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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
I samrådsredogörelsen redovisar kommunen de synpunkter som har kommit 
in under samrådet för detaljplanen. Kommunen tar också ställning till 
synpunkterna och tydliggör vid behov bakgrunden till olika 
ställningstaganden. Synpunkterna är sammanfattade för att göra 
redogörelsen tydlig. Alla yttranden finns sin helhet längst bak i 
samrådsredogörelsen. De synpunkter som inte har blivit tillgodosedda är 
sammanställda under en egen rubrik. 
 
Ställningstagandena utgår i huvudsak från detaljplanens syfte som är att 
omvandla området som idag används för betongindustri, till handelsområde för 
sällanköpshandel, samt att förbättra infarten till Lillänge/Odenskog genom att 
möjliggöra en ny cirkulationsplats längs Hagvägen, och en ny gata mellan 
Hagvägen och Körfältsvägen. Planen syftar även till att skapa en väl anpassad 
och attraktiv entré till staden, genom utformning av handelsetableringen och 
tillhörande grönytor. 

RESULTAT AV SAMRÅDET 
 
25 skriftliga yttranden har kommit in till miljö- och samhällsnämnden. 

Lista över de som har lämnat synpunkter 
 

Inkomna yttranden Datum Synpunkt 

Statliga och regionala myndigheter 
och organisationer 

  

Länsstyrelsen  2022-10-21 Kommunikation/trafika
nalys, 
miljökvalitetsnormer, 
buller, förorenad mark, 
biotopskydd, 
kompensationsåtgärder. 

Trafikverket 2022-10-14 Trafikanalys, 
riksintresse, närhet till 
väg, dagvatten. 

Luftfartsverket 2022-09-21 Ingen erinran. 
Naturskyddsföreningen Östersund 2022-10-21 Större vikt vid att 

bevara naturvärden, 
MKB, handelspolicy, 
kompensation. 

Skanova 2022-09-21 Kostnader vid flytt av 
ledningar. 

Räddningstjänsten Jämtland 2022-10-21 Brandposter. 
Postnord 2022-10-07 Postlådor. 
Polisen 2022-10-20 Ingen erinran. 

Kommunala förvaltningar och bolag  
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Jämtkraft 2022-04-05 Kostnader vi flytt av 
ledningar. 

Teknisk förvaltning, Avfall VA 2022-10-21 PFAS-föroreningar. 
Lantmäterimyndigheten, Östersund 2022-10-12 Ingen erinran. 

Övriga organisationer och företag  
  

Föreningen gamla Östersund 2022-10-20 Ingen erinran. 

Privatpersoner, bedömda sakägare  
  

Erikslunds gårdsägarförening 2022-10-20 Trafikbuller, störningar 
från verksamheter. 

S4, CW 2022-10-17 Trafik, Körfältet. 
S5, TW-AO 2022-10-19 Trafik, buller, natur. 
S7, PR 2022-10-21 Buller, Eriklund 
S8, HL 2022-10-20 Trafik, Körfältet. 
S9, PP-MP 2022-10-21 Trafik, störningar från 

verksamheter. 
S10, CN-AÅ 2022-10-21 Trafik, trafikbuller, 

störningar från 
verksamheter. 

S11, RE 2022-10-21 Trafikbuller, störningar 
från verksamheter. 

S12, EH-CH 2022-10-21 Trafikbuller, störningar 
från verksamheter. 

Privatpersoner övriga 
  

S1, SN 
 

2022-09-21 Trafik, trafikplats 
Odenskog. 

S2, JA 2022-09-21 Trafik. 
S3, RS 2022-10-16 Trafik, Körfältet. 
S6, OL 2022-10-21 Trafik, buller. 

 
 

Ändringar i planförslaget efter samrådet 
Med anledning av de synpunkter som har kommit in under samrådet har 
kommunen valt att göra följande ändringar i planförslaget: 

- Trafikanalysen har uppdaterats med nya beräkningar, metodkapitel 
samt jämförelsealternativ.  

- Utfarten från handelsområdet till Stuguvägen har tagits bort och 
ersatts av naturmark. 

- Dagvattenutredningen och planbeskrivningen har uppdaterats med 
resonemang om Lillsjön, samt påverkan på miljökvalitetsnormer. 

- Bullerutredningen har uppdaterats med förslag på utformning och 
placering av bullerplank. 

- Plankartan har kompletterats med en bestämmelse om att ett två 
meter högt, delvis genomsiktligt bullerplank ska finnas. 

- Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av 
bullerplank vid förskolan. 
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- Planbeskrivningen har kompletterats med förslag på 
kompensationsåtgärder för den naturmark som tas i anspråk inom 
planområdet. 

- Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av 
påverkan på alléer. 

- Plankartan har kompletterats med en bestämmelse kring pylon i 
relation till höjd och avstånd till E14. 

- Planbeskrivningen har kompletterats gällande påverkan på miljömål. 
- Planbeskrivningen har kompletterats gällande påverkan av PFAS-

ämnen. 
 
Övriga ändringar efter samrådet är: 

- Planområdet har utökats söderut för att möjliggöra en justerad 
anslutning mot Hagvägen. 

- Planområdet har utökats mot väster för att möjliggöra bättre infarter 
till Hovslagargränd och Krukvaktargränd. 

- Området planlagt som gatumark har utökats något österut för att 
möjliggöra en ny infart mot McDonalds. 

Synpunkter som inte har blivit tillgodosedda  
Följande synpunkter under samrådet har inte blivit tillgodosedda: 

- En bullervall bör uppföras längs Stuguvägen, mot bostäder i 
Erikslund. 

- En bullervall bör uppföras längs Körfältsvägen mot bostäder på 
Körfältet. 

- Körfältsvägen västerut mot Körfältets centrum bör tas med i planen. 
- Åtgärder för att öka kapaciteten i trafikplats Odenskog 

 

SÅ HAR SAMRÅDET GÅTT TILL 
Detaljplanen har varit tillgänglig för synpunkter under tiden 20 september 
till och med 21 oktober 2022. Information om samrådet skickades via brev 
eller e-post till berörda sakägare, myndigheter, organisationer, kommunala 
förvaltningar och hyresgäster samt andra boende/verksamma. 
Detaljplaneförslaget har också funnits på kommunens hemsida samt på 
Östersunds bibliotek och den har kungjorts genom annons i ortstidningarna 
och på kommunens anslagstavla.  
 
Samrådshandlingarna bestod av: 

• Plankarta med planbestämmelser 
• Illustrationskarta 
• Planbeskrivning 
• Grundkarta  
• Fastighetsförteckning med bedömda sakägare  
• Undersökning av betydande miljöpåverkan 
• Miljökonsekvensbeskrivning 
• Dagvattenutredning 
• Trafikanalys 
• Trafikbullerutredning 
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• Riskutredning 
• Naturvärdesinventering 
• Markmiljöutredning 
• Geoteknisk undersökning 

Under samrådstiden ordnade kommunen ett samrådsmöte. Vid 
samrådsmötet deltog cirka 20 personer. Diskussionerna på mötet handlade 
främst om trafiksituationen i Odenskog och påverkan på bostäder i form av 
trafikbuller och störningar från verksamheter.  Samrådet och samrådsmötet 
annonserades i ortstidningarna den 24 september 2022.  
 

SYNPUNKTER UNDER SAMRÅDET 
De huvudsakliga synpunkterna i yttrandena handlade om trafik, buller och 
naturvärden.  I texten nedanför följer en sammanfattning av synpunkterna 
och samhällsbyggnads ställningstaganden till dem. Fullständiga yttranden 
finns i en bilaga längst bak i samrådsredogörelsen. 
 

Statliga och regionala myndigheter och organisationer 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör riksintresse för 
kommunikation och miljökvalitetsnormer för vatten behöver utvecklas inför 
granskning. 
 
Kommunikation 
Det behöver tydliggöras hur planens genomförande kan komma att påverka 
riksintresse för kommunikation.  
 
Det är positivt att en trafikanalys genomförts men det saknas en 
metodbeskrivning för vilka förutsättningar och antaganden som gäller för 
modellen och analysen. Vidare behöver det redovisas ett 
jämförelsealternativ för dagens situation och prognosår 2040 som inte 
innehåller någon etablering eller ändrad infrastruktur. Jämförelsealternativ 
2040 syftar till att se hur utvecklingen av generell reseefterfrågan påverkar 
kapacitetsutnyttjandet i korsningar av intresse.  
 
Det behöver tydliggöras om cirkulationsplatsen på Hagvägen förslås vara 
dubbelfilig eller delvis dubbelfilig. Om delvis dubbelfilig förslås bör det 
fram gå vilka motiv som ligger till grund för valet och vilka konsekvenser 
det har för trafiken på anslutande vägar. 
 
Miljökvalitetsnorm för vatten 
Länsstyrelsen instämmer med kommunens bedömning att en god 
dagvattenhantering kan uppnås om de principer och förslag till 
dagvattenåtgärder, med underliggande krav, som redovisas i 
dagvattenutredningen implementeras.  
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Dagvattenåtgärder som föreslås i dagvattenutredningen behöver i den mån 
det är möjligt säkerställas i plankartan. Det är särskilt viktigt då det är stora 
fördröjningsvolymer som krävs enligt dagvattenutredningen. Av 
planhandlingarna framgår att områdena som är avsedda för fördröjning av 
20-års regn utgörs av allmän platsmark natur.  
 
Länsstyrelsen vill lyfta att även om Lillsjön saknar miljökvalitetsnormer bör 
den fortfarande ingå i resonemanget kring dagvattenhantering. Lillsjön ingår 
även i ett naturreservat som inte heller får påverkas negativt av planens 
genomförande. 
 
Buller 
Det är positivt att kommunen möjliggör för uppförande av bullerskärm 
längs med den nya vägen men det bör tydliggöras hur bullerskärmens bör 
utformas för att uppnå dess syfte.  
 
Det framgår av bullerutredningen att den ekvivalenta ljudnivån överskrider 
riktvärde för lek, vila och pedagogisk verksamhet inom delar av 
utomhusmiljön för befintlig förskola. Det är dock otydligt om den delen av 
förskolegården används för detta ändamål. 
 
Förorenad mark 
Länsstyrelsen rekommenderar, i likhet med de slutsatser som framgår av 
den markmiljötekniska utredningen, att man i samband med rivning av 
byggnader även behöver provta marken under de byggnader som enligt 
undersökningen inhyst oljecisterner, övriga behållare, pumpgropar och 
andra anordningar som inneburit hantering av petroleumprodukter eller 
övriga kemikalier. Provtagning behöver även kompletteras efter att 
dammarna tömts. 
 
Biotopskydd 
Länsstyrelsen noterar att det är fler alléer inom planområdet som kan 
komma att påverkas i betydlig större grad än allén utmed Stuguvägen som 
nämns i planhandlingarna. Det gäller alléer längs med Körfältsvägen och 
Hagvägen. 
 
Planhandlingarna behöver kompletteras med en diskussion kring om det 
finns någon alternativ lokalisering eller utformning för att undvika påverkan 
eller kompensationsmöjligheter för att fungera som motivering för att kunna 
bevilja dispens för biotopskyddet. 
 
Fridlysta arter 
Det saknas kunskap om eventuella groddjur inom planområdet. De flesta 
grodor och salamandrar är fridlysta enligt 4 eller 6 §§ i 
artskyddsförordningen. Det behöver undersökas om dammar inom 
planområdet fungerar som fortplantningsområden för grodor och 
salamandrar. Antingen behöver det säkerställas att det inte finns skyddade 
groddjur i dammar inom planområdet eller anpassa arbetet. För arter som är 
fridlysta enligt § 6 gäller att ägg och yngel inte får skadas. För arter som är 
fridlysta enligt § 4 gäller skyddet även för fortplantningsplatser.  
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Med detta menas att inget arbete får ske under ägg-/yngelperiod och att 
dammen behöver vara återställd, med alla kvaliteter som groddjuren har 
behov av, innan nästa fortplantningssäsong.  
 
Det framgår att en kompletterande naturvärdesinventering har genomförts 
efter att samrådshandlingarna togs fram. Länsstyrelsen inväntar resultat från 
den kompletterande inventeringen för bedömning av naturvärden inom 
denna del av planområdet. 
 
Invasiva arter 
Länsstyrelsen vill upplysa om att det finns lupiner längs med Stuguvägen. 
Grävning och masshantering behöver anpassas för att undvika ytterligare 
spridning. Förekomsten bör också skrivas in i eventuella skötselplaner så att 
den kan anpassas för att minimera spridningen av arten. 
  
