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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
I samrådsredogörelsen redovisar kommunen de synpunkter som har kommit
in under samrådet för programförslaget. Kommunen tar också ställning till
synpunkterna i samrådsredogörelsen och tydliggör vid behov bakgrunden
till olika ställningstaganden. De synpunkter som inte har blivit tillgodosedda
är sammanställda under en egen rubrik. Synpunkterna är sammanfattade
ämnesvis för att göra redogörelsen tydlig. Alla yttranden finns i sin helhet
längst bak i samrådsredogörelsen.
Ställningstagandena utgår i huvudsak från programmets syfte som är att
beskriva och pröva förutsättningarna för utveckling av en ny hållbar stadsdel
i anslutning till befintliga bostadsområden och skidstadion. Området är tänkt
att rymma bostäder, kommersiella lokaler, F9-skola och förskola. Förslaget
innebär en relativt hög exploatering, vilket är i linje med tidigare
ställningstaganden i översiktsplanen Östersund 2040. Detta med tanke på att
det handlar om förtätning på redan ianspråktagen mark inom den befintliga
staden och i ett gynnsamt läge avseende tillgång till kollektivtrafik, gångoch cykelvägar, service och rekreation.

SÅ HAR SAMRÅDET GÅTT TILL
Programförslaget har varit tillgänglig för synpunkter under tiden den 1 juli
till och med den 14 augusti 2020. Information om samrådet skickades via
brev eller e-post till berörda sakägare, myndigheter, organisationer,
kommunala förvaltningar, hyresgäster och andra boende/verksamma.
Programförslaget har funnits tillgängligt på Länsbiblioteket och på
kommunens hemsida och har kommunicerats till allmänheten genom
nyhetstexter på kommunens hemsida och Facebook, samt genom en
pressträff den 1 juli. Det har också funnits en informationsfilm tillgänglig
via kommunens hemsida.
Programsamrådshandlingarna bestod av:
 Samrådsbrev
 Programförslag
 Illustrationskarta till programförslag
 Grundkarta
 Fastighetsförteckning med bedömda sakägare
 Utredningar
o Ljusutredningar: 2015 och 2019
o Bullerutredningar: 2015 och 2017
o Geoteknisk undersökning 2018
o Dagvattenutredning 2019
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RESULTATET AV SAMRÅDET
27 skriftliga yttranden har kommit in till samhällsbyggnad.

Lista över yttranden
Inkomna yttranden
Statliga och regionala myndigheter
och organisationer

Datum

Synpunkt

Trafikverket
Försvarsmakten
Polisen
Räddningstjänsten

10 juli
17 juli
22 juli
28 juli

Länsstyrelsen

10 aug

Ingen synpunkt
Samrådsunderlag
Ingen synpunkt
Trafik, Vatten och
Avlopp
Trafik, Grönytor,
Kulturmiljö,
Vatten och avlopp,
Samrådsunderlag,
Övrigt

Kommunala förvaltningar och bolag
Teknisk förvaltning, Avfall VA

23 juli

Teknisk förvaltning, Gata Fritid

14 aug

Kultur och fritid

24 aug

Vatten och avlopp,
Övrigt
Trafik, Grönytor,
Skala och
exploateringsnivå,
Vatten och avlopp
Trafik, Övrigt

Övriga organisationer och företag
Postnord
Skanova
Jamtli
Föreningen Gamla Östersund
Jämtkraft
Swedavia

1 juli
9 juli
11 aug
11 aug
13 aug
26 aug

Ingen synpunkt
Ingen synpunkt
Ingen synpunkt
Trafik, Övrigt
Övrigt
Ingen synpunkt

Privatpersoner, bedömda sakägare
Privatperson 1 (Älgen 6)
Privatperson 2 (Älgen 24)

5 juni
14 juli

Privatperson 3 (Schäfern 5)

30 juli

Trafik, Grönytor
Trafik, Skala och
exploateringsnivå
Trafik, Skala och
exploateringsnivå
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Privatperson 4 (Schäfern 3)

6 aug

Privatperson 5 (Älgen 4)

10 aug

Privatperson 1 (Älgen 6), komplettering 11 aug
av tidigare yttrande
Privatperson 6 (Älgen 5)
13 aug
Privatperson 7 (Schäfern 4)
13 aug

Trafik, Skala och
exploateringsnivå,
Övrigt
Trafik, Grönytor,
Skala och
exploateringsnivå,
Övrigt
Trafik, Grönytor

Privatperson 8 (Gårdvaren 3)
Privatperson 9 (Fjällämmeln 2)

13 aug
15 aug

Trafik, Grönytor
Skala och
exploateringsnivå,
Samrådsunderlag
Trafik
Trafik, Grönytor

Privatpersoner, övriga
Privatperson 10
Privatperson 11
Privatperson 12

1 juli
3 juli
14 aug

Övrigt
Trafik
Kulturmiljö

Privatpersoner, bedömda sakägare = de som finns i
fastighetsförteckningen inklusive boende på fastigheter som finns med i
fastighetsförteckningen
Privatpersoner, övriga = anonyma, ej fullständiga uppgifter eller boende
på fastigheter som inte finns med i fastighetsförteckningen

