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UTVECKLINGSPUNKTER
* Sittstolslift saknas
* Boende i egen regi saknas

01–FJÄTERVÅLEN IDAG

* Verksamhetsbyggnader är inte tillräckligt centraliserade för effektiva kundflöden och lokaler generellt eftersatta

* Snöläggningssystemet underutvecklat

* Utrymme för grupper behöver tillskapas, såsom samlingslokaler,
konferensrum, omklädning, SPA, gym, etc.

* Längdspår behöver markplaneras bättre och belysas för längre
säsong

* Restaurang, värmestugor och service i dagsläget för enkla eller
saknas

* Säsongsförlängande aktiviteter saknas – anläggningen är stängd
från maj till november

* Marknadsföring och exponering av varumärket behöver ökas mot
befintliga och nya målgrupper

* Etablering av runt-omkring-aktiviteter – berika besökarens upplevelse med aktiviteter vid sidan om skidåkning

* Infrastruktur – VA, vägnätverk och uppkoppling behöver utökas

Fjätervålen är ett fjäll (1002 m ö.h.) samt en skidanläggning i norra
Dalarna ca 20 km nordost om Idre just innan gränsen till Härjedalen. Skidanläggningen är privatägd av ca 400 aktieägare, alla med
anknytning till området. Pister som är FIS-klassade för internationella storslalomtävlingar, fyra liftar, arton nedfarter och en stugby
med 250 stugor. Längsta nedfarten är 3km lång och har en fallhöjd
på 317 meter. Anläggningen innefattar även skidskola, skiduthyrning med butik, livsmedelsbutik samt värdshus. Alpina SM hölls i
Fjätervålen 1996 och 2003. (KÄLLA: WIKIPEDIA)
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02–FJÄTERVÅLEN IMORGON
Fjätervålen AB har inlett framtagandet av en visions- och utvecklingsplan för området. Syftet är att förbättra verksamheten med strategiska aktiviteter som bygger vidare på idéen att
Fjätervålen ska erbjuda besökare högkvalitativa upplevelser i
unik fjällmiljö baserat på långsiktigt hållbar planering.
BYKÄNSLA I CENTRUM

För att bevara och utveckla det som är unikt med Fjätervålen, så
gör vi det genom att skapa en tydlig centrumpunkt med bykänsla.
Genom att samla flöden i en centrumpunkt så bidrar hela Fjätervålen med underlag för service, restauranger, butiker mm. Vi tror
på en utveckling som bygger på en stark lokal identitet och prägel,
vilken understöds genom att främja lokala aktörer och leverantörer
i alla led. Vilket även bidrar till ekonomisk hållbarhet över tid för
regionen i stort. Kortare transportvägar och en ökad medvetenhet
om lokala råvaror och traditioner blir ytterligare vinster.
SMART PLANERING

Ambitionen är att så många flöden som möjligt skall korsa centrum och gatorna gestaltas som småskaliga bygator med gränder
och smitvägar. En relativt låg bebyggelse med hög densitet genom
kompakthet i planformen. Varierade takvinklar och trä som sammanhållande material bidrar sammantaget till en modern bykänsla.
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FJÄTERVÅLENS STYRKOR
ATT BYGGA VIDARE PÅ:

*

*

*

BACKARNA

KLIMATET

FJÄLLET

FALLHÖJD, LÄNGD,
UNDERLAG, UTFORMNING

KALLT OCH TORRT
STABILT VINTERKLIMAT

KALFJÄLL OCH ORÖRD NATUR

*

*

*

*

CENTRALT

KOMPAKT

PERSONLIGT

KVALITET

MITT I SKIDSVERIGE

SAMLADE FLÖDEN I CENTRUM FÖR

NÄRHET/MYSIGT/SMÅSKALIGT

HÖGT ANSEENDE
BLAND TÄVLINGSÅKARE

UTFÖRS- OCH LÄNGDSKIDÅKNING

03–HÅLLBARHET I FOKUS

"Fjätervålen skall utvecklas med långsiktigt
hållbara lösningar i fokus. Ambitionen är att
blir Nordens mest hållbara fjälldestination och
en innovativ testbädd för hållbart byggande."
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STRATEGIER FÖR
EKOLOGISK HÅLLBARHET
PLANERING

