-
kapacitet anordnas för brandförsvarets behov. 

Avlopp 

Bebyggelsen inom planområdet är ansluten till kommunens ledningsnät. Större 
delen av spillvattnet renas i Tandådalens reningsverk invid Tandån som tar 
emot det renade avloppsvattnet. Kommunen har byggt ut Sälfjällets reningsverk 
för ytterligare ca 16 000 bäddar varav ca 8 000 bäddar avser anslutningar från 
Tandådalen och Hundfjället. Ny tryckledning och nya pumpstationer har förlagts 
längs Fjällvägen. Från och med hösten 2000 överförs viss del av avloppsvattnet 
till Sälfjällets reningsverk och därigenom avlastas Tandådalens reningsverk. 

Tryckledningen börjar vid Tandådalens räddningsstation och ansluter till 
Sälfjällsområdets ledningsnät vid Högfjällshotellet. I den nu inkopplade första 
etappen överförs avloppsvattnet till Sälfjällets reningsverk från Fjällhotellet och 
Caravan Club samt stugbebyggelsen som ligger öster om Tandådalsvägen på  
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norra sidan om Fjällvägen. Avsikten är att även utbyggnadsområdena i över-
siktsplanen väster om Fjällhotellet och invid infarten till Tandådalen ska anslutas 
till överföringsledningen. Genom att Tandådalens reningsverk avlastas från av-
loppsvatten från bebyggelse invid Tandådalens Fjällhotell och norr om Fjäll-
vägen finns kapacitet att ansluta framtida utbyggnadsområden invid Hundfjället 
och utefter Stjärnvägen till Tandådalens reningsverk. 

Tandådalens avloppsreningsverk har kapacitet för den anslutna bebyggelsen 
som fanns 1995 samt för de bäddar som då fanns i outnyttjade byggrätter i 
gällande detaljplaner inom reningsverkets upptagningsområde. Av de out-
nyttjade byggrätterna har ”lånats” kapacitet för genomförda och planerade 
exploateringar inom översiktsplaneområdet efter 1995.  

Genom den nya överföringsledningen finns möjligheter att förutom de out-
nyttjade byggrätterna i äldre gällande detaljplaner, ansluta ytterligare ca 7 500 
bäddar i Tandådalen och Hundfjället. Under år 2000 har antagits detaljplaner för 
Trollbäcken och Tandådalens fjällvillor (Bf5 och Bf11). Av den tillgängliga 
kapaciteten nyttjas 1 500 bäddar för pågående och planerad nyexploatering 
inom dessa båda områden.  

All ny bebyggelse ska anslutas till det kommunala avloppsledningsnätet. I 
kommande detaljplaneläggningar ska redovisas hur avloppsfrågan löses. 

Energi 

Områdets energiförsörjning är i huvudsak baserad på el. Dessutom används 
olja vid större anläggningar. Friliggande bebyggelse antas även i framtiden ut-
nyttja el för sin huvudsakliga värmeförsörjning. Värmesystemen förutsätts vara 
utförda så att alternativa energikällor kan nyttjas. Som komplement till el är det 
lämpligt att husen förses med panna eller spis för fast bränsle. Oavsett lösning 
bör endast undantagsvis direktverkande el användas. Vid större anläggningar 
och i tätare bebyggda områden bör gemensamma lösningar eftersträvas som 
t ex gemensam panncentral för fast bränsle. Detta förutsätter dock att en 
mycket effektiv rökgasrening anordnas. Med fördel bör alternativa energikällor 
kunna utnyttjas, t ex grundvattenvärme eller jordvärme i kombination med 
värmepump.  

El 

Anläggningarna inom området är anslutna till Malungs Elnäts högspänningsnät. 
En 50kV-ledning kommer österifrån och går via fördelningsstationen vid Tandå-
dalens räddningsstation västerut mot Stöten. 20kV-ledningar går från fördel-
ningsstationen via transformatorer till abonnenterna i området. 50kV-ledningen 
och en av 20kV-ledningarna går parallellt genom planområdet från öster till 
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väster. På en kortare sträcka genom Hundfjällets centrum är 20kV-ledningen 
nergrävd medan de båda parallelledningarna i övrigt utgörs av luftledningar.  

Ledningssträckan från Kalvtjärnsvägen vid infarten mot Tandådalen och vidare 
västerut längs Stjärnvägen och genom Hundfjällets centrum innebär konflikter 
och begränsningar vid framtida exploateringar främst beroende på rekommen-
derade skyddsavstånd på grund av att ledningarna alstrar magnetfält. Som all-
mänt vedertaget riktvärde vid nybebyggelse anses att magnetfältet bör under-
stiga 0,2T (mikrotessla) vid långvarig vistelse (åretruntboende, arbetsplatser 
etc). Miljökontoret i Malung rekommenderar ett skyddsavstånd på 50 meter 
mellan 50kV luftledningar och bebyggelse.  

Magnetfälten från fria högspänningsledningar minskar logaritmiskt ju längre av-
ståndet från ledningarna är. Det innebär att fältstyrkan avtar snabbt när avstån-
det ökar. Magnetfälten är beroende av flera faktorer, framför allt belastnings-
ström och avstånd mellan ledarna. Det innebär t ex att under kalla vinterdagar, 
när ledningarna är hårt belastade, är magnetfälten betydligt större än under tider 
då mindre ström förbrukas. Ledningsspänningen har i sig ingen betydelse för 
magnetfältens storlek. Avståndet mellan de oisolerade ledarna måste dock vara 
större om spänningen är högre, vilket av den anledningen innebär kraftigare 
magnetfält vid samma belastning.  

Magnetfälten minskar avsevärt om ledarna läggs ihop till ett kabelförband. Som 
exempel kan anges, att magnetfältet från en hårt belastad 40kV fri luftledning 
som istället läggs som kabel, på 10 meters avstånd minskar från ca 0,9T till 
under 0,1T och på 20 meters avstånd från ca 0,4T till i stort sett ingenting. 

Vedertagna riktvärden för maximal fältstyrka vid långvarig vistelse i magnetfält 
samt rekommenderat skyddsavstånd på minst 50 meter innebär att om centrala 
områden ska kunna exploateras effektivt måste ledningarna som går i östvästlig 
riktning förläggas under mark. Därigenom kan skyddsavstånden rimligtvis mins-
kas betydligt. Flyttning av de båda luftledningarna bedöms inte vara ett alterna-
tiv eftersom omgivningen är relativt hårt exploaterad och man i så fall flyttar 
problemen till ett annat ställe. Även andra högspänningsledningar inom plan-
området påverkar möjligheten till effektiv exploatering av vissa områden och kan 
på vissa sträckor därför behöva förläggas under mark eller flyttas. Beträffande 
kostnader se under rubriken ”Genomförande”. 

Avfall 

Bebyggelsen i Tandådalen – Hundfjället ligger inom område med kommunal 
sophantering. En successiv övergång till källsortering av avfallet pågår inom 
hela kommunen. För närvarande utreds därför sophanteringen i kommunen där 
hanteringen i fjällvärlden utgör en speciell problematik som särskilt kommer att 
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belysas. Möjligheter till källsortering och lämpliga uppställningsplatser för åter-
vinningsstationer ska beaktas vid all nybyggnad. 

Vatten till konstsnö 

Skidområdena i Tandådalen omfattar idag en area av ungefär 100 ha varav 
ca 35 ha är belägna i Tandådalen Östra (Pulsen) och ca 65 ha i skidområdet vid 
Tandådalens centrum. För att binda ihop utförsåkningen på Västra Kalven och 
Hundfjället planeras nya skidområden med ca 7 ha på Västra Kalven och 
ca 20 ha på Hundfjällets nordostsida. Hundfjällets skidanläggningar har en area 
av ca 100 ha. Nya skidområden planeras vid Trollbäcken samt i övre delen av 
Hundfjällsgraven. Den uppskattade arealen av dessa områden utgör ca 30 ha. 
Av de nuvarande skidområdena kan ungefär 75% beläggas med konstsnö från 
fast befintlig snökanonanläggning.  

Tandådalenbackarna får vatten till snökanonerna dels från en uppdämning i 
Hundfjällsbäcken och dels från Fejmån. En ledning finns över Västra Kalven så 
att även snökanonanläggningen för backarna vid Tandådalens centrum kan för-
sörjas med vatten från Fejmån. Vattendomar finns för uttag av vatten från de 
båda vattendragen. Hundfjällsbackarna får vatten från en mindre uppdämning i 
Hundfjällsbäcken nära Hundfjällets centrum. Detta uttag är inte tillståndsprövat.  

Tillåtna vattenuttag för Tandådalenanläggningen bedöms täcka behovet av 
vatten för de befintliga backarna som behöver beläggas med konstsnö tidigt på 
säsongen. För de nya backarna, som planeras för ihopkopplingen av den alpina 
skidåkningen på Västra Kalven och Hundfjällets nordsostsluttning, kan vatten-
uttagen behöva utökas utöver vad som idag tillåts från de båda uttagen. Alter-
nativt kan vatten föras över från Hundfjällets konstsnöanläggning.  

För Hundfjälletbackarna pågår arbete med att upprätta en ansökan om tillstånd 
för uttag av vatten till snökanonanläggningen. Tandådalen&Hundfjället AB har 
till länsstyrelsen lämnat in en anmälan om samråd enligt Miljöbalken. Så fort 
länsstyrelsen tagit ställning till huruvida verksamheten kan antas få betydande 
miljöpåverkan eller inte avser Tandådalen&Hundfjället att färdigställa ansökan 
om tillstånd och lämna in den till Miljödomstolen. Uttag av vatten planeras dels 
att ske från befintligt uttag i Hundfjällsbäcken och dels från ett nytt uttag i Stora 
Tandån, omedelbart intill Hundfjällsbäckens inflöde i ån. De tänkta uttagen be-
döms kunna täcka behovet av konstsnö för både befintliga och nya backar i 
Hundfjället som har behov att av att snöbeläggas i ett tidigt skede av säsongen. 
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Vindkraft 

Energigruppen i Malungs kommun har föreslagit kalotten på Hundfjället som ett 
av alternativen till placering av en vindkraftspark. Den aktuella placeringen 
ligger utanför översiktsplaneområdet och berör därför inte planen direkt. Hög-
spänningsledning och transportvägar kan dock komma att förläggas inom plan-
området. Eftersom en vindkraftspark uppe på Hundfjället ännu bara är i idé-
stadiet och inte har myndighetsprövats har inte hänsyn tagits till eventuella 
följdverkningar inom planområdet.  

GRUNDFÖRHÅLLANDEN/GEOTEKNIK 

Grundförhållanden för respektive utbyggnadsområde ska redovisas vid detalj-
planeläggning för att visa på markens lämplighet för ny bebyggelse. Vid sämre 
grundförhållanden än förväntat kan detta innebära en reduktion av det i över-
siktsplanen uppskattade bäddantalet. 

RÄDDNINGSTJÄNST 

Räddningskår finns i Tandådalen inom planområdet och har en insatstid om 
högst 10 minuter för att nå all bebyggelse inom planområdet. Detta innebär att 
förutsättningar finns för uppförande av grupp I-bebyggelse. 

Räddningsväg ska anordnas där så erfordras för att ge tillräcklig åtkomlighet. 
För att klara insatstiden ska, där gångavståndet från räddningstjänstens fordon 
är längre än 50 meter, underlaget vara hårdgjort eller finnas plogad väg. I sam-
band med detaljplaneläggning ska brandposter och/eller påfyllningsställen redo-
visas. Vid detaljprojektering ska räddningstjänstens stegutrustning (11 meter) 
beaktas. 

För toppstugor har räddningstjänsten i samarbete med berörda anläggningar 
utarbetat en räddningsplan. Vintertid utnyttjas anläggningarnas pistmaskiner 
och övriga transportfordon för att föra upp räddningstjänstens personal och ut-
rustning på fjället. För att erhålla tillräckligt med släckningsvatten nyttjas 
vattenförsörjningen till snökanonanläggningarna. För Hundfjällets toppstuga, dit 
väg saknas, kommer sommartid räddningstjänstens bandvagn att användas för 
att ta sig upp på fjället med räddningsinsatser. Bandvagnen kan dock inte ta 
med släckningsvatten vilket sannolikt innebär att brist på vatten uppstår vid en 
större brand. En eventuell toppstuga på Västra Kalven kommer att få likartade 
förhållanden som toppstugan på Hundfjället. På Västra Kalven finns dock en 
väg upp där terrängfordon kan köra, däremot inte tyngre lastfordon, exempelvis 
räddningstjänstens tankbil.  
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MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN  

Huvuddelen av marken inom planområdet ägs av Tandådalen&Hundfjället AB. 
Andra stora markägare är Lima Besparingsskog, Korsnäs Industri AB och 
Malungs kommun. Dessutom finns avstyckade fastigheter ägda av andra 
anläggningar och bolag, bostadsrättsföreningar och privata tomtägare. Karta 
visande markägandet finns som bilaga till planen. 

SERVICE OCH SYSSELSÄTTNING 

Inom planområdet arbetar idag ca 150 personer året runt som anställda eller 
egna företagare. Under vintersäsongen ökar antalet till ca 500 personer. För-
utom skötsel och service kring allt som har med utförsåkningen att göra, är det 
främst arbete inom serviceverksamhet som handel, restaurang, hotell m m.  

GENOMFÖRANDE  

Planerade exploateringar och förändringar kommer huvudsakligen att genom-
föras av Tandådalen&Hundfjället AB och Lima-Sälen Fastighets AB samt av 
Tandådalens Fjällhotell AB. Dessa exploateringar sker i huvudsak på mark som 
redan ägs av respektive exploatör eller av Lima Besparingsskog. För mark som 
ägs av Lima besparingsskog finns preliminära överenskommelser om framtida 
marköverlåtelser till respektive bolag. Lima-Sälen Fastighets AB är ett nybildat 
exploateringsbolag som ägs gemensamt av Lima Jordägande sockenmän, 
Transtrands Jordägande sockenmän samt av Tandådalen&Hundfjället AB. 
Syftet är att bolaget ska ansvara för byggande av fritidsbostäder inom plan-
området medan övriga exploateringar sköts av respektive bolag. Andra intres-
senter och markägare än Tandådalen&Hundfjället AB, Lima-Sälen Fastighets 
AB och Tandådalens Fjällhotell AB blir också aktuella för vissa exploateringar 
inom planområdet.  

Förändringar av Fjällvägen, t ex ny cirkulationsplats vid infarten till Tandådalen 
eller eventuell ombyggnad av korsningen mot Hundfjälletanläggningen, berör 
allmän väg för vilken staten/Vägverket har kostnadsansvaret. Projektering och 
utbyggnad sker med Vägverket som huvudman. I de åtgärder som planeras för 
de båda korsningarna bör även ingå att utreda planskilda korsningar för befint-
liga skid- och skoterleder liksom eventuell förändring av utfarten från Caravan 
Club och Gilleråsvägens anslutning norrut. Hur eventuella nya tunnlar eller 
broar för skid- och skotertrafik ska genomföras i övrigt eller finansieras tas inte 
ställning till i denna översiktsplan. I samband med kommunens yttranden till 
Vägverket/länsstyrelsen över prioriteringar av angelägna förbättringar av det 
allmänna vägnätet, har kommunen ett ansvar för att bevaka att objekten tas 
med. 
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Cirkulationsplatsen i korsningen Stjärnvägen och Kalvtjärnsvägen, kan komma 
att belasta samfällighetsföreningen för vägarna som sedan fördelar ut kostna-
derna till fastighetsägarna enligt de andelstal som bestäms genom förrättning. 

Utbyggnad av huvudnät och distribution av vatten och avlopp t ex ledningar, 
högvattenreservoar och eventuell förstärkning i råvattenförsörjningen sker i 
kommunens regi i den takt som utbyggnaderna kräver. Utbyggnaderna finansie-
ras genom de anslutningsavgifter kommunen tar in. Avtal kommer att träffas 
mellan kommunen och respektive exploatör om villkor för anslutning som t ex 
utbyggnader av servisledningar m m. 

Utbyggnad av elnätet kommer att ske i Malungs Elnäts regi i den takt som ut-
byggnaderna kräver. Avtal kommer att träffas mellan Malungs Elnät och res-
pektive exploatör om villkor för anslutning.  

I de fall då nedgrävning av kraftledningar inom de olika delområdena är en för-
utsättning för att marken ska kunna exploateras är det sannolikt att respektive 
exploatör kommer att få stå för kabelförläggningen. Malungs Elnät har gjort en 
grov kostnadsuppskattning av att förlägga de båda ledningarna under mark, 
som går längs Stjärnvägen och Fjällvägen. Kostnaderna uppskattas till ca 3-4 
miljoner kronor för sträckan från Kalvtjärnsvägen och förbi Hundfjällets centrum 
(ca 1 600 m). 

Omläggning av spår och leder som föranleds av exploateringar, bekostas av 
respektive exploatör. 

Den successiva detaljplaneläggningen kommer att  ske på initiativ av berörd 
exploatör/anläggning. Granskning och handläggning sker genom kommunens 
försorg. 
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ÖVERSIKTSPLANEN OCH DESS 
KONSEKVENSER 
Konsekvensbeskrivningen består av två delar. I den inledande delen, Planens 
konsekvenser i sin helhet, görs sammanfattande ämnesvisa beskrivningar av de 
förändringar planen i sin helhet innebär samt en bedömning av de konsekven-
ser förändringarna medför. I den andra delen, konsekvenser av framtida mark-
användning, görs mer detaljerade konsekvensbeskrivningar av förändringarna 
avseende Liftar och Pister m m, Bebyggelseområden samt Vägar och Parke-
ringar. 

PLANENS KONSEKVENSER I SIN HELHET 

FRITIDSBOENDE 

Översiktsplanen innebär att fritidsboendet inom planområdet ökar kraftigt. Idag 
finns totalt ca 7 200 bäddar inom planområdet (inräknat något hundratal bäddar 
för personalboende). Bäddkapaciteten uppskattas öka med ca 6 100 bäddar 
vari har inräknats pågående exploatering med ca 300 bäddar i Trollbäcken 
(Bf5). Ca 3 225 bäddar tillkommer i Hundfjällets centrum och västerut, ca 1 500 
bäddar mellan Hundfjället och Tandådalen och ca 1 400 bäddar nära Tandå-
dalens centrum. Fullt genomförd innebär planen att bäddkapaciteten inom plan-
området nästan fördubblas till totalt ca 13 300 bäddar. I detta antal ingår även 
befintligt och tillkommande personalboende inom planområdet. På norra sidan 
om Fjällvägen i omedelbar närhet till planområdet, finns en omfattande fritids-
husbebyggelse. Uppskattningsvis finns här 9 000 bäddar i befintliga hus och 
möjligheter att inom gällande detaljplaner bygga ytterligare ca 2 000 bäddar. 

En målsättning i planarbetet har varit att förlägga boendet i förhållande till pis-
ter/liftar så att det ska vara möjligt att åka skidor direkt till bostäderna (s k lift-
nära boende). Både befintliga och tillkommande fritidsbostäder inom planområ-
det är i huvudsak lokaliserade så att detta är möjligt. 