Ändringar i programförslaget efter samråd
Endast mindre redaktionella ändringar har gjorts i programförslaget efter
samrådet. De synpunkter som kommit in under samrådet kommer att vara en
del av arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan, men ger inte
anledning att ändra programmets inriktning. Följande ändringar har gjorts i
programmet:
 Revidering av stycket Undersökning av betydande miljöpåverkan
 Revidering av text om riksintresse, utifrån synpunkt från
Försvarsmakten
 Revidering av text om naturvärden, utifrån synpunkter från
Länsstyrelsen, samt kommunens undersökning av betydande
miljöpåverkan
 Revidering av texter om dagvatten, utifrån synpunkter från Teknisk
förvaltning, Avfall VA och Länsstyrelsen
 Revidering av texter om avfallshantering och delningsekonomi,
utifrån förslag från Teknisk förvaltning, Avfall VA
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Synpunkter som hanteras i kommande planarbete
Med anledning av inkomna synpunkter bör följande särskilt studeras vidare
under arbetet med kommande detaljplan:
 En trafikutredning ska göras – planen kan behöva anpassas
 Utreda markföroreningar och eventuellt behov av saneringsåtgärder
 En naturvärdesinventering ska göras – planen kan behöva anpassas
 Se över avstånd mellan bebyggelse och Genvägen, samt hur ytan kan
utformas för att kunna bevara värdefull vegetation
 Utreda möjligheten att behålla ÖSK-vägens övre sträckning för
evenemangstrafik, men ha den stängd för biltrafik till vardags
 Utreda utryckningsfordons framkomlighet och möjligheten till
effektiva räddningsinsatser, även i samband med evenemang på
skidstadion
 Utreda utformning av kantzoner/förgårdsmark
 Se över hur ytan invid rondellen (kvarter 2) bäst används
 Studera gårdsstorlekar
 Studera utformning och ytbehov för de multifunktionella allmänna
platserna
 Studera laddinfrastruktur för elfordon
 Se över hushöjder inom respektive kvarter för att maximera utblickar
och tillgång till solljus
 Studera hur bebyggelsen närmast de kulturhistoriskt värdefulla
byggnaderna bäst placeras och utformas
 Möjlighet till kommersiella lokaler i norra delen av parkeringshuset
 Avgöra behov av skola och förskola närmare
 Se över var idrottshall till skolan bäst placeras
 Utreda genomförandet av föreslagen parkeringslösning
 Utreda genomförandefrågor kopplade till skidstadions verksamhet
 Fördjupad utredning av dagvatten, buller och ljusföroreningar

Synpunkter som inte har blivit tillgodosedda
Följande synpunkter under samrådet har inte blivit tillgodosedda:
 Södra delen av planområdet bör bli småhustomter
 Minst 20–30 meter grönyta bör sparas mellan Genvägen och ny
bebyggelse
 Området borde i sin helhet bli betydligt glesare och lägre
 Radhusen närmast Genvägen bör slopas helt
 Radhusen närmast norr om de kulturhistoriskt viktiga byggnaderna
bör slopas helt
 Området borde heta Lägden – inte Blomstergården
 Parkeringshuset bör inte byggas
 Det borde byggas ett hotell i området
 Planarbetet borde pausas och en arkitekttävling utlysas
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SYNPUNKTER UNDER SAMRÅDET
De huvudsakliga synpunkterna i yttrandena handlade om trafiksituationen i
närområdet (framförallt kring Genvägen), om grönytor, samt om skala och
exploateringsnivå för den föreslagna bebyggelsen. Det har även inkommit
synpunkter som rör kulturmiljö, vatten och avlopp, samrådsunderlaget, samt
en del övriga synpunkter. I texten nedanför följer en ämnesvis
sammanfattning av synpunkterna och samhällsbyggnads ställningstaganden
till dem. Fullständiga yttranden finns i en bilaga längst bak i
samrådsredogörelsen.

