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Arbetet med elevprojekten på Duveds skola har letts av:
Annicka Eliasson, SO-lärare Duveds skola

Linda Öhman, SO-lärare Duveds skola

Ida Thuresson, översiktsplanerare Åre kommun

Veronika Viström, miljöinspektör Åre kommun

Karin Söderberg, mark- och exploateringsingenjör Åre kommun

Foton: Ida Thuresson, Åre kommun och Thomas Larsson, Trafikverket

Tack till alla elever som skapade och  presenterade planeringsprojekten!
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BAKGRUND OCH SYFTE
Under delar av vintern 2013-14 har eleverna i årskurs 6 på  Duveds skola använt samhällskun-

skapslektionerna till att arbeta med planeringsprojekt runt om i  Åredalen. Eleverna har grupp-

arbetat och har själva valt lokalisering och typ av projekt.

Planeringsprojekten är en del i kommunens dialogprocess inför framtagandet av en ny kommun-

täckande översiktsplan och har också varit ett bidrag till den Åtgärdsvalsstudie som Trafikverket 

bedrivit i Åre. 

Tanken är inte primärt att elevernas projektidéer ska få direkt utslag i den kommande översikts-

planen, däremot visar projekten och elevernas resonemang på viktiga behov, önskemål och för-

väntningar som dagens unga har på sin framtida livsmiljö. Dessa tankar är viktiga att ta med i det 

kommunala planeringsarbetet.

Projektarbetet har också varit ett sätt att knyta undervisningen i samhällskunskap till verkligheten 

och att ge eleverna insikter kring de olika intressen och förutsättningar som ligger till grund för 

samhällsplanering.

Den 14 februari presenterade eleverna sina arbeten för politikerna i Åre kommuns kommun-

styrelse och representanter från Trafikverket. Kartor, modeller och annat projektmaterial ställdes 

därefter ut på biblioteket i Åre.

Utställning av elevernas planeringsprojekt på Åre bibliotek



4

SAMMANFATTNING
Kommunikationer och infrastruktur
I stort sett alla grupper poängterar att det är viktigt att satsa på gång- och cykelvägar. De framtida 

planeringen bör sträva efter att barriärerna som skapats av E14 och Mittbanan byggs bort så gott 

det går. Korsningen E14/Fröåvägen bör enligt eleverna byggas om till en rondell. Ett par grupper 

har försökt att skapa bostadsområden där bilen har en underordnad roll (vilket kräver en strategisk 

planering av infrastruktur) och flera grupper påpekar vikten av att ha nära till välfungerande kol-

lektivtrafik.

Bostäder
Merparten av projekten innehåller permanentbostäder, eleverna argumenterar för att det krävs för 

att kunna åstadkomma en fortsatt utveckling i dalgången. Flera projekt blandar permanent- och 

fritidsboende. De projekt som primärt innehåller permanentboende är medvetet placerade i rela-

tivt centrala lägen där det är nära till service och kommunikationer.

Aktiviteter
Nästan alla grupper strävar efter se till olika människors behov av aktiviteter och mötesplatser 

inom sina projektområden – en fråga som många elever betonar som viktig för att få ungdomar 

att trivas.

Nya skidområden
Tre grupper har studerat större utbyggnadsområden för bostäder och service kopplat till skidåk-

ning. Två av grupperna har gjort planer på södra sidan om Åresjön och en grupp har tittat på 

möjligheterna att utveckla området kring Fröå tjärn/Förberget.

Övriga synpunkter
Vid frågan om vad de tycker är bra respektive dåligt med att bo i Åre kommun svarar eleverna att 

det är positivt att det finns goda förutsättningar för fysiska aktiviteter som skidåkning och cykling, 

att stämningen i Åre är mysig, att det är lätt att ta sig ut i naturen och att det är nära till mycket 

inom byn. 

Som negativt nämner ungdomarna att det finns få alternativa aktiviteter utöver skidåkning och 

cykling, att skoltransporterna för elever som bor i ytterområden inte fungerar bra och att de saknar 

gång- och cykelvägar, mötesplatser för ungdomar, multi- och tennishall, större utbud i affärer och 

fler linjer på gymnasieskolan.
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A. Utveckling av Forsaberget (Renbo)

B. Bostadsområde Duveds camping

C. Bostadsområde Kläppen

D. Bostäder Kallströms lägda

E. Utveckling av Renfjället (Renen)

F. Gång- och cykelväg Åre - Björnänge

G. Bostadsområde och rondell Björnänge/Svedje

H. Utveckling av området kring Fröå tjärn

UTVECKLING AV FORSABERGET
Projektets innehåll
Utveckling av området söder om Duved med nya förbindel-

ser över älven och bostads- och aktivitetsområde med bland 

annat liftar, skidnedfarter, skola, ishall och zipline. 

Elevernas tankar kring projektet
”Vi ville förstora Duved, byn är lite tråkig idag. Det här är ett 

sätt att använda andra sidan om älven.”

Eleverna var efter presentationen för politikerna mest nöjda 

med bron över älven, backarna och liftarna.

Viktigt att komma ihåg i kommunal planering
•	 i framtiden kan det finnas möjligheter att utnyttja om-

råden på södra sidan av älven (vilket kräver goda kom-

munikationer över vattnet)

•	 utveckla Duveds skola 

•	 skapa fler mötesplatser och aktiviteter.
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BOSTADSOMRÅDE DUVEDS 
 CAMPING

Projektets innehåll
Omvandling av det befintliga campingområdet till bostads-

område med kvartersbebyggelse och aktivitetsytor.

Elevernas tankar kring projektet
”Området är stort och centralt och det har inte någon bra 

användning idag. Här har man nära till nästan allt: affär, 

skola, station och kompisar.” 