Gällande bergklinten bör kommunen se över utbredningen och ta bort dem 
om det går att göra med en enklare insats. I område 2 ser den dock ut att 
växa mitt i området och det är inte lämpligt att gräva bort ett område med 
höga naturvärden för att komma åt arten. Ska grävinsatser göras i anslutning 
till fynden bör extra inventering göras så att arbetet kan anpassas. 
  
Vresrosen växer däremot på en tydligt avgränsad yta och det borde gå att 
utrota den med en rimlig arbetsinsats. Kommunen bör utarbeta en plan för 
detta så att inga växtdelar sprids vidare till andra delar av arbetsområdet. 
 
Kompensationsåtgärder 
I planbeskrivningen beskrivs att kompensationsåtgärder ska tas fram för de 
förlorade naturvärdena. Naturvårdsenheten vill därför skicka med några 
infallsvinklar:  
 
 - Biotopvårdande insatser inom de identifierade områdena med höga 
naturvärden eller i dess omedelbara närhet.  
 
- Blommande träd och buskar för att gynna vilda pollinatörer. 
 
- Ängsmarker med svenska ängsarter och slåtter gynnar både vilda pollinatörer, 
björktrast och violett guldvinge  
 
- Spridningskorridorer för violett guldvinge som ansluter mot naturmarken på 
Inspektörsvägen  
 
- Ny mindre våtmark som ersätter de förlorande naturvärdena i område 1  
 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Kommunikation 
Trafikanalysen kompletteras med en metodbeskrivning samt ett 
jämförelsealternativ för prognosår 2040 utan handelsetablering eller ändrad 
infrastruktur. Trafikmodellen har också kalibrerats mot de trafikmätningar 
som genomfördes under hösten 2022.  
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En kompletterande känslighetsanalys har också genomförts för att se på 
kapaciteten i de nya in/utfarterna i cirkulationsplatsen på Hagvägen. 
Samtliga in/utfarter får en belastningsgrad under det rekommenderade 
riktvärdet, även med en uppräkning av trafiken till 2040. 
 
Planbeskrivningen har förtydligats gällande utformningen på den nya 
cirkulationsplatsen på Hagvägen. 
 
Miljökvalitetsnorm för vatten 
Plankartan har kompletterats med bestämmelser inom allmän plats som 
säkerställer omhändertagande av 20-årsregn. Bestämmelse damm1 och 
damm2  reglerar att det ska finnas en torrdamm eller överdämningsyta 
närmast kvartersmarken, samt en damm för fördröjning av dagvatten innan 
den befintliga större dammen närmast E14. 
 
Dagvattenutredningen och planbeskrivningen har kompletterats med ett 
resonemang om påverkan på Lillsjön. 
 
Buller 
Bullerutredningen har kompletterats med olika alternativ på utformningar av 
bullerplank mot Mosippans förskola, och plankartan har uppdaterats med 
bestämmelse om plankets placering, utformning och höjd. 
Planbeskrivningen har förtydligats gällande plankets placering och 
utformning, samt påverkan på skolgård och skolgårdens utbredning. 
 
Förorenad mark 
Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av kommande 
provtagningar efter avveckling av betongstationen. 
 
Biotopskydd 
Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivning av alléerna inom 
området och påverkan på dessa. En dispensansökan för de träd som måste 
tas ned på grund av den nya väganslutningen kommer att skickas in till 
länsstyrelsen under detaljplanens granskningsskede. 
 
Fridlysta arter/ Invasiva arter 
Det område mellan Betongen 1 och Stuguvägen som inte inventerats 
tidigare har nu undersökts och resultatet av inventeringen beskrivs i 
planbeskrivningen. Planbeskrivningen har också kompletterats med ett 
resonemang kring de befintliga dammarna inom Betongen 1 och eventuell 
förekomst av groddjur. 
 
Planbeskrivningen har kompletterats gällande hantering av invasiva arter. 
 
Kompensationsåtgärder 
Planbeskrivningen har kompletterats med avsnitt om 
kompensationsåtgärder. 
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Trafikverket 
Riksintresse 
E14/E45 är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § 
Miljöbalken och ingår även i det europeiska transportnätet (TEN-T). Det är 
viktigt att redovisa hur riksintressen för kommunikation påverkas vid en 
tänkt etablering och vilka faktorer som bör beaktas för att undvika att dess 
funktion påverkas negativt. Exploatering nära transportanläggningar får inte 
påverka möjligheterna till drift, underhåll och framtida utveckling av dessa 
anläggningar.  
I detta fall är det särskilt viktigt att redovisa hur exploateringen och ökade 
trafikflöden påverkar E14/E45 och då främst Trafikplats Odenskog. 
 
Trafikanalys 
Trafikverket har tagit del av PM trafikanalys och kan i detta skede inte göra 
någon bedömning av analysen då vi anser att den behöver kompletteras. 
 
Trafikverket anser att trafikanalysen ska redovisa jämförelsealternativ för att 
se trafikutvecklingen utan etableringen och kunna göra jämförelser med de 
olika scenarierna med etableringar. Analysen ska kompletteras med ett 
jämförelsealternativ för nuläget (2018) och ett för nuläget med uppräknad 
trafik år 2040. Dessa jämförelsealternativ ska alltså inte innehålla 
etableringar eller andra ändringar av infrastrukturen. Jämförelsealternativ 
för nuläget ska spegla dagens situation för att trafikmodellen ska kunna 
valideras mot uppmätta trafikflöden.  
Jämförelsealternativ 2040 syftar till att se hur utvecklingen av generell 
reseefterfrågan påverkar kapacitetsutnyttjandet i korsningar av intresse. 
 
Trafikverket saknar ett metodkapitel (alternativt referens till ett tekniskt pm) 
där det tydligt framgår förutsättningar för modellen och analysen. Vilka 
antaganden har gjorts och varför? Hur har resegenereringen gjorts och vilka 
antaganden ligger bakom? Vad baseras trafikuppräkningstalen på och vilken 
är motiveringen till att använda dem? Trafikverkets trafikuppräkningstal 
baseras på genomsnittliga prognosticerade trafikökningar för hela länet och 
behöver nödvändigtvis inte motsvara utvecklingen just i detta område. 
 
Sedan saknas även kapacitetsberäkningar med belastningsgrader för 
trafikplats Odenskog. För dessa beräkningar är det viktigt att analysen från 
filmningen av trafiken vid trafikplatsen först blir klar. Även här bör ett 
kapitel om beräkningsförutsättningar för Capcal inkluderas, t.ex. en 
redogörelse för hur trafikflödena har förts om för att anpassa 
beräkningsverktyget till en fembenig cirkulation. Enligt överenskommelse 
bistår Trafikverket i metodologiska frågor som rör detta. 
 
I trafikanalysen finns scenarion för på både enfilig och dubbelfilig 
cirkulation på Hagvägen och i föreslagna åtgärder så står det att den 
kommer att vara delvis dubbelfilig, vad innebär det och hur stämmer det 
med scenariona? Det är viktigt att Trafikverket och kommunen har en 
fortsatt dialog i denna fråga. Beroende på resultat av trafikanalysen så kan 
Trafikverket komma vilja teckna ett samverkansavtal med kommunen för 
eventuella framtida åtaganden/åtgärder. 
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Närhet till väg 
Enligt 47 § Väglagen, gäller generellt ett byggnadsfritt avstånd på 12 meter 
från vägområdet men för E14/E45 har Länsstyrelsen beslutat om ett utökat 
byggnadsfritt avstånd om 30 meter. Vägområdet är generellt väg till krönet 
på bakslänten av diket samt ytterligare en kantremsa om högst 2 meter. 
Trafikverket rekommenderar ur trafiksäkerhetssynpunkt att byggnadsfritt 
avstånd följs.  
 
Trafikverket hävdar vägområdet och säkerhetsavståndet. Vägområdet är den 
mark som tas i anspråk för väganordningar och anges generellt som väg till 
krönet på bakslänten av diket samt ytterligare en 
kantremsa om högst 2 meter. Inom vägområdet krävs tillstånd enligt 
väglagen § 43 från väghållaren för att utföra arbete och uppföra fasta objekt. 
Vägområdet är en förutsättning för att kunna sköta drift- och underhåll av 
vägen på ett bra sätt då det exempelvis måste finnas plats för ett snöupplag 
vid sidan om vägen vid snöröjning. Säkerhetsavståndet är det område 
utanför körbanan som ska vara fritt från fysiska hinder i form av fasta och 
oeftergivliga föremål. Säkerhetsavståndet bestäms av vägens utformning 
och tillåten hastighet. Exempelvis ska säkerhetsavståndet vara minst 5 meter 
från vägkant då hastigheten är 60km/h. 
 
 
I plankartan finns pylonskylt och samlingsskylt med och där vill 
Trafikverket framföra att skyltarnas placering ska vara minst 1,5 gånger sin 
höjd från vägen. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det inte bara viktigt med 
placering utan även med budskapet på skylten då de drar till sig 
uppmärksamhet från trafikanterna. Intill en väg kan de därför konkurrera 
med den uppmärksamhet som fordonsförarna måste ägna sin köruppgift, 
och på så sätt distrahera förarna. Trafikverket anser att skyltar som riktas 
mot vägen ska samrådas med väghållaren i bygglovsskedet. 
 
Vid bedömning av reklam invid väg är det två aspekter Trafikverket 
bedömer: reklamens utformning och platsen. Vad avser platsen ska 
bedömning göras om trafikmiljön är sådan att den i sig kräver 
uppmärksamhet och inte bör störas av annat som kan komma att leda 
uppmärksamheten bort från trafikmiljön. Reklamskyltar får inte placeras 
inom ett vägvisningsområde eller vid andra viktiga vägmärken och inte 
heller i närheten av vägkorsningar. Vad gäller utformning ska vi bedöma om 
texten enkelt kan uppfattas i den högsta tillåtna hastighet som råder på 
platsen. 
 
Om skyltpylon ska vara 22 meter så vill vi informera om att uppförande av 
byggnader eller andra föremål högre än 20 meter kan komma att påverka 
luftfarten varför en lokaliseringsbedömning ska göras av LFV vid varje 
enskild etablering. 
 
Trafikverket har inte uppfattat i den tidiga dialogen med kommunen att det 
planeras för en drivmedelstation inom planområdet. Men bra att den fanns 
med i riskutredningen. Vi får ha en fortsatt dialog om placering och om det 
innebär förändringar av trafikalstringen. 
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Dagvatten 
Trafikverket utgår från att dagvattenhanteringen planeras och utformas så att 
inte statlig infrastruktur påverkas. Det är viktigt att dagvattenutredningar 
visar på hur statlig infrastruktur berörs av föreslagna åtgärder. Trafikverket 
vill uppmärksamma på att eventuella skydds- och riskreducerande åtgärder 
som sker till följd av kommunal planering inte ska placeras inom 
vägområdet. eller på Trafikverkets fastighet. 
Farligt gods 
Trafikverket vill framhålla att E14/E45 är primär transportled för farligt 
gods. Hänsyn till farligt gods ska beaktas för exploatering enligt de 
rekommendationer berörd länsstyrelse anger för vägen. Trafikverket vill 
uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande åtgärder som sker till 
följd av kommunal planering inte ska placeras inom vägområdet eller på 
Trafikverkets fastighet. Trafikverket hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens 
bedömning. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Riksintresse 
Planbeskrivningen kompletteras med påverkan på riksintresset, kopplat till 
drift och underhåll, och ökade trafikflöden. 
 
Trafikanalys 
Trafikanalysen kompletteras med en metodbeskrivning samt ett 
jämförelsealternativ för prognosår 2040 utan etablering eller ändrad 
infrastruktur. Analysen kompletteras även med kapacitetsberäkningar för 
trafikplats Odenskog och den nya cirkulationsplatsen längs Hagvägen. 
 
I planbeskrivningen har utformningen av cirkulationsplatsen på Hagvägen 
förtydligats.  
 
Närhet till väg 
Plankartan kompletteras med bestämmelse om skyltpylonens höjd och 
placering i relation till E14. 
 
Dagvatten 
Dagvattenutredningen har kompletterats med ett resonemang kring påverkan 
på statlig infrastruktur. 
 
Luftfartsverket 
Ingen erinran. 
 