Trafik
Genvägen
Flera boende längs Genvägen (Privatpersoner 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11) påpekar
att vägen är hårt trafikerad redan idag, delvis av tung trafik, vilket ger
mycket buller, avgaser och damm, samt en allmänt otrygg trafikmiljö. Bland
annat påpekas att hastighetsbegränsningen på 40 km/h inte respekteras, att
övergångsställen kan vara svåra att passera som gående, samt att det kan
vara svårt att ta sig ut från den egna utfarten vid tidpunkter med hög trafik.
Privatperson 3 hävdar att Genvägen är en av de tyngst trafikerade gatorna i
Östersund och Privatperson 2 lyfter att det bor många barn i området som
cyklar och går till skolan och har aktiviteter att ta sig till. Privatpersoner 2,
6 och 11 påpekar att trafiken ökat mycket sedan bygget av Pampasvägen,
medan Privatperson 9 pekar på att Rådhusgatans förändring och
etableringen av ICA Maxi bidragit till att öka genomfartstrafiken på
Genvägen och Krondikesvägen.
Att Blomstergården planeras för så många nya bostäder som programmet
redovisar kommer innebära en ökning av trafiken. Flera boende
(Privatpersoner 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9) ifrågasätter rimligheten i detta eller vill
åtminstone ha svar på hur kommunen avser att förbättra trafiksituationen i
samband med planeringen av den nya stadsdelen. Privatpersoner 6 och 8
menar bland annat att programmet saknar konsekvensanalys avseende
trafiksituationen. Även Teknisk förvaltning, Gata Fritid lyfter behovet av
att utreda bland annat konsekvenser för Genvägen av nya korsningar och
ökad trafikmängd och skriver därför att det är bra att programmet
rekommenderar en trafikutredning i detaljplanearbetet.
Privatperson 1 undrar över vilken ytterligare påverkan på trafiken som kan
väntas av att kommunens Vård- och omsorgsförvaltning i närtid kommer att
flytta in i sina nya lokaler i Solliden.
Flera yttranden lyfter att det är genomfartstrafiken på Genvägen som är
grunden till de problem man upplever idag. Privatpersoner 2, 3, 5, 8 och 11
vill att genomfartstrafik på Genvägen förbjuds, åtminstone avseende tung
trafik. Privatperson 8 pekar särskilt på trafiken till och från Odenskogs
industriområde och menar att det borde vara helt naturligt att den ska ledas
på E14 till Lillängerondellen, för att minska buller och störningar.
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Några boende (Privatpersoner 3, 5, 8) påpekar att frågan om
genomfartstrafiken på Genvägen lyfts tidigare, utan resultat. Bland annat i
ett medborgarförslag från 2017, om att begränsa den tunga trafiken, vilket
undertecknades av ett 70-tal hushåll i närområdet.
Privatperson 5 menar att ett bra exempel på en farlig trafiksituation vid
Genvägen är i samband med sopbilens runda i området och ställer sig
frågande till om barnfamiljer verkligen är beredda att bosätta sig vid en så
pass hårt trafikerad gata som Genvägen.
Privatperson 2 undrar om kommunens planerare tänker något på de som
redan bor i området eller bara på de nya bostäderna och efterlyser
kommunens hjälp med att förbättra boendemiljön. Anser att det behövs
åtgärder som syftar både till att minska trafiken och mildra dess följder, till
exempel att tung trafik dirigeras annan väg, bullerplank, farthinder,
fartkamera etc.
Privatperson 3 föreslår att befintliga övergångsställen vid Eriksbergsvägen
och ÖSK-vägen byggs om och görs upphöjda, likt den nya cykelöverfarten
vid gamla slakteriet. De upplevs idag som farliga och många bilförare
stannar inte för gående.
Privatperson 8 anser att bygget av expresscykelvägen har gjort Genvägen
smalare, men tyvärr inte bidragit till minskad trafik, vilket ska ha gjorts
gällande från kommunen som ett syfte med byggandet.
Privatpersoner 3 och 5 föreslår att hastigheten på Genvägen sänks till
30 km/h. Privatperson 5 undrar i sammanhanget hur det kommer sig att
programmet föreslår hastighetsbegränsning på 30 km/h inom den nya
stadsdelen, men inte runtomkring?
Privatperson 5 menar att det i programmets beskrivning av trafikbuller
felaktigt framstår som att Litsvägen är den mest trafikerade och bullerutsatta
gatan i området, när Genvägen i själva verket är betydligt mer trafikerad,
även vad gäller tung trafik.
Trafikverket påpekar att Litsvägen är av riksintresse och ser positivt på att
det tas upp i programhandlingen. Trafikverket ser också positivt på att en
trafikutredning ska göras i detaljplanearbetet. Länsstyrelsen ser att det
kommande detaljplanearbetet behöver ta hänsyn till att trafikmängden förbi
planområdet kommer att öka.