Eleverna är framförallt nöjda med områdets tillgänglighet 

och upplägg med kvarter där det är lätt att umgås. 

Viktigt att komma ihåg i kommunal planering
•	 bygga bostäder med fokus på tillgänglighet och sociala 

faktorer

•	 omvandla centralt belägna ytor och använda dem effek-

tivare

•	 aktivitetsytor

BOSTADSOMRÅDE KLÄPPEN
Projektets innehåll
Bostadsområde med lekplats och utegym i nedre Kläppen.

Elevernas tankar kring projektet
”Det här är en ganska central plats nära service där det borde 

vara möjligt att bygga utan att förstöra andra värden. Vi ville 

få plats med många hus - också billigare alternativ - och möj-

liggöra boenden för familjer.”

Eleverna tycker att det är viktigt att skapa säkra trafikmiljöer 

med bra gång- och cykelvägar.

Viktigt att komma ihåg i kommunal planering
•	 bostäder med närhet till service, 

•	 satsningar på gång- och cykelvägar. 

•	 aktivitetsytor anpassade till alla åldrar - viktigt ur ett 

folkhälsoperspektiv.
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BOSTÄDER KALLSTRÖMS LÄGDA

Projektets innehåll
Två punkthus för hyresbostäder på kallströms lägda. Under-

jordiska parkeringar, flyttad busshållplats och ny gång- och 

cykelväg.

Elevernas tankar kring projektet
”Det är viktigt att skapa fler hyresrätter centralt, det kan leda 

till fler helårsjobb. Vi vill ha underjordiska parkeringar, på så 

vis får man plats med fler byggnader och bostäder.”

Viktigt att komma ihåg i kommunal planering
•	 satsa på tät bebyggelse för permanentboende i centralt 

läge

•	 undvika markparkeringar

•	 fortsätta gång- och cykelväg från Björnänge till Duved

•	 skapa aktivitets- och mötesplatser för unga 

UTVECKLING AV RENFJÄLLET
Projektets innehåll
Skidområde och bostäder för permanent- och fritidsboende 

på södra sidan om Åresjön. Bilfritt område med kabinbanor 

och broar över sjön. En stor Åre-skylt a´la Hollywood. Sats-

ning på nytt parkområde liknande Bräcke.

Elevernas tankar kring projektet
”Vi är mest nöjda med Åreskylten och broarna över sjön, 

men vi borde ha planerat lite mer för bofasta.” 

Även om eleverna egentligen tycker att idén om ett bilfritt 

område är bra insåg de efter ett tag att det blir väldigt kom-

plicerat och dyrt att ha stora parkeringsytor och bergbanor.

Viktigt att komma ihåg i kommunal planering
•	 möjligheten att någon gång i framtiden utnyttja Ren-

fjällssidan av Åre

•	 tanken om bilfria miljöer

•	 förbindelser över sjön

•	 att blanda permanent- och fritidsboende
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GÅNG- OCH CYKELVÄG MELLAN ÅRE 
OCH BJÖRNÄNGE

Projektets innehåll
Dubbelfilig gång- och cykelväg mellan Holidaybron och 

Vikverket. Skyltar som bl a visar avfarter. Brokonstruktion 

som tål förändrade vattennivåer i sjön.

Elevernas tankar kring projektet
”Vi ville göra något annorlunda. Det finns ett stort behov av 

en cykelväg - alla klagar på E14.” 

Eleverna tycker att läget vid stranden är bra eftersom det är 

säkert och vackert. 

Viktigt att komma ihåg i kommunal planering
•	 klimatanpassningar och beredskap för översvämningar

•	 vikten av att skapa överfarter över E14 och järnvägen 

•	 ta bort barriärer och skapa stråk

•	 gc-vägars funktion och lokalisering (olika typer av nytt-

jande kräver attraktiva lokaliseringar)

BOSTADSOMRÅDE OCH RONDELL 
BJÖRNÄNGE/SVEDJE
Projektets innehåll
Rondell/cirkulationsplats i korsningen E14 - Fröåvägen. Nytt 

bostadsområde med familjeinriktning väster om Svedje by.

Elevernas tankar kring projektet
”Vi är mest nöjda med rondellen, i den korsningen sker det 

många olyckor och med en rondell blir det säkrare.” 

Eleverna vill att fler familjer ska ha möjlighet att flytta till 

Åre och ser sitt projektområde som en möjlighet att skapa 

bostäder för både permanent- och fritidsboende. De är mest 

nöjda med rondellen och tycker att det svåraste har varit att 

hantera höjdskillnaderna inom sitt planområde.

Viktigt att komma ihåg i kommunal planering
•	 göra korsningen vid Björnänge säkrare genom cirkula-

tionsplats

•	 fler busshållplatser och gång- och cykelvägar

•	 satsningar på olika typer av boenden
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UTVECKLING AV OMRÅDET KRING 
FRÖÅ TJÄRN

Projektets innehåll
Bostads- och aktivitetsområde runt Förberget och Fröå tjärn.

Elevernas tankar kring projektet
”Vi vill utnyttja området runt Fröå Tjärn bättre. Det är vik-

tigt att planeringen utgår från alla åldrars behov. Vi vill visa 

att Åre inte bara är skidåkning!” 

Eleverna är nöjda med hur de utnyttjat tjärnen för aktiviteter 

och att de skapat fler skidbackar, däremot tycker de att det 

har varit klurigt att planera för transporter inom området - 

kanske blir det för komplicerat med kabinbanor?

Viktigt att komma ihåg i kommunal planering
•	 utvidgningsmöjligheter för skidområdet på Förberget

•	 se till alla åldrar vid planering

•	 planering av kommunikationer inom och till områden



Översiktsplan
för Åre kommun