Naturskyddsföreningen Östersund 
Gällande projektplanen i sin helhet så förstår Naturskyddsföreningen i 
Östersund behovet av utökade kommersiella områden och nya 
trafikmöjligheter för att avlasta det tungt trafikerade området Lillänge. Vi 
ställer oss frågande till projektets nytta i dessa frågor, då man inte ökar den 
ej bilburna tillgängligheten i området och sammantaget inte kan anses 
förbättra den rådande trafiksituationen trots stora ingrepp (en värdering som 
anges i planbeskrivningen). Området är redan hårt exploaterat med få 
kvarvarande naturvärden, vilka man borde lägga större vikt vid att bevara. 
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Projektet riskerar även att slå mot den levande stadskärnans och omlandets 
handel och företagande. Miljökonsekvensbeskrivningen för projektet anser 
vi överlag vara väl utförd, men vi ställer oss frågande till en del utav 
värderingarna som görs. På sida 33, i den del av MKBn som behandlar hur 
projektet kommer att påverka olika miljömål, kan vi som bedömning av 
påverkan på miljömålet “Ett rikt växt- och djurliv” läsa följande:  
 
”I det planerade området finns naturvärden i form av värdefulla träd, 
hydrologiskt känsliga områden, skyddade arter och rödlistade arter. 
Skogsmark och ev. småvatten kommer att tas i anspråk, livsmiljöer för djur 
och växter kommer att påverkas negativt. Naturvärden behöver då skyddas 
så långt som möjligt. För mer detaljerade skyddsåtgärder, se NVI. 
Detaljplanen ligger inom ett redan påverkat område och i direkt anslutning 
till befintlig väg, de naturvärden som finns bedöms inte ha ett högt värde. I 
och med att försiktighetsmått vidtas och åtgärder väljs för att minimera 
miljöpåverkan bedöms detaljplanen inte motverka målen.” 
 
Att det inte finns några naturvärden i området som bedöms ha ett högt 
naturvärde anser vi inte i sig vara ett argument till att inte ta hänsyn till den 
påverkan som arbetet har. Naturvärdesinventeringen har påträffat fyra 
objekt med påtagligt naturvärde och fyra objekt med visst naturvärde. I ett 
område som MKBn beskriver som redan påverkat anser vi att de få 
naturvärden som finns kvar ska få högre prioritet att skyddas då områdets 
hårt exploaterade tillstånd ger dessa en ökad vikt för miljömålet - inte 
minskad.  
Vi vill uppmuntra frågor kring om projektet som det ser ut nu är det bästa 
sättet att investera våra pengar och ta hand om vår närmiljö ur både ett 
ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Om projektet ska genomföras vill vi 
se utförligare åtgärder än vad som presenteras för att bevara så mycket som 
möjligt av de naturvärden som fortfarande finns kvar i detta hårt 
exploaterade område. I nuvarande läge anser föreningen att projektplanen 
absolut motverkar miljömålen och bör bedömas som sådant. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Detaljplanen syftar bland annat till att avlasta trafikplats Odenskog genom 
att leda om biltrafiken via Körfältsvägen, samt möjliggör för framtida 
ytterligare åtgärder längs Hagvägen för att förbättra trafiksituationen genom 
Lillänges handelsområde, som idag kan vara problematisk. 
Planbeskrivningen beskriver resultaten från de trafikanalyser som tagits 
fram, vilka visar att de föreslagna trafiklösningarna minskar problemen med 
köbildning på Hagvägen drastiskt, och minskar belastningen på trafikplats 
Odenskog, även med uppräknade trafiksiffror till 2040. I planbeskrivningen 
beskrivs dock även att de vidtagna trafikåtgärderna på kommunens vägnät 
på lång sikt (efter 2040) kommer att behöva kompletteras med en utökning 
av kapaciteten också i trafikplats Odenskog, om Trafikverkets uppräknade 
prognos för länet visar sig stämma. I det fall kommunen däremot lyckas 
uppnå de antagna klimatmålen om ändrad färdmedelsfördelning räcker de 
föreslagna åtgärderna till med god marginal, även efter 2040.  
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Efter samrådet har trafikanalysen kompletterats med ett jämförelsealternativ 
som visar trafikflödena utan nya trafiklösningar eller handelsetablering för 
att visa effekterna tydligare. 
 
Planförslaget minskar inte den ej bilburna tillgängligheten i området. De 
befintliga gång- och cykelvägarna längs Körfältsvägen bevaras i stort sett 
med samma sträckning, undantaget den planskilda passagen under 
Hagvägen som ersätts med en eller flera passager över Hagvägen. 
Körfältsvägen kompletteras också med en ytterligare passage i anslutning 
till infarten till Hovslagargränd och en ny anslutning från Körfältets gång- 
och cykelväg dras in och igenom det nya handelsområdet. Tillgängligheten 
för gång- och cykeltrafikanter längs både Hagvägen och den planerade 
interngatan kommer att tas med i det fortsatta arbetet med trafiksituationen i 
området. 
 
Detaljplanen bedöms vara i linje med kommunens handelspolicy från 2020, 
som säger att handel med skrymmande varor ska koncentreras till 
Lillänge/Odenskog. 
 
Planbeskrivningen har kompletterats med förslag på kompensationsåtgärder 
för den naturmark som försvinner i samband med etableringen. Flera olika 
alternativa placeringar och utformningar av den nya trafiklösningen har 
prövats, men har antingen haft för stora effekter för trafikkapaciteten eller 
inneburit att områden med högre naturvärden än de nu aktuella tagits i 
anspråk.  
 
Miljökonsekvensbeskrivningens beskrivning om påverkan på miljömålet 
”ett rikt växt- och djurliv” har uppdaterats. 
 
 
Skanova 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar 
i nuvarandeläge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer 
i sambandmed flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder 
eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova 
att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Exploatören bekostar eventuell flytt av ledningar inom området i enlighet 
med planens genomförandebeskrivning. 
 
Räddningstjänsten Jämtland 
Närmsta brandpost finns idag söder om området där infart till byggnadens 
varuintag/baksida är belägen. Planen bör lämpligtvis kompletteras med en 
brandpost i nordöstra delen för att vatten för brandsläckning ska finnas 
tillgängligt vid insats vid handelsbyggnadens framsida samt 
restauranger/drivmedelsstation.  
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Samhällsbyggnads kommentar:  
Planbeskrivningen kompletteras med att ytterligare en brandpost bör 
placeras inom området närmast centrumverksamheterna. 
 
Postnord 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med 
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna 
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av verksamhetsområden placeras postlådan i en 
lådsamling vid infarten till området.  

Samhällsbyggnads kommentar:  
Synpunkten noteras och förs vidare till fastighetsägaren. 
 
Polisen 
Ingen erinran. 

Kommunala förvaltningar och bolag 
Jämtkraft  
Jämtkraft har anläggningsdelar för både lågspänning (0,4 kV) och 
mellanspänning (24kV) inom och invid det planerade området. 
Inom området finns även en transformatorstation. Med tanke på 
omfattningen av de planeradeetableringarna kan den behöva 
flyttas/ersättas/utökas. Detta gäller även elnätet inom området som kan 
behöva anpassas till förändringar och för större effekter till exempel för 
elbilladdare. 
 
Förändringar av det befintliga elnätet bekostas av beställare/exploatör. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Exploatören bekostar förändringar av det befintliga elnätet i enlighet med 
planens genomförandebeskrivning. 
 
Teknisk förvaltning, Avfall VA 
Avfall VA ställer sig frågande till varför PFAS inte har ingått i 
markmiljöundersökningen, vilket vi anser hade varit rimligt vid 
markundersökningar på en före detta industrifastighet. 
 
Anledning till behovet av PFAS-undersökningar styrks även av att det finns 
uppmätta halter av PFAS över riktvärde 90 ng/l i dammen liggandes intill 
McDonalds. Hur PFAS har spridits dit är i dagsläget oklart. Finns det PFAS 
i marken så riskeras dessa föroreningar att spridas med de föreslagna 
dagvattenlösningar som föreslås i dagvattenutredningen, som i stor del 
bygger på infiltration. 
 
VA anser att det inte går att utesluta att marken inom aktuell detaljplan inte 
innehåller några föroreningar.  
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Ansvaret inom kommunen för McDonaldsdammen är ej utrett, det finns inte 
heller utrett vem som äger ansvaret för efterföljande dike som detaljplanen 
kommer släppa sitt dagvatten till genom McDonaldsdammen och föreslagna 
diken inom planområdet. Även det efterföljande dikessystemet och den så 
kallade Coopdammen dit dagvattnet föreslås att ledas är outrett gällande 
ansvar. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Efter samrådet har kompletterande provtagning av PFAS genomförts i diken 
nedströms från fastigheten Betongen 1. Resultaten visar att det finns 
förhöjda nivåer av PFAS-ämnen i ytvattnet, även om de uppmätta halterna 
är relativt låga. Ytterligare provtagning för PFAS i marken kommer 
genomföras i samband med avvecklingen av Betongstationen. 
Planbeskrivningen har kompletterats gällande påverkan av PFAS. 
 
Lantmäterimyndigheten Östersunds kommun 
Ingen erinran. 

Övriga organisationer, företag och privatpersoner 
Föreningen gamla Östersund 
Ingen erinran. 
 
Erikslunds gårdsägarföreing 
Vi boende i Erikslund tycker det är bra att betongindustrin flyttar från 
området till en mer lämplig plats för sin verksamhet, betongindustrin har 
haft sin skrymmande verksamhet intill vårt bostadsområde i många år, med 
hög bullernivå vid avlastning och lastning dygnet runt. Så vi i Erikslund ser 
positivt på att betongindustrin flyttar. 
 
Vi vill därmed klargöra att vi är oroliga för nya handelsområdesetablering. 

• Ökade trafik för det tilltänkta handelsområde som ligger i anslutning 
till vårt bostadsområde. 

• Att det blir högre buller från trafiken. 
• Infarten till nya etableringen kommer att orsaka hög trafikbelastning 

särskilt på kvällar och helger. (Är bullernivån tillräckligt utredd?) 
• Är parkeringen tillgänglig dygnet runt vid nya handelsområdet? 

Förslag är att den tiden begränsas från klockan 22:00. 
• Som förslag från Erikslunds gårdsägarförening är att exploatören 

bygger en bullervall parallellt mellan Stuguvägen och Erikslunds 
bostadsområde. Alternativet är att den byggs cirkulationsplatsen på 
E14 till den nya cirkulationsplatsen på Stuguvägen. Massor som 
skall schaktas bort och transporteras på upplag kan återanvändas 
som bullervall. 

 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Ett av detaljplanens syften är att avlasta trafikplats Odenskog (stora 
rondellen) bland annat genom att tillskapa en genare infart till Lillänge via 
Körfältsvägen.  
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Den trafikanalys som har tagits fram visar att genomförandet av detaljplanen 
med den nya trafiklösningen innebär att trafiken på Stuguvägen kommer att 
minska något mellan den nya cirkulationsplatsen och E14.  
 
För att förebygga risken för ökad köbildning och trafikbuller från 
Stuguvägen, har möjligheten till utfart från det kommande handelsområdet 
på Stuguvägen tagits bort. Hastigheten mellan den nya cirkulationsplatsen 
och E14 kommer även att sänkas från 60km/h till 40km/h.  
 
Kommunen bedömer med bakgrund av detta att trafikbullernivåerna för 
denna del av Stuguvägen inte kommer överskrida trafikbullerförordningens 
riktvärden utan sannolikt snarast minska något ifrån dagens nivå. Utifrån 
detta bedöms en bullervall norr om Stuguvägen inte vara nödvändig för att  
klara riktvärdena för trafikbuller eller industribuller från det kommande 
handelsområdet. 
 
Detaljplanen kan inte styra eller reglera kommande etableringars öppettider 
eller tillgänglighet till området nattetid utan detta hanteras av den 
kommande verksamheten i samverkan med polismyndigheten. 
Problematiken med stök på parkeringar nattetid är dock känt även hos 
verksamhetsutövaren och olika åtgärder för att minska möjligheten att vistas 
på parkeringsytorna under kvällstid kommer att utredas.  
 
Föreningen Gamla Östersund 
Ingen erinran. 
 
S1, SN 
Jag tycker att förslaget ser väldigt bra ut i sin helhet. De nya rondellerna och 
väg som förenklar vägen från körfältet till Lillänge osv blir nog jättebra. 
Dock tycker jag att stora Lillängerondellen också bör ses över i samma 
veva. För att förhindra stopp och köer bör det vara en separat påfart till 
Brunflo till exempel som gör att stillastående minskar. 
 
Rondellen är en flaskhals som det är idag med bara en fil. Det blir snabbt 
köer långt in på Lillänge för att bilar inte tar sig in i Lillängerondellen utan 
blir ståendes. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Trafikanalysen som tagits fram i detaljplanearbetet visar att trafikplats 
Odenskog (stora rondellen) har låg kapacitet, vilket skapar köbildning på 
anslutande vägar under vissa tider. Detta är ett av problemen som 
detaljplanen syftar till att avhjälpa, genom att leda om en del av trafiken, 
bilar som kommer från Östersunds centrum, för att dessa inte ska ta sig ut i 
trafikplatsen och således minska belastningen på den.  
 