FRAMTIDA SYSSELSÄTTNING 

Antalet sysselsatta varierar kraftigt över året. Under vintersäsongen arbetar i 
denna del av Tandådalen och Hundfjället ca 500 personer. Av dessa har ca 150 
personer arbete året runt. Det ökade antalet liftar och nedfarter, boende samt 
service och butiker av olika slag som planeras inom översiktsplaneområdet för-
väntas resultera i ett successivt ökat behov av personal. De utökningar som 
planen medger, resulterar i att personalbehovet uppskattas öka med ca 40%. 
Det innebär att ca 700 personer kommer att arbeta inom planområdet under 
vintersäsongen, varav ca 200 personer har arbete året runt. 
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TRAFIK 

Inom planområdet planeras ett tillskott på ca 6 100 bäddar. I stort sett innebär 
det nästan en fördubbling av antalet boende jämfört med idag. Detta resulterar i 
sin tur i att trafikmängderna till och från denna del av Sälenfjällen ökar kraftigt 
eftersom antalet besökare nästan fördubblas. Boendet nära liftar och pister 
innebär i allmänhet att bilen inte behöver användas för att ta sig till backarna i 
området. Eftersom bilen inte nödvändigtvis behövs för vistelsen på fjället förbätt-
ras förutsättningarna för att kunna välja andra transportmedel än bilen för att ta 
sig till och från denna del av Sälenfjällen. En större andel kollektiva resor eller 
gruppresor kan därför förväntas i framtiden. 

För att klara de ökade trafikmängderna till planområdet måste korsningen med 
Fjällvägen mot Tandådalens centrum byggas om till cirkulationsplats. Även 
korsningen med Fjällvägen mot Hundfjället centrum kan på sikt behöva göras 
trafiksäkrare och få högre kapacitet. För att få en effektiv och trafiksäker 
genomströmning av trafiken inom planområdet bör en cirkulationsplats anläggas 
i korsningen Kalvtjärnsvägen – Stjärnvägen och dessutom förutsätts att Stjärn-
vägens kapacitet och standard höjs. En standardhöjning av vägen som innebär 
att den dessutom blir en händelserik gata är troligtvis nödvändigt för att skidan-
läggningarna i Tandådalen och Hundfjället ska växa ihop och upplevas som en 
anläggning. 

Parkeringsbehovet ökar måttligt vid anläggningarna eftersom boendet ligger 
nära backarna och gästerna därför inte nödvändigtvis behöver använda bilen för 
att ta sig till skidbackarna. Parkeringar för boende i stugområdena förutsätts 
lösas inom respektive utbyggnadsområde. En måttlig utökning av parkeringar 
för daggäster planeras i Hundfjällets och Tandådalens centrum. 

Mot bakgrund av den stora ökningen av antalet gästbäddar, som planförslaget 
medger, kommer trafiken inom planområdet ändå i viss mån att öka. En mindre 
ökning av antalet daggäster förväntas också. Totalt sett innebär detta en be-
tydande ökning av trafiken inom området 

NATURMILJÖ 

Planområdet avses att exploateras för ny fritidsbebyggelse, nya pister och liftar, 
utökade och nya parkeringar samt nya serviceanläggningar av olika slag. Vid 
lokalisering av dessa anläggningar har hänsyn tagits till värdefulla natur- och 
vattenområden.  

Områden där exploateringar är aktuella har inventerats ur naturmiljösynpunkt 
vid flera tillfällen bl a av Taigaekologerna. Värdefulla naturområden som identi-
fierats samt fyndplatser för rödliste-/signalarter har beskrivits och förts in på 
karta över naturvärden. Naturmiljöinventeringen ska ligga till grund för planering 
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och detaljplaneläggning av respektive utbyggnadsområde för att så långt möjligt 
bevara värdefulla naturområden.  

Vissa begränsade delar av de områden som klassats som nyckelbiotoper behö-
ver tas i anspråk för nya liftar och pister. Sammankopplingen av backsystemen i 
Tandådalen och Hundfjället innebär med nödvändighet att Hundfjällsbäcken och 
nyckelbiotopsområdet kring bäcken måste korsas. För att hitta lägen för lift och 
servicepist som påverkar naturvärdena runt bäcken i så begränsad omfattning 
som möjligt, behöver kompletterande inventeringar göras i bäckområdet i sam-
band med detaljplaneläggning. Det utökade pistområdet på Västra Kalven berör 
den nordligaste spetsen av gammelgranskogen som finns på fjällsluttningen och 
som klassas som nyckelbiotop. Taigaekologerna bedömer att de nya pist- och 
liftgatorna påverkar denna nyckelbiotop marginellt. Nyckelbiotopsområdet runt 
Hundfjällsbäcken kan behöva korsas om en transportlift anläggs mellan ny be-
byggelse utefter Stjärnvägen och backsystemet i Hundfjället. Här kan eventuellt 
befintlig kulvertering av Hundfjällsbäcken nyttjas varvid påverkan på nyckelbio-
topen blir liten.  

Inom vissa områden som avses att exploateras och där hotade arter identifie-
rats eller ytterligare fyndplatser kan förväntas hittas, t ex på Hundfjällets nord-
ostsida, behöver ytterligare komplettering och fördjupning av inventeringarna 
göras i samband med detaljplaneläggningen. Genom utformning av ”detaljhän-
syn” bedöms i allmänhet tillräckligt skydd kunna åstadkommas för att den hot-
ade arten ska kunna bevaras inom de områden som är aktuella för exploatering.  

Vattendrag som måste kulverteras för korsande vägar, spår och leder eller 
dylikt, ska påverkas så lite som möjligt. Detta gäller både Hundfjällsbäcken med 
sitt öringbestånd, men också de riktigt små vattendragen, eftersom dessa är 
viktiga för vattenlevande smådjur. För att inte äventyra vattenfaunan ska kul-
vertar och trummor göras korta och om möjligt förses med naturlig botten. För 
att inte spoliera vandringsmöjligheterna för vattendragens smådjur, t ex märlor, 
ska trummor läggas utan frifall eller vara utan botten. Grävning bör ske på så-
dant sätt att grumling minimeras samt undvikas vid tidpunkter då påverkan är 
särskilt känslig för växt- och djurlivet i vattendraget. Kulvertering av bäckar 
innebär i allmänhet åtgärder i vatten och är därför tillståndspliktiga enligt 11 kap 
i Miljöbalken, om det inte är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intres-
sen kan skadas.  

GESTALTNING 

Det är viktigt att gästerna får ett positivt helhetsintryck när de besöker de olika 
fjällanläggningarna. Det är därför angeläget att utformning av anläggningar och 
byggnader ägnas omsorg genom att gestaltas väl och ges identitet. I samband 
med att detaljplaner upprättas för olika nyexploateringar bör därför 
gestaltningsfrågorna särskilt uppmärksammas.  
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LANDSKAPSBILD 

Den nya bebyggelsen som planeras, ligger huvudsakligen i planområdets lägre 
delar vilket innebär måttlig påverkan på landskapsbilden mot Hundfjället och 
Västra Kalven. Vid detaljplaneläggning av respektive bebyggelseområde bör 
genomsiktsmöjligheter mot fjällen bevaras.  

Släpliften som planeras på Hundfjällets norra del uppe på fjällheden kommer att 
bli ett nytt inslag på kalfjället. Liftar och pister på framför allt Hundfjällets nord-
ostsida påverkar vyerna mot fjällen i området. Både släpliften uppe på fjället och 
de nya liftarna på nordostsidan bedöms dock, sett från dalgången, i viss mån 
skymmas av kammen i övergången mellan de brantare och flackare delarna av 
fjället. För att reducera den stora påverkan på landskapsbilden bör nedfarter så 
långt möjligt göras så smala som säkerheten tillåter samt anpassas naturligt till 
terrängformationer och vegetationen. För att bidra till att liftanläggningarna lät-
tare kommer att underordnas fjällandskapet bör liftarna ges en omsorgsfull ut-
formning och dämpad färgsättning, framför allt toppstationerna till stolliftarna, 
men också stolpar, stolar och liftbyglar. För att skalan på anläggningarna uppe 
på kalfjället ska hållas nere och inte ge ett alltför dominant intryck bör stol-
garagen till stolliftarna placeras vid dalstationerna och inte vid toppen. 

REKREATION/RÖRLIGT FRILUFTSLIV 

Det ökade antalet liftar och nedfarter samt de nya stugområden som avses 
byggas inom planområdet gör att fler människor erbjuds möjlighet att vistas i 
fjällen. Genom att nya lift- och pistförbindelser anläggs mellan Västra Kalven 
och Hundfjället kan utförsåkare lättare röra sig inom anläggningarna i Tandå-
dalen och Hundfjället. Sammanbindningen innebär dels att nya attraktiva backar 
tas i anspråk, dels att anläggningarna i Tandådalen och Hundfjället på ett helt 
annat sätt än nu kommer att upplevas som en anläggning, åtminstone vad gäller 
utförsåkning. Genom det rikare utbudet av åkmöjligheter är det troligt att skid-
gästerna lockas att stanna inom anläggningen under längre perioder än idag.  

För att Sälenfjällen också i framtiden ska fungera som en attraktiv turistort även 
för gående och skidåkare, och sommartid för cyklister, är det viktigt med bra och 
sammanbindande leder, spår och vägar. Detta, liksom eventuella andra åtgärd-
er som behövs för att anläggningarna ska kunna nyttjas allsidigt, bör särskilt 
uppmärksammas vid kommande detaljplaneläggningar. Många skidleder och 
skidspår löper runt Hundfjället och Västra Kalven vilka på många ställen 
kommer i konflikt med nya bebyggelse- och liftområden samt nya parkeringar. 
Framkomligheten för turåkare och längskidåkare måste säkerställas genom att 
befintliga leder och spår ges möjlighet att passera genom områdena eller 
genom att de flyttas utanför. Eftersom fjällnaturen är känslig och läker mycket 
långsamt måste flyttning av spårgator noga utredas och om möjligt undvikas.  
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Leden för skotersafarin måste flyttas där den passerar dalstationen nedanför 
Hundfjällets nordostsida. Vid detaljplaneläggning av områden där konflikt 
uppstår mellan exploatering och befintliga leder måste en eventuell flyttning av 
lederna utredas noga och konsekvenserna redovisas i detaljplanearbetet. 

Skotertrafiken parallellt med Fjällvägen är relativt stor särskilt i den östra delen 
av planområdet. Mellan Pulsen och Caravan Club går skidled och skoterled intill 
varandra varför skotertrafiken delvis stör längdskidåkarna. Även skotertrafik 
med arbetsfordon från anläggningarna förekommer på delar av denna sträcka.  

Skoterleden planeras därför flyttas från skidleden mellan Pulsen och Kalvåsen. 
Den nya sträckningen som redovisas på illustrationskartan är schematisk och 
läget kommer att detaljstuderas. För resterande del, fram till Caravan Club, är 
terrängen sådan att plats inte finns att separera lederna. 

VATTEN TILL KONSTSNÖ 

Behov av vatten till snökanonanläggningar ökar när backsystemen utökas och 
tidig säsongsstart eftersträvas. Tillstånd för vattenverksamhet kommer att sökas 
för Hundfjälletanläggningen. Om framtida behov uppkommer för utökat uttag för 
Tandådalenanläggningen behöver även tillstånden för vattenverksamhet om-
prövas för denna anläggning. 

I samband med kommande detaljplaneläggningar och vid bygglovprövning av 
nya backar ska redovisas att tillräcklig vattentillgång finns att tillgå för snötill-
verkning. Avkall från denna princip kan göras om det är uppenbart att behov av 
konstsnöbeläggning saknas. 

LAVINFARA 

Lavinfaran ökar när träd huggs bort längs fjällsluttningarna där nya nedfarter 
anläggs. Då nedfarterna och områdena ovanför nerfarterna pistas bedöms dock 
lavinrisken som minimal. Även områden för off-piståkning kommer att säkras 
genom pistning och att man aktivt arbetar med snön. Om fara ändå uppstår för 
att laviner ska utlösas stängs de farliga områdena av tills lavinrisken undanröjts. 
Se vidare under rubriken ”Lavinfara” i konsekvensbeskrivningen för ”Liftar och 
Pister”. 

VATTEN 

Ny bebyggelse inom planområdet ansluts till det kommunala ledningssystemet. 
Efterhand som nya bebyggelseområden exploateras byggs ledningssystemet ut. 
Kapaciteten i råvattenbrunnarna kan efterhand behöva ökas genom att de görs  



 

Översiktsplan för Tandådalen-Hundfjället 

 
 

 
 
 
 
Upprättad 2001-10-29, 
reviderad efter utställning 2002-04-16 
 

 
 
 

 34 (87) 
 

p:\3310\3000\3313070000\08-ulag\föpar_gällande\a16 tandådalen 
h dfjäll t\fö t dåd l l k ft ö l b k d

 

 

pm
01

s 
19

9
9-

09
-2

0 

djupare. Större kommunala investeringar i övrigt för att klara ytterligare bebyg-
gelse är en ny högreservoar i Hundfjället och förstärkning av ledningsnätet 
längs Stjärnvägen. 

AVLOPP 

Genom den nya överföringsledningen till Sälfjällsområdets ledningsnät avlastas 
Tandådalens reningsverk från avloppsvatten som kommer från bebyggelse 
inom Tandådalen och norr om Fjällvägen. Förutom outnyttjade byggrätter i gäll-
ande detaljplaner ges därigenom möjlighet att utan omfattande ombyggnader av 
ledningsnät och reningsverk, ansluta ytterligare ca 7 500 bäddar i området kring 
Tandådalen och Hundfjället. Kapacitet finns således att ansluta de ca 6 100 till-
kommande bäddarna inom översiktsplaneområdet. I detta antal ingår dels pågå-
ende och planerad exploatering i de detaljplanelagda områdena Trollbäcken 
och Tandådalens Fjällvillor (Bf5 och Bf11) och dels de ca 100 bäddar som inte 
utnyttjats enligt gällande detaljplan vid Joängets stugby (område Bf4).  

EL 

Elförsörjningen inom planområdet klaras genom att elnät och transformatorsta-
tioner successivt byggs ut.  

Exploateringsmöjligheterna för ny bebyggelse på norra sidan om Stjärnvägen, 
men också delvis på den södra sidan, begränsas av de båda parallella hög-
spänningsledningarna. Luftledningarna är till viss del också i vägen i Hund-
fjällets centrum. De redovisade utbyggnadsområdena längs Stjärnvägen kan 
nyttjas fullt ut först om de rekommenderade skyddsavstånden på båda sidor om 
ledningarna minskas. Om ledningarna förläggs som kabelförband under mark 
medför detta en kraftig minskning av de elektromagnetiska fälten runt led-
ningarna. Därmed är det rimligt att betydligt kortare skyddsavstånd kan tilläm-
pas. Kablarna bör förläggas så att de ligger så långt från planerad eller befintlig 
bebyggelse som möjligt, t ex invid vägar och parkeringsplatser. Även högspän-
ningsledningen som går genom område Bf12 begränsar exploateringsmöjlig-
heterna och kan delvis behöva förläggas under mark eller flyttas utanför om-
rådet. 

KONSEKVENSER FÖR ANDRA DELAR AV KOMMUNEN 

De i planförslaget redovisade åtgärderna och förändringarna bedöms i huvud-
sak endast få konsekvenser inom den fördjupade översiktsplanens område. 
Förslaget får dock verkningar utanför planområdet främst genom ökad trafik-
belastning på anslutande vägnät samt investeringar i va-nätet. Den ökade tra-
fikbelastningen på Västerdalsvägen kan bli särskilt problematisk eftersom vägen 
delvis har dålig standard. Det innebär att behovet ökar ytterligare att en upp-
rustning måste genomföras av vägen. 
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Eftersom många fler människor kommer att vistas i Sälenfjällen kommer detta 
naturligtvis också att påverka t ex sjukvården samt ge ett ökat underlag för 
kommersiell service. 

Någon mer utförlig redovisning av konsekvenser utanför planområdet, utöver 
den redovisning som görs av respektive planeringsaspekt i denna planbeskriv-
ning, bedöms inte erforderlig. 

RIKSINTRESSEN OCH MILJÖLAGSTIFTNING 

Översiktsplanen ligger inom område av stor betydelse för turism och rörligt fri-
luftsliv enligt 4 kap 1 och 2 §§ och 3 kap 6 § Miljöbalken (MB). Det innebär att 
området är av riksintresse och exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön 
endast får komma till stånd om de inte påtagligt skadar natur- och kulturvärdena 
i området. Dessutom ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga frilufts-
livets intressen beaktas. Föreslagna förändringar bedöms inte påtagligt skada 
natur- och kulturvärden eller friluftslivets riksintressen och bedöms vara godtag-
bara ur hushållningssynpunkt. 

De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 
Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. 

Gällande miljökvalitetsnormer finns uppsatta för utomhusluft gällande högsta 
tillåtna halter av kvävedioxid och kväveoxid, svaveldioxid, bly samt partiklar 
(PM 10). Föreslagna förändringar bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer-
nas gränsvärden för halterna av skadliga ämnen överskrids. Förordning om 
vilka områden som berörs av gällande miljökvalitetsnorm för fisk- och mussel-
vatten kommer att träda i kraft 2002-04-01. Det är idag inte känt huruvida för-
ordningen kommer att omfatta sådana fiskevatten inom eller utanför planområ-
det som kan komma att beröras av de exploateringar etc som redovisas i över-
siktsplanen.  

Riksdagen har antagit 15 nationella miljökvalitetsmål. Målet ”Storslagen fjäll-
miljö” är på gränsen till tillämpbar för denna del av Sälenfjällen då miljön redan 
är starkt påverkat av utförsåkning och turistanläggningar. Vad som främst kan 
anses vara aktuellt är att särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp, 
att fjällens biologiska mångfald ska bevaras samt att nyttjande av fjällen bedrivs 
bl a med hänsyn till natur- och kulturvärden samt värden för friluftslivet.  

Ett av de mätbara delmålen för ”Storslagen fjällmiljö” är att vegetationstäcket på 
kalfjället ska ha minst samma täckningsgrad som år 2000. Det innebär att verk-
samheter som medför markslitage måste begränsas. Påtagligt markslitage kring 
toppstugor torde endast uppstå sommartid. Erfarenhetsmässigt kan ett visst 
slitage observeras i det omedelbara närområdet till toppstugor och pister. Med 
undantag för anslutande leder och stigar avtar dock det synbara slitaget mycket 
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snabbt med ökat avstånd. Föreslagna pister, liftar, toppstugor etc bedöms 
endast medföra en marginell påverkan på vegetationstäckets utbredning. 

Föreslagna förändringar bedöms utifrån nu aktuell planeringsnivå (denna över-
siktsplan) vara planerade med hänsyn tagna till värdefulla naturområden samt 
friluftslivets intressen. I rekommendationerna till denna översiktsplanen anges 
att flertalet åtgärder som kan medföra nämnvärd påverkan även ska föregås av 
detaljplaneläggning. En noggrannare avvägning mot riksintressen och miljömål 
kommer därför att ske i samband med att detaljplan upprättas. 

Skidbackar, skidliftar och linbanor är verksamheter som ska bedömas om de 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Verksamheterna är inte tillstånds-
pliktiga enligt Miljöbalken men kan kräva samråd enligt MB 12 kap 6§, varvid 
länsstyrelsen kan begära att en MKB upprättas. Även andra verksamheter är 
tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga enligt Miljöbalken, t ex vattenuttag för 
snökanonanläggningar, kulvertering av bäckar då vattendraget kan antas på-
verkas samt en lång rad andra verksamheter inom planområdet.  
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KONSEKVENSER AV FRAMTIDA 
MARKANVÄNDNING 
I detta avsnitt beskrivs mer detaljerat förändringarna gentemot pågående mark-
användning samt de konsekvenserna de medför för nedanstående tre verksam-
hetsområden. 