Genom att förtäta i centrum med en kompakt planform
sparas så mycket natur som möjligt i framtida utvecklingsplaner.
Täta miljöer bidrar till minskade vindhastigheter och
med en smart placering av byggnader kan solen tas tillvara genom solceller på tak och att solens direktinstrålning
bidrar till att minska uppvärmningsbehovet.
CO2

Trä är ett förnybart byggmaterial som lagrar koldioxid.
Den växande skogen producerar dessutom syre och renar
luften. Att tillverka ett trähus kräver i sig väldigt lite energi. Och när husets stomme består av trä i stället för traditionella material minskar koldioxidutsläppen betydligt.
Dessutom fortsätter det färdigbyggda huset att lagra koldioxid under hela sin livstid. (KÄLLA: SVENSKTTRA.SE)
ENERGI

Förnyelsebara och lokala energikällor nyttjas: sol-, vindoch vattenkraft. Välisolerade hus byggda i passivhusteknik med låg energiförbrukning. Med smarta elnät kan
energi åteföras nätet vid lågsäsong.
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STRATEGIER FÖR
EKOLOGISK HÅLLBARHET
MOBILITET

En planering som utgår ifrån närhet till service främjar
hållbara transportsätt som gång, cykel och skidor.
Med en strategi för kvalitativa upplevelser med cykel
bidrar Fjätervålen till att öka intresset för cykling. Vilket i
sin tur stärker cykelns roll i samhället och som det naturliga valet av transportmedel i staden.
Med ett fokus på lokalt producerade råvaror, minskas
transporter samtidigt som den lokala ekonomin stärks.
EKOSYSTEMTJÄNSTER

Naturen erbjuder flera egenskaper i form av ekosystemtjänster som platsen och dess besökare får nytta av. Reglering av luftföroreningar och flöden av dagvatten, bullerdämpning, temperaturreglering, inlagring av kol, samt
rekreativa och naturpedagogiska värden är några av egenskaper som växtlighet kan bidra med.
BIOLOGISK MÅNGFALD

Val av arter och utformning av vegetation görs genomtänkt för att gynna biologisk mångfald som pollinerare och
ekologiska spridningssamband. Valet av arter utgör också
grunden för årstidsvariationer i växtligheten, vilket kan
förlänga de gröna kvaliteterna över året.
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STRATEGIER FÖR
SOCIAL HÅLLBARHET
GRÄNSÖVERSKRIDANDE MÖTEN

Genom ett brett målgruppsperspektiv och en mångfald
av både kommersiella och icke kommersiella mötesplatser
skapas förutsättningar för möten över klass, genus och generationsgränser.
MÖTEN I CENTRUM

Torget placeras i centrum och blir en given samlingspunkt
för alla åldrar. Ett diversifierat utbud av boendemöjligheter i olika prisklasser möjliggör för ett flertal målgrupper
att uppleva Fjätervålen.
ARBETSTILLFÄLLEN OBEROENDE AV SÄSONG

Säsongsneutraliserade arbetstillfällen, både okvalificerade
som kvalificerade tillskapas med utvecklingen både under
byggnation och när den är i drift.
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STRATEGIER FÖR
EKONOMISK HÅLLBARHET
GOD LÖNSAMHET

Fjätervålen skall utvecklas med god lönsamhet över tid för
att kunna bibehåll och stärka sin livskraft som destination.
Främst handlar det om att stärka existerande verksamheter och värden för att sedan addera de värden och funktioner som saknas i dag. Med ett planeringsperspektiv som
grundar sig i samutnyttjande och funktioner som stärker
varandra kan en hög kostnadseffektivitet uppnås i både
genomförande och drift.
ÖPPET ÅRET RUNT

Genom att utveckla Fjätervålen till en åretrunt-destination så möjliggörs en effektivitet i investering och nyttjande av anläggningen samt en längre period av intjänandeförmåga.
DIGITALISERING & DELNINGSEKONOMI

Genom att skapa bra förutsättningar för att hyra skidor,
cyklar, kläder och utrustning bidrar Fjätervålen till att
minska konsumtion, transporter och uttag av naturresurser. Uthyrningscentralen ökar även serviceupplevelsen
samt bidrar till arbetstillfällen.
Vi vill även utveckla digitala plattformar, t ex i form av
mobilappar, och de möjligheter som detta ger för att underlätta ett samutnyttjande av resurser såsom fritidsutrustning, transporter, hushållstjänster etc.
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04– UPPLEVELSER
MED KVALITET