För att minska risken för kö mellan den nya cirkulationsplatsen på 
Hagvägen och trafikplats Odenskog ytterligare bedöms någon slags 
ombyggnation av trafikplats Odenskog vara nödvändig på lång sikt. 
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Trafikplatsen ingår dock i det statliga vägnätet och förvaltas av Trafikverket 
som är den myndighet som fattar beslut kring nödvändiga åtgärder här. 
 
I detaljplanen har ett väl tilltaget område kring trafikplats Odenskog 
planlagts som gatumark för att möjliggöra en framtida utveckling av 
cirkulationsplatsen. 
 
S2, JA 
Jag ser inte att detta förslag kommer lösa några av problemen med trafiken i 
Odenskog, utan det ser mer ut att skapa nya problem. Grundproblemet är att 
få trafiken ut ur Lillänge så fort och smidigt som möjligt och då krävs en till 
utfart till E14. Bygg en ny utfart till E14 mellan Bilbörsen och bussgaraget/ 
Woolpower. Och ha den enbart som utfart, då kan den ansluta E14 mellan 
parkeringarna och dessa parkeringar kan användas som påfarter. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
En alternativ lösning på trafikproblemen i Odenskog med en ny utfart till 
E14 har studerats i planprocessen. Denna lösning har visat sig vara svår att 
genomföra av många olika skäl, bland annat på grund av höjdskillnader. 
Lösningen är inte aktuell att genomföra i dagsläget 
 
S3, RS 
Den del av Körfältsvägen som är belägen väster om den tänkta 
cirkulationsplatsen bör tas med i detaljplanen. Tanken med den nya 
cirkulationsplatsen mot Körfältsvägen vid Lillänge är att skapa en genväg 
till/från stan och därmed avlasta Odenskogsrondellen och 
Stuguvägen, särskilt under rusningstrafik. Följaktligen kommer 
trafikbelastningen på Körfältsvägen att öka med den nya etableringen och 
risken är stor att även belastningen längs Körfältsvägen förbi Reveljen 
kommer att öka. Om det går trögt i trafiken på Stuguvägen finns risk att man 
fortsätter på, alternativt tar av tidigare till, Körfältsvägen för att komma 
förbi en del av köerna enligt regeln om kommunicerande kärl. 
 
I planbeskrivningen har behovet av åtgärder noterats vid infart till 
parkeringarna till de östra delarna av Körfältet vid Hovslagar- och 
Krutvaktargränd, där man tänker sig en lösning med vänstersvängfält och 
refug. En sådan lösning kan säkert vara bra, men fixar knappast 
utfartsproblematiken. Om man vid utfart från Körfältet har tänkt sig mot 
Lillänge så har man "förhoppningsvis" högerregeln att lita till, men om man 
ska svänga vänster mot stan kan det bli problem med samma högerregel. 
När trafikbelastningen med stor sannolikhet kommer att öka längs hela 
Körfältsvägen mellan Mosippan och Remonthagsrondellen vid 
rusningstrafik bör det vara befogat med en lösning av utfarterna från 
Körfältet med mindre cirkulationsplatser. Alternativ med trafikljus eller 
väjningsplikt är nog varken särskilt effektiva eller populära. 
 
Körfältsvägen var från början till främst anlagd för att betjäna in- och 
utfarter från Körfältet och har följaktligen knappast dimensionerats för 
genomfartstrafik i den omfattning som väntas. När nu en så stor förändring 
sker bör man absolut ta hänsyn till detta i detaljplanen. 
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Samhällsbyggnads kommentar:  
Körfältsvägen har studerats noga i detaljplaneprocessen, och en viss 
ombyggnation av vägen mellan den nya cirkulationsplatsen på Stuguvägen 
och Mosippan kommer behövas för att dimensioneras för det ökade 
trafikflödet. Den ”nya” infarten till Lillänge från Stuguvägen är utformad 
som den är för att skapa en så gen väg som möjligt för att minska 
belastningen på trafikplats Odenskog (stora rondellen). Vägen mellan de två 
nya cirkulationsplatserna på Stuguvägen och Hagvägen, är tänkt att 
utformas som huvudled, med skyltar om väjningsplikt från Körfältets 
centrum. Syftet är alltså att vägen, genom utformning, skyltning och 
trafikljus ska vara den smidigaste vägen att ta. 
 
S4, CW 
Jag tycker det är bra och nödvändigt att förbättra framkomligheten för 
biltrafik i Lillänge. Jag tror dock att vi som bor på Hovslagargränd i och 
med den nya planen, kommer att få det besvärligt att med bil ta oss ut på 
Körfältsvägen och även in på Hovslagargränd. Vår utfart kommer att hamna 
mellan de två nya rondellerna. Jag befarar att det kan bildas köer mellan 
dessa rondeller, liknande de köer vi idag ser efter Hagvägen utanför 
McDonald’s. 
 
Jag tror att det behöver planeras för en ny ut- och infart för oss boende på 
Hovslagargränd. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Efter samrådet har detaljplanen justerats och planområdet utökats för att 
möjliggöra bättre in- och utfarter från Hovslagargränd och Krukvaktargränd. 
Vägområdet har breddats för att bland annat få plats med vänstersvängfält 
på Körfältsvägen vid dessa infarter. Den nya cirkulationsplatsen längs 
Hagvägen utformas för att ha ett så bra flöde som möjligt för att undvika 
köbildning längs Körfältsvägen, och den trafikanalys som tagits fram visar 
ingen köbildning, även med trafiksiffror uppräknade till 2040. 
 
S5, TW-AO 
Detta förslag blir en stor nackdel för oss som bor på denna sida av körfältet. 
Det är redan nu svårt vissa tider att ta sig ut på Körfältsvägen på grund av 
mycket trafik. Värre kommer det att bli om trafiken ökar. 
 
Mycket tråkigt om skogen bakom Mosippans förskola försvinner med ökad 
bullernivå som följd. Känns också negativt med en bilväg jämte cykelvägen 
ner mot Lillänge. Vi som bor här vill fortfarande kunna sitta ute på vår gård 
utan att störas av trafikens brus och buller vilket blir en följd av ökad trafik 
på Körfältsvägen. Ett absolut måste är att skogsridån mellan Körfältsvägen 
och ev. etablering måste få vara oförändrad annars blir det inte en kul plats 
att bo kvar på. 
 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
För synpunkter kring trafiken längs Körfältsvägen, se svar till S3,RS och 
S4,CW ovan. 
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En hel del skogsmark kommer att behöva försvinna för att möjliggöra den 
nya gatan bakom Mosippans förskola. Längs den nya gatan, och den 
befintliga gång- och cykelvägen, kommer ett 160 meter långt och 2 meter 
högt bullerplank att byggas för att förebygga störningar från trafikbuller mot 
förskolan och bostäderna på Körfältet.  
 
Skogsridån mellan Körfältsvägen och handelsetableringen planläggs som 
naturmark, och påverkas alltså inte av handelsetableringen. 
 
S6, OL 
Ökad trafik på Körfältsvägen gör att det blir svårare att passera densamma, 
därför bör övergångsställen uppföras vid Krutvaktargränd och 
Konstapelgränd, Notera att flödet av gående/cyklande inte bara är riktat från 
Erikslund mot Lillänge utan även från Körfältet mot Erikslund tack vare 
skolor och motionsspår. 
 
Ökad trafik på Körfältsvägen ger ett ökat buller därför bör bullerskydd (i 
form av plank) uppföras på norra och västra sidan av Körfältsvägen närmast 
Lillänge. För att ytterligare minska bullret bör högsta tillåtna hastighet 
sänkas till 30 km/h. Notera att flera utredningar visar att buller, även under 
satta gränsvärden, är skadligt för hälsan! 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Säkra övergångar för gång- och cykeltrafikanter från Körfältet kommer att 
tas med i projekteringen av om- och tillbyggnaden av vägnätet vid 
detaljplanens genomförande. Bland annat kommer en ny passage över 
Körfältsvägen att ordnas i anslutning till infarten till Hovslagaren 2. 
Trafikmängden längs Körfältsvägen efter (väster om) den nya 
cirkulationsplatsen på Stuguvägen kommer sannolikt att minska jämfört 
med dagens nivå vilket gör det lättare att passera Körfältsvägen i höjd med 
Konstapelgränd. Krutvaktargränds busshållplats föreslås också flyttas hit, 
vilket underlättar för både bussar och resenärer som kan vänta och stiga på i 
ett område där trafikflödet är mindre. Här kan också en gen koppling till 
passagen över Stuguvägen mot Erikslund/Remonthagen i anslutning till den 
nya cirkulationsplatsen skapas. Flödena för gång- och cykeltrafikanter från 
Körfältet ut mot befintliga gång- och cykelvägar kommer alltså att förändras 
något och styras dit trafikmängden är mindre, eller över iordningsställda 
passager där sikten är bra och hastigheten låg. 
 
Det har tagits fram en bullerutredning för Körfältsvägen för att undersöka 
påverkan på bostäder med det förväntade trafikflödet, uppräknat till 2040. 
Utredningen visar att för samtliga hus längs Körfältsvägen beräknas 
trafikbullerförordningens riktvärde på högst 55 dBA klaras år 2040 utan 
särskilda bullerskyddsåtgärder.  
 
S7, PR 
Bullerutredning omfattar inte påverkan på Erikslund. Trafikvolymen 
kommer att öka markant enligt planförslaget vilket kommer med största 
sannolikhet att överskrida gränsvärden för buller och eventuellt partiklar.  
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Detta kan enkelt undvikas med en bullervall längs Stuguvägen mot 
Erikslund. Detta skulle minska störningarna för oss i Erikslund och alla de 
som nyttjar lek- och parkområdet där. 
  
Den kommande exploateringen kommer generera fyllnadsmassor som kan 
användas till bullervallen. Detta skulle medföra lägre kostnader för 
borttransport av fyllnadsmassorna och en minskad miljöpåverkan med 
minimerade transporter. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Se svar till Eriksbergs gårdsägarförening ovan. 
 
S8, HL 
Jag ser en risk att ett antal bilister från Lillänge kommer att välja 
Körfältsvägen ända fram till cirkulationsplatsen strax öster om OK eller via 
Tegelbruksvägen ut till Krondikesvägen. Syftet skulle vara att ”slippa” 
ytterligare en cirkulationsplats (kanske med bilkö) och/eller upplevelsen att 
man tar en genare sträckning.  
Det skulle därmed kunna uppstå en besvärande ökad trafikintensitet efter 
Körfältsvägen, vilket rimligen inte är avsikten. Problem kan dels uppstå vid 
in- och utfart från Körfältets gränder, dels finns anledning att erinra sig om 
att Körfältsvägen inte är planerad för intensiv genomfartstrafik. 
Förhållandena var helt annorlunda när vägen planerades. 
 
Som lösning föreslår jag att man genom en bilbegränsande åtgärd på 
Körfältsvägen hindrar genomfart av personbilstrafik, men inte bussar. 
Hindret skulle lämpligen anläggas längs Körfältsvägen, omedelbart väster 
om den nya cirkulationsplatsen vid Stuguvägen. Placeringen medger därför 
full trafik längs den nya vägsträckningen (genom cirkulationsplatsen), men 
gör genomfartstrafik av personbilar längs den befintliga Körfältsvägen 
ointressant. Busstrafiken påverkas inte.  
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Se svar till S3,RS ovan. Åtgärder för att minska risken för genomfartstrafik 
mot cirkulationsplatsen vid Ryttarvägen kommer att vidtas, bland annat med 
hjälp av väjningsplikt. 
 
S9, PP-MP 
En byggnation av en handelsplats med Bauhaus i spetsen kommer med rätt 
byggteknik förhoppningsvis leda till en finare infart till vår stad. Vi ställer 
oss positiva till byggnationen av butiken på fastighet Betongen 1. Farhågan 
är om det nattetid kommer finnas möjlighet till samlingar av bilåkande 
liknande det som idag sker vid Coop i Lillänge. Vårt önskemål är därför att 
kommunen ombesörjer att parkering är stängt nattetid.  
 
En cirkulationsplats vid infarten till Erikslund kommer för oss i området att 
bli mycket bra. Det kommer underlätta vid utfart samt göra det mer 
trafiksäkert vid infart vid vänstersväng.  
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Vi vill även att det byggs en ljudvall längs Stuguvägen mot vårt område, 
Erikslund. Går det eventuellt att använda jordmassor som troligtvis blir över 
från bygget av det nya varuhuset. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Detaljplanen kan inte styra eller reglera kommande etableringars öppettider 
eller tillgänglighet till området nattetid. Detta hanteras av den kommande 
verksamheten i samverkan med polismyndigheten. Problematiken med stök 
på parkeringar nattetid är dock känt även hos verksamhetsutövare, och 
någon typ av begränsning av parkeringsytorna är troligt. 
 