 Liftar och Pister m m 

 Bebyggelseområden 

 Vägar och Parkeringar  

LIFTAR OCH PISTER M M 

PLANERAD FÖRÄNDRING 

Hundfjällets skidområde planeras att utökas åt väster genom att långliftarna 
väster om Hundfjällets centrum flyttas till fjällsluttningen intill de nya boendeom-
rådena Bf5 och Bf6 i Trollbäcken. Därigenom kan all bebyggelse i dessa områ-
den nås med skidor direkt från backarna. Där lift och pister planeras växer gles 
skog. En ny stollift i kombination med nya släpliftar ersätter de nuvarande lång-
liftarna. 

Ny släplift och nya pister planeras i Västra Hundfjällsgravens övre del. I delar av 
ravinen växer gles björkskog medan de högsta delarna ligger ovanför trädgrän-
sen. I övrigt planeras inga större förändringar i eller nära Hundfjällets nuvarande 
skidområde. 

Hundfjällets nordöstra del är idag helt opåverkad av utförsåkning. Gles tallför-
yngring finns uppe på fjällkalotten, medan sluttningarna domineras av barr-
blandskog. I dalen mellan Hundfjället och Västra Kalven består marken främst 
av myrmark och fuktig mark bevuxen med gles tallskog. Denna sida av Hund-
fjället ligger strategiskt till för att knyta samman utförsåkningen på Västra Kalven 
och Hundfjället och har dessutom fina förutsättningar till varierande och spänn-
ande utförsåkning i relativt branta backar. Ett flertal nya liftar och pister planeras 
därför här. Uppe på fjällheden planeras en ny transportlift som knyter samman 
det nya skidområdet i nordostsluttningen med det nuvarande skidområdet 
längre västerut. I dalgången mellan Hundfjället och Västra Kalven planeras en 
ny stollift som är tänkt att förbinda Västra Kalvens och Hundfjällets backsystem 
med varandra. 

I samband med att liftsystemen mellan Västra Kalven och Hundfjället kopplas 
samman, avses Tandådalens skidområde att utökas åt söder på Västra Kalvens 
västsluttning. Solliften som löper mellan stugområdet Röda byn planeras att  
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ersättas med en stollift. En ny släplift med nya pister planeras att anläggas 
söder om Röda byn. Det innebär att området för utförsåkning utökas söderut på 
mark som tidigare i stort sett är orörd. 

Backarna kommer att förses med snökanonanläggningar som försörjs med 
vatten från uttag i Fejmån och Hundfjällsbäcken. Ett uttag planeras även från 
Stora Tandån. Uttagen är prövade genom vattendom eller kommer att till-
ståndsprövas enligt Miljöbalken. 

Snökanonanläggningarna består idag av fasta högtrycksanläggningar. Lösa 
kanoner används nästan inte alls. Fasta system kommer även att anläggas i de 
nya backarna. Kompressor och pumpar i ett fast system finns en särskilt avskild 
byggnad. Snökanonerna körs i början på säsongen hela nätterna när det är 
gynnsam temperatur. Under övriga delar av vintern körs kanonerna under kor-
tare tider när det finns behov av mer snö. I de nedre delarna av backarna, som 
ligger närmast bebyggelsen, används fasta munstycken och i de övre delarna 
vridbara, som är mer flexibla. Moderna fasta snökanonanläggningar är idag 
relativt tysta, och de fasta munstyckena är tystare än de vridbara.  

KONSEKVENSER (liftar och pister m m) 

Trafik 

Nya liftar och pister har förlagts så att det ska vara möjligt att nå en stor del av 
boendet inom planområdet med skidor direkt från backarna. Även den nya be-
byggelsen invid Stjärnvägen kan få direkt koppling till backsystemen om en 
transportlift byggs. Denna är dock inte redovisad på kartorna i översiktsplanen. 
När Västra Kalven och Hundfjället knyts samman med nya attraktiva lift- och 
pistförbindelser erhålls ett mycket stort och varierande backsystem.  

Det liftnära boendet i kombination med att utförsåkningen i området blir mer 
attraktiv innebär att behovet minskar av att förflytta sig med bil. Detta torde gälla 
såväl inom Tandådalens och Hundfjällets backsystem som från denna del av 
Sälenfjällen till backar på andra ställen. Trafiken inom området bedöms totalt 
sett ändå komma att öka betydligt, dels eftersom antalet bäddar inom plan-
området nästan fördubblas, dels också för att området blir mer attraktivt för ut-
försåkning och antalet daggäster därmed ökar. 

Naturmiljö  

Ravinen Västra Hundfjällsgravens övre delar, där en släplift och nya pister 
planeras, är idag opåverkat av utförsåkning och är klassad som område av 
naturvårdsintresse. Lift och pister kommer att påverka ravinens naturvärden. 
Övriga liftar och pister som planeras inom eller i omedelbar anslutning till  
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Hundfjällets nuvarande skidområde berör till större delen markområden som 
redan används för utförsåkning. Endast längst i väster berör utökningen orörd 
skogsmark. Hänsyn måste tas till ett par fyndplatser för hotade arter, eventuellt 
också till naturvärden som ännu inte har inventerats, när nya nerfarter planeras 
här. 

De nya liftar och pister som planeras på Hundfjällets nordöstra delar och i dal-
gången mellan Västra Kalven och Hundfjället ligger inom markområden som 
idag är opåverkade av skidanläggningar. I de nordostvända branterna finns fynd 
av rödlistade arter och signalarter. I dalgången invid Hundfjällsbäcken finns en 
lavlokal som tangeras av liftområdet tvärs dalgången. Lavlokalen klassas som 
nyckelbiotopsområde och utgör bl a växtplats för den mycket sällsynta ringla-
ven. Sammankopplingen av backsystemen i Hundfjället och Tandådalen inne-
bär att nyckelbiotopsområdet runt Hundfjällsbäcken måste korsas och därför 
kommer att påverkas. Kompletterande naturvärdesinventeringar behöver utföras 
i samband med detaljplaneläggning inom delar av fjällsluttningen och dal-
gången. Därigenom kan lägen väljas för nya pister och liftar så att naturvärdena 
påverkas i så liten utsträckning som möjligt och detaljhänsyn kan utformas så 
att förutsättningar skapas för att hotade arter kan skyddas även inom ett ex-
ploaterat område. 

Den nya släplift som planeras på Västra Kalvens västsluttning innebär att ny 
mark tas i anspråk för utförsåkning. Varsamhet måste iakttas i gränsen mot 
gammelgranskogen söder om området, vilken är en nyckelbiotop. 

Landskapsbild 

Åtminstone de delar av liftarna på Hundfjället som ligger ovanför trädgränsen, 
kommer att bli synliga nya inslag i landskapsbilden. Liftarnas toppstationer och 
förbindelseliften uppe på den plana delen av Hundfjället bedöms ligga så att 
dessa anläggningar troligen inte exponeras mot horisonten. Sett från dalgången 
skyms de dessutom i viss mån av kammen i övergången mellan de branta och 
flackare delarna av fjället. En omsorgsfull utformning och dämpad färgsättning 
av liftanläggningarna bidrar till att liftanläggningarna lättare kommer att under-
ordnas fjällandskapet. 

De nya nerfarterna som planeras på Hundfjällets relativt branta nordostsida 
kommer att exponeras mot infarten till Tandådalen och mot Tandådalens cent-
rum samt mot Grå byn och Röda byn. Nerfarterna bör så långt möjligt anpassas 
naturligt till terrängens formationer och till vegetationen. Pisterna bör inte göras 
bredare än vad som krävs för åksäkerheten. Större skogspartier bör sparas i 
pistområdena så att karaktären av skogklädd fjällsluttning bibehålls. 

De nya pisterna och liftarna vid Trollskogen på Hundfjället och söder om Röda 
byn på Västra Kalven bedöms påverka landskapsbilden måttligt eftersom dessa 
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delar av fjällen inte är lika exponerade som nordostsluttningen på Hundfjället. 
Även här bör liftarna genom utformning och färgsättning anpassas till landska-
pet och nerfarterna förläggas så att såren i terräng och vegetation blir små.  

Ny lift och nerfart överst i Västra Hundfjällsgraven och förbindelseliften tvärs 
dalgången mellan Hundfjället och Västra Kalven bedöms påverka landskaps-
bilden lokalt men i måttlig utsträckning. 

Lavinfara 

Lavinfaran i området är som störst på Hundfjällets mycket branta nordsluttning 
öster om Väggenbackarna. Närmast Väggenbackarna planeras en ny mindre 
nerfart som ansluter till befintlig pist i nedre delen av backen. Nerfarten ligger 
inom det område som redan idag används för off-piståkning. Hundfjällets nord-
östra delar, där nya liftar och nedfarter planeras, är också branta och lavinfaran 
är också där relativt stor. 

Genom att nedfarterna och branterna ovanför nerfarterna pistas regelbundet 
bedöms dock lavinfaran som minimal. Även området för off-piståkningen säkras 
genom att man pistar och aktivt arbetar med snön. Någon lössnöåkning före-
kommer egentligen inte i off-pistområdena annat än tidigt på dagen när det 
kommit nysnö under natten. Uppstår trots detta risk för att laviner ska utlösas 
inom områden där människor kan komma att vistas, stängs riskområdet av tills 
faran är över, t ex genom att lavinen har sprängts. För att minska förutsätt-
ningarna för att laviner ska bildas kan det också bli aktuellt att sätta upp snö-
drevsstaket på vissa ställen. Laviner som eventuellt utlöses i opistade områden 
med skog nedanför hinner inte få upp någon större hastighet utan stoppas av 
skogen längs fjällsluttningarna så att de inte når ner till dalbotten. Lavinfaran 
inom planområdet för övrigt bedöms som mycket liten. I samband med detalj-
planeläggning ska liftar och pister på Hundfjället lämplighetsprövas bl a av-
seende lavinfaran. 

Rekreation/rörligt friluftsliv 

Sammanbindningen av Västra Kalven och Hundfjället ger nya spännande 
backar och gör att anläggningarna i Tandådalen och Hundfjället kommer att 
upplevas som en anläggning. Det innebär ett rikare utbud av åkmöjligheter och 
en större attraktionskraft som gör att det är troligt att skidgästerna lockas att 
stanna inom anläggningen under längre perioder än idag.  

Många leder och spår finns i terrängen kring Hundfjället och Västra Kalven. 
Dessa kommer delvis i konflikt med nya pister och liftar. För att framkomligheten 
inte ska hindras behöver leder och spår läggas om vid dalstationen till de flyt-
tade Långliftarna norr om bebyggelseområdena Bf5 och Bf6 samt högst upp i 
Västra Hundfjällsgraven. I dalgången mellan Västra Kalven och Hundfjället 
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måste framkomligheten säkerställas för spår och leder längs dalgången. För att 
möjliggöra fri passage och minimera påverkan på naturen måste därför liften 
tvärs dalgången vara en stollift. Även här kan vissa spår och leder behöva läg-
gas om men ska om möjligt undvikas. Vid detaljplaneläggning och anläggande 
av pist- och liftområden ska framkomligheten tillgodoses samtidigt som kon-
sekvenserna av en eventuell flyttning av leder ska belysas. 

Leden som används för organiserade skotersafarin längs dalgången mellan 
Västra Kalven och Hundfjället måste flyttas för att komma förbi nya pister och 
dalstationer nedanför Hundfjällets nordostsida. Leden bör flyttas på så kort 
sträcka som möjligt och med stor hänsyn tas till naturvärdena. Det nya läget ska 
vara sådant att det rörliga friluftslivet störs i så liten utsträckning som möjligt av 
buller och avgaser. 

Vatten till konstsnö 

För att få en tidig säsongsstart krävs att delar av backsystemet kan beläggas 
med konstsnö. Tillåtet uttag i Tandådalen utnyttjas i dag fullt ut. Beläggning med 
konstsnö även i de planerade nya backarna på Västra Kalven och Hundfjällets 
nordostsida kräver uttag utöver vad som tillåts idag. För att kunna belägga även 
dessa backar i ett tidigt skede krävs således ett nytt tillstånd där ökat uttag 
medges eller överföring av vatten från Hundfjälletanläggningen.  

För Hundfjälletanläggningen finns idag inget tillstånd som reglerar vattenuttaget. 
Arbete pågår därför med att söka tillstånd även för denna anläggning. Uttag av 
vatten planeras dels från befintligt uttag i Hundfjällsbäcken och dels från ett nytt 
uttag i Stora Tandån, omedelbart intill Hundfjällsbäckens inflöde i ån. Den 
mängd vatten som ansökan gäller avser täcka behovet både för befintliga och 
nya backar som behöver konstsnöbeläggas i Hundfjälletanläggningen. 
Dessutom planeras för en viss överkapacitet som eventuellt kan nyttjas vid 
sammankopplingen mellan Hundfjället och Västra Kalven. 

Konsekvenserna vad gäller miljöpåverkan etc för de aktuella vattendragen 
kommer att bedömas av miljödomstolen. I domstolsbesluten anges bl a hur 
mycket vatten som får tas ut. 

Störningar 

De nya backarna på Hundfjällets nordostsida kommer troligtvis att vara öppna 
för kvällsåkning. Det innebär att belysningen kommer att vara tänd vissa kvällar 
vilket eventuellt kan upplevas som störningar för boende i Grå byn och Röda 
byn.  

Förbindelsen tvärs dalgången Västra Kalven och Hundfjället innebär att när-
miljön påverkas visuellt av liftanläggningar och att störningar kan uppstå då fler 
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människor kommer att vistas i området. Buller från liftar ligger i allmänhet på en 
låg nivå varför bullerstörningar normalt inte uppstår. 

Både befintliga och nya fritidsbostäder kommer att ligga nära backarna. Buller-
störningar från snökanonanläggningar bedöms dock bli måttliga, eftersom både 
befintliga som nya snökanoner är fasta anläggningar med låg ljudnivå. I de 
nedre delarna av backarna kommer munstyckena att vara fasta. Ljudet från de 
fasta munstyckena är lägre än från de vridbara som vanligen används högre 
upp i backarna. Särskild hänsyn vad gäller tider, typ av snökanoner etc, måste 
dock tas till de boende inom de områden som kommer att ligga allra närmast 
befintliga och framtida backar (Bf5, Bf6, Bf10, Bf14, Bf15). 

Pistning av backarna sker kvälls- och nattetid efter att anläggningarna stängts. 
För att de boende ska störas i så liten utsträckning som möjligt bör åkområdena 
som ligger närmast bostadsbebyggelsen iordningställas så tidigt som möjligt på 
kvällen. Buller från pistmaskiner som går uppe i backarna torde normalt inte 
medföra några störningar för de boende. 

Nedan följer några aspekter som inte direkt har med pister och liftar att göra 
men som kan innebära störningar för boende och rörligt friluftsliv:  

Snöskotrar får framföras av allmänheten endast på markerad öst-västlig led 
parallellt med Fjällvägen. Störningar på det rörliga friluftslivet i form av buller och 
avgaser bedöms vara måttliga och begränsas till skidspåren i den norra delen 
av planområdet där skotertrafik förekommer. Vid Kalvåsen kommer skoterleden 
att flyttas norrut längre bort från bostäderna. Avståndet mellan skoterled och 
bostäder blir i allmänhet relativt stort och den allmänna skotertrafiken bedöms 
därför inte störa boendet. 

Leden för organiserade skotersafarin mellan Hundfjället och Lindalens fäbod har 
tidigare flyttats för att störningarna på det rörliga friluftslivet skulle bli så små 
som möjligt. Den nu nödvändiga flyttningen av skoterleden förbi dalstationen för 
det nya utförsåkningsområdet på Hundfjällets nordöstsida torde inte innebära 
några större förändringar av bullersituationen för det rörliga friluftslivet. Befintliga 
och planerade bostäder ligger långt från leden och torde inte störas av skoter-
trafiken. 

För att undvika störningar för närliggande bostäder och rörligt friluftsliv till-
ståndsprövas tillfälliga anläggningar och banor med bullrande verksamheter, 
som miniskotrar etc, i tillämplig mån enligt miljöbalken och PBL. 

Störningar från helikoptertrafik beräknas med hänsyn till den sporadiska omfatt-
ningen hamna på en acceptabel nivå.  
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BEBYGGELSEOMRÅDEN 

PLANERAD FÖRÄNDRING 

Joängets fjällgård (Bf4) ligger omedelbart sydost om Tandån. Här finns önske-
mål om att utöka verksamheten med mindre butiker av servicekaraktär samt att 
bygga ut området med nya fritidslägenheter.  

Området Trollbäcken (Bf5) och Trollbäcken, etapp 2 (Bf6) är beläget på Hund-
fjällets nedre norrsluttning, väster om Hundfjället centrum och planeras att be-
byggas med fritidshus med relativt tät exploatering. Gällande detaljplan finns för 
område Bf5 inom vilket utbyggnad av fritidshus för närvarande pågår. I planen 
har hänsyn tagits till naturvärdena i området. 

I Hundfjället centrum planeras en ny hotellbyggnad samt en ny restaurang- och 
servicebyggnad öster om Hundfjällets hotellannex. Ett nytt lägenhetshotell pla-
neras på den nuvarande dagparkeringen öster om bostadsrättslägenheterna. 
Invid infarten till centrumområdet planeras ett område för handelsändamål och i 
anslutning till liftstationerna och skiduthyrningen utökas servicefunktionerna. 
Marken inom Hundfjällets centrum är till större delen redan är ianspråktagen för 
centrumanläggningar och parkeringar. 

I dalgången nedanför Väggenbackarna, där de befintliga förbindelseliftarna 
mellan Tandådalen och Hundfjället möts, planeras att uppföras en mindre bygg-
nad för servering, information m m (Cs1). 

Området Väggens stugby (Bf10) ligger i direkt anslutning till pisterna vid Hund-
fjälletanläggningen och avses att bebyggas med flerlägenhetshus i två våningar 
lämpliga för ungdomsboende. 

Områdena Hundfjällets stugby, etapp 2 och Fjälldalen park (Bf8 och Bf9) utefter 
Stjärnvägen avses huvudsakligen att användas för fritidsboende i form av 
hotellboende, lägenhetshus samt friliggande bostäder. Området Tandådalens 
fjällvillor/nordväst (Bf12) söder om Stjärnvägen planeras att bebyggas med hus 
som anknyter till de angränsande fjällvillorna i öster. I området Fjälldalens ser-
vicecentrum (Cs3) invid infarten till Tandådalen planeras en informationsbygg-
nad med stugbokning, restaurang, café samt mindre butiker för försäljning. Om-
rådena längs Stjärnvägen ligger strategiskt mellan Hundfjället och Tandådalen 
och planeras därför även inrymma butiker, service, mindre restauranger, kaféer 
etc. Marken utefter Stjärnvägen är förutom i delar av område Bb1 obebyggd och 
utgörs av skogsmark, myrmark och öppen ljungbevuxen mark. På norrsidan av 
Stjärnvägen går två kraftledningar. Öster om fördelningsstationen fortsätter de 
nära de befintliga personalbostäderna och vidare söder om Fjällvägen. Skydds-
områden runt kraftledningarna påverkar möjligheterna att helt disponera marken 
för exploatering. 
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Området vid Tandådalens räddningsstation (Bb1) avses användas för personal-
boende och gemensam service. Den mark som kan bebyggas utgörs av 
skogsmark och till en mindre del av grusytor. 