Samhällsbyggnads kommentar:
Det stämmer som flera påpekar att trafiksituationen inte utretts närmare i
programarbetet och det stämmer även att Genvägen idag är relativt hårt
trafikerad. Programförslaget har utgått från en preliminär bedömning att
ökningen av trafiken i närområdet inte kan antas bli så omfattande att det
skulle göra en exploatering i den här storleksordningen olämplig. Däremot
har ingen trafikutredning gjorts än, utan det kommer behöva ske inom
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ramen för kommande detaljplanering. Den utredningen kommer både kunna
svara på i vilken utsträckning det finns problem redan i dagsläget och i
vilken utsträckning utvecklingen av Blomstergården riskerar att bidra till
nya problem. Utredningen ska också föreslå lämpliga lösningar. Det går i
nuläget inte att säga att den ena eller andra åtgärden är nödvändig, utan det
får utredningen svara på. Det gäller även frågorna om genomfart och tung
trafik, men rent generellt kan sägas att alla städer behöver huvudleder, som
med nödvändighet blir mer trafikerade än andra gator. Genvägen är en sådan
huvudled idag och kommer sannolikt behöva vara det även i framtiden.
I utredningen kan eventuellt även ingå att studera vilken påverkan Vård och
omsorgs nya etablering vid Solliden ger. Utredningen behöver avgränsas,
men frågan kommer tas upp i samband med att utredningen beställs.
Utifrån utredningen har kommunen sedan att ta hänsyn både till framtida
boende i den nya stadsdelen och till de som redan bor i närområdet.
Förtätningar innebär i allmänhet en ökning av trafiken lokalt, men
kommunen jobbar aktivt med att minska den ökningen så mycket som
möjligt, både genom åtgärder för en minskad bilanvändning vid enskilda
nybyggnationer och genom att kontinuerligt förbättra infrastrukturen för
aktiva transporter, till exempel byggande av bra gång- och cykelvägar.
Angående det medborgarförslag som flera hänvisar till, så avslogs det av
kommunfullmäktige den 18 juni 2018 §114, med hänvisning till att
expresscykelvägen skulle byggas och därmed smalna av körbanorna, vilket
antogs innebära att vägen skulle bli mindre attraktiv för tung trafik. Den
numera utbyggda expresscykelvägen var en del i en större satsning på
cykelvägar längs infartsgatorna, med syfte att få till en minskad biltrafik
generellt i staden och på längre sikt. Den bör i sig även ha medfört positiva
effekter för trafikmiljön på Genvägen, genom att körbanan blivit något
smalare. Cykelvägen bör också ha bidragit till att göra det lättare för till
exempel barn och unga att ta sig till skola och fritidsaktiviteter. Den
planerade trafikutredning får ge svaret på hur situationen ser ut idag.
Gällande att det kan vara svårt att komma ut från den egna infarten på västra
sidan av Genvägen. I de fall där det i dagsläget endast är möjligt att backa
ut, kan det i ett första steg vara rimligt att som fastighetsägare fundera på
om det går att planera om tomten så att det blir möjligt att vända någonstans.
Gällande frågan om otrygg trafikmiljö och olycksrisker, så kan konstateras
att statistiken från Transportstyrelsens olycksdatabas (STRADA) inte talar
för att vägen skulle vara särskilt olycksdrabbad. De senaste tio åren har inga
dödsolyckor eller allvarliga olyckor rapporterats. De mindre allvarliga
olyckor som rapporterats är så få till antalet (13) att det är svårt att se några
entydiga mönster. Angående sopbilens runda i området, så har Avfall VA i
dagsläget inga indikationer på att det finns särskilda svårigheter i området.
Angående frågan om varför programmet föreslår hastighetsbegränsning på
30 km/h inom den nya stadsdelen, men inte runtomkring, så handlar det om
att försöka göra rätt från början. Det är dock inget som kommande
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detaljplan direkt kan råda över, utan får ses som en rekommendation utifrån
hur gatorna är tänkta att utformas. Det kan finnas anledning att i framtiden
även se över hastighetsbegränsningar i andra bostadsområden, där
kommunen är huvudman för gatorna, men det är inget som programmet tar
ställning till.
Angående trafikbuller, så kommer även en ny bullerutredning göras, utifrån
det detaljplaneförslag som ska tas fram. Den utredningen ska ta avstamp i en
framtidsprognos utifrån aktuella trafiksiffror hämtade från kommande
trafikutredning. Det kan också bli aktuellt att göra mätningar av det faktiska
bullret idag.
Angående påpekandet att det i programmets beskrivning av trafikbuller
felaktigt framstår som att Litsvägen är den mest trafikerade och bullerutsatta
gatan i området och inte Genvägen, så saknas idag aktuella siffror. Det kan
mycket väl vara så att Genvägen är betydligt mer trafikerad än den var när
siffrorna till bullerutredningen togs fram. Den planerade trafikutredningen
får ge svaret. Det kan dock nämnas i sammanhanget att hastigheten har stor
betydelse för hur mycket trafikbuller som alstras, vilket gör att Litsvägen
ändå kan visa sig vara den största bullerkällan av de två vägarna.

Gator och trafikmiljö i den nya stadsdelen
Privatperson 4 föreslår att det införs en hastighetsbegränsning på 20 km/h
kring den inritade förskolan och menar också att det är bra att ÖSK-vägen
föreslås stängas för biltrafik till Arctura, eftersom det tidvis är mycket trafik
på ÖSK-vägen, varav en del bilar kör mycket fort. Kultur och
fritidsförvaltningen pekar samtidigt i sitt samrådsyttrande på ett behov av
att kunna lösa evenemangstrafik via ÖSK-vägen även i framtiden.
Polisen och Länsstyrelsen betonar vikten av att kommunen beaktar
möjligheten till utryckningsfordons framkomlighet. Länsstyrelsen lyfter
även att området delvis beskrivs som brant och är tänkt att bebyggas i
kvartersstruktur där gator inte alltid leder hela vägen fram till alla
byggnader. Därmed behöver möjligheten till effektiva räddningsinsatser
genom uppställningsplatser, tillgång till brandposter, räddningsvägar på
gårdar med mera, utredas i planarbetet. Räddningstjänsten påpekar i det
sammanhanget att kraftig lutning på gatorna eventuellt kan ha påverkan på
möjlighet till utrymning med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon. Kultur
och fritidsförvaltningen föreslår att dokumentation från räddningstjänst tas
fram för att säkerställa att de har god framkomlighet även i samband med
evenemang på skidstadion
Teknisk förvaltning, Gata Fritid skriver att kantzonerna är ett bra grepp
som tillför karaktär till området och möjlighet för fastigheterna att lösa vissa
funktioner. Däremot håller Gata Fritid inte med om att det bör vara en diffus
övergång visuellt. I ett gaturum, på en offentlig plats, är det bra om de som
inte bor där tydligt kan se vad som är privat område.
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Samhällsbyggnads kommentar:
En lokal hastighetsbegränsning på 20 km/h kring förskolan kan vara värt att
överväga. Det skulle i så fall vara den första platsen i kommunen där det
används. Det är dock inget som kommande detaljplan direkt kommer råda
över, utan blir i så fall en rekommendation.
Angående ÖSK-vägen så ska det i kommande detaljplanering övervägas om
den kan behållas i sin nuvarande sträckning, för att användas vid
evenemang, men ändå vara stängd för trafik till vardags.
Utryckningsfordons framkomlighet och tillgänglighet för räddningstjänsten
till innergårdar ska studeras i kommande detaljplanearbete. Detta ska ske i
samråd med räddningstjänsten och även ta hänsyn till situationen vid
evenemang på skidstadion.
Gata Fritids invändning mot programmets beskrivning av kantzonernas
utformning noteras och får utredas vidare i detaljplanearbetet.