För svar gällande bullervall längs Stuguvägen, se svar till Erikslunds 
gårdsägarförening ovan. 
 
S10, CN-AÅ 
Positivt 

- Inga synpunkter på Bauhaus nya byggnad (möjligen hårdare krav på 
det estetiska, fasadmaterial mm., då det är första byggnaden på 
huvudinfarten till Östersund) 

- Cirkulationsplatsen vid Erikslundsvägen. Den borde ha byggts 
mycket tidigare, stadsbussarna har väldigt svårt att köra ut på 
Stuguvägen. 

-  
Negativt, bör ändras/utredas 

- Ökad trafik - Högre trafikbuller mot Erikslund och Körfältet, mer 
trafik på kvällar och helger, mer trafikbuller ifrån infart- och utfart 
på Stuguvägen, fler inbromsningar och accelerationer på Stuguvägen 
när bilar ska ”pressa sig” in i bilkön. 

- Detaljplanen borde kräva en bullerbarriär mot Erikslund och 
Körfältet 

- Detaljplanen borde även kräva att restaurangerna har nattstängt, 
annars stor risk för motorburna ungdomar för väsen vid restaurang 
och den stora parkeringen. Stora parkeringen borde bara få användas 
när Bauhaus är öppet. 

- Detaljplanen borde beakta transporter till Bauhaus, både sena 
kvällar, nätter och tidiga morgnar. 

 
Samhällsbyggnads kommentar:  
För synpunkter gällande trafik från Stuguvägen och störningar från 
verksamheter, se svar till Erikslunds gårdsägarförening ovan. För 
synpunkter gällande trafikbuller mot bostäder på Körfältet, se svar till S6, 
OL ovan. 
Transporter till den kommande etableringen kommer att ske söderifrån, från 
den nya gatan mellan Körfältsvägen och Hagvägen. I trafikutredningen har 
hänsyn tagits till att en viss del av trafiken utgörs av tunga transporter. 
Transporterna beräknas under högsäsong vara ungefär en lastbil per dag. 
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S11, RE 
Det är roligt att det händer någon på betongtomten i stället för det som nu är 
där. Jag tycker även att det blir bra med en rondell in till Erikslund, det finns 
dock en del punkter som man bör beakta. 
 
En ljudvall mot Erikslund längs Stuguvägen för att minska bullret av den 
ökande trafikmängden, med in och utfart till det nya handelsområdet.  
Vi kommer att få ökad trafik under kvällar och helger, samt att parkeringen 
för Bauhaus blir stängd nattetid. Dom restauranger som kommer att byggas 
förutsätter jag kommer att ha stängt på natten. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
För synpunkter gällande trafik från Stuguvägen och störningar från 
verksamheter, se svar till Erikslunds gårdsägarförening ovan. 
 
S12, EH-CH 
Ökad biltrafik i området kommer allmänt ge mer trafikljud i vårt 
villaområde Erikslund. Tänker särskilt på att utfarten från området på 
Stuguvägen ger gasande bilar. Utan in/utfarter så elimineras det ljudet. Ett 
stort antal bilar på en stor parkering ger mycket olika ljud. Även den nya 
rondellen på Hagvägen ger mer trafikljud. Någon form av ljudvall/staket bör 
byggas för att skydda villaområdet från dessa ljud. 
 
Det planeras för några slags restaurangverksamheter på tomten mot stora 
rondellen. Det skapar en stor oro då det troligen handlar om verksamheter 
som är öppna sent på kvällen/natten. Risken att det blir ett tillhåll för 
diverse grupper i samhället är uppenbar med ordningsstörningar som följd. 
Tänker på samma problembild som på Circle K på Krondikesvägen, med 
högt spelande musik, höga motorljud och buskörningar. Det gäller troligen 
alla nya parkeringsytor i området. Vi hade tidigare problem från Lillänges 
(Coop) parkering men där begränsades tillgängligheten vilket fick bra 
effekt. 
 
Vi ser det som positivt att området utvecklas så länge man tar hänsyn till 
befintlig bebyggelse. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
För synpunkter gällande trafik från Stuguvägen och störningar från 
verksamheter, se svar till Erikslunds gårdsägarförening ovan. 
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Postadress: 831 86 Östersund Telefon: 010-225 30 00 E-post: jamtland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/jamtland  

Samråd om förslag till detaljplan för Betongen 1 och 
Odensala 14:1 i Östersunds kommun 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har fått planhandlingar för samråd. Detaljplanen handläggs enligt 
reglerna för utökat planförfarande 5 kap. 7 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att omvandla området som idag 
används för industri i form av en betongstation, till handelsområde för 
sällanköpshandel. Planen syftar även till att förbättra infarten till Lillänge och 
Odenskogs industriområde samt avlasta trafikplats Odenskog. Detta planeras genom 
en ny cirkulationsplats längs Stuguvägen, en cirkulationsplats längs Hagvägen samt 
en ny gata mellan Hagvägen och Körfältsvägen. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning  
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att frågor som berör riksintresse för kommunikation och 
miljökvalitetsnormer för vatten behöver utvecklas inför granskning.  

Riksintresse 

Kommunikation 
Det behöver tydliggöras hur planens genomförande kan komma att påverka 
riksintresse för kommunikation.  
Det är positivt att en trafikanalys genomförts men det saknas en metodbeskrivning 
för vilka förutsättningar och antaganden som gäller för modellen och analysen. 
Vidare behöver det redovisas ett jämförelsealternativ för dagens situation och 
prognosår 2040 som inte innehåller någon etablering eller ändrad infrastruktur. 
Jämförelsealternativ 2040 syftar till att se hur utvecklingen av generell 
reseefterfrågan påverkar kapacitetsutnyttjandet i korsningar av intresse. 
Det behöver tydliggöras om cirkulationsplatsen på Hagvägen förslås vara 
dubbelfilig eller delvis dubbelfilig. Om delvis dubbelfilig förslås bör det fram gå 
vilka motiv som ligger till grund för valet och vilka konsekvenser det har för 
trafiken på anslutande vägar. 
I övrigt hänvisar Länsstyrelsen till Trafikverkets yttrande, se bilaga. 
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Miljökvalitetsnorm för vatten 
Länsstyrelsen instämmer med kommunens bedömning att en god dagvattenhantering 
kan uppnås om de principer och förslag till dagvattenåtgärder, med underliggande 
krav, som redovisas i dagvattenutredningen implementeras.  
Dagvattenåtgärder som föreslås i dagvattenutredningen behöver i den mån det är 
möjligt säkerställas i plankartan. Det är särskilt viktigt då det är stora 
fördröjningsvolymer som krävs enligt dagvattenutredningen. Av planhandlingarna 
framgår att områdena som är avsedda för fördröjning av 20-års regn utgörs av 
allmän platsmark natur.  
Länsstyrelsen vill lyfta att även om Lillsjön saknar miljökvalitetsnormer bör den 
fortfarande ingå i resonemanget kring dagvattenhantering. Lillsjön ingår även i ett 
naturreservat som inte heller får påverkas negativt av planens genomförande. 

Råd och allmänna synpunkter 
Under samrådet ger Länsstyrelsen råd om tillämpningen av 2 kap. PBL. Om det 
behövs från allmän synpunkt ger Länsstyrelsen även råd i övrigt om tillämpningen 
av PBL. 

Buller 
Det är positivt att kommunen möjliggör för uppförande av bullerskärm längs med 
den nya vägen men det bör tydliggöras hur bullerskärmens bör utformas för att 
uppnå dess syfte.  
Det framgår av bullerutredningen att den ekvivalenta ljudnivån överskrider riktvärde 
för lek, vila och pedagogisk verksamhet inom delar av utomhusmiljön för befintlig 
förskola. Det är dock otydligt om den delen av förskolegården används för detta 
ändamål.  

Förorenad mark 
Länsstyrelsen rekommenderar, i likhet med de slutsatser som framgår av den 
markmiljötekniska utredningen, att man i samband med rivning av byggnader även 
behöver provta marken under de byggnader som enligt undersökningen inhyst 
oljecisterner, övriga behållare, pumpgropar och andra anordningar som inneburit 
hantering av petroleumprodukter eller övriga kemikalier. Provtagning behöver även 
kompletteras efter att dammarna tömts. 

Naturvärden 

Biotopskydd 
Länsstyrelsen noterar att det är fler alléer inom planområdet som kan komma att 
påverkas i betydlig större grad än allén utmed Stuguvägen som nämns i 
planhandlingarna. Det gäller alléer längs med Körfältsvägen och Hagvägen. 
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Planhandlingarna behöver kompletteras med en diskussion kring om det finns någon 
alternativ lokalisering eller utformning för att undvika påverkan eller 
kompensationsmöjligheter för att fungera som motivering för att kunna bevilja 
dispens för biotopskyddet.  

Fridlysta arter 
Det saknas kunskap om eventuella groddjur inom planområdet. De flesta grodor och 
salamandrar är fridlysta enligt 4 eller 6 §§ i artskyddsförordningen. Det behöver 
undersökas om dammar inom planområdet fungerar som fortplantningsområden för 
grodor och salamandrar. Antingen behöver det säkerställas att det inte finns 
skyddade groddjur i dammar inom planområdet eller anpassa arbetet. För arter som 
är fridlysta enligt § 6 gäller att ägg och yngel inte får skadas. För arter som är 
fridlysta enligt § 4 gäller skyddet även för fortplantningsplatser. Med detta menas att 
inget arbete får ske under ägg-/yngelperiod och att dammen behöver vara återställd, 
med alla kvaliteter som groddjuren har behov av, innan nästa fortplantningssäsong.    
Det framgår att en kompletterande naturvärdesinventering har genomförts efter att 
samrådshandlingarna togs fram. Länsstyrelsen inväntar resultat från den 
kompletterande inventeringen för bedömning av naturvärden inom denna del av 
planområdet.  

Invasiva arter 
Länsstyrelsen vill upplysa om att det finns lupiner längs med Stuguvägen. Grävning 
och masshantering behöver anpassas för att undvika ytterligare spridning. 
Förekomsten bör också skrivas in i eventuella skötselplaner så att den kan anpassas 
för att minimera spridningen av arten. 
Gällande bergklinten bör kommunen se över utbredningen och ta bort dem om det 
går att göra med en enklare insats. I område 2 ser den dock ut att växa mitt i området 
och det är inte lämpligt att gräva bort ett område med höga naturvärden för att 
komma åt arten. Ska grävinsatser göras i anslutning till fynden bör extra inventering 
göras så att arbetet kan anpassas. 
Vresrosen växer däremot på en tydligt avgränsad yta och det borde gå att utrota den 
med en rimlig arbetsinsats. Kommunen bör utarbeta en plan för detta så att inga 
växtdelar sprids vidare till andra delar av arbetsområdet.  

Kompensationsåtgärder 
I planbeskrivningen beskrivs att kompensationsåtgärder ska tas fram för de förlorade 
naturvärdena. Naturvårdsenheten vill därför skicka med några infallsvinklar: 

- Biotopvårdande insatser inom de identifierade områdena med höga 
naturvärden eller i dess omedelbara närhet.  

- Blommande träd och buskar för att gynna vilda pollinatörer 
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- Ängsmarker med svenska ängsarter och slåtter gynnar både vilda 

pollinatörer, björktrast och violett guldvinge 
- Spridningskorridorer för violett guldvinge som ansluter mot naturmarken på 

Inspektörsvägen 
- Ny mindre våtmark som ersätter de förlorande naturvärdena i område 1 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av arkitekt Massimo Cati med samhällsplanerare Carolin 
Haglund som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Bilaga för kännedom: 
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från TRV 2022/109907, daterat 2022-10-14       
 
 
 
 
 



Från:                                  lena.eriksson@trafikverket.se
Skickat:                             Fri, 14 Oct 2022 14:25:31 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen Jämtlands län" <jamtland@lansstyrelsen.se>
Cc:                                      "Haglund Carolin" <carolin.haglund@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               dnr 402-6732-22

TRV 2022/109907
 
Trafikverkets yttrande angående samråd gällande detaljplan för Betongen 1 och Odensala 14:1, 
Östersunds kommun
 
Riksintresse

E14/E45 är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § Miljöbalken och ingår även i 
det europeiska transportnätet (TEN-T). Det är viktigt att redovisa hur riksintressen för kommunikation 
påverkas vid en tänkt etablering och vilka faktorer som bör beaktas för att undvika att dess funktion 
påverkas negativt. Exploatering nära transportanläggningar får inte påverka möjligheterna till drift, 
underhåll och framtida utveckling av dessa anläggningar. I detta fall är det särskilt viktigt att redovisa att 
hur exploateringen och ökade trafikflöden påverkar E14/E45 och då främst Trafikplats Odenskog. 