Området Fjällhotellet väst (Bf13) planeras att bebyggas med parhus och fyr-
lägenhetshus i en och två våningar. En utbyggnad av område Bh1 planeras 
också väster om Fjällhotellet med ett rumshotell. Tallskog växer i utbyggnads-
områdena utom i område Bf13 där en större öppen grusyta utgörs av husvagns-
camping samt servicebyggnader till campingen. Inom Tandådalens centrum 
(Cc2) planeras en utbyggnad av skishopen och värdshuset. Utbyggnaderna 
berör här mark som redan är exploaterad. 

I stugbyn Tandådalens fjällvillor (Bf11) planeras 3 fyrlägenhetshus i den obe-
byggda delen längst i öster. Gällande detaljplan finns för dessa hus.  

På Västra Kalven invid toppstationerna i Tandådalens liftsystem planeras en 
toppstuga (Cs4) med liknande funktioner som Hundfjällets toppstuga. 

KONSEKVENSER (bebyggelseområden) 

Trafik 

Satsningarna på en utbyggnad utefter Stjärnvägen innebär att vägen blir en 
pulsåder som förstärker kontakten mellan skidanläggningarna i Hundfjället och 
Tandådalen. En utbyggnad av fritidsboende och service ställer därför krav på 
trafikförsörjning, säkerhet och miljö längs vägen. Stjärnvägens standard och 
status som sammanbindande länk behöver höjas i takt med att bebyggelse 
uppförs längs vägen.  

Genom att nya stugområden anläggs väster och söder om Hundfjället centrum 
(Bf5, Bf6, Bf10) krävs nya vägförbindelser till dessa områden. 

Genom att nya stugområden förläggs nära liftar och pister och planeras som s k 
liftnära boende, blir behovet litet att från dessa förflytta sig med bil till skidområ-
dena. Trafiken inom området bedöms totalt sett ändå komma att öka betydligt, 
dels eftersom antalet bäddar inom planområdet nästan fördubblas, dels också 
för att området blir mer attraktivt för utförsåkning och antalet daggäster därmed 
ökar. 

Exploatering 

Exploateringsmöjligheterna för ny bebyggelse på norra sidan om Stjärnvägen, 
men också delvis på den södra sidan, begränsas av de båda parallella hög-
spänningsledningarna samt av ledning genom område Bf12. Luftledningarna är  
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till viss del också i vägen i Hundfjällets centrum. De redovisade utbyggnads-
områdena längs Stjärnvägen kan nyttjas fullt ut först när ledningarna förläggs 
som kabel under mark. 

Naturmiljö 

I området Trollbäcken etapp 2 (Bf6) finns rödlistade arter samt låga slukåsar 
som fortsätter in i området från Bf5. Områdena med de rödlistade arterna samt 
åsarna som utgör värdefulla landskapselement, bör läggas utanför den mark 
som kommer att påverkas av exploatering.  

Utbyggnaderna av Hundfjället centrum med hotellanläggningar, handel och ser-
vice berör till större delen mark som redan är ianspråktagen för centrumanlägg-
ningar. I området Väggens stugby (Bf10), som är aktuellt för ny fritidsbebyg-
gelse, bedöms inga naturintressen finnas som hindrar en exploatering. Där träd 
finns bör stor hänsyn tas så att de om möjligt kan sparas. I centrum som är så 
gott som utan växtlighet är det önskvärt att nya träd planteras.  

I sydvästra delen av Fjälldalen Park (Bf9) finns en tvärställd ås med äldre tall 
och inslag av gamla lågor. Tallåsen klassas som naturvärde varför hänsyn 
måste tas till åsen vid en exploatering.  

En eventuell transportlift mellan den nya bebyggelsen invid Stjärnvägen och 
Hundfjälletbackarna kommer att korsa Hundfjällsbäcken. För att påverkan på 
bäcken och naturen längs bäcken (nyckelbiotop) ska bli så liten som möjligt bör 
övergång ske där befintliga spår och leder idag korsar bäcken eller i direkt an-
slutning till denna plats. 

Väster om Tandådalens Fjällhotell (Bh1) finns en värdefull skogsdunge som inte 
bör exploateras. Inom de delar av Tandådalens centrum som är aktuella för ny 
bebyggelse bedöms inga naturintressen finnas som hindrar en exploatering. 
Hänsyn ska dock tas till befintlig vegetation i centrum så att träd bevaras i så 
stor utsträckning som möjligt. 

Den nya toppstugan som planeras uppe på Västra Kalven (Cs4) ligger i ome-
delbar anslutning till liftar och master. Marken är därför redan idag starkt påver-
kad av slitage. En försumbar ökning av markslitaget bedöms därför uppstå när-
mast toppstugan men detta torde ha mycken liten påverkan på vegetations-
täckets utbredning i stort. 

Landskapsbild 

Föreslagen ny bebyggelse inom Hundfjällets anläggning ligger vid foten av 
Hundfjället samt på plana markområden i Hundfjället centrum varför den stor-
skaliga landskapsbilden inte torde påverkas nämnvärt. Vid detaljplaneläggning 
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av Hundfjället centrum, som för närvarade pågår, bör tillåten byggnadshöjd 
begränsas så att ny bebyggelse i centrum inte helt kommer att täppa igen ut-
blicken mot fjället från huvudinfarten.  

Från Kalvtjärnsvägen och Tandådalens Fjällkyrka är det idag en storslagen ut-
sikt mot Hundfjället. Utsikten får inte skymmas vid en exploatering framför allt 
inom Bf12. Föreslagen ny bebyggelse mellan Tandådalen och Hundfjället ligger 
på plana, låglänta eller åt sydväst sluttande markområden, vilket innebär liten 
påverkan på den storskaliga landskapsbilden. Hänsyn ska dock tas så att an-
passning sker till befintlig topografi och vegetation. 

Den planerade toppstugan uppe på Västra Kalven (Cs4) kommer att synas väl 
från dalgången norr om Hundfjället. Denna del av fjällkalotten på Västra Kalven 
är redan idag är starkt påverkad av befintliga liftar och master. En större bygg-
nad bedöms därför kunna uppföras här utan att landskapsbilden påverkas 
negativt. Om toppstugan utformas väl kan den snarare tillföra spännande och 
positiva värden till upplevelsen av Västra Kalven.  

Rekreation/rörligt friluftsliv 

Det ökade antalet bäddar i kombination med nya liftar och nedfarter inom plan-
området gör att fler människor än i dag kommer att få möjlighet att vistas i fjäl-
len. Genom att såväl det tillkommande som befintliga fritidsboendet och ser-
vicen till stor del ligger nära liftar, leder och spår, är tillgängligheten till turåkning 
och utförsåkning mycket god utan att skidgästerna måste vara bilberoende. 

Många leder och spår finns i dalgångarna runt Hundfjället och Västra Kalven. 
På flera ställen kommer de i konflikt med nya bebyggelseområden och kan 
därför behöva läggas om så att framkomligheten bibehålls. Eftersom fjällnaturen 
läker mycket sakta ska i möjligaste mån undvikas att nya spårgator huggs upp. 
Utanför den exploaterade marken ska flyttning av lederna därför noga övervä-
gas. Vid detaljplaneläggning av de berörda områdena ska god framkomlighet för 
turåkare och längdskidåkare säkerställas samtidigt som konsekvenserna av en 
eventuell flyttning av lederna noga ska beskrivas. 

Störningar 

Den nya bebyggelsen som planeras, bedöms påverka utsikten från befintliga fri-
tidsbostäder i liten utsträckning. Möjligen kan de lägre belägna husen inom Bf7 
få försämrad utsikt mot fjället då nytt hotell uppförs på parkeringen öster om 
lägenhetshotellet i Hundfjällets centrum. 
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VÄGAR OCH PARKERINGAR  

PLANERAD FÖRÄNDRING 

Vägar 

Marken invid Stjärnvägen, som löper mellan Tandådalens och Hundfjällets cent-
rum, planeras att exploateras för främst fritidsboende. Även butiker, mindre 
restauranger, kaféer etc kan komma att uppföras. Stjärnvägens betydelse 
kommer därvid att förstärkas avsevärt. Standarden på vägen kommer efterhand 
att förbättras, både för att få en upplevelsemässigt tilltalande förbindelse inom 
anläggningarna, och på grund av trafiksäkerhets- och kapacitetsskäl. I Hund-
fjället centrum läggs Stjärnvägen om och får en egen sträckning norr om den 
befintliga dagparkeringen. För gående och skidåkare är det lämpligt att en väl 
belyst gångbana anordnas avskild från biltrafiken. Korsningar för skidåkare och 
gående bör vara tydligt markerade och utformas så att bilisterna naturligt mins-
kar hastigheten. Hållplatser för bussar kommer att finnas på lämpliga ställen ut-
efter vägen. Hållplatserna bör vara handikappanpassade och försedda med 
väderskydd. 

En ny nord-sydlig lokalgata planeras att anläggas i östra delen av Hundfjället 
centrum. Därigenom är det möjligt att skapa en bättre angöring till parkeringarna 
söder om Hundfjällsbäcken samt avlasta det hårt utnyttjade väg- och vändom-
rådet invid sportshopen och liftkortsförsäljningen. Den nya lokalgatan går 
genom gles tallvegetation samt över Hundfjällsbäcken som är ett naturintresse 
av nyckelbiotopskaraktär. 

All trafik till och från anläggningarna vid Tandådalen och Hundfjället går via 
Fjällvägen (rv 71). Vid högtrafik kan trafikstockningar uppstå, framför allt i 
korsningen vid Tandådalens centrum. Det är angeläget att fyrvägskorsningen 
här snarast ersätts med en cirkulationsplats. Även korsningen vid Hundfjällets 
centrum kan p g a framtida trafikökningar på sikt behöva byggas om. 

Där Kalvtjärnsvägen ansluter till Stjärnvägen finns även en tillfart österut till 
Tandådalens fjällhotell. Denna fyrvägskorsning planeras att ersättas med en 
cirkulationsplats för att få en bättre trafikföring och trafikgenomströmning. 

Parkering 

Inom planområdet finns i dagsläget ca 2 800 p-platser för daggäster. Ett tillskott 
planeras med ca 350 p-platser i Hundfjället och 300 p-platser i Tandådalen vil-
ket innebär en utökning med ca 650 p-platser. Parkering till fritidsbebyggelsen 
sker inom kvartersmark till respektive område.  
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De nya parkeringar som planeras i området är i första hand till för daggäster 
som kommer till anläggningarna från ställen utanför planområdet. De gäster 
som bor inom området förväntas låta bilen stå kvar på den parkering som tillhör 
boendet. Nedan presenteras utökningen av antalet p-platser för daggäster inom 
respektive p-område: 

Hundfjället centrum 

P 1  Parkering vid Hundfjällets tomtområde utökas  +125 p-pl 

P 2/3 Omdisponering vid Hundfjället centrum       +50 p-pl 

P 4 Parkering söder om Hundfjällsbäcken utökas   +175 p-pl 

Summa tillskott Hundfjället    +350 p-pl 

Tandådalens centrum 

P 6 Ny parkering längs Kalvtjärnsvägen   +100 p-pl 

P 7 Ny parkering väster om Röda byn   +200 p-pl 

Summa tillskott Tandådalens centrum   +300 p-pl 

Utvidgningen av område P1 väster om Hundfjällets centrum samt de nya par-
keringsområdena P6 och P7 utefter Kalvtjärnsvägen söder om Tandådalens 
centrum berör till viss del skogsmark och myrmark. Utvidgningen av område P2, 
P3 och P4 i Hundfjällets centrum berör grönytor inom centrala och redan ex-
ploaterade/påverkade områden. 

KONSEKVENSER (vägar och parkeringar) 

Trafik 

Fyrvägskorsningarna Fjällvägen/Kalvtjärnsvägen respektive Kalvtjärnsvä-
gen/Stjärnvägen, eventuellt också korsningen vid Fjällvägen mot Hundfjällets 
centrum, ersätts med cirkulationsplatser. Det innebär att trafikföringen och 
trafikgenomströmning blir bättre samtidigt som trafiksäkerheten förbättras då 
hastigheterna naturligt tvingas ned i korsningarna. Cirkulationsplatserna bör 
också utnyttjas för att markera ”porten” till anläggningarna och ska därför utfor-
mas väl. 

Lokalgatan som planeras i Hundfjället centrum är nödvändig för att klara trafik-
försörjningen på ett tillfredsställande sätt till parkeringen söder om Hundfjälls-
bäcken och det nya stugområdet (Bf10) som planeras söder om förbindelse-
liften.  
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Utökning av antal bilplatser för daggäster motiveras, förutom av att antalet be-
sökare till anläggningarna förväntas öka, också av att det idag råder en viss 
brist på platser vid högsäsong. Ökningen av antalet daggäster innebär att trafi-
ken inom området ökar. 

Naturmiljö  

Parkeringen som planeras nedanför Röda byn (P7) i Tandådalen resulterar i att 
myrmark tas i anspråk samt att en del träd tvingas att tas bort. Utvidgning och 
nytillkomst av parkeringsområden i övrigt bedöms inte medföra någon påverkan 
på värdefulla naturområden. Utvidgning av parkeringen söder om Hundfjälls-
bäcken (P4) kommer dock att innebära en del mindre schaktningar och utfyllna-
der. 

Lokalgatan som planeras i östra delen av Hundfjället centrum kommer att 
passera över Hundfjällsbäcken. I bäcken finns öring och området runt bäcken 
utgör en nyckelbiotop. Anläggandet av lokalgatan kommer även att innebära en 
del schaktningar. I den MKB som tillhör detaljplanen för Hundfjällets centrum 
beskrivs miljökonsekvenserna för bl a lokalgatans sträckning. För kulvertering 
av bäcken krävs tillstånd enligt 11 kap i Miljöbalken. 

Övriga förändringar i gatunätet kommer till större delen att ske inom befintliga 
vägområden och bedöms därför inte påverka några värdefulla naturområden.  

Landskapsbild 

Läget vid korsningen Kalvtjärnsvägen/Stjärnvägen är känsligt ur landskaps-
bildssynpunkt vilket därför bör beaktas vid anläggande av en cirkulationsplats. 

Rekreation/rörligt friluftsliv 

Vissa leder och spår kan behöva justeras något i sina lägen då 
parkeringsområdena P3 och P4 utvidgas i Hundfjället samt när parkeringen P6 
ochP7 anläggs nedanför Röda Byn i Tandådalen. Vid detaljplaneläggning ska 
befintliga leder och spår kunna passera så att inte framkomligheten försämras. 

Den nya lokalgatan i Hundfjället centrum kommer att utgöra en mindre barriär 
för skidåkare i området, dock blir de centrala delarna invid sportshopen och 
liftkortsförsäljningen mer bilfria. Längskidspåret förbi parkeringen P4 kommer att 
flyttas till pistgatan utefter förbindelseliften. Därigenom slipper spåret korsa den 
nya lokalgatan.  
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Störningar 

Man får räkna med en kraftig ökning av trafiken på Stjärnvägen i framtiden och 
därmed ökat trafikbuller. Under vintersäsongen kan antas att trafikmängden på 
Stjärnvägen blir som störst i samband med att backarna öppnar och stänger. 
Andra tider på året, liksom nattetid, bedöms trafiken vara mycket liten och 
andelen tung trafik torde vara försumbar. I detaljplanen för Hundfjället centrum 
har en uppskattning gjorts av hur mycket trafik som kan passera på Stjärnvägen 
utan att bullernivåerna överstiger de maximala värden Naturvårdsverket anger i 
sina riktlinjer. Uppskattningen visar att för de hus som ligger närmast 
Stjärnvägen kan, beroende på avstånd, våningsantal etc, ca 4 000 - 8 000 
fordon/dygn passera utan att maximala värdena för utomhusbuller överskrids. 
Även när översiktsplanen är utbyggd i sin helhet uppskattas trafikmängden vara 
lägre än så. Även om de maximala bullernivåerna troligtvis kommer att ligga 
under de nivåer Naturvårdsverket rekommenderar kan ökad trafik på Stjärn-
vägen upplevas som störande såväl för nytillkommen bebyggelse som för den 
befintliga bebyggelsen, t ex inom område Bf7. Risk för eventuella störningar i 
form av trafikbuller etc beaktas i samband med att detaljplan upprättas. 

Trafiken på Fjällvägen kan medföra bullerstörningar för boende i områdena 
söder om vägen. Detta ska beaktas i samband med detaljplaneläggningen.  

Viss möjlighet finns i detaljplan att reglera tillåtna bullernivåer. Krav kan även 
ställas på bullerdämpning i fasad och fönster. 

Parkeringen P7 väster om Röda byn påverkar närmiljön och utsikten för de 
boende i Röda byn.  
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OMRÅDESVISA BESKRIVNINGAR 

Bb  Serviceanläggningar, personalboende m m 

Bb1  Tandådalens personalbostäder, räddningstjänsten m m 

Området ligger mellan Tandådalens och Hundfjällets anläggningar omedelbart 
söder om Fjällvägen. Mitt i området finns två större förrådsbyggnader som 
används för Tandådalens räddningsstation samt till garage och verkstäder för 
fjällanläggningarna. I området finns även en fördelningsstation samt förråd för 
Malungs Elnät. I den östra delen av området ligger två flerbostadshus med 
sammanlagt 32 lägenheter för personalboende vilket motsvarar ca 90 boende. 
Delen där räddningsstationen ligger har utfart direkt mot Fjällvägen. Personal-
bostäderna har sin utfart mot Stjärnvägen. 

Personallägenheterna ligger inom detaljplanelagt område (L26) medan rester-
ande del av Bb1 inte är detaljplanelagt. Längs Fjällvägen gäller ett generellt 
byggnadsfritt avstånd från vägområde om 30 m. 

Området avses användas av anläggningarna i närheten för gemensam service 
och personalboende. Markområden för nybebyggelse finns längst i väster samt i 
öster invid infarten till personalbostäderna. Nybyggnation av personallägenheter 
för ytterligare ca 50 – 75 boende bedöms kunna göras i främst den östra delen 
av området. Nya verksamheter eller utökning och förändring av de nuvarande 
verksamheterna kan bli aktuella, dels genom omdisponeringar i nuvarande 
lokaler och dels genom nybebyggelse. Ytterligare bebyggelse kan även till-
komma i anslutning till de båda förrådsbyggnaderna. Sankmark samt skydds-
avstånd till elledningar och till Fjällvägen begränsar dock möjligheten att nyttja 
området. Vissa delar av området kan bli tillgänglig för bebyggelse först sedan 
elledningarna förlagts under mark. 

Området ska användas för gemensam service, personalboende m m. 
Ytterligare byggnationer i området ska föregås av ny detaljplan. 

Nya utfarter mot Fjällvägen får inte anordnas. Tillkommande bebyggelse 
utanför den mark som idag är exploaterad ska trafikmatas från Stjärnvägen. 

Den östra delen av området och del av marken längst i väster kan bebyggas 

först sedan elledningarna förlagts under mark.  

Byggnadsfritt avstånd till Fjällvägen och bullerstörningar från trafiken på 
Fjällvägen ska beaktas i detaljplanearbetet. 
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Bc Husvagnscamping 

Bc1 Caravans Clubs husvagnscamping 

Området ligger mellan Fjällvägen och Tandådalens Fjällhotell och används i sin 
helhet för husvagnscamping. Totalt finns plats för ca 750 husvagnar motsvar-
ande ca 2250 bäddar. Husvagnscampingen har utfart direkt från Fjällvägen. 
Området är detaljplanelagt (L11 och L15). 