Övrigt trafikrelaterat
Privatperson 5 anser att kommunen i dagsläget helt tappat greppet om
biltrafiken i Östersund, som bara ökar okontrollerat år efter år.
Föreningen Gamla Östersund anser att programmet präglas av åtgärder för
att försvåra bilåkandet, som ett led i att uppnå ett fossilbränslefritt Östersund
2030 och påpekar att inget sägs om den pågående och genomgripande
omställningen till eldrivna bilar, som bara är i sin början och som på sikt
innebär att dagens fossilbränsledrivna bilar ersätts. Föreningen undrar varför
inte införandet av elbilar stimuleras i stället för att bilar med
förbränningsmotorer motarbetas. Till exempel behöver laddningsstationer
sättas upp på strategiska platser både för boende och besökare, vilket
programmet inte tar upp.
Föreningen Gamla Östersund ifrågasätter även valet av parkeringslösning,
med ett gemensamt parkeringshus i utkanten av området. Föreningen menar
att de längre avstånden till parkering innebär att ingen hänsyn tas till de med
rörelsesvårigheter, som är beroende av bil. Föreningen anser också att ett
avskilt parkeringshus ökar risken för skadegörelse, inbrott och stöld och
undrar varför den vanliga lösningen med källargarage under bostadshusen
”avfärdas av svårförståeliga skäl som aldrig nämnts i samband med andra
nybyggnationer”.
Kultur och fritidsförvaltningen framhåller vikten av att parkeringsytorna på
skidstadion inte nyttjas av boende i Blomstergården, så att tillgången till
skidstadion begränsas genom att brukare inte kan parkera. Förvaltningen
lyfter även att byggtrafik i samband med utbyggnaden inte får störa eller
begränsa framtida evenemang. Förvaltningen undrar vem som ska stå för
snöröjningen i området vid evenemang om vissa vägsträckor ska delas av
både boende i området och trafik till skidstadion? Arrangören eller
kommunen? Om kommunen vilken förvaltning?
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Samhällsbyggnads kommentar:
Föreningen Gamla Östersund lyfter flera viktiga frågor, inte minst om den
pågående omställningen av landets fordonsflotta till fossilbränslefria
alternativ och vilken påverkan det bör ha på utformningen av den nya
stadsdelen. Frågan bör helt klart finnas med i detaljplanearbetet så att
lösningar som stödjer användandet av elbilar inte tappas bort.
Viljan att minska bilanvändningen handlar dock inte enbart om den
klimatpåverkan och de luftföroreningar som förknippas med
förbränningsmotorer, utan hänger samman med flera andra frågor. För ett
effektivt markutnyttjande behöver samhället exempelvis hushålla med mark
i centrala lägen och i första hand ge plats åt människor, snarare än biltrafik
och parkerade bilar. Samtidigt kommer bilen även i fortsättningen ha stor
betydelse för människor och av den anledningen har stor vikt lagts i
programarbetet på att hitta sätt att planera in bilanvändande på ett hållbart
sätt. I det ingår bland annat förslaget på ett gemensamt parkeringshus, vilket
av flera skäl är att föredra framför traditionella lösningar med garage under
bostadshusen. Samhällsbyggnad beklagar om dessa skäl framstått som
svårförståeliga. Att de inte brukar anföras i planeringsprocesser betyder
dock inte nödvändigtvis att det kommer fortsätta vara så i framtiden. Det
blir vanligare med alternativa modeller för parkering i nya bostadsområden
och flera kommuner har börjat söka andra lösningar än de traditionella.
Att bygga parkeringshus ovan mark kostar i genomsnitt ungefär hälften så
mycket per bilplats som att bygga underjordiska garage. Det är i dagsläget
inte marknadsmässigt möjligt att ta ut den verkliga kostnaden för att bygga
ett underjordiskt garage genom avgifter för de som nyttjar parkeringen i de
flesta svenska städer. Det som normalt sett sker när garage byggs under
bostäder är därför att de boende som inte har någon egen bil subventionerar
parkering åt de som väljer att ha det, genom en högre hyra (eller avgift till
bostadsrättsföreningen). Bland annat av det skälet finns det anledning att
söka nya lösningar. Sedan finns som programmet tar upp även frågan om
framtida omvandlingsmöjligheter och frågan om gröna bostadsgårdar, där
det är betydligt enklare att skapa en högkvalitativ gård med fullstora träd
och en markutformning som bidrar till dagvattenhanteringen, om detta inte
behöver ske ovanpå ett garagebjälklag.
Att parkering för stora delar av området föreslås ske i ett gemensamt
parkeringshus betyder dock inte att personer med rörelsesvårigheter glömts
bort. Behovet av parkering för personer med nedsatt rörelseförmåga ska
alltid tillgodoses i nära anslutning till bostaden. Det är i området tänkt att få
plats på bostadsgårdar eller på annat sätt i bostadens direkta närhet. Frågan
bevakas i samband med bygglov. Gällande risken för skadegörelse, inbrott
och stöld så bör ett brottsförebyggande perspektiv finnas med i arbetet med
utformningen av parkeringshuset, men synpunkten föranleder ingen ändring
av förslaget till övergripande strategi för att lösa parkeringen i området.
Angående parkeringsytorna vid skidstadion så kan det finnas skäl för
kommunen att överväga avgiftsbeläggning eller att se över maxgränser för
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hur länge parkeringarna får nyttjas, för att undvika att boende i
Blomstergården ställer sina bilar där. Eventuellt kan också särskilda
parkeringsavtal ordnas för aktiva inom elitidrotten eller inom
idrottsföreningar med verksamhet vid stadion. Marken där parkeringen till
skidstadion finns är inte allmän plats, utan kvartersmark enligt gällande
detaljplan, så kommunen har som fastighetsägare stora möjligheter att styra
användningen. Framtida upplägg behöver diskuteras mellan berörda
förvaltningar – det vill säga kultur- och fritidsförvaltningen och teknisk
förvaltning. Detsamma gäller hur kostnader för snöröjning eventuellt delas
upp mellan olika delar av kommunen eller arrangörer av evenemang. Alla
gator och annan allmän platsmark i området kommer ha kommunalt
huvudmannaskap och snöröjningen ska skötas av kommunen.
Angående synpunkten att kommunen ”helt tappat greppet om biltrafiken i
Östersund”, så delar samhällsbyggnad inte den uppfattningen. Synpunkten
vidarebefordras till berörda enheter inom kommunen.