 

Trafikanalys 

Trafikverket har tagit del av PM trafikanalys och kan i detta skede inte göra någon bedömning av analysen 
då vi anser att den behöver kompletteras.  

Trafikverket anser att trafikanalysen ska redovisa jämförelsealternativ för att se trafikutvecklingen utan 
etableringen och kunna göra jämförelser med de olika scenarierna med etableringar. Analysen ska 
kompletteras med ett jämförelsealternativ för nuläget (2018) och ett för nuläget med uppräknad trafik år 
2040. Dessa jämförelsealternativ ska alltså inte innehålla etableringar eller andra ändringar av 
infrastrukturen. Jämförelsealternativ för nuläget ska spegla dagens situation för att trafikmodellen ska 
kunna valideras mot uppmätta trafikflöden. Jämförelsealternativ 2040 syftar till att se hur utvecklingen av 
generell reseefterfrågan påverkar kapacitetsutnyttjandet i korsningar av intresse.

Trafikverket saknar ett metodkapitel (alternativt referens till ett tekniskt pm) där det tydligt framgår 
förutsättningar för modellen och analysen. Vilka antaganden har gjorts och varför? Hur har 
resegenereringen gjorts och vilka antaganden ligger bakom? Vad baseras trafikuppräkningstalen på och 
vilken är motiveringen till att använda dem? Trafikverkets trafikuppräkningstal baseras på genomsnittliga 
prognosticerade trafikökningar för hela länet och behöver nödvändigtvis inte motsvara utvecklingen just i 
detta område.

Sedan saknas även kapacitetsberäkningar med belastningsgrader för trafikplats Odenskog. För dessa 
beräkningar är det viktigt att analysen från filmningen av trafiken vid trafikplatsen först blir klar. Även här 
bör ett kapitel om beräkningsförutsättningar för Capcal inkluderas, t.ex. en redogörelse för hur 
trafikflödena har förts om för att anpassa beräkningsverktyget till en fembenig cirkulation. Enligt 
överenskommelse bistår Trafikverket i metodologiska frågor som rör detta.

I trafikanalysen finns scenarion för på både enfilig och dubbelfilig cirkulation på Hagvägen och i 
föreslagna åtgärder så står det att den kommer att vara delvis dubbelfilig, vad innebär det och hur 
stämmer det med scenariona?  



Det är viktigt att Trafikverket och kommunen har en fortsatt dialog i denna fråga. Beroende på resultat av 
trafikanalysen så kan Trafikverket komma vilja teckna ett samverkansavtal med kommunen för eventuella 
framtida åtaganden/åtgärder. 

Närhet till väg

Enligt 47 § Väglagen, gäller generellt ett byggnadsfritt avstånd på 12 meter från vägområdet men för 
E14/E45 har Länsstyrelsen beslutat om ett utökat byggnadsfritt avstånd om 30 meter. Vägområdet är 
generellt väg till krönet på bakslänten av diket samt ytterligare en kantremsa om högst 2 meter. 
Trafikverket rekommenderar ur trafiksäkerhetssynpunkt att byggnadsfritt avstånd följs. 

Trafikverket hävdar vägområdet och säkerhetsavståndet. Vägområdet är den mark som tas i anspråk för 
väganordningar och anges generellt som väg till krönet på bakslänten av diket samt ytterligare en 
kantremsa om högst 2 meter. Inom vägområdet krävs tillstånd enligt väglagen § 43 från väghållaren för att 
utföra arbete och uppföra fasta objekt. Vägområdet är en förutsättning för att kunna sköta drift- och 
underhåll av vägen på ett bra sätt då det exempelvis måste finnas plats för ett snöupplag vid sidan om 
vägen vid snöröjning. Säkerhetsavståndet är det område utanför körbanan som ska vara fritt från fysiska 
hinder i form av fasta och oeftergivliga föremål. Säkerhetsavståndet bestäms av vägens utformning och 
tillåten hastighet. Exempelvis ska säkerhetsavståndet vara minst 5 meter från vägkant då hastigheten är 
60km/h. 

I plankartan finns pylonskylt och samlingsskylt med och där vill Trafikverket framföra att skyltarnas 
placering ska vara minst 1,5 gånger sin höjd från vägen. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det inte bara viktigt 
med placering utan även med budskapet på skylten då de drar till sig uppmärksamhet från trafikanterna. 
Intill en väg kan de därför konkurrera med den uppmärksamhet som fordonsförarna måste ägna sin 
köruppgift, och på så sätt distrahera förarna. Trafikverket anser att skyltar som riktas mot vägen ska 
samrådas med väghållaren i bygglovsskedet. 

Vid bedömning av reklam invid väg är det två aspekter Trafikverket bedömer: reklamens utformning och 
platsen. Vad avser platsen ska bedömning göras om trafikmiljön är sådan att den i sig kräver 
uppmärksamhet och inte bör störas av annat som kan komma att leda uppmärksamheten bort från 
trafikmiljön. Reklamskyltar får inte placeras inom ett vägvisningsområde eller vid andra viktiga 
vägmärken och inte heller i närheten av vägkorsningar. Vad gäller utformning ska vi bedöma om texten 
enkelt kan uppfattas i den högsta tillåtna hastighet som råder på platsen.

Om skyltpylon ska vara 22 meter så vill vi informera om att uppförande av byggnader eller andra föremål 
högre än 20 meter kan komma att påverka luftfarten varför en lokaliseringsbedömning ska göras av LFV 
vid varje enskild etablering. 

Trafikverket har inte uppfattat i den tidiga dialogen med kommunen att det planeras för en 
drivmedelstation inom planområdet. Men bra att den fanns med i riskutredningen. Vi får ha en fortsatt 
dialog om placering och om det innebär förändringar av trafikalstringen. 

Dagvatten

Trafikverket utgår från att dagvattenhanteringen planeras och utformas så att inte statlig infrastruktur 
påverkas. Det är viktigt att dagvattenutredningar visar på hur statlig infrastruktur berörs av föreslagna 
åtgärder. Trafikverket vill uppmärksamma på att eventuella skydds- och riskreducerande åtgärder som 
sker till följd av kommunal planering inte ska placeras inom vägområdet. eller på Trafikverkets fastighet.



Farligt gods

Trafikverket vill framhålla att E14/E45 är primär transportled för farligt gods. Hänsyn till farligt gods ska 
beaktas för exploatering enligt de rekommendationer berörd länsstyrelse anger för vägen. Trafikverket vill 
uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande åtgärder som sker till följd av kommunal 
planering inte ska placeras inom vägområdet eller på Trafikverkets fastighet. Trafikverket hänvisar i övrigt 
till Länsstyrelsens bedömning.

Med vänlig hälsning

Lena Ericsson
Samhällsplanerare
Region Mitt 

lena.eriksson@trafikverket.se
Telefon: 010-123 61 89

Trafikverket
Box 810 
781 28 Borlänge 
Besöksadress: Kyrkgatan 43B, Östersund 
Telefon: 0771-921 921 
www.trafikverket.se














Yttrande över Betongen 1 m.fl. Sällanköpshandel och trafiklösning


Gällande projektplanen i sin helhet så förstår Naturskyddsföreningen i Östersund behovet 
av utökade kommersiella områden och nya trafikmöjligheter för att avlasta det tungt 
trafikerade området Lillänge. Vi ställer oss dock frågande till projektets nytta i dessa 
frågor, då man inte ökar den ej bilburna tillgängligheten i området och sammantaget inte 
kan anses förbättra den rådande trafiksituationen trots stora ingrepp (en värdering som 
anges i planbeskrivningen). Området är redan hårt exploaterat med få kvarvarande 
naturvärden, vilka man borde lägga större vikt vid att bevara. Projektet riskerar även att 
slå mot den levande stadskärnans och omlandets handel och företagande. 

Miljökonsekvensbeskrivningen för projektet anser vi överlag vara väl utförd, men vi ställer 
oss frågande till en del utav värderingarna som görs. På sida 33, i den del av MKBn som 
behandlar hur projektet kommer att påverka olika miljömål, kan vi som bedömning av 
påverkan på miljömålet “Ett rikt växt- och djurliv” läsa följande:


I det planerade området finns naturvärden i form av värdefulla träd, hydrologiskt 
känsliga områden, skyddade arter och rödlistade arter. Skogsmark och ev. småvatten 
kommer att tas i anspråk, livsmiljöer för djur och växter kommer att påverkas negativt. 
Naturvärden behöver då skyddas så långt som möjligt. För mer detaljerade 
skyddsåtgärder, se NVI. Detaljplanen ligger inom ett redan påverkat område och i direkt 
anslutning till befintlig väg, de naturvärden som finns bedöms inte ha ett högt värde. I och 
med att försiktighetsmått vidtas och åtgärder väljs för att minimera miljöpåverkan 
bedöms detaljplanen inte motverka målen. 

Att det inte finns några naturvärden i området som bedöms ha ett högt naturvärde anser 
vi inte i sig vara ett argument till att inte ta hänsyn till den påverkan som arbetet har. 
Naturvärdesinventeringen har påträffat fyra objekt med påtagligt naturvärde och fyra 
objekt med visst naturvärde. I ett område som MKBn beskriver som redan påverkat anser 
vi att de få naturvärden som finns kvar ska få högre prioritet att skyddas då områdets hårt 
exploaterade tillstånd ger dessa en ökad vikt för miljömålet - inte minskad. Vi vill 
uppmuntra frågor kring om projektet som det ser ut nu är det bästa sättet att investera 
våra pengar och ta hand om vår närmiljö ur både ett ekologiskt och ekonomiskt 
perspektiv. Om projektet ska genomföras vill vi se utförligare åtgärder än vad som 
presenteras för att bevara så mycket som möjligt av de naturvärden som fortfarande finns 
kvar i detta hårt exploaterade område. I nuvarande läge anser föreningen att 
projektplanen absolut motverkar miljömålen och bör bedömas som sådant.


Stadsplaneringsgruppen för

Naturskyddsföreningen i Östersund



Från: admin.planochbygg
Till: Simon Höglund; Maria Boberg
Ärende: VB: Samråd - Underrättelse om samråd - detaljplan för Betongen 1 och Odensala 8:1, Sällanköpshandel och

trafik [ErrandId: CSY02701338] [ResponseId:4808918]
Datum: den 21 september 2022 15:48:28
Bilagor: TeliaSignatureLogo

 
 

Från: Skanova-Remisser-Nord /Telia Sverige AB /Solna <Skanova-Remisser-
Nord@teliacompany.com> 
Skickat: den 21 september 2022 14:58
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Samråd - Underrättelse om samråd - detaljplan för Betongen 1 och Odensala 8:1,
Sällanköpshandel och trafik [ErrandId: CSY02701338] [ResponseId:4808918]
 

2022-09-21

Skanova ( Telia Company)  AB har tagit del av förslag till detaljplan enligt
ovan, och låter framföra följande:

 

Yttrande Betongen 1 & Odensala 14:1

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande
läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan.
Kontakta https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1oazJ9-0000Q9-
45&d=4%7Cmail%2F90%2F1663764600%2F1oazJ9-0000Q9-
45%7Cin11j%7C57e1b682%7C11545262%7C9826807%7C632B0A77C1AB116A6185A
191151A8DDF&s=FOQjrJaqRaKIS7q9gnkE5A94Muk&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsnew.sni
gldes.nellok

Kabelanvisning beställs via https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1oazJ9-0000Q9-
45&d=4%7Cmail%2F90%2F1663764600%2F1oazJ9-0000Q9-
45%7Cin11j%7C57e1b682%7C11545262%7C9826807%7C632B0A77C1AB116A6185A
191151A8DDF&s=FOQjrJaqRaKIS7q9gnkE5A94Muk&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsnew.sni
gldes.nellok



 För ledningssamordning kontakta Skanova-Remisser-Nord@teliacompany.com

Med vänlig hälsning

 Mikael Ekebro

(OBS! Om du svarar på meddelandet, ta inte bort '[ResponseId:4808918]' från ämnesraden då
denna text används för automatisk inläsning.)



 Datum:  2022-10-21 

 Dnr:  2022-001845 

Jämtlands Räddningstjänstförbund, Box 71, 831 21 Östersund 

Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund 

Tel: 063-14 80 00 

www.rtjamtland.se 

sid 1 (1) 

   

Elin Elisson 

063-14 80 73 

elin.elisson@rtjamtland.se 

 

 

 

 

 

Yttrande 
Räddningstjänsten har tagit del av er remiss angående samråd för detaljplan för Betongen 1 

och Odensala 14:1, Sällanköpshandel, ert Dnr: KS 538-2021, Bygg-R P 2021-25. 