I samrådet och vid utställelsen har Vägverket påtalat att utfarten mot Fjällvägen 
ligger trafikfarligt i en innerkurva. En närmare utredning om hur trafiksäkerheten 
kan förbättras bör göras av Vägverket, lämpligen i samband med ombyggnad av 
korsningen mot Tandådalens centrum, jfr rubrik ”trafik”, sid 15.  

Området används i överensstämmelse med gällande detaljplan.  

 

Bf Fritidsbebyggelse, stugby 

Bf1 MHF-stugorna 

MHF-stugorna består av 7 parhus med totalt 13 lägenheter motsvarande ca 50 
bäddar samt storstuga och samlingslokal. Stugbyn är utbyggd enligt gällande 
detaljplan (L6-4). MHF har önskemål att inom områdets västra del eventuellt 
iordningställa en husvagnscamping med ca 25 platser motsvarande ca 75 
bäddar.  

Området används i överensstämmelse med gällande detaljplan. Ytterligare 

utbyggnad av stugbyn är inte aktuell.  

Iordningställande av husvagnscamping ska föregås av ny detaljplan. 

Bf2 Ottarstugorna 

Området ligger omedelbart norr om Tandån och är bebyggt med 9 äldre 
fritidshus i varierande storlek motsvarande ca 50 bäddar. Området ingår i 
detaljplan L6-2. Något enstaka fritidshus ytterligare kan uppföras i området. 

Området används i överensstämmelse med gällande detaljplan. 
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Bf3 Joänget 

Området ligger omedelbart norr om Tandån och är bebyggt med 11 äldre fritids-
hus i varierande storlek motsvarande ca 70 bäddar. Området ingår i detaljplan 
L6-4. Något enstaka fritidshus ytterligare kan uppföras i området. 

Området används i överensstämmelse med gällande detaljplan. 

Bf4 Joängets fjällgård och stugby 

Joängets fjällgård ligger omedelbart sydost om Tandån och avgränsas i öster 
mot Hundfjällets centrum av en tallskogsbevuxen ås. Anläggningen nås från 
Fjällvägen samt från parkeringen väster om Hundfjällets centrum. Anläggningen 
har byggts upp kring Joängets våffelstuga och omfattar förutom serveringen, 7 
stugor i varierande storlek motsvarande ca 40 bäddar, samt 3 bostadshus för 
ägarna till anläggningen. Inom området finns också en mindre husvagnscam-
ping med ca 50 platser motsvarande ca 150 bäddar.  

Önskemål finns om att bygga ut våffelstugan och utöka verksamheten med 
mindre butiker av servicekaraktär samt att bygga ut området med nya fritids-
lägenheter motsvarande ca 50 bäddar. För Joängets fjällgård gäller detaljplan 
L19. All byggrätt för hotelländamål har inte utnyttjats i planen.  

Den västra delen av området, som inte ägs av Joängets fjällgård utan är i privat 
ägo, är helt obebyggt och i gällande detaljplan (L6-4) avsett för stugby med små 
hus. Om en exploatering görs enligt gällande detaljplan ryms ca 100 nya bäd-
dar. Eftersom stugbyn kommer att ligga i anslutning till Hundfjällets centrum kan 
det vara motiverat med en tätare exploatering och större hus. Detta innebär att 
stugbyn i så fall rymmer fler bäddar. I vilken grad det är lämpligt med större hus, 
tätare byggelse etc får bedömas i samband med att ny detaljplan upprättas. 

Marken där Joängets fjällgård är belägen används i överensstämmelse med 

gällande detaljplan. Lämpligheten av eventuella utbyggnader utöver den 
byggrätt som kvarstår i gällande plan måste prövas i ny detaljplan. 

Den västra delen av området kan i enlighet med gällande detaljplan bebyg-

gas relativt glest och med små hus. Om området ska nyttjas på annat sätt 
krävs ny detaljplan.  
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Bf5 Trollbäcken 

Området är beläget på Hundfjällets nedre norrsluttning, väster om Hundfjället 
centrum. Marken sluttar flackt med något brantare lutning i de högre belägna 
delarna. Närmast parkeringen i öster har 8 fyrlägenhetshus uppförts under 1999 
motsvarande ca 250 bäddar. För närvarande uppförs ytterligare 9 fyrlägenhets-
hus med ca 300 bäddar. Övriga delar är för närvarande obebyggda men avses 
exploateras inom de närmaste åren. Området planeras att bebyggas med fritids-
hus med relativt tät exploatering, i enlighet med den detaljplan som antagits 
under år 2000. Inklusive de 8 redan byggda husen rymmer den nya detaljplanen 
ca 220 lägenheter i parhus eller fyrfamiljshus. Denna exploatering motsvarar ca 
1650 bäddar.  

Området trafikmatas genom fortsatt utbyggnad av befintlig väg från parkeringen 
inom P1.  

Den flacka terrängen nära Hundfjällets skidområde används för längdskidåkning 
och området är planerat så att pisterna kan nås med skidor direkt från lägen-
heterna. Inom området finns preparerade längdskidspår som delvis kommer att 
flyttas så att de väst-östliga spårförbindelserna även i framtiden hålls öppna. En 
ny lift planeras att byggas mellan Bf5 och Bf6 i samband med utbyggnaden. 
Området är detaljplanelagt (L47). 

Den del av området som fortfarande är obebyggt är bevuxet med gles relativt 
klen tallskog på mager mark. Två låga slukåsar med äldre tallskog utgör av-
vikande och värdefulla landskapselement i sluttningen. I områdets sydöstra del 
finns ett mindre parti med granskog, en granmor. Denna del har bedömts ha 
sådana naturvärden att den ska betraktas som en nyckelbiotop. I detaljplanen 
har slukåsarna och granmoren lagts utanför den mark som kommer att påver-
kas av bebyggelse, vägar etc. 

Området ska användas för fritidsboende med tät exploatering i enlighet med 
gällande detaljplan.  
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Bf6 Trollbäcken, etapp 2 

Området är beläget på Hundfjällets nedre norrsluttning och utgör en fortsättning 
av den påbörjade utbyggnaden med boende väster om Hundfjället centrum 
(område Bf5). Området är obebyggt och bevuxet med gles tallskog på mager 
mark. I området finns några slukåsar som utgör värdefulla landskapselement 
och bör därför bevaras vid en exploatering. I området har påträffats två växt-
lokaler för hotade arter. Hänsyn till dessa tas då området exploateras. 

En utbyggnad med fritidshus med relativt tät exploatering planeras. Området 
bedöms rymma ca 30 parhus i en och två våningar vilket motsvarar ca 750 
bäddar.  

Den glesa tallskogen och den flacka terrängen nära Hundfjällets skidområde är 
en tillgång för längdskidåkarna och inom området finns flera preparerade längd-
skidspår. Området avses planeras så att pisterna kan nås med skidor direkt från 
lägenheterna.  

Angöring med bil sker via område Bf5. Angöringsväg har anvisats i förslaget till 
detaljplan för detta område. För att undvika konflikt med korsande lift och ned-
farter torde planskilda korsningar erfordras. Område Bf6 kommer att ligga längst 
bort på en ca 1 km lång återvändsgata. Det är därför nödvändigt att dimensio-
nera vändplats så att buss och andra större fordon kan vända bekvämt.  

Lima Jordägande sockenmän, som är markägare från område Bf6 och västerut, 
har i sitt utställningsyttrande framfört önskemål om en fortsatt utbyggnad av fri-
tidsboendet västerut. En utökning av område Bf6 västerut kan dock inte ske 
med stöd av denna plan. Ett ställningstagande till ytterligare exploatering väster-
ut kräver därför ny översiktsplan. 

Området ska användas för fritidsboende med tät exploatering. Detaljplan 

krävs. 

Bebyggelse, vägar, pister etc förläggs så att värdefull vegetation och värde-
fulla landskapselement kan bevaras samt att hänsyn tas till växtplatser för 

hotade arter. Befintliga leder kan behöva läggas om så att de väst-östliga 
spårförbindelserna även i framtiden hålls öppna. Området planeras så att 
konflikter mellan skidåkning och biltrafik undviks. 
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Bf7 Hundfjällets stugby 

Området är bebyggt och ligger vid Hundfjället centrum i sydsluttningen söder 
om Fjällvägen. Marken närmast Fjällvägen är bevuxen med tallskog. Inne bland 
bebyggelsen växer enstaka tallar.  

Inom området finns 5 fyrlägenhetshus och 15 tvålägenhetshus för fritidsboende 
samt två hus närmast Stjärnvägen med personallägenheter, sammanlagt 57 
lägenheter motsvarande 450 bäddar, personalboendet inräknat. Personallägen-
heterna kommer på sikt troligen att övergå till fritidsboende.  

Området är utbyggt i överensstämmelse med gällande detaljplan (L22) och 
byggrätten är till större delen utnyttjad. I pågående detaljplanearbete för Hund-
fjället centrum ingår en prövning om det är möjligt att dela fastigheten för de 5 
nordvästra fyrlägenhetshusen i två fastigheter. 

Invid de båda personallägenhetshusen finns mark som eventuellt är lämplig för 
ytterligare ett fyrlägenhetshus. Avståndet till kraftledningarna söder om området 
är dock så pass litet att det inte är lämpligt med ny bebyggelse förrän led-
ningarna förlagts under mark. Ytterligare ett hus i området samt att personal-
boendet övergår till fritidsboende innebär ett tillskott av ca 50 bäddar. 

Området används i överensstämmelse med gällande detaljplan. Ändrad 
fastighetsindelning kräver ny detaljplan. 

Eventuell komplettering med ytterligare ett hus invid personallägen-
hetshusen förutsätter att kraftledningarna förlagts under mark. Ny 
bebyggelse i området kräver att ny detaljplan upprättas. 
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Bf8 Hundfjällets stugby, etapp 2 

Området ligger i sluttningen omedelbart söder om Fjällvägen och i anslutning till 
bebyggelsen i område Bf7. Ingen bebyggelse finns i området. Närmast Fjäll-
vägen och Bf7 är marken bevuxen med gles tallskog. I söder närmast kraftled-
ningen är området kalavverkat. 

En mindre del i väster ligger inom gällande detaljplan (L22). Övriga delar av 
området är inte detaljplanelagt. Längs Fjällvägen gäller ett generellt byggnads-
fritt avstånd från vägområde om 30 m. 

Området avses bebyggas med lägenheter i parhus med relativt hög exploa-
tering. Området bedöms rymma ca 300 bäddar. Området trafikmatas med ny 
tillfart från Stjärnvägen. 

Den bebyggbara delen av området begränsas av erforderliga skyddsavstånd till 
kraftledningarna längs Stjärnvägen och av närheten till Fjällvägen. För att 
området ska kunna nyttjas är det därför nödvändigt att ledningarna förläggs 
under mark.  

Området avses användas för fritidshus med tät exploatering. Detaljplan 

krävs. 

Elledningarna måste förläggas under mark innan området får exploateras. 

Byggnadsfritt avstånd till Fjällvägen och bullerstörningar från trafiken på 
Fjällvägen ska beaktas i detaljplanearbetet. Tillfart till området ska ske mot 
Stjärnvägen. Mot Fjällvägen får utfart inte anordnas.  

Marken närmast Bf7 lämnas fri från bebyggelse så att ett sammanhängande 
parti tallar kan bevaras. Enstaka tallar bör bevaras även inne i den nya 

bebyggelsen. 
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Bf9 Fjälldalen Park 

Fjälldalen Park mellan Hundfjället och Tandådalen utgörs av de torraste delarna 
av det låglänta markområdet norr om Hundfjällsbäcken. I de sydligaste delarna 
av området och söderut mot Hundfjällsbäckens finns ett flackt område med låga 
tallåsar och grunda myrar. Tallområdena är i övriga delar genomhuggna och 
grövre träd har tagits bort. I områdets västra del finns en tvärställd ås med äldre 
tall och inslag av gamla lågor. Tallåsen utgör ett avvikande landskapselement 
och klassas som naturvärde. Genom och omedelbart söder om området finns 
öst-västliga skidspår som förbinder Hundfjället och Tandådalen.  

Norr om Stjärnvägen går två kraftledningar. Den bebyggbara delen av området 
begränsas i viss mån av rekommenderade skyddsavstånd till kraftledningarna 
längs Stjärnvägen. För att marken närmast Stjärnvägen ska kunna nyttjas fullt ut 
kan det därför vara nödvändigt att ledningarna förläggs under mark. 

Området avses huvudsakligen att användas för fritidsboende. En blandning av 
olika former av boende kan bli aktuellt. Här kan finnas såväl hotellboende som 
lägenhetshus, eventuellt även friliggande bostäder. Exploateringsgraden avses 
vara hög. Det innebär att två- och trevåningshus kan bli aktuella inom delar av 
området. Området bedöms rymma ca 1 100 bäddar. Marken är inte detaljplane-
lagd. 

Området ligger strategiskt utefter Stjärnvägen, som förbinder anläggningarna 
vid Tandådalen och Hundfjället. Förutom boende bör därför även annan verk-
samhet, exempelvis butiker, service, mindre restauranger, kaféer etc finnas i 
området. Därigenom kan Stjärnvägen bli en pulsåder som förstärker kontakten 
mellan de båda skidanläggningarna. Området planeras så att det blir lättillgäng-
ligt även för gående och skidåkare och så att de väst-östliga spårförbindelserna 
hålls öppna eller flyttas söder om området. Eventuellt bör en förbindelselift 
byggas så att området kopplas till det befintliga liftsystemet (se område Ny2). 

Området ska huvudsakligen användas för fritidsboende med tät exploa-

tering. Annan verksamhet kan bli aktuell inom mindre delar. Området ska 
planeras så att bebyggelse och verksamheter stärker sambanden mellan 
anläggningarna i Tandådalen och Hundfjället. Detaljplan krävs. 

Skyddsavstånd till kraftledningarna ska beaktas i detaljplanearbetet. 

Exploatering av området bör utföras så att karaktäristiska landskaps-
element såsom tallåsar etc och värdefull vegetation bevaras. Även enstaka 

tallar och annan växtlighet bör sparas i så stor utsträckning som möjligt. 
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Bf10 Väggens stugby 

Området ligger i direkt anslutning till pisterna vid Hundfjälletanläggningen och till 
förbindelseliften mellan Tandådalen och Hundfjället. Marken är obebyggd och 
utgörs av en relativt plan moränås omedelbart nedanför Hundfjällets nordslutt-
ning. Sluttningen gör att solförhållandena blir mindre bra. Åsen genomkorsas av 
transportvägar bl a till Väggenbackarna. I de delar av området där skog växer, 
dominerar tallskog i nordost och granskog i väster. I väster finns även ett käll-
dråg. För området gäller detaljplan L18 där angiven markanvändning är skid-
backe och skidlift. 

Området avses bebyggas med fyrlägenhetshus i två våningar lämpliga för 
ungdomsboende. Området rymmer 30 - 40 lägenheter motsvarande ca 400 
bäddar. Inga naturintressen bedöms finnas som hindrar en exploatering av 
området.  

I pågående detaljplanearbete för Hundfjällets centrum avses parkeringen norr 
om Bf10 trafikmatas österifrån genom en ny väganslutning från Stjärnvägen. 
Även Bf10 kommer att nyttja denna väg. Om angöring med bil ska vara möjlig 
fram till lägenheterna krävs planskild korsning med förbindelseliften norr om 
området. Alternativt sker all parkering inom område P4 och Väggens stugby 
hålls helt fri från biltrafik. Åtkomlighet för utryckningsfordon måste dock finnas.  

Området avses bebyggas med fritidshus med tät exploatering. Ny detaljplan 

krävs. 

Om biltrafik ska vara möjlig i området krävs planskild korsning med förbin-
delseliften norr om området. Behov av angöring med räddningsfordon ska 

under alla omständigheter beaktas. 

Byggnation av området bör utföras så att träd och annan växtlighet sparas i 
så stor utsträckning som möjligt.  
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Bf11  Tandådalens fjällvillor 

Området ligger i en svag södersluttning och omfattar den befintliga stugbyn 
Fjällvillorna. Stugbyn består av 32 parhus med sammanlagt 64 lägenheter 
motsvarande ca 500 bäddar. Inom det område som är bebyggt planeras ingen 
förändring av markanvändningen. Området är i denna del utbyggt enligt gäll-
ande detaljplaner L23 och L28.  

Längst i öster finns ett mindre obebyggt markområde som planeras att använ-
das för fritidsboende i enlighet med en nyligen färdigställd detaljplan (L48). 
Totalt rymmer planen 3 st fyrlägenhetshus vilket motsvarar ett tillskott på ca 100 
bäddar. Området är planerat så att en dunge med tallar vid Kalvtjärnsvägen kan 
behållas vid en exploatering. 

Den del av området som är bebyggt används enligt gällande plan.  

Det obebyggda området ska användas för fritidsboende enligt gällande 

detaljplan. 

Bf12 Tandådalens fjällvillor/ nordväst 

Området gränsar i norr och öster mot Stjärnvägen och Kalvtjärnsvägen och är 
helt obebyggt. Marken sluttar svagt åt sydväst och är bevuxen med ung gles 
tallskog. Den västra delen av området är småkuperad med en mindre bäckravin. 
Mot Stjärnvägen i norr finns ett mindre område som är sankt. Från Kalvtjärns-
vägen och Tandådalens Fjällkyrka är det idag en storslagen utsikt mot Hund-
fjället. Utsikten får inte skymmas eller påverkas negativt vid en exploatering av 
området. Det innebär att den nordöstra delen av Bf12 ska bevaras som natur-
mark. Området är inte detaljplanelagt. 

Befintliga längdskidspår mellan Tandådalen och Hundfjället berör delvis om-
rådet. Spårförbindelserna ska hållas öppna eller flyttas söder om området när 
marken exploateras och planeras så att området blir lättillgängligt för gående 
och skidåkare. Den byggbara delen av området begränsas av en 10 kV kraft-
ledning som löper genom området. För att marken ska kunna utnyttjas på ett 
bra sätt är det lämpligt att ledningen flyttas eller förläggs under mark. 

Området planeras huvudsakligen att användas för fritidsboende med relativt tät 
exploatering liknande de angränsande Fjällvillorna i sydost. En högre exploate- 
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ring med tvåvåningshus kan dock bli aktuell för delar av området. Den plane-
rade exploateringen motsvarar ett tillskott på ca 750 bäddar. Eftersom delar av 
området ligger strategiskt utefter Stjärnvägen kan även enstaka butiker, mindre 
restauranger, kaféer etc komma att uppföras i området.  

Området avses exploateras för fritidsboende med relativt hög exploatering. 

Detaljplan krävs. 

För att kunna nyttja området effektivt bör kraftledningen flyttas eller för-
läggas under mark. Tillfart till området ska ske från Stjärnvägen.  

Utrymme ska finnas för längdskidspår med förbindelse mot Kalvtjärnsvägen 
och planerad bebyggelse väster om Fjällhotellet. Vid exploatering av 
området ska hänsyn tas till utsikten från Kalvtjärnsvägen mot Hundfjället. 