Grönytor
Flera synpunkter rör grönytorna i och runtomkring planområdet.
Privatperson 5 och 6 ser båda positivt på att det gamla slakteriområdet
bebyggs med bostäder, men vänder sig emot att grönytorna i områdets södra
del tas i anspråk för bebyggelse. Uppfattningen att den södra delen,
framförallt området närmast Genvägen, inte bör bebyggas, delas av andra
som yttrat sig. Privatperson 9 vill att bebyggelsen dras tillbaka minst 20–30
meter från Genvägen och Privatperson 1 anför att områdets gröna och
lummiga miljö riskerar att förstöras om området bebyggs enligt
programförslaget. Miljön har varit en anledning till valet av bostad, och nu
finns risk att utblickarna från den egna bostaden mot en grön fond bestående
av skog, gräs och medföljande djurliv, kraftigt kommer att försämras.
Privatperson 1 föreslår därför att samtliga radhus mot Genvägen slopas och
att ett brett område sparas, där även nyplantering av träd kan ske, så att
Genvägens pampiga allékänsla kan bibehållas eller förstärkas.
Privatperson 5 tar upp den grönska som ramar in den kulturhistoriskt
värdefulla sekelskiftesvillan och pekar särskilt på att det i det parkliknande
området finns det ett stort antal äldre, mycket vackra tallar, och även stora
vackra björkar och aspar som absolut bör bevaras. Äldre tallar har alltid
funnits i Karlslund och i området Eriksberg, även i Björkbackaparken, och
bidrar starkt till områdets trivsel och trevliga karaktär. När Stadsdel Norr
exploaterades sparades tyvärr inte många av de äldre tallarna, vilket
resulterade i ett totalt karaktärslöst och charmlöst bostadsområde. Det
misstaget med att ta bort äldre tallar och träd får absolut inte upprepas.
Östersund behöver bevara de få parker och grönområden som finns kvar.
Privatperson 6 menar att det inte är försvarbart att de nya bostäderna byggs
så nära Genvägen, eftersom parkmark, träd och grönområden behövs av
många anledningar. Bland annat lyfts att det ger en mysig och trivsam
boendemiljö och gör att området behåller sitt attraktionsvärde. Idag är