 

Närmsta brandpost finns idag söder om området där infart till byggnadens varuintag/baksida 

är belägen. Planen bör lämpligtvis kompletteras med en brandpost i nordöstra delen för att 

vatten för brandsläckning ska finnas tillgängligt vid insats vid handelsbyggnadens framsida 

samt restauranger/drivmedelsstation.  

 

Det är positivt att släckvattenfrågan nämns i detaljplaneprogrammet. Om det krävs åtgärder 

för att hantera släckvatten är det viktigt att fundera över ansvarsfrågan och hur åtgärder ska 

fungera i praktiken. Vem ska t.ex. stänga utlopp från dagvattenuppsamling? 

 

Med vänlig hälsning 

Elin Elisson 



 

PostNord Sverige AB 1 (1) 
postnord.se 

Till 
Östersunds kommun 
Samhällsbyggnad 
831 82  ÖSTERSUND 
 

2022-10-07 Solna 
 
Postutdelning för Betongen 1 och Odensala 14:1, sällanköpshandel, i Östersunds 
kommun 
Ärendenummer: KS 00538-2021 
 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket 
bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden 
på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga 
postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 
 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i 
praktiken behöver utdelningen standardiseras. 
 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en 
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan.  
 
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 
gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation eller 
förändring av befintlig detaljplan. 
 
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 
 

 
Sändlista 
Hans Bergander, Distributionsområdeschef Jämtland 
Nina Olausson, Produktionschef Östersund 
Östersunds kommun 
Martin Hiller, Citymail 
Håkan Malmros, Fria postoperatörers förbund 
 
PostNord Sverige AB 
Org nr 556711-5695 
 



 YTTRANDE Sida 1 (1) 

 

  
Datum  Saknr  Diarienr (åberopas) 
2022-10-20           596 A530.298/2022 
Er referens:  

  
 Polisregion Nord 

LPO Östersund 

Anders Könberg 

Handläggare  

 
 
 
 

  

  

ÖSTERSUNDS KOMMUN Samhällsbyggnad, 

Plan och bygg 

 c/o 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 

RÅDHUSGATAN 

831 82 ÖSTERSUND 

 

     
Postadress Besöksadress Telefon Webbplats E-post 
POLISMYNDIGHETEN, 
REGION NORD, BOX 463 
90109 UMEÅ 

RIDVÄGEN 10 
90109 UMEÅ 

11414  polisen.se registrator.nord@polisen.se 

 

Detaljplan för Betongen 1 och Odensala 8:1 
  
Polismyndigheten, Polisområde Jämtland har tagit del av ansökan och har ingen erinran mot 

den. 

Polismyndigheten föreslår att stora parkeringsytor har parkeringsförbud nattetid likt andra stora 

parkeringar i Lillängeområdet. 

 

  
  
  
Anders Könberg 
Handläggare 
  
 
  



Från: Inger Nilsson
Till: Simon Höglund
Kopia: Jan Olof Jonsson
Ärende: Planer på gång Betongen 1 och Odensala 14:1
Datum: den 5 april 2022 14:56:16
Bilagor: image001.png

Hej Simon!

Elnät har följande synpunkter till den kommande detaljplanen:

Betongen 1 och Odensala 14:1 , Sällanköpshandel och trafik
Jämtkraft har anläggningsdelar för både lågspänning (0,4 kV)  och mellanspänning
(24kV) inom och invid det planerade området.
Inom området finns även en transformatorstation. Med tanke på omfattningen av de planerade 
etableringarna kan den behöva flyttas/ersättas/utökas.
Detta gäller även elnätet inom området som kan behöva anpassas till förändringar och för större 
effekter. T.ex. för elbilladdare.

Förändringar av det befintliga elnätet bekostas av beställare/exploatör.
/Jan Olof Jonsson

Med vänlig hälsning

Inger Nilsson

Jämtkraft Koncernstöd
Telefon +46 63 149137
inger.nilsson@jamtkraft.se

Kyrkgatan 21 │ Box 394 │ 831 25 Östersund
Telefon +46 63 149000 │ www.jamtkraft.se



Sida 
1(2) 

DELEGATIONSBESLUT 
Tekniska nämnden 

Datum 
2022-10-21 

Referens 
TN 00060-2022 
DokID 7730

Yttrande över detaljplaner - 2022 Avfall VA 

Handläggare 
Tore Johansson 

Delegat 
Handläggare enligt punkt SA1 i Tekniska nämndens delegationsbestämmelser fastställda 
2021-12-15. 

Beslut 
Synpunkter markmiljö och dagvatten, kontaktperson Tore Johansson 
Avfall VA ställer sig frågande till varför PFAS inte har ingått i 
markmiljöundersökningen, vid andra detaljplaner/bygglov i kommunen används SIG 
preliminära riktvärden för mark (3 (μg PFOS/kg TS) för KM och 20 (μg PFOS/kg 
TS) för MKM, vilket vi anser hade varit rimligt vid markundersökningar på en före 
detta industrifastighet. 

Anledning till behovet av PFAS undersökningar styrks även av att det finns uppmätta 
halter av PFAS över riktvärde 90 ng/l i dammen liggandes intill McDonalds. Hur 
PFAS har spridits dit är i dagsläget oklart. En tänkbar källa skulle kunna ha varit 
brandskummet som användes vid branden av McDonalds år 2018, men det var enligt 
räddningstjänsten av klass A och innehåller då inte några PFAS-föroreningar. 

Marken där det föreslås ny exploatering ligger inom avrinningsområdet till 
McDonaldsdammen. Finns det PFAS i marken så riskeras dessa föroreningar att 
spridas med de föreslagna dagvattenlösningar som föreslås i dagvattenutredningen, 
som i stor del bygger på infiltration. 

Även det efterföljande dikessystemet och den så kallade Coopdammen dit dagvattnet 
föreslås att ledas har det också mätts halter för PFAS-föroreningar överstigande 
riktvärdet 90 ng/l. Hur PFAS har spridits till Coopdammen är även det i dagsläget 
oklart. Det finns flera avrinningsområden till dammarna (McDonalds och Coop) där 
PFAS har uppmätts i halter överstigande riktvärde, där vattenflöden från 
detaljplaneområdet ingår i ett av avrinningsområdena. 

VA anser att det inte går att utesluta att marken inom aktuell detaljplan inte 
innehåller några föroreningar Vilket man gör i markmiljöundersökningen när det inte 
har undersökt källan till kända föroreningar som finns inom 
planområdet/avrinningsområdet för detaljplanen.  



Datum 
2022-10-18 

Referens 
TN 00060-2022 

Sida 
2(2) 

Ansvaret inom kommunen för McDonaldsdammen är ej utrett, det finns inte heller 
utrett vem som äger ansvaret för efterföljande dike som detaljplanen kommer släppa 
sitt dagvatten till genom McDonaldsdammen och föreslagna diken inom 
planområdet. Även det efterföljande dikessystemet och den så kallade Coopdammen 
dit dagvattnet föreslås att ledas är outrett gällande ansvar. 

Underlag för beslut 
• Samrådshandlingar gällande detaljplan för Betongen 1 mfl.

Bakgrund 
Teknisk förvaltning, Avfall VA, Strategi, mottog 2022-09-20 underrättelse om samråd 
gällande detaljplan för Betongen 1 mfl. Samhällsbyggnad, Plan & Bygg vill ha svar senast 
2022-10-21. 

Underskrift 

Tore Johansson 
Utredningsingenjör 

Beslutet skickas till 
• samhallsbyggnad@ostersund.se

Beslutskopia skickad 
Kan skrivas direkt på originalet 

Kopia expedierad av: 

Datum: 



Lantmäterimyndigheten 
Östersunds kommun 

SAMRÅDSYTTRANDE 
2022-10-12 

Skede: Samråd 

Dnr 538/2021 

Östersunds kommun 
samhallsbyggnad@ostersund.se 

Yttrande gällande detaljplan för Betongen 1 m.fl. Sällanköps-
handel och trafiklösning. 

Vid genomgång av planens handlingar har följande noterats: 

Ingen erinran  

För Lantmäterimyndigheten i Östersunds kommun 

Olof Bergstedt, förrättningslantmätare 







Från: admin.planochbygg
Till: Simon Höglund; Maria Boberg
Ärende: VB: Åsikter detaljplan betongstationen
Datum: den 21 september 2022 15:47:42

 
 

Från:   
Skickat: den 21 september 2022 11:40
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Åsikter detaljplan betongstationen
 
Hej!
 
Jag tycker att förslaget ser väldigt bra ut i sin helhet. De nya rondellerna och väg som förenklar
vägen från körfältet till lillänge osv blir nog jättebra.
Dock tycker jag att stora lillängerondellen också bör ses över i samma veva. För att förhindra
stopp och köer bör det vara en separat påfart till Brunflo till exempel som gör att stillastående
minskar.
Rondellen är en flaskhals som det är idag med bara en fil. Det blir snabbt köer långt in på lillänge
för att bilar inte tar sig in i lillängerondellen utan blir ståendes.
 
Mvh   



Från: admin.planochbygg
Till: Simon Höglund; Maria Boberg
Ärende: VB: Samråd Odenskog
Datum: den 21 september 2022 15:47:11

 
 

Från:   
Skickat: den 21 september 2022 11:13
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Samråd Odenskog
 
Hej,
 
Jag har tittat på informationen om ändringar i Odenskog,
Jag ser inte att detta kommer lösa några av problemen med trafiken utan det ser mer ut att
skapa ny problem.
Grundproblemet är att få trafiken ut ur Lillänge så fort och smidigt som möjligt och då krävs en
till utfart till E14.
Bygg en ny utfart till E14 mellan Bilbörsen och bussgaraget/wollpower. Och ha den enbart som
utfart, då kan den ansluta E14 mellan parkeringarna och dessa parkeringar kan användas som
påfarter.
 
Mvh   



Från: admin.planochbygg
Till: Simon Höglund; Maria Boberg
Ärende: VB: Samråd detaljplan Betongen1
Datum: den 17 oktober 2022 08:00:07

 
 

Från  
Skickat: den 16 oktober 2022 21:30
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Samråd detaljplan Betongen1
 
Synpunkter på trafikflödet förbi Körfältet

Det skulle vara befogat att även titta på kommunikationen till/från bostadsområdet
norra Körfältets parkeringar vid planarbetet. Av den anledningen borde även den
del av Körfältsvägen som är belägen väster om den tänkta cirkulationsplatsen vid
Erikslundsvägen vidare mot Remonthagsrondellen tas in i detaljplanen, dvs delen
förbi in-/utfarterna vid Reveljen och Konstapelgränd.
Tanken med den nya cirkulationsplatsen mot Körfältsvägen vid Lillänge är ju att
skapa en genväg till/från stan och därmed avlasta Odenskogsrondellen och
Stuguvägen. Detta särskilt under rusningstrafik. Följaktligen kommer
trafikbelastningen på Körfältsvägen att öka med den nya etableringen och risken
är stor att belastningen även på delen av Körfältsvägen förbi Reveljen kommer att
öka; dvs att om det går trögt i trafiken på Stuguvägen fortsätter man på, alternativt
tar av tidigare till, Körfältsvägen för att komma förbi en del av köerna enligt regeln
om kommunicerande kärl.

I planbeskrivningen har man noterat behovet av åtgärder vid infart till
parkeringarna till de östra delarna av Körfältet vid Hovslagar- och Krutvaktargränd,
där man tänker sig en lösning med vänstersvängfält och refug.
En sådan lösning kan säkert vara bra, men fixar knappast utfartsproblematiken.
Om man vid utfart från Körfältet har tänkt sig mot Lillänge så har man
"förhoppningsvis" högerregeln att lita till, men om man ska svänga vänster mot
stan kan det bli lite problem med samma högerregel. 
När nu trafikbelastningen med stor sannolikhet kommer att öka på hela
Körfältsvägen mellan Mosippan och Remonthagsrondellen vid rusningstrafik bör
det vara befogat med en lösning av utfarterna från Körfältet med
mindre cirkulationsplatser. Alternativen med trafikljus eller väjningsplikt är nog
varken särskilt effektiva eller populära.

Körfältsvägen var från början till dominerande del anlagd för att betjäna in- och
utfarter från Körfältet och har följaktligen knappast dimensionerats för
genomfartstrafik i den omfattning som väntas. När nu en så stor förändring sker
bör man absolut ta hänsyn till detta i detaljplanen.