Bf13 Fjällhotellet väst 

Området utgörs av sydvästsluttningen mellan Tandådalens fjällhotell och Kalv-
tjärnsvägen. I området finns en större öppen grusyta för husvagnscamping. 
Förutom servicebyggnader till husvagnscampingen är området obebyggt. Mot 
Kalvtjärnsvägen och i de övre delarna av området växer tallskog på ljungdomi-
nerad mark. Vid exploatering av området är det viktigt att en skogsridå sparas 
längs Kalvtjärnsvägen och mot parkeringen vid Tandådalens centrum. Även 
inne i området bör partier av tallskog sparas. 

Området avses exploateras med parhus och fyrlägenhetshus i en och två 
våningar. Totalt ryms ca 25 hus i området vilket motsvarar ca 650 bäddar. 

Området ligger inom detaljplan L11 som anger att marken ska användas för 
camping och idrott. 

Området avses exploateras för fritidsboende med relativt hög exploatering. 
Ny detaljplan krävs. 

Vid exploatering av området ska en skogsridå bevaras mot Kalvtjärnsvägen 

och parkeringen sydost om området.  
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Bf14 Grå byn, Tandådalen 

Området ligger vid foten av Västra Kalven. De 22 bostadsbyggnaderna i områ-
det utgörs av parhus och fyrlägenhetshus med sammanlagt 140 lägenheter 
motsvarande ca 600 bäddar. I området finns även en byggnad för reception och 
stugservice.  

Husen är möjliga att nå med skidor ända fram till entréerna och längdskidspår 
finns på de plana partierna väster om området. Gemensamma parkeringsplatser 
finns på ett antal ställen i området och möjligheter finns att nå varje lägenhet 
med bil för av- och pålastning.  

Området är helt utbyggt enligt gällande detaljplaner L10 och L21 och ingen för-
ändring planeras av markanvändningen.  

 Området används i överensstämmelse med gällande detaljplan. 

Bf15 Röda byn, Tandådalen 

Området består av två delar och ligger vid foten av Västra Kalven. Stugbyn 
består av 34 fyrlägenhetshus med sammanlagt 136 lägenheter motsvarande ca 
1000 bäddar. Husen är möjliga att nå med skidor ända fram till entréerna. 
Längdskidspår finns på de plana partierna väster om Kalvtjärnsvägen. Gemen-
samma parkeringsplatser finns på ett antal ställen i området och möjligheter 
finns att nå varje lägenhet med bil för av- och pålastning. De båda områdena är 
helt utbyggda enligt gällande detaljplan L21. Ingen förändring planeras av 
markanvändningen. 

Omedelbart väster om området finns ett markområde som används för parke-
ring. Denna del är i gällande plan avsedd att bebyggas med byggnader för 
reception och service för området men har inte utnyttjats för detta ändamål. När 
det blir aktuellt att anordna liftförbindelse mellan Västra Kalven och Hundfjället 
kommer det obebyggda markområdet troligtvis att användas för ny förbindelse-
lift (se delområde Nl5 och rekommendationerna till detta område).  

De båda områdena används i överensstämmelse med gällande detaljplan. 

Bf16 Kalvåsen 

Området ligger i sluttningen norr om Västra Kalven. Här växer gles tallskog 
både på tomtmark och på de obebyggda delarna av området. Norr om området 
går längdskidspåret runt Västra Kalven och området är möjligt att nå med skidor 
direkt från backarna. Området är bebyggt med fritidshus på enskilt ägda tomter. 
Totalt finns 31 fritidshus i området, de flesta parhus, vilket motsvarar ca 250 
bäddar.  
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Området är utbyggt enligt detaljplan L6. På vissa av tomterna finns möjlighet till 
komplettering av bebyggelsen med enstaka hus. 

 Området används i överensstämmelse med gällande detaljplan. 

 

Bh Hotell, fritidsboende, handel m m 

Bh1 Tandådalens Fjällhotell 

Tandådalens Fjällhotell är ligger i direkt anslutning till backarna vid Tandådalens 
centrum. Fyra restauranger finns i hotellet samt nattklubb, kiosk och relaxavdel-
ning med pool, bubbelpool, solarium, spinning, bastu och bar. Boendet sker i 
enkel- eller dubbelrum, lägenheter i två storlekar med 3 eller 5 bäddar samt i 19 
tvålägenhetsstugor. Hotellbyggnaden rymmer ca 180 bäddar och stugområdet 
ca 230 bäddar.  

En utbyggnad planeras väster om Fjällhotellet med ett rumshotell på ca 100 rum 
motsvarande ca 200 bäddar. Rumshotellet kommer eventuellt att byggas sam-
man med Fjällhotellet via en förbindelsegång. Utbyggnaden avses förläggas i 
den nordvästra delen av området så att en stor del av skogspartiet väster om 
Fjällhotellet kan sparas mot parkeringen vid Tandådalens centrum. Enstaka 
tallar bör sparas även i det exploaterade området så att Fjällhotellets karaktär 
känns igen även här. 

Den del av området som omfattas av den planerade utbyggnaden ligger inom 
detaljplan L11 där markanvändningen anges som idrottsändamål. Befintligt 
hotell och stugby är utbyggda i enlighet med detaljplan L31 och L32. Ytterligare 
bebyggelse är inte möjlig inom gällande detaljplaner. 

Den del av området som är exploaterat nyttjas i enlighet med gällande 
detaljplan. Ny detaljplan krävs för att kunna utföra planerad utbyggnad av 
hotellet. 

Ett sammanhängande skogsparti ska sparas söder om den planerade 
utbyggnaden. Enstaka tallar bör sparas även inom den del av området som 
direkt berörs av utbyggnaden. 
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Bh2 Panoramalägenheterna 

Området ligger precis intill stolliften i Tandådalen och inrymmer 5 fyrlägenhets-
hotell med sammanlagt ca 200 bäddar. Området är helt utbyggt i enlighet med 
detaljplan L24. Ingen förändring planeras av markanvändningen. 

Området används i överensstämmelse med gällande detaljplan.  

 

Cc Centrumanläggningar 

Cc1 Hundfjället centrum  

I Hundfjället centrum finns reception, konferensutrymmen, restauranger, natt-
klubb, handel, relaxavdelning etc. Väster om huvudbyggnaden finns Hundfjällets 
värdshus samt hotellannex och längst norrut finns tre personalbaracker. Invid 
liftarna finns två byggnader som inrymmer liftkortsförsäljning, skiduthyrning, 
omklädningsrum, hamburgerrestaurang etc. I centrumområdet mot backarna 
finns stolliften Europa 1, en tvåstolslift samt en mindre vinkellift. 

Genom centrumområdet slingrar sig Hundfjällsbäcken. För att inte äventyra 
öringbeståndet i bäcken är det viktigt att bäcken berörs så lite som möjligt och 
eventuella kulvertar för överfarter görs korta och förses med naturlig botten.  

För närmiljön i Hundfjällets centrum är det önskvärt att kraftledningen som går i 
östvästlig riktning genom området förläggs under mark. Det är viktigt att de få 
träd som finns kvar i området sparas men det vore också värdefullt om nya träd 
kunde planteras i de centrala delarna. 

I Hundfjälletanläggningen finns idag ett stort behov av ytterligare bäddar. En 
utbyggnad med ett hundratal gästrum/lägenheter planeras i en ny hotellbyggnad 
mellan Hundfjällets hotellannex och det befintliga värdshuset. Planer finns 
också att på sikt ersätta det befintliga värdshuset med en ny restaurang- och 
servicebyggnad. Ett nytt lägenhetshotell planeras att uppföras på den nuvar-
ande parkeringen och tennisbanorna öster om bostadsrättslägenheterna. 
Lägenhetshotellet är tänkt att rymma ca 25 lägenheter. Sammanlagt tillförs 
området ca 400 bäddar.  

Invid infarten till centrumområdet planeras ett område för handelsändamål 
genom att befintliga personalbaracker flyttas. Behov finns också av att utöka 
servicefunktionerna i anslutning till liftstationerna och skiduthyrningen i 
centrumområdets södra del.  
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Hundfjället centrum omfattas av ett flertal detaljplaner (L18, L19, L22, L29 och 
L34). En ny detaljplan tas för närvarande fram som möjliggör den framtida 
förändringen av för Hundfjället centrum. 

Området ska användas för olika slag av centrumanläggningar och utgöra 
utgångspunkt för utförsåkning i Hundfjälletanläggningen. Ny detaljplan 

krävs för förändringar av Hundfjället centrum. 

Cc2 Tandådalens centrum  

I Tandådalens centrum finns Tandådalens Wärdshus med restaurang/café, 
kiosk, värmestuga etc samt restaurang Glazziären. I centrum finns också ICA 
Tandådalen samt övrig service som reception, sportshop, skiduthyrning etc. I 
centrumområdet mot backarna finns stolliften Panorama Express, en dubbel 
ankarlift samt en mindre barnlift. 

För Tandådalens centrum gäller ett flertal detaljplaner (L10, L16, L24, L35 och 
L46). En utbyggnad av Tandådalens Wärdshus planeras och kan genomföras 
inom de byggrätter gällande detaljplaner medger. Behov av andra utbyggnader 
kan innebära behov av nya detaljplaner. 

Området ska användas för olika slag av centrumanläggningar och utgöra 

utgångspunkt för utförsåkning i Tandådalenanläggningen. Ny detaljplan 
krävs för större förändringar av Tandådalens centrum. 

Cc 3 Pulsen 

Pulsen ligger vid dalstationen i Östra Tandådalen varifrån man når alla 
backarna inom Tandådalen-Hundfjället. Själva Pulsen utgör centrumbyggnaden 
med kaffe- och värmestuga, liten sportshop samt restaurang. Byggnaden ligger i 
en tallskogsbevuxen södersluttning med fina solplatser. Området är utbyggt i 
enlighet med gällande plan T88. Mindre utbyggnader som kompletterar den 
nuvarande verksamheten kan göras utan att ny översiktsplan behöver tas fram. 
Ny detaljplan fordras dock. 

Området ligger idag perifert inom Tandådalen-Hundfjället i stort. Läget blir dock 
mer betydelsefullt om Tandådalen kopplas till Högfjällshotellet via den even-
tuella förbindelseliften österut som då kommer att utgå från Östra Tandådalen. 

Området används för centrumanläggningar i Östra Tandådalen i enlighet 
med gällande detaljplan. Mindre utbyggnader som kompletterar befintlig 

verksamhet kan göras utan att ny översiktsplan behöver tas fram. Ny 
detaljplan fordras dock.  

Större framtida utbyggnader i eller i anslutning till området kräver 

ställningstagande i ny översiktsplan. 
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Cs Restauranger, service, handel m m 

Cs1 Väggens servering 

Området ligger strategiskt där liftbyte sker i förbindelseliftsystemet mellan 
Hundfjället- och Tandådalenanläggningarna. Här finns dessutom Väggenliften 
samt nedfarterna Väggen och Worldcupbacken. Invid området löper även 
viktiga leder och längdskidspår. Området är obebyggt men planer finns att här 
anlägga en mindre byggnad för servering samt information och service. 
Området ligger delvis inom detaljplan L18 och redovisas där för skidbacke och 
skidlift. Serveringsbyggnaden förutsätts anslutas till det kommunala va-nätet. 

Området ska användas för servering samt informations- och 

serviceändamål. Ny detaljplan krävs.  

Cs2 Hundfjällets toppstuga 

Hundfjällets toppstuga ligger i nära anslutning till Hundfjällets liftsystems topp-
stationer. Denna placering ger en fin utsikt över hela Tandådalen/Hundfjälls-
området. Toppstugan är en viktig målpunkt för såväl utförsåkare som turåkare 
och fjällvandrare som använder det spår- och ledsystem som finns i området. I 
toppstugan finns servering, information samt serviceutrymmen, allmänna toa-
letter etc. För området gäller detaljplan L38. 

Området används för servering i enlighet med gällande detaljplan.   

Cs3 Fjälldalens servicecentrum 

Området är obebyggt och ligger strategiskt väster om Kalvtjärnsvägen vid in-
farten till Tandådalens centrum. Här passerar alla som ska till Tandådalens 
anläggningar. I framtiden kommer troligtvis ännu fler att passera området när 
stugområden uppförts längs Stjärnvägen som förbinder anläggningarna i 
Hundfjället och Tandådalen.  

Längs Fjällvägen gäller ett generellt byggnadsfritt avstånd från vägområde om 
30 m. Den bebyggbara delen av området begränsas därför av närheten till Fjäll-
vägen men också av erforderliga skyddsavstånd till kraftledningarna som går 
söder om Fjällvägen. För att området ska kunna nyttjas effektivt är det därför 
nödvändigt att ledningarna förläggs under mark. 
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På grund av områdets centrala och strategiska läge planeras här att anläggas 
informationsbyggnad med stugbokning, restaurang, café samt mindre butiker för 
försäljning. Gles och ung tallskog växer intill vägar, parkeringar och övriga an-
läggningar. I områdets nordöstra del finns en mindre tjärn som förutsätts undan-
tas från exploatering. I övrigt finns inga särskilda naturvärden inom området. 
Gällande detaljplan (L26) anger att området ska användas för idrott och sport-
hall samt för en mindre butiks- och informationsbyggnad. Användningssättet 
idrott och sporthall är numera inte aktuellt. 

Området ska användas för informations- och serviceändamål, restau- 
rang/café samt mindre butiker. Ny detaljplan krävs. 

Byggnadsfritt avstånd till Fjällvägen ska beaktas vid detaljplaneläggning. 

För att kunna nyttja området effektivt bör kraftledningen förläggas under 
mark.  

Cs4 Västra Kalvens toppstuga 

Området ligger i anslutning till Tandådalens liftsystems toppstationer och utgörs 
av pistområde/kalfjäll. Här ansluter även liften topplänken som används av 
skidåkare för att ta sig till Östra Tandådalens backsystem. Området är därför en 
viktig målpunkt för främst utförsåkare men också för turåkare. I södra delen av 
pistområdet finns idag en smal väg upp till toppen av fjället. Vintertid är vägen 
pistad. Under byggtiden avses vägen nyttjas till att med terrängfordon föra upp 
byggmaterial. Vägen är för brant för vanliga fordon. Besökare till toppstugan 
förutsätts komma dit via stollift eller med skidor och till fots.  

På grund av det strategiska läget planeras en toppstuga här med liknande 
funktioner och storlek som Hundfjällets toppstuga. Denna del av fjällkalotten på 
Västra Kalven är redan idag starkt påverkad av befintliga liftar och master varför 
en större byggnad bedöms kunna uppföras i detta läge utan att landskapsbild 
eller naturvärden påverkas negativt. Toppstugan förutsätts anslutas till det 
kommunala va-nätet. 

Området ska användas för servering liknande Hundfjällets toppstuga. Ny 

detaljplan krävs. 
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Ea Reningsverk 

Ea1 Tandådalens avloppsreningsverk  

Området omfattar ett flackt markområde på norra sidan om Tandån inom vilket 
Tandådalens avloppsreningsverk är beläget. Den allra ostligast delen av om-
rådet ligger inom detaljplan L6-2. Området i övrigt ligger utanför detaljplan. 

Området ska användas för kommunens avloppsreningsverk. För när-

varande finns inga krav på detaljplaneläggning. 

Ea2 Tandådalens vattenverk 

Området ligger omedelbart söder om Fjällvägen och sammanfaller med skydds-
området för vattentäkten. Inom området ligger Tandådalens vattenverk samt två 
råvattentäkter. Eftersom tillstånd erhållits om ökat vattenuttag bör föreskrifter 
och avgränsning av skyddsområdet ses över. Vattenverket ligger utanför detalj-
plan.  

Området ska användas för den kommunala vattenförsörjningen i Tandå-
dalen/Hundfjället med omgivningar. För närvarande finns inga krav på 

detaljplaneläggning. 

 

K Kyrka 

K1  Tandådalens Fjällkyrka 

Området ligger omedelbart öster om Kalvtjärnsvägen. Här finns Tandådalens 
Fjällkyrka med församlingshem. Området är utbyggt i enlighet med gällande 
detaljplan (L27). Ingen förändring planeras av markanvändningen. 

Området används i överensstämmelse med gällande detaljplan. 
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Nl Lift- och pistområden 

Nl1 Hundfjället, nuvarande skidområde 

Denna del av Hundfjällets skidområde omfattar i huvudsak den mark som redan 
idag används för utförsåkning. En mindre utökning planeras åt väster bl a 
genom att långliftarna väster om Hundfället centrum flyttas bortom det nya stug-
området Trollbäcken (Bf5). Liftarnas nedre del ligger inom den nyligen laga 
kraftvunna detaljplanen för detta område (L47). Nya nerfarter och liftens nedre 
del kan beröra växtlokaler för rödlistade arter men eventuellt också naturvärden 
utanför de områden som inventerats. Kompletterande inventeringar kan därför 
behövas innan nya pister anläggs.  

Långliftarna avses att ersättas med en stollift från skidtorget vid Hundfjällets 
centrum och med toppstationen något sydost om de nuvarande långliftarnas 
toppstation. Där den nya stolliften planeras används marken redan för lift- och 
skidåkning och rymmer därför inga större naturvårdsintressen. Detta gäller även 
den nedre delen av Västra Hundfjällsgraven som berörs av liften och som i 
tidigare inventeringar klassats som område av naturvårdsintresse.  

Eftersom område Nl1 redan till stor del är ianspråktaget för utförsåkning, och 
därför inte rymmer några större naturvårdsintressen, bedöms lämpligheten av 
nya eller förändrade pister och liftar kunna prövas i samband med bygglovs-
ansökan utan att ny detaljplan först behöver upprättas. 

Området ska användas för utförsåkning och därmed tillhörande anlägg-
ningar.  

Placering av liftar och pister ska ske med stor hänsyn till de naturvärden 
som finns i området, till landskapsbilden samt till utsikten mot fjället.  
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Nl2 Hundfjället, nya skidområden 

Det västra delområdet, som omfattar Västra Hundfjällsgravens branta dalsida 
och den flackare sluttningen upp mot fjällkalotten, nyttjas idag för ett par 
transportpister mellan liftar och backar. I de högre belägna delarna kommer 
området att beröras av nya transportpister från den planerade stolliften inom 
delområde Nl1. Dessa delar berör i huvudsak kalfjäll. De skogklädda lägre 
belägna delarna av dalsidan avses idag inte tas i anspråk för utförsåkning men 
kan eventuellt i framtiden komma att nyttjas för ytterligare några transportpister. 
För att förbättra möjligheterna att ta sig mellan de olika åkområdena kan också 
en ny lift behöva anläggas inom det västra delområdet. Anläggande av ny lift, 
eller utökade nerfarter inom den skogklädda delen, ska med hänsyn till om-
rådets naturvärden föregås av att detaljplan upprättas.  

Det östra delområdet omfattar delar av Västra Hundfjällsgravens övre dalgång, 
en mindre del av fjällkalotten samt den skogklädda nordostsluttningen. Dessa 
delar avses i framtiden tas i anspråk för utförsåkning.  

I övre delen av Västra Hundfjällsgraven planeras en ny lift som möjliggör utförs-
åkning längs ravinens fulla längd och fallhöjd. Därigenom kan den populära 
barnbacken Trollskogen göras ännu mer varierande och spännande. Den övre 
delen av Västra Hundfjällsgraven är idag opåverkad av utförsåkning och är 
klassad som område av naturvårdsintresse. Lift och pister kommer att påverka 
naturvärdet i denna del av ravinen (se även Np1). 