14
Blomstergården ett väldigt grönt och lummigt område och så måste det få
förbli. Förslaget överensstämmer inte med kommunens vision om ett gott
boende. Tidigare skisser där parkområdet behålls och förskola byggs mot
Genvägen var däremot bättre.
Privatperson 12 anför att parkytorna i programmet är för små för
befolkningsmängden, enligt all tillgänglig forskning.
Teknisk förvaltning, Gata Fritid anser att det är bra att äldre grova tallar
uppmärksammas i programmet och avses skyddas i kommande detaljplan.
Det kan dock vara väl optimistiska ansatser när det samtidig föreslås en så
tät stadsstruktur i den sluttande terrängen och marknivåerna kommer ändras
totalt. Det är viktigt att studera gatunätet i profil och golvhöjder tidigt i
detaljplanearbetet om befintliga träd ska kunna sparas och för att uppnå det
stadsmässiga uttrycket utan skärningsslänter och fyll. Gata Fritid undrar
också om inte de allmänna platser som beskrivs som multifunktionella är väl
små och få, om de ska klara av allt det som anges som ambition – det vill
säga att de ”bidrar med ekosystemtjänster samtidigt som de utgör ytor för
vistelse och förflyttning. Mark och växtlighet ska planeras på ett sådant sätt
att de kan ingå i dagvattenhanteringen, bidra till ett behagligt mikroklimat
och stärka den biologiska mångfalden.”
Teknisk förvaltning, Gata Fritid anser att det som uttrycks i visionen för
stadsdelen, om att ta hand om vatten och snö på bästa sätt och ge
förutsättningar för effektiva ekosystemtjänster med gröna gårdar i rimliga
storlekar, är bra, men att det är otydligt vad som ska anses rimligt och på
vilket sätt det kommer att behandlas vidare i detaljplanearbetet – i det
föreslagna hållbarhets- och gestaltningsprogrammet? Gata Fritid ser också
att det vore intressant om kommande detaljplan redogör för vilka befintliga
ekosystemtjänster som ska tas tillvara. Slutligen anser Gata Fritid att
kvarter 2 intill cirkulationsplatsen bör vara kvar som offentlig plats/grönyta
och möjligt område för till exempel dagvattenhantering.
Länsstyrelsen anser att om ingen naturvärdesinventering har utförts behöver
en sådan göras och att planprogrammet och detaljplaner kan behöva
anpassas utifrån vad som framkommer vid inventeringarna. Länsstyrelsen
anför att inventeringen särskilt bör leta efter gräsmarksarter, eftersom
området ligger inom en gräsmarksvärdetrakt (Storsjöbygden) som har
pekats ut inom arbetet med grön infrastruktur. Om gräsmarkshabitat eller
gräsmarksarter hittas bör man sätta fynden i relation till omkringliggande
gräsmarksvärden och redogöra för hur den gröna infrastrukturen påverkas,
samt hur man med lämpliga skötselmetoder potentiellt kan öka den gröna
infrastrukturen.
Samhällsbyggnads kommentar:
Samhällsbyggnad håller med om att det är viktigt att den nya stadsdelen
utformas med gröna kvaliteter. I den norra delen är det främst de gröna
gårdarna tillsammans med huvudgatans allé och aktivitetsstråkets
planteringar som är tänkta att bidra med detta, medan den södra delen
planeras med en mer uppluckrad struktur där mycket grönska kan få plats
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mellan byggnaderna. Ambitionen är att området även i framtiden ska
upplevas som lummigt och trivsamt, även längs Genvägen och framförallt i
anslutning till den kulturhistoriskt värdefulla villan. I den kommande
detaljplaneringen blir det därför särskilt viktigt att undersöka vad som krävs
för att kunna bevara de äldre tallarna, både för att de är karaktärsskapande
och för att de bidrar till den biologiska mångfalden. Det kan även gälla vissa
andra befintliga träd.
Programmets placering av enskilda huskroppar ska inte tolkas som
slutgiltigt, utan som en princip för bebyggelsestrukturen – det vill säga
radhus i södra delen och kvartersbebyggelse i den norra – samt en princip
för gatudragningen. I den principiella strukturen ingår också grön
förgårdsmark längs Genvägen. Den illustration som finns på sidan 28 i
programmet är en vinterbild och förgårdsmarken kanske därför inte framgår
tillräckligt tydligt, vilket Samhällsbyggnad i så fall beklagar. Tanken är hur
som helst att förgårdsmarken ska ge utrymme för grönska, både genom att
befintliga värdefulla träd kan sparas och genom att nya kan planteras. I
programmet är radhusen inritade 7,5 meter in från cykelvägen, vilket är ett
längre avstånd än vad de flesta villorna på andra sidan Genvägen har till
trottoaren. De snedställda radhusen och flerbostadshusen i anslutning till
Lägdevägens förlängning har 4,5–5 meter förgårdsmark från fasad fram till
cykelvägen. Det kommande detaljplanearbetet behöver överväga mer i
detalj hur stora utrymmen som behövs för att skapa en grön och trivsam
stadsdel och det kan då visa sig nödvändigt att dra in hela eller delar av
bebyggelsen ytterligare från Genvägen. Det kan också visa sig att strukturen
behöver glesas ur i någon del för att åstadkomma en god boendemiljö, både
för de som flyttar in i det nya området och för de som bor runtomkring. I det
arbetet är de inkomna synpunkterna ett värdefullt underlag.
En naturvärdesinventering kommer genomföras inom ramen för kommande
detaljplanearbete. Planen kan behöva anpassas till det som inventeringen
kommer fram till. Samhällsbyggnad ser ingen anledning att justera
programhandlingen med hänsyn till detta, eftersom den som sagt visar på en
principiell lösning för området och inte en detaljlösning. Handlingen
kompletteras dock med text om att en naturvärdesinventering behövs.
Gällande den tidigare skiss för området som nämns av Privatperson 6, så
gissar Samhällsbyggnad att det handlar om Östersundshems första skiss,
som låg till grund för planbeskedet 2018. I den skissen var avsikten att de
äldre byggnaderna skulle integreras i förskolans område och verksamhet,
vilket Barn- och utbildningsförvaltningen sedan inte sett som genomförbart.
Det är delvis av den anledningen som förskolans placering ändrats, men
också för att det kan vara fördelaktigt om förskolan placeras intill ängen.
Angående att parkytorna i programmet skulle vara för små för
befolkningsmängden, så kan sägas att utgångspunkten för programmet varit
att läget direkt intill stora grönområden gör att behovet av parkyta inom
området blir mindre.
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Det kan ligga något i farhågan från Teknisk Förvaltning, Gata Fritid om att
de allmänna, multifunktionella platserna kanske är väl små och få. Under
detaljplaneringen vore det önskvärt med en förprojektering av de allmänna
platserna, så att det kan avgöras innan en ny detaljplan antas. Frågan om vad
som ska anses rimligt avseende gårdsstorlekar behöver också studeras
vidare. Det är Samhällsbyggnads uppfattning i nuläget att gårdsstorlekarna
är rimliga i programmet, men närmare studier av dagsljus, åtkomst för
räddningstjänst, hur gårdarna kan utformas med mera, kan visa på behov av
justering i något fall. Det är troligtvis inte något som kommer hanteras inom
ramen för hållbarhets- och gestaltningsprogrammet i första hand, utan det
kommer i möjligaste mån hanteras som en normal del i detaljplanearbetet.
Detsamma gäller frågan om ekosystemtjänster, eventuellt med undantag för
de delar där kommande byggherrars åtaganden är av vikt, där hållbarhetsoch gestaltningsprogrammet skulle kunna användas.
Angående frågan om huruvida kvarter 2 intill cirkulationsplatsen bör
bebyggas – se svar under Skala och exploateringsgrad nedan.