Med vänlig hälsning,

 



Från: samhallsbyggnad
Till: Simon Höglund; Maria Boberg
Ärende: VB: Samråd om detaljplan för Betongen 1
Datum: den 17 oktober 2022 12:01:57

 
 

Från:   
Skickat: den 17 oktober 2022 11:56
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Samråd om detaljplan för Betongen 1
 
Hej!
Jag tycker det är bra och nödvändigt att förbättra framkomligheten för biltrafiken i Lillänge.
Tror dock att vi som bor på Hovslagargränd i och med den nya planen, kommer att få det
besvärligt att med bil ta oss ut på Körfältsvägen och även in på Hovslagargränd.
Vår utfart kommer att hamna mellan de två nya rondellerna (Stuguvägen och förskolan
Mosippan).
Befarar att det bildas köer mellan dessa rondeller, liknande de köer vi idag ser efter Hagvägen
utanför McDonald’s.
Jag tror att det behöver planeras för en ny ut- och infart för oss boende på Hovslagargränd.
 
Med  vänliga hälsningar från
Tele: 
 
 
Skickades från E-post för Windows
 



Från: samhallsbyggnad
Till: Maria Boberg; Simon Höglund
Ärende: VB: Sällanköpshandel och trafik.Yttrande Betongen 1
Datum: den 23 oktober 2022 20:33:13

 
 

Från:   
Skickat: den 19 oktober 2022 22:45
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Sällanköpshandel och trafik.
 
Detta förslag blir en stor nackdel för oss som bor på den sidan av körfältet. Det är redan nu svårt
vissa tider att ta sig ut på körfältsvägen pga. mycket trafik. Värre kommer det att bli om trafiken
ökar.
Mycket tråkigt om skogen bakom Mosippans förskola försvinner med ökad bullernivå som följd.
Känns också negativt med en bilväg jämte cykelvägen ner mot Lillänge.
Vi som bor här vill fortfarande kunna sitta ute på vår gård utan att störas av trafikens brus och
buller vilket blir en följd av ökad trafik på körfältsvägen.
Ett absolut måste är att skogsridån mellan körfältsvägen och ev. etablering måste få vara
oförändrad annars blir det inte en kul plats att bo kvar på.

 
 
 
 

Virusfri.www.avast.com

 



Från: samhallsbyggnad
Till: Simon Höglund; Maria Boberg
Ärende: VB: Samråd om detaljplan för Betongen 1 och Odensala 14:1 Sällanköpshandel och Trafik Östersunds

kommun
Datum: den 23 oktober 2022 20:41:59

 
 

Från:   
Skickat: den 21 oktober 2022 12:00
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Samråd om detaljplan för Betongen 1 och Odensala 14:1 Sällanköpshandel och Trafik
Östersunds kommun
 
Hej,
Önskar nämna följade synpunkter:

Ökad trafik på Körfältsvägen gör att det blir svårare att passera densamma, därför bör
övergångsställen uppföras vid Krutvaktargränd och Konstapelgränd, Notera att flödet av
gående/cyklande inte bara är riktat från Erikslund mot Lillänge utan även från Körfältet mot
Erikslund tack vare skolor och motionsspår.

Ökad trafik på körfältsvägen ger ett ökat buller därför bör bullerskydd (i form av plank) uppföras
på norra och västra sidan av Körfältsvägen närmast Lillänge
För att ytterligare minska bullret bör högsta tillåtna hastighet sänkas till 30 km/h

Notera att flera utredningar visar att buller, även under satta gränsvärden, är skadligt för hälsan!
 
 
Mvh,





Synpunkter på trafikförhållanden i detaljplan för Betongen 1 och 
Odensala 14:1 ”Sällanköpshandel” (dnr KS 538-2021 resp. ByggR: P 2021-25) 

 

 

 

Undertecknad har tagit del av materialet och vill framföra en synpunkt kopplad till 
framtida trafikintensitet på Körfältsvägen. Jag föreslår en åtgärd som medger full 
trafikering av kollektivtrafik (bussar), men med bilbegränsade åtgärder (t.ex. 
spårviddshinder eller liknande) på Körfältsvägen. 

Förslaget som är ute för samråd innebär bland annat att det byggs en cirkulationsplats 
efter Stuguvägen vid infarten till Erikslundsvägen. En ny väg leder därifrån och ansluter 
till den befintliga Körfältsvägen, därefter via en ny anslutning norr om gång- och 
cykelvägen, vid Mosippans förskola till Hagvägen. 

Jag ser en risk att ett antal bilister från Lillänge kommer att välja Körfältsvägen ända fram 
till cirkulationsplatsen strax öster om OK eller via Tegelbruksvägen ut till 
Krondikesvägen. Syftet skulle vara att ”slippa” ytterligare en cirkulationsplats (kanske 
med bilkö) och/eller upplevelsen att man tar en genare sträckning. Det skulle därmed 
kunna uppstå en besvärande ökad trafikintensitet efter Körfältsvägen, vilket rimligen 
inte är avsikten. Problem kan dels uppstå vid in- och utfart från Körfältets gränder, dels 
finns anledning att erinra sig om att Körfältsvägen inte är planerad för intensiv 
genomfartstrafik. Förhållandena var helt annorlunda när vägen planerades. 

Hur kan man minska dessa risker? Jag föreslår att man genom en bilbegränsande åtgärd 
på Körfältsvägen hindrar genomfart av personbilstrafik, men inte bussar. Hindret skulle 
lämpligen anläggas längs Körfältsvägen, omedelbart väster om den nya 
cirkulationsplatsen vid Stuguvägen. Placeringen medger därför full trafik längs den nya 
vägsträckningen (genom cirkulationsplatsen), men gör genomfartstrafik av personbilar 
längs den befintliga Körfältsvägen ointressant. Busstrafiken påverkas inte.  

Liknande synpunkter har enligt uppgift även inskickats från Ruben Svensson. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

 

 



Från: samhallsbyggnad
Till: Simon Höglund; Maria Boberg
Ärende: VB: Samråd Betongen
Datum: den 23 oktober 2022 20:48:54

-----Ursprungligt meddelande-----
Från
Skickat: den 21 oktober 2022 15:22
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Samråd Betongen

Hej !

Vår familj har bott i området Erikslund sedan 10 år tillbaka. Det är ett väldigt lugnt och trivsamt område. För
några år sedan, i samband med förslaget om att bygga en Biltema butik, så var vi ett antal fastighetsägare som
flitigt arbetade med frågan. Vi informerade politiker och även allmänheten om att det extra trafikflödet, samt
Biltemas närhet till närliggande fastigheter skulle komma att påverka oss på ett negativt sätt. Beslutet som mark
o miljödomstolen tog grundades i trafiksituationen, det var den som avgjorde att bygget av Biltema på tänkt
plats inte kom till stånd. Ett beslut som vi boende i Erikslund tacksamt tog emot.
Under processen kring Biltema så hade vår arbetsgrupp i Erikslund flera samtal med våra ledande politiker som
då själva föreslog att ljudnivån från trafiken längs med Stuguvägen skulle bli rimligare med en ljudvall om
bygget blev av. Vårt område består av hus med blandade byggår så de flesta av husen stod redan på plats innan
trafikflödet blev så stort som det är idag.

En byggnation av en handelsplats med Bauhaus i spetsen kommer med rätt byggteknik förhoppningsvis leda till
en finare infart till vår stad. Vi ställer oss positiva till byggnationen av butiken på fastighet betongen 1.
Farhågan är om det nattetid kommer finnas möjlighet till samlingar av bilåkande liknande det som idag sker vid
Coop i Lillänge. Vårt önskemål är därför att kommunen ombesörjer att parkering odyl. är stängt nattetid.

En rondell/cirkulations plats vid infarten till Erikslunds kommer för oss i området att bli mycket bra. Det
kommer underlätta vid utfart samt göra det mer trafiksäkert vid infart vid vänstersväng.
Vi vill även att det byggs en ljudvall längs Stuguvägen mot vårt område, Erikslund. Går det ev att använda
jordmassor som troligtvis blir över från bygget av det nya varuhuset.

Med vänlig hälsning,

Skickat från min iPhone



Från: samhallsbyggnad
Till: Maria Boberg; Simon Höglund
Ärende: VB: Betongen 1 m.fl. Sällanköpshandel och trafiklösning (fas: Samråd)
Datum: den 23 oktober 2022 20:50:28

 
 

Från:   
Skickat: den 21 oktober 2022 18:22
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Betongen 1 m.fl. Sällanköpshandel och trafiklösning (fas: Samråd)
 
Hej!
 
Här kommer lite synpunkter på detaljplanen för Betong 1 m.fl, som är ute för samråd.
 
Positivt
 
- Inga synpunkter på Bauhouse nya byggnad (möjligen hårdare krav på det estetiska, vägg mtrl,
mm. Pga det är första byggnaden på huvudinfarten till Östersund)
- Cirkulationsplatsen vid Erikslundsvägen. Den borde byggs mkt tidigare, stadsbussarna har det
väldigt svårt att köra ut på Stuguvägen.
 
Negativt, bör ändras/utredas
 
- Ökad trafik - Högre trafikbuller mot Erikslund och Körfältet
- Mkt mer trafik på kvällar och helger
- Mer trafikbuller ifrån infart- och utfartsvägen Stuguvägen. Mer inbromsning och acceleration
på Stuguvägen, när de ska ”pressa sig” in i bilkön.
- Detaljplanen borde kräva en bullerbarriär mot Erikslund och Körfältet
- Idag är det mkt trafikbuller ifrån Stuguvägen, framförallt för de boende i Erikslund, närmast mot
Stuguvägen.
- Detaljplanen borde även kräva att restaurangerna har nattstängt, annars stor risk för
motorburna ungdomar för väsen vid restaurang och den stora parkeringen. Stora parkeringen
borde bara få användas när Bauhouse är öppet.
- Detaljplanen borde beakta transporter till Bauhouse, både sena kvällar, nätter och tidiga
morgnar. 
 
Hälsningar 
 

 
 



Från: samhallsbyggnad
Till: Maria Boberg; Simon Höglund
Ärende: VB: Detaljplan betongstationen
Datum: den 23 oktober 2022 20:52:28

 
 

Från:   
Skickat: den 21 oktober 2022 20:20
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Detaljplan betongstationen
 
Hej det är roligt att det händer nåt på betongtomten istället för det som nu är där, tycker även
att det blir bra med en rondell in till Erikslund, det finns dock en del punkter som man bör
beakta.
 
En ljudvall mot Erikslund på Erikslunds sidan för att minska bullret av den ökande trafik
mängden, med in och utfart till det nya handelsområdet och att parkeringen för bauhaus blir
nattstängd.
 
Dom restauranger som kommer att byggas förutsätter jag kommer att ha nattstängt.
 
Vi kommer nu att få mer trafik kv, och helger mot för vad vi har nu, så alltså en ljudvall.
 
Så därför hoppas jag att detta tas i beaktning i planerandet för att slippa överklaganden, annars
är jag mkt positiv till detta.
 

 
 



Från: samhallsbyggnad
Till: Simon Höglund; Maria Boberg
Ärende: VB: Synpunkter planförslag Betongen 1
Datum: den 23 oktober 2022 20:53:23

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: 
Skickat: den 21 oktober 2022 22:44
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Synpunkter planförslag Betongen 1

Hej!

Inkommer härmed med synpunkter/anmärkningar gällande planförslaget på Betongen 1 och Odensala 14:1.

Ökad biltrafik i området kommer allmänt ge mer trafikljud i vårt villaområde Erikslund. Tänker särskilt på,

- utfarten från området ut på Stuguvägen ger gasande bilar. Utan in/utfarter så elimineras det ljudet.

- Ett stort antal bilar på en stor parkering ger mycket olika ljud. Även den nya rondellen på Hagvägen ger mer
trafikljud. Någon form av ljudvall/staket bör byggas för att skydda villaområdet från dessa ljud.

- Det planeras för några slags restaurangverksamheter på tomten ner mot stora rondellen. Det skapar en stor oro
då det troligen handlar om verksamheter som är öppna sent på kvällen/natten. Risken att det blir ett tillhåll för
diverse grupper i samhället är uppenbar med ordningsstörningar som följd. Tänker på samma problembild som
på Circle K på Krondikesvägen, med högt spelande musik, höga motorljud och buskörningar. Det gäller troligen
alla nya parkeringsytor i området. Vi hade tidigare problem från Lillänges (Coop) parkering men där
begränsades tillgängligheten vilket fick bra effekt.

Vi ser det som positivt att området utvecklas så länge man tar hänsyn till befintlig bebyggelse.

Vänligen,