Hundfjällets nordöstra delar ligger strategiskt till för att knyta samman utförs-
åkningen på Västra Kalven och Hundfjället. Denna sida av Hundfjället är idag 
helt opåverkad av pister och liftar. Gles yngre tallskog finns uppe på fjäll-
kalotten, medan sluttningarna domineras av barrblandskog med inslag av björk 
och enstaka rönnar. I de nordostvända branterna finns intressanta lavar och 
mossor som är klassade som rödliste- eller signalarter. 

Sluttningarna på Hundfjällets nordostsida har bra förutsättningar för spännande 
och varierande utförsåkning. Flera nya liftar och nerfarter i varierande svårig-
hetsgrad planeras därför. Uppe på fjällkalotten planeras en förbindelselift till det 
nuvarande backsystemet i Hundfjälletanläggningen. Liftsystemen på Hundfjället 
och Västra Kalven knyts ihop med en stollift över dalgången mellan de båda 
fjällen (se område Nl5). Vid lokalisering av nya liftar och pister ska hänsyn tas till 
de naturvärden som finns i det berörda området. För att mer i detalj hitta lämp-
liga pist- och liftlägen och för att avgränsa och skydda biotopområden, där 
hotade arter kan överleva även om marken runt om nyttjas, behöver natur-
värdesinventeringen kompletteras i samband med detaljplaneläggningen för 
delen som berör Hundfjällets nordostsida. Stor hänsyn ska också tas till den 
storslagna vyn som Hundfjället utgör framför allt från Kalvtjärnsvägen och 
Tandådalens centrum. 
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På den nordöstra sidan av Hundfjället finns idag risk för att laviner utlöses. När 
området kommer att nyttjas för utförsåkning kommer snön att prepareras i och 
ovanför pisterna. Risken för laviner inom de pistade områdena bedöms då som 
minimal. Även eventuella områden för off-piståkning säkras genom att man 
pistar och aktivt arbetar med snön. Uppstår trots detta risk för att laviner ska 
utlösas inom områden där människor kan komma att vistas, stängs riskområdet 
av tills faran är över, t ex genom att lavinen har sprängts. För att minska förut-
sättningarna för att laviner ska bildas kan det också bli aktuellt att sätta upp 
snödrevsstaket på vissa ställen på kalfjället. 

Den detaljerade prövningen av liftars och pisters lämplighet inom området sker i 
samband med att detaljplan upprättas. Därvid ska särskilt beaktas hur hänsyn 
ska tas till landskapsbild, naturvärden, miljömål etc liksom hur lavinrisken på 
Hundfjällets nordostsida minimeras. Nya nerfarter och liftar kan beröra natur-
värden utanför de områden som inventerats. Inom dessa områden erfordras 
därför naturvärdesinventeringar som underlag för detaljplanearbetet. Vid 
detaljplaneläggning av nya backar ska redovisas att tillräcklig vattentillgång 
finns att tillgå för snötillverkning. Avkall från denna princip kan göras för ned-
farter som uppenbarligen saknar behov av att konstsnöbeläggas. 

Området ska användas för utförsåkning och därmed tillhörande 
anläggningar. Detaljplan krävs.  

Placering av liftar och pister ska ske med stor hänsyn till de naturvärden 
som finns i området, till landskapsbilden samt till utsikten mot fjället.  

Nl3 Tandådalens skidområde, nuvarande skidområde 

Tandådalens nuvarande skidområde omfattar Västra Kalvens sluttningar i öster, 
norr och söder. Hela området är ianspråktaget för utförsåkning men mindre 
skogspartier finns mellan pisterna. Solliften som löper mellan de båda stug-
områdena i Röda byn, planeras att ersättas med en ny och något längre stollift i 
samband med att lift- och pistsystemen på Västra Kalven kopplas ihop med 
Hundfjället. I övriga delar planeras för närvarande inga större förändringar av 
lift- och pistsystemet.  

Eftersom område Nl3 är ianspråktaget för utförsåkning, och därför inte rymmer 
några större naturvårdsintressen, bedöms lämpligheten av nya eller förändrade 
pister och liftar kunna prövas i samband med bygglovsansökan utan att ny 
detaljplan först behöver upprättas. 

Området ska användas för utförsåkning och därmed tillhörande 

anläggningar.  

Placering av nya liftar och pister ska ske med stor hänsyn till 
landskapsbilden och till utsikten mot fjället. 
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Nl4 Tandådalens skidområde, nytt skidområde 

Området omfattar södra delen av Västra Kalvens västsluttning. Här planeras en 
utökning av området för utförsåkning i samband med att lift- och pistsystemen 
på Västra Kalven och Hundfjället här avses kopplas samman. En ny lift med 
pister planeras då att anläggas strax söder om stugområdet Röda byn.  

Västra Kalvens västsluttning i detta område är brant och skogklädd i de nedre 
delarna och längst ned dominerar tallskog med spår av bränder. Uppåt fjället 
dominerar granskog. I granskogsbältet söderut finns ett bestånd med gammal 
granskog som utgör ett nyckelbiotopsområde. Här finns gamla granar, topp-
brutna och toppdöda träd och granlågor samt sällsynta lavar och mossor. Här 
finns också ett källdråg med örtinslag. Den planerade sträckningen av den nya 
liften och dess nerfarter söder om Röda byn berör den nordligaste spetsen av 
området med gammelgranskog. Påverkan på naturvärdena bedöms dock som 
måttliga då större delen av gammelgranskogen finns söder om Nl4-området.  

Den detaljerade prövningen av lift och pisters lämplighet söder om Röda byn 
sker i samband med att detaljplan upprättas. Därvid ska särskilt beaktas hur 
påverkan minimeras på den gammelgranskog som finns i sluttningen och som 
utgör nyckelbiotop. Vid detaljplaneläggning av nya backar ska redovisas att 
tillräcklig vattentillgång finns att tillgå för snötillverkning. Avkall från denna 
princip kan göras för nedfarter som uppenbarligen saknar behov av att konst-
snöbeläggas. 

Området ska användas för utförsåkning och därmed tillhörande anlägg-
ningar. Detaljplan krävs. 

Placering av liftar och pister ska ske med stor hänsyn till de naturvärden 

som finns i området, till landskapsbilden samt till utsikten mot fjället.  

Nl5 Förbindelsen över fjälldalen mellan Västra Kalven och Hundfjället 

Området är avsett för ny liftförbindelse som ska knyta ihop liftsystemen på 
Västra Kalven och Hundfjället. Hundfjällsbäcken rinner genom områdets östra 
del och gränsar till området i norr. Området består av skogsmark och sankare 
partier i de lägre delarna mot bäcken. Delen närmast bäcken klassas som 
nyckelbiotop. I norr gränsar området till en sällsynt fin lavlokal som särskilt 
pekats ut och klassas som nyckelbiotop. Närmast Röda byn (Bf16) gäller 
detaljplan L21 där marken är avsedd för park respektive reception och service 
för lägenheterna i Röda byn. Marken har inte utnyttjats för detta ändamål och 
behöver i framtiden troligen i stället nyttjas för den planerade förbindelseliften. 
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Området genomkorsas av nordsydliga längdskidspår och skidleder, bl a Västra 
Kalven runt. Invid foten av Hundfjället finns dessutom en skoterled som nyttjas 
för organiserade skotersafarin. Liftförbindelsen tvärs dalgången och dalstatio-
nernas placering får inte försämra framkomligheten för turåkning, motion etc och 
heller inte för skotersafarierna. Liften bör därför bli en stollift och byggas så att 
den inte skär av spår och leder. Flyttning av befintliga spår och leder kan bli 
nödvändigt men bör om möjligt undvikas eller göras bara på kortare sträckor 
eftersom det tar mycket lång tid för gamla spårgator som inte nyttjas att växa 
igen. 

Den nya liftförbindelsen kommer att korsa Hundfjällsbäcken och det nyckel-
biotopsområde som utpekas längs bäcken samt gå nära den mycket fina 
lavlokalen som finns vid Hundfjällsbäcken norr om liftområdet. Även om liften är 
en stollift kommer lift och service-/förbindelepist att påverka närområdet. Också 
dalstationen vid Västra Kalven kommer att beröra Hundfjällsbäcken och dess 
strandzoner. Stor försiktighet måste således iakttas så att inte naturvärdena i 
området förstörs och kulverteringar etc påverkar vattenlivet i Hundfjällsbäcken. 
Den detaljerade lämplighetsprövningen av lift, dalstation etc och eventuell 
flyttning av spår och leder sker i samband med att detaljplan upprättas. Som 
underlag för denna prövning behöver naturvärdesinventeringen ytterligare 
kompletteras och fördjupas. För kulvertering av Hundfjällsbäcken krävs tillstånd 
enligt Miljöbalken.  

Inför utställelsen har en mindre justering gjorts av områdets avgränsning mot 
norr. Därigenom kommer det redovisade nyckelbiotopsområdet som utgör 
växtlokal för lavar, helt utanför Nl4-området. 

Tillfart till det södra delområdet av Röda byn sker över den östra delen av Nl5-
området. Planerade liftar och pister kommer att korsa tillfarten. För att trafik till 
Röda byn inte ska förhindras måste därför en planskild korsning anordnas 
mellan pister och tillfartsväg samt liftar och dalstationer byggas så att passage 
blir möjlig.  

Området ska användas för förbindelselift mellan Västra Kalven och 
Hundfjället. Detaljplan krävs. Ny detaljplan krävs även för den tidigare 
detaljplanelagda delen närmast Röda byn.  

Förbindelseliften får inte begränsa framkomligheten för längdskidåkning 
längs dalgången. I detaljplanen ska redogöras för hur nyckelbiotops-
området vid Hundfjällsbäcken påverkas. Försiktighet gentemot bäckens 

kantzoner ska iakttas vid anläggande av sammankopplingen av de båda 
skidområdena. 

Liftar ska vara utförda så att tillfart inte förhindras till södra delområdet av 

Röda byn. Planskild korsning krävs mellan pister och tillfartsväg. 



 

Översiktsplan för Tandådalen-Hundfjället 

 
 

 
 
 
 
Upprättad 2001-10-29, 
reviderad efter utställning 2002-04-16 
 

 
 
 

 74 (87) 
 

p:\3310\3000\3313070000\08-ulag\föpar_gällande\a16 tandådalen 
h dfjäll t\fö t dåd l l k ft ö l b k d

 

 

pm
01

s 
19

9
9-

09
-2

0 

Nl6 Förbindelsen Tandådalen/Hundfjället 

Mellan Tandådalen och Hundfjället centrum löper en förbindelselift, knapplift, i 
båda riktningarna. Detta stråk är av stor betydelse för kontakten mellan anlägg-
ningarna. Här rör sig både längdskidåkare och slalomåkare. Stråket bör vara 
minst lika brett som idag, d v s ca 15-20 meter, för att klara de anspråk som 
ställs på framkomlighet för skidåkare och skoter- och pistmaskinstrafik. 

Området ska användas för förbindelselift med låg hastighet. Hänsyn ska tas 

till korsande ländskidspår. 

 

Np Pistområden 

Np1 Västra Hundfjällsgraven, övre delen 

Området avses användas för smala och slingrande pister från den nya liften 
som planeras omedelbart väster om Np1 i övre delen av Västra Hundfjälls-
graven. Den populära barnbacken Trollskogen görs därigenom ännu mer 
varierande och spännande genom att utförsåkning blir möjlig längs ravinens 
fulla längd och fallhöjd (pistlängd ca 2 km). Den övre delen av Västra Hund-
fjällsgraven är idag opåverkad av utförsåkning och är klassad som område av 
naturvårdsintresse. Pisterna kommer att påverka naturvärdet i denna del av 
ravinen (se även Nl2). 

Vid detaljplaneläggning av nya backar ska redovisas att tillräcklig vattentillgång 
finns att tillgå för snötillverkning. Avkall från denna princip kan göras för nedfart-
er som uppenbarligen saknar behov av att konstsnöbeläggas. 

Området ska användas för utförsåkning. Liftar får inte anläggas. Detaljplan 
krävs.  

Pisternas förläggs så att hänsyn tas till de naturvärden som finns i området. 
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Np2 Hundfjällets norr-/nordost sluttning 

Np2 utgörs av två delområden på Hundfjällets branta norr- och nordostsluttning. 
Sluttningarna domineras av barrblandskog med inslag av björk och enstaka 
rönnar. Det västra delområdet används idag för off-piståkning samt till pister 
som hänger ihop med Väggenbackarna. Ytterligare någon pist kan bli aktuell 
här för att ta sig in de lägre belägna pisterna. Det östra delområdet avses 
användas för nerfarter kopplade till de nya liftar och pister som planeras an-
läggas på Hundfjällets nordostsluttning söder om detta område. Det östra 
delområdet är idag helt opåverkat av utförsåkning. 

På den norra och nordöstra sidan av Hundfjället finns idag risk för att laviner 
utlöses. När området kommer att nyttjas för utförsåkning kommer snön att 
prepareras i och ovanför pisterna och risken för laviner inom de områdena som 
används för utförsåkning bedöms då som minimal. Även områden för off-
piståkning säkras genom att man pistar och aktivt arbetar med snön. Uppstår 
trots detta risk för att laviner ska utlösas inom områden där människor kan 
komma att vistas, stängs riskområdet av tills faran är över, t ex genom att 
lavinen har sprängts. För att minska förutsättningarna för att laviner ska bildas 
kan det också bli aktuellt att sätta upp snödrevsstaket på vissa ställen på 
kalfjället. 

De båda delområdena ligger utanför de områden som inventerats avseende 
naturvärden. Kompletterande inventeringar behöver därför göras som underlag 
för detaljplanearbetet. Vid lokalisering av nya pister ska hänsyn tas till de 
eventuella naturvärden som finns i de berörda områdena. Stor hänsyn ska 
också tas till den storslagna vyn som Hundfjället utgör framför allt från Kalv-
tjärnsvägen och Tandådalens centrum. 

Den detaljerade prövningen av lämpliga pistlägen inom området sker i samband 
med att detaljplan upprättas. Därvid ska särskilt beaktas hur hänsyn ska tas till 
landskapsbild, naturvärden, miljömål etc liksom hur lavinrisken på Hundfjällets 
nordostsida minimeras. Vid detaljplaneläggning av nya backar ska redovisas att 
tillräcklig vattentillgång finns att tillgå för snötillverkning. Avkall från denna prin-
cip kan göras för nedfarter som uppenbarligen saknar behov av att konstsnö-
beläggas. 

Området ska användas för utförsåkning. Liftar får inte anläggas. Detaljplan 

krävs.  

Pisterna ska förläggas med stor hänsyn till de naturvärden som finns i om-
rådet samt till utsikten mot fjället.  
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Nn  Natur; skogs- och myrmark, fjällsluttningar, kalfjäll 

Nn1 Norr/öster om Stora Tandån 

Södra Saldalsbäcken rinner igenom området i sydvästlig riktning och mynnar så 
småningom ut i Stora Tandån utanför planområdet. I området växer överväg-
ande tallskog och i områdets norra del ligger några lokar, d v s tidvis vattenfyllda 
gropar. Skogen omkring är avverkad och kvar står en gles fröträdställning med 
dåligt föryngringsresultat. Kantvegetationen bör sparas runt lokarna i området. 
Frötallar i lämplig omfattning bör sparas för att bli framtida boträd. 

Området omfattas av mark som inte är berörd av exploateringar. Nuvarande 
markanvändning ska fortgå. 

Nn2 Hundfjället 

Området omfattar Hundfjället utanför de delar av fjället som prioriteras för ut-
försåkning. Området består av de planare delarna av fjällkalotten, som utgörs av 
kalfjäll, samt av de skogklädda fjällsluttningarna väster och sydost om pist-
områdena. I området ingår även en mindre del av den branta sluttningen väster 
om Väggenbackarna. 

Området omfattas av mark som inte är berörd av exploateringar. Nuvarande 
markanvändning ska fortgå. 

Nn3 Västra Kalven 

Området omfattar Västra Kalven utanför de delar av fjället som prioriteras för 
utförsåkning. Området består av de skogklädda fjällsluttningarna i öster och 
väster samt den planare kalotten som utgörs av kalfjäll. 

Området omfattas av mark som inte är berörd av exploateringar. Nuvarande 
markanvändning ska fortgå. 
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Nn4 Norr Pulsen 

I dalen mellan Västra Kalven och Flatfjället ligger ett större myrområde. Den 
södra delen av myrområdet ligger inom område Nn4. Sälenvägen skär delvis 
över myren. Direkta ingrepp är i övrigt få. I områdets sydöstra del rinner 
vattendraget Fejmån igenom och i de södra delarna av området finns ett flertal 
små vattenfyllda gölar.  

Skoterleden som går längs kraftledningen söder om Nn4-området, avses att 
separeras från skidleden och flyttas längre norrut så att den passerar genom 
området. Det nya läget är ännu inte exakt fastlagt varför den redovisas 
schematiskt på illustrationskartan. 

Området omfattas av mark som inte är berörd av exploateringar. Nuvarande 
markanvändning ska fortgå. Skoterled får anläggas. 

 

Ny Rekreation/rörligt friluftsliv 

Ny1 Skidspår västerut vid Hundfjället 

Området är bevuxet med gles tallskog på mager mark. Marken sluttar flackt åt 
norr. Området avgränsas i norr av Stora Tandån. Den glesa tallskogen och den 
flacka terrängen nära Hundfjällets skidområde är en tillgång för längdskid-
åkarna. Inom området finns preparerade längdskidspår som löper i öst-västlig 
riktning och vidare runt Hundfjället.  

Området ska användas för längdskidspår och leder. 
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Ny2 Hundfjällsbäcken 

Hundfjällsbäcken rinner genom området mot Hundfjällets centrum. Området 
närmast bäcken klassas som nyckelbiotop. Bäcken är fiskförande (öring) och 
här finns spår av bäverns aktiviteter och en stor variation vad gäller vegeta-
tionen. I områdets södra del är marken flack med låga tallåsar och grunda 
myrar. Tallområdena som finns i övriga delar är genomhuggna och grövre träd 
har tagits bort. Mitt i området finns en tvärställd ås som fortsätter norrut in i 
område Bf9 med äldre tall och inslag av gamla lågor. Genom områdets östra del 
och omedelbart söder om området finns öst-västliga skidspår som förbinder 
Hundfjällets och Tandådalens anläggningar.  

När marken söder om Stjärnvägen bebyggs kan befintliga öst-västliga spår och 
leder behöva flyttas söderut till område Ny2. Nya spår och leder bör dras så att 
befintliga spårgator kan nyttjas i så stor utsträckning som möjligt eftersom det 
tar mycket lång tid för gamla spårgator som inte nyttjas att växa igen. En 
eventuell anslutningslift mellan bostäder längs Stjärnvägen och backarna i 
Hundfjället kommer att korsa Hundfjällsbäcken och det nyckelbiotopsområde 
som utpekas längs bäcken. Stor försiktighet måste iakttas så att vattenlivet i 
bäcken och naturvärdena längs bäcken påverkas i så liten utsträckning som 
möjligt. I första hand bör liften korsa bäcken där spår och leder korsar bäcken 
idag eller i direkt anslutning till denna plats. 

Området ska användas för längdskidspår och leder.  

Ny angöringsväg i västra delen av området till parkering (P4) och framtida 

bostäder vid Hundfjällets fot (Bf10) får anordnas. Detta förutsätter att på-
verkan på naturvärdena blir så små att de kan accepteras, vilket ska visas i 
pågående detaljplaneläggning för Hundfjällets centrum. 