Skala och exploateringsgrad
Några närboende uttrycker att de vill se en lägre och mindre tät bebyggelse i
den nya stadsdelen. Privatperson 2 undrar varför man ska trycka in så
många bostäder på en så liten yta. Privatperson 4 skriver att det är bra att
bebyggelsen inom kvarter 7–8 begränsas till två våningar och anser att
hushöjderna i kvarter 5–6 bör begränsas till högst tre våningar, eftersom
högre hus påverkar kvällssolen sommartid för det allmänna grönområdet
och för boende intill.
Privatperson 5, som är positivt inställd till att slakteriområdet bebyggs,
påpekar att enligt programmet ska den nya bebyggelsen harmoniera med
omgivningar och befintlig bebyggelse, vilket inte är förenligt med det
förslag som visas. Bebyggelsen längs hela Genvägen borde då begränsas till
högst två våningar – inte två våningar plus en indragen vindsvåning som
föreslås för radhusen, eller tre våningar plus en vindsvåning som föreslås för
kvarter 5 – eftersom skalan inte blir i harmoni med bebyggelsen på andra
sidan Genvägen. Allra helst borde kommunen i stället erbjuda småhustomter
där de så kallade Attefallshusen finns idag, eller bygga så kallade Bo Klok
hus, lika de som finns vid Mjälle, Frösön. Den typen av hus skulle bättre
smälta in i områdets befintliga omgivningar och miljö.
Även Privatperson 7 menar att den föreslagna bebyggelsen inte harmonierar
med omgivningarna, varken vad gäller byggnadshöjder eller täthet. Området
blir för hårt exploaterat och det är inte i linje med Östersunds intention att
vara en ljus och luftig stad, som kan attrahera nya invånare. Förslaget skulle
vinna åtskilligt om höjden på huskropparna hölls nere, så att horisontlinjen
mot Ås kyrka och bygden däromkring fortsatt kan upplevas från Eriksberg,
vilket en gång var en starkt bidragande orsak till valet av boende.
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Privatperson 2 och 5 framhåller båda att det är olyckligt med bostäder
direkt invid Genvägen. Synpunkten uttrycks även av Privatperson 6, men
då huvudsakligen i samband med diskussion om grönytor och av den
anledningen finns det med i avsnittet Grönytor ovan. Privatperson 5
hänvisar i sammanhanget till illustrationen på sidan 28 i programmet och
uttrycker att det är särskilt olyckligt med så höga hus vid Genvägen.
Privatperson 9 vill att kraftig förtätning ska undvikas, eftersom det blir
mycket trevligare om det är lite öppet, med gröna områden.
Teknisk förvaltning, Gata Fritid anser att kvarter 2 – det vill säga ytan intill
cirkulationsplatsen – inte bör bebyggas, bland annat eftersom det skulle
möjliggöra successivt ökade byggnadshöjder i stället för en stor skalkontrast
mellan radhus och fyra-femvåningshus runt cirkulationsplatsen.
Samhällsbyggnads kommentar:
Anledningen till den föreslagna exploateringsnivån uttrycks i programmets
syftesbeskrivning: ”Förslaget innebär en relativt hög exploatering, vilket