"Fjätervålen skall utvecklas utifrån kvalitativa
upplevelser för alla. Genom att samförlägga
funktioner och korsa flöden skapas synergieffekter och en helhet som är större än delarna."
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TOPPSTUGA

Toppstugan kan initialt byggas som enkel värmestuga,
men har potential att bli en destination i sin egen rätt
och fungerar som samlingsplats och startpunkt för ett
flertal aktiviteter året runt.
*

Startpunkt för mountainbikeleder, vandring, längdskidåkning.

*

Grillplatser och väderskydd som kan nyttjas både sommar som vintertid.

*

Kan utvecklas med boendemöjligheter, restaurang, konferens, SPA, badtunnor eller bastu med milsvid utsikt.
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LÄNGDSKIDÅKNING

Längdskidåkningen intergreras i anläggningen vilket
gör att man ser skidåkare frekvent vilket bidrar till ett
genuint uttryck och inspirerar till aktivitet.
*

Spårcentral i centrum med område för stadion och
möjlighet för tävlingar.

*

Med strategiskt placerade skidbroar kan korta och
långa distanser korsa centrum obrutet och bidra till
liv och rörelser i centrum.

*

Snöläggningssystemet utvecklas för effektivare drift
och en förlängd säsong.

*

Hårdgjorda underlag i uppbyggnad av längdspår möjliggör grundare snötäcke och därmed förlängd säsong.

*

Elljussbelysta distanser tillgängliggör spåren fler tider
på säsongen.

*

Spår byggs för att kunna köras med rullskidor sommartid.

*

Spårområde på toppen av fjället med tillgång till milsvida utsikt och toppstuga.
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ALPIN SKIDÅKNING

Ny sittlift i centrum blir navet i byn som adderar mervärde till skidområdet och som möjliggör ett större flöde
av skidåkare i pisterna. Sittliften gör det även möjlighet
att anlägga ett barnområde på toppen av systemet i kombination med en toppstuga som tillgängliggörs även för
de som inte väljer att åka skidor.
*

Områden för barn utvecklas i närheten till centrum
men även på toppen av fjället.

*

En till två backar permanentas för alpin tävling och
träning, vilket möjliggör ett hårdare underlag och att
ha fasta anvisningar för start och mål.

*

Med två nya liftar i norr och söder tillgängliggörs större delar av berget som utvecklas med bibehållen naturkänsla och intakta skogsområden.

*

Funpark utvecklas i närheten av centrum.
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AKTIVITETER ÅRET RUNT

Med en sittlift blir det möjligt att utveckla och nyttja Fjätervålen en större del av året, vilket förlänger säsongen
och exponerar varumärket mot ytterligare målgrupper.
Det behövs investeringar för att iordningsställa leder för
cykel, vandring, löpning och en strategi som utgår från
att aktivera hela Fjätervålen, året runt.
CYKLING

Mountainbikecentral, uthyrning och väl planerade leder
för cross country och downhill är viktiga komponenter.
Pumptrackbana kan förläggas på toppen av berget i närheten av toppstugan.
VANDRING

Väl utmärkta leder för alla åldrar och svårighetsgrad. Med
attraktivta målpunkter som grillplatser, utskiktplatser,
vindskydd och vedeldad bastu vid en bäck ökas naturens
attraktionskraft.
AVKOPPLING

Naturens rekreativa förmåga passar väl med en utvecklaing av ett SPA- och YOGA-center. Har möjligthet att bli en
destination i sin egen rätt.
UTBILDNING

Ett utbildningcenter kräver dels konvetionella utbildningslokaler, men kan även utveklas i samklang med naturen.
Föreläsning i toppstugan, eller bastubad vid bäcken.
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05– UTVECKLINGSOMRÅDEN

"Utvecklingen sker med utgångspunkt från centrum. Ambitionen är att skapa ett livskraftigt
torg med bykänsla, som knyter samman så många
skilda aktiviteter och målgrupper som möjligt."
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BEBYGGELSE

NY UTVECKLING
TIDIGARE ETAPPER