Mindre anslutningslift från boendeområden vid Stjärnvägen får anordnas 
förutsatt att naturvärden ej skadas, vilket ska visas vid detaljplaneläggning 
av Bf9 m fl. Särskilt beaktas hur nyckelbiotopsområdet vid Hundfjälls-

bäcken påverkas. Eventuell lift ska anordnas så att den inte skär av de öst-
västliga längskidspåren. 

Bäckens kantzoner ska nyttjas endast undantagsvis. Därvid ska försiktighet 

iakttas så att naturvärdena inte påverkas. 
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Ny3 Dalgången mellan Hundfjället och Västra Kalven 

I den flacka dalbottnen mellan Västra Kalven och Hundfjället meandrar sig 
Hundfjällsbäcken fram genom hela området i nordvästlig riktning. Området 
närmast bäcken klassas som nyckelbiotop. Området utgörs mestadels av 
grunda myrar samt smärre tallåsar. Väster om Röda byn (Bf16), där bäckens 
lopp börjar falla, har tidigare legat en bäverdamm. Denna nu upphörda dämning 
har dödat all trädvegetation i den södra delen av området. Där Hundfjällsbäcken 
lämnar myrområdet finns förmånliga förhållanden för vissa lavar. Lavlokalen 
fortsätter nedströms som ett band med gammal granskog längs bäcken och 
med inslag av tall. Lavlokalen klassas som nyckelbiotop och fortsätter ned-
ströms längs Hundfjällsbäcken. 

Större delen av området ligger utanför gällande detaljplaner. Delen närmast 
Röda byn ligger dock inom detaljplan L21 och är redovisad som parkmark.  

Genom områdets norra del finns öst-västliga skidspår som förbinder Hundfjället 
och Tandådalens anläggningar. I områdets sydvästra del finns mycket frekven-
terade skidspår och leder som löper vidare runt Hundfjället i väster eller runt 
Västra Kalven i öster och vidare mot Högfjället och Lindvallen. 

Området ska användas för längdskidspår och leder.  

Bäckens kantzoner ska nyttjas endast undantagsvis. Därvid ska försiktighet 

iakttas så att naturvärdena inte påverkas.  

Ny4 Område norr och öster om Västra Kalven 

Området ligger i sluttningen norr och öster om Västra Kalven. I de norra delarna 
växer gles tallskog och i öster består marken av myrmark. I områdets sydöstra 
del rinner ån Fejmån igenom. Norr om området går längdskidspåret runt Västra 
Kalven där man når Tandådalen centrum och Pulsens anläggningar.  

Området ska användas för längdskidspår och leder. 
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P Parkering 

P1 Parkering vid Hundfjällets tomtområde 

Området ligger väster om Hundfjällets centrum omedelbart intill Hundfjällets 
tomtområde. Inom området ryms totalt ca 400 bilplatser varav ca 125 platser 
längst i väster återstår att bygga ut. För området gäller detaljplan L34. 

Området används i överensstämmelse med gällande detaljplan. Även 
återstående del av parkeringen avses att byggas ut.  

P2 Parkering vid infarten till Hundfjället centrum 

Området ligger norr om Hundfjällets lägenhetshotell. Inom området ryms idag 
totalt ca 150 bilplatser. Parkeringen planeras dock att utökas norrut med ca 100 
bilplatser jämfört med befintliga förhållanden och rymma totalt ca 250 bilplatser. 

Ny detaljplan upprättas för Hundfjället centrum som bl a ska pröva en 

utökning av parkeringen norrut. 

P3  Parkering öster om Hundfjällets lägenhetshotell 

Området ligger öster om Hundfjällets lägenhetshotell. Stjärnvägen löper idag 
över parkeringen och vidare österut mot Tandådalens centrum. Stjärnvägen 
planeras att läggas om och få en egen sträckning vid Hundfjällets centrum. 
Parkeringen omfattar i dagsläget ca 350 bilplatser. En utvidgning planeras 
österut med ca 50 bilplatser medan den västra delen, ca 80 bilplatser, planeras 
att tas i anspråk för ett nytt lägenhetshotell. Det innebär att parkeringen i 
framtiden kommer att rymma ca 320 bilplatser varav 40 platser reserveras för 
det nya lägenhetshotellet. I östra delen av P3-området planeras ny angörings-
väg söderut till parkering och framtida bostäder på södra sidan av Hundfjälls-
bäcken. Förändringarna i och invid området kommer att prövas i den detaljplan 
som för närvarande håller på att arbetas fram. 

Ny detaljplan upprättas för Hundfjället centrum. Parkeringens västra delar 
planeras att tas i anspråk för nytt lägenhetshotell. Detaljplanen ska pröva en 

utökning av parkeringen österut för att därigenom delvis ersätta förlorade 
parkeringsplatser. 
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P4 Parkering söder om Hundfjällsbäcken  

Området ligger i Hundfjället centrum söder om Hundfjällsbäcken och rymmer i 
dagsläget ca 150 bilplatser. I den nya detaljplan som håller på att upprättas för 
Hundfjällets centrum, planeras parkeringen breddas så att två dubbla bilrader 
får plats. Därigenom kan den utökas med ytterligare ca 150 bilplatser och 
kommer därefter att rymma ca 300 bilplatser samt en bussparkering. 
Parkeringen planeras att trafikmatas österifrån genom en ny väganslutning från 
Stjärnvägen. Skidspåren som löper norr om parkeringen måste flyttas då 
parkeringen breddas. Liftgatan omedelbart söder om parkeringen avses då att 
nyttjas för de östvästliga skidförbindelserna. Skotercentralen som ligger vid 
dammen norr om parkeringen avses flyttas omedelbart öster om parkeringen. 

Ny detaljplan upprättas för Hundfjället centrum som bl a ska pröva en 
utökning och breddning av parkeringen samt ny angöringsväg från 

Stjärnvägen. 

P5 Befintlig parkering invid Tandådalens centrum 

Området ligger direkt väster om Tandådalens centrum och används i sin helhet 
till dagparkering och rymmer ca 500 bilplatser. 

 Området används i sin helhet. Ingen förändring planeras av parkeringen.  

P6 Ny parkering längs Kalvtjärnsvägen 

Området ligger längs Kalvtjärnsvägen, direkt söder om Tandådalen centrum. 
Här planeras en enkelsidig parkering längs Kalvtjärnsvägen med ca 100 bil-
platser. Enstaka tallar finns längs vägen och bör inte avverkas.  

Spår och leder mot Lindalens fäbod och Västra Kalven runt samt anslutnings-
spår mot Hundfjället går längs Kalvtjärnsvägen samt i tunnel under vägen. 
Spåret under Kalvtjärnsvägen och vidare västerut får inte påverkas av parke-
ringen. Den nordsydliga leden flyttas väster om parkeringen. 

Ny parkering tillskapas genom breddning av Kalvtjärnsvägen. Detaljplan 
krävs. 

Befintligt spår under Kalvtjärnsvägen och västerut får inte påverkas av 
parkeringen. Övriga spår och leder flyttas väster om området. Enstaka tallar 
bör bevaras. 
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P7 Ny parkering väster om Röda byn 

Området ligger väster om Röda byn och avses användas för parkering i sam-
band med att förbindelseliften mellan Västra Kalven och Hundfjället anläggs. 
Parkeringen avses rymma ca 200 bilplatser. Marken närmast Kalvtjärnsvägen är 
ett moränparti som påverkats av schaktningar m m. Marken längre västerut 
består av myrmark med inslag av torrare partier. Området innehåller inga 
dokumenterade naturvärden av intresse men mindre partier med tallar växer 
här. De är viktiga för landskapsbilden då området annars skulle ligga helt öppet 
ut mot myren. 

Kalvtjärnsvägen är återvändsgata och slutar i P7-området och Röda byn öster 
om parkeringen. Det är därför nödvändigt att det på eller invid parkeringen finns 
möjligheter för buss att stanna för att släppa av eller hämta boende samt att 
buss och andra större fordon kan vända bekvämt. 

Spår och leder mot Lindalens fäbod och Västra Kalven runt går längs Kalv-
tjärnsvägen. Dessa måste flyttas väster om parkeringen. 

Området ska användas för ny parkering. Detaljplan krävs.  

När parkeringen byggs ut ska befintliga spår och leder flyttas väster om 
området. Vid anläggande av parkeringen bör tallar bevaras i så stor 
utsträckning som möjligt. 

P8 Parkering invid Pulsens anläggning 

Området ligger nordost om skidanläggningen Pulsen, som ligger vid foten av 
Västra Kalvens nordöstsida, och används i sin helhet. Parkeringen rymmer ca 
800 bilplatser. Inga planer finns för närvarande på en utökning av parkeringen. 

Området används i överensstämmelse med gällande detaljplan. Någon 
utökning av parkeringen planeras inte för närvarande. 
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T Vägområde  

T1 Fjällvägen 

All trafik till och från anläggningarna vid Tandådalen och Hundfjället går via 
Fjällvägen (rv 71) som avgränsar planområdet i norr. Tre större tillfarter finns till 
anläggningarna längs vägen; infarten till Pulsen i öster, infarten till Tandådalens 
centrum samt infarten till Hundfjällets centrum. Dessutom finns ett par mindre 
tillfarter. Av trafiksäkerhetsskäl bör ytterligare tillfarter till Fjällvägen undvikas. 
Tillfarter bör istället anordnas längs förbindelsevägen Stjärnvägen, som löper 
mellan anläggningarna i Tandådalen och Hundfjället. 

Vid högtrafik kan trafikstockningar uppstå, framför allt i korsningen vid Tandå-
dalens centrum. Korsningen är en fyrvägskorsning med relativt stor trafik även 
tvärs över Fjällvägen. Vägverket har 1993 gjort en idéskiss där fyrvägskors-
ningen ersätts med en cirkulationsplats. Om Hundfjällets och Tandådalens 
anläggningar byggs ut enligt denna översiktsplan kommer boendet att nästan 
fördubblas vilket medför att trafiken på Fjällvägen till anläggningarna kommer att 
öka betydligt. Det påskyndar i sin tur behovet av att åtgärda korsningen vid 
Tandådalens centrum. 

Infarten till Hundfjället kan p g a framtida trafikökningar på sikt också behöva 
byggas om, antingen genom breddning av anslutande vägar eller i form av en 
cirkulationsplats. 

Fjällvägen korsas av markerade skid- och skoterleder dels öster om infarten till 
Caravan Club och dels väster om infarten till Hundfjället centrum. För att öka 
trafiksäkerheten där lederna passerar Fjällvägen är det önskvärt att dessa 
korsningar kan byggas om och bli planskilda. I samband med att ombyggnader 
planeras för infarterna till Tandådalen och eventuellt till Hundfjället, är det 
lämpligt att utreda hur eventuella planskilda korsningar kan anordnas och 
samordnas med ombyggnad av tillfarterna till anläggningarna. Utredningen bör 
göras av Vägverket eftersom den berör allmän väg. 

Sikten är begränsad i korsningen mellan Fjällvägen och infarten till Caravan 
Club respektive anslutningen av Gilleråsvägen norrut. Vägverket bör därför 
utreda olika alternativ till en eventuell ombyggnad som kan öka trafiksäkerheten 
i korsningen. Om behov föreligger av ombyggnad bör denna samordnas med 
byggande av cirkulationsplats vid avfarten mot Tandådalens centrum. (jfr rubrik 
”trafik”, sid 15). 
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Mindre rätningar, breddningar etc kan komma att ske inom den zon längs vägen 
som inte får bebyggas (30 meter från vägområdeskant). 

Fjällvägen utgör genomfartsled samt tillfart till centrumanläggningarna i 
Tandådalen och Hundfjället.  

Korsningen vid Tandådalen centrum bör byggas om till cirkulationsplats. Ny 

detaljplan kan komma att krävas om cirkulationsplatsen påverkar intilligg-
ande fastigheter. Ombyggnad av korsningen bör samordnas med att plan-
skild korsning eventuell anordnas för skid- och skoterled öster om Caravan 

Club samt eventuell förändring av infarten till Caravan Club och Gillerås-
vägens anslutning norrut. 

En eventuell ombyggnad av korsningen vid Hundfjället centrum bör 

samordnas med att planskild korsning för skid- och skoterled anordnas 
väster om korsningen. 

T2 Stjärnvägen 

Stjärnvägen utgör förbindelseväg mellan Tandådalens och Hundfjällets centrum 
och löper i öst-västlig riktning parallellt med Fjällvägen. Marken utefter Stjärn-
vägen planeras att exploateras för främst fritidsboende, som förbinder anlägg-
ningarna vid Tandådalen och Hundfjället. Förutom boende kan även annan 
verksamhet tillkomma exempelvis butiker, mindre restauranger, kaféer etc. 
Därigenom kan Stjärnvägen bli en pulsåder som förstärker kontakten mellan de 
båda skidanläggningarna. Genom Hundfjällets centrum läggs Stjärnvägen om 
och får en egen sträckning i enlighet med den detaljplan som för närvarande 
håller på att arbetas fram. 

För att få en upplevelsemässigt tilltalande förbindelse inom anläggningarna och 
på grund av trafiksäkerhetsskäl och kapacitetsskäl är det angeläget att Stjärn-
vägens standard höjs efterhand som bebyggelse och verksamheter börjar upp-
föras längs vägen. Även gående och skidåkare kommer att använda vägen.  

Vägen bör därför ha sådan bredd och utformning att den blir trafiksäker och 
trevlig även för dessa trafikanter. Det är därför lämpligt att en väl belyst gång-
bana anordnas avskild från biltrafiken. Korsningar för skidåkare och gående bör 
vara tydligt markerade och utformas så att bilisterna naturligt minskar hastig-
heten. Hållplatser för bussar ska anordnas på lämpliga ställen utefter vägen. 
Hållplatserna bör vara handikappanpassade och försedda med väderskydd.  

Stjärnvägens kapacitet och standard ska höjas i takt med att bebyggelse 
uppförs längs vägen. Ny sträckning av vägen genom Hundfjällets centrum 

kommer att prövas i samband med att ny detaljplan upprättas för Hundfjället 
centrum. 
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T3 Kalvtjärnsvägen 

Kalvtjärnsvägen går från Fjällvägen och vidare genom Tandådalenanläggningen 
fram till stugbyarna söder om Tandådalens centrum (genom område P6 och 
P7). I korsningen med Stjärnvägen finns även tillfart österut till Tandådalens 
fjällhotell. Denna fyrvägskorsning bör ersättas med en cirkulationsplats för att få 
en bättre trafikföring och trafikgenomströmning samtidigt som cirkulations-
platsen tydligt markerar entrén till skidanläggningarna i Tandådalen och 
Hundfjället respektive infarten till Tandådalens fjällhotell. Korsningens betydelse 
förstärks ytterligare när Fjälldalens servicecentrum (område Cs3) för gemensam 
information etc anläggs nordväst om korsningen. 

Flera områden med fritidslägenheter finns längs vägen. Lämpliga av- och på-
stigningsplatser bör därför anordnas för de boende. Kalvtjärnsvägen är ca 1,5 
km lång och är en återvändsgata. Goda vändmöjligheter för buss måste därför 
finnas (se område P7).  

Kalvtjärnsvägens anslutning till Stjärnvägen vid Tandådalen bör byggas om 
till cirkulationsplats. Ny detaljplan krävs. 
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U Utredningsområden 

U1 Fjälldalen 

Området är obebyggt och ligger i dalgången mellan Västra Kalven och Hund-
fjället. Terrängen är småkuperad och sluttar svagt åt nordväst. I den sydöstra 
delen finns sanka partier. Enstaka tallar och relativt mycket gran växer i om-
rådet. Marken närmast Kalvtjärnsvägen är bevuxen med tät tallskog. En mindre 
bäckravin avgränsar området i norr. Bäckravinen ingår i det nyckelbiotops-
område som finns i norra delen av området och som fortsätter norrut mot 
förbindelseliften mellan Hundfjället och Tandådalen. Nyckelbiotopsområdet 
utgörs av ett örtrikt källdråg som mynnar i Hundfjällsbäcken samt en grankäl 
söder därom med gamla träd, lågor, intressanta lavar och svampar. Här växer 
gammelgran och ett antal hot- och signalarter. Området är inte detaljplanelagt. 

Området ligger nära startpunkten för förbindelseliften till Hundfjället och knapp-
liften mot Tandådalens centrum. Flera längdskidspår och viktiga leder, t ex 
Västra Kalven runt, går i eller nära området.  

Området ligger nära Tandådalens centrum och är därför intressant att nyttjas för 
fritidsboende med möjligheter att åka skidor ända fram till lägenheterna. Ingen 
exploatering för fritidsboende bör dock ske i dessa områden innan bebyggelse-
områdena inom Hundfjället och Tandådalen börjar bli färdigutbyggda.  

Ingen exploatering för fritidsboende bör ske i detta område innan områdena 
inom Hundfjället och Tandådalen börjar bli färdigutbyggda. 

En eventuell framtida exploatering av området kräver ställningstagande i ny 

översiktsplan. Till dess gäller de rekommendationer som anges för område 
Ny3. 
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U2 Kalvåsen 

De båda utredningsområdena ligger i sluttningen norr och öster om fritidshusen 
i Kalvåsen. Områdena är bevuxna med gles tallskog. Delar av de båda utred-
ningsområdena ligger inom område för parkmark i detaljplan L6-9.  

Ytterligare exploateringar med fler tomter för fritidsboende i områdena fordrar 
relativt små grundinvesteringar eftersom befintliga vägar och va-ledningar till 
viss del bedöms kunna nyttjas. Ingen exploatering för fritidsboende bör dock ske 
i dessa områden innan bebyggelseområdena inom Hundfjället och Tandådalen 
börjar bli färdigutbyggda. 

Ingen exploatering för fritidsboende bör ske i dessa områden innan om-

rådena inom Hundfjället och Tandådalen börjar bli färdigutbyggda. 

En framtida exploatering av områdena kräver ställningstagande i ny 
översiktsplan. Till dess gäller användningen parkmark enligt gällande 

detaljplan samt de rekommendationer som anges för område Ny4. 

U3 Pulsen 

Området är obebyggt och består av tre höjdplatåer uppdelade av bäckraviner 
och sankmark. På höjdplatåerna växer gles tallskog. Även uppe på platåerna 
finns sanka partier. En kraftledning genomkorsar den södra delen av området. 
Den sydöstligaste delen av området ingår i detaljplan T42 och markanvänd-
ningen för berörda delar anges till parkmark respektive högspänningsledning.  

De torrare och flackare delarna av området torde lätt kunna exploateras med 
tomter för fritidsboende medan övriga delar bör lämnas obebyggda så att 
befintlig topografi och växtlighet kan bevaras. Området ligger nära dalstationen i 
Östra Tandådalen varifrån man når alla backarna inom Tandådalen-Hundfjället. 
Skidspåret runt Västra Kalven går strax söder om området. 

Området ligger perifert inom Tandådalen-Hundfjället i stort. Läget blir dock mer 
betydelsefullt om Tandådalen kopplas till Högfjällshotellet via den eventuella 
förbindelseliften österut som då kommer att utgå från Östra Tandådalen. Ingen 
exploatering för fritidsboende bör dock ske i dessa områden innan bebyggelse-
områdena inom Hundfjället och Tandådalen börjar bli färdigutbyggda. 

Ingen exploatering för fritidsboende bör ske i detta område innan områdena 

inom Hundfjället och Tandådalen börjar bli färdigutbyggda. 

En eventuell framtida exploatering av området kräver ställningstagande i ny 
översiktsplan. Till dess gäller de rekommendationer som anges för område 

Ny4. 
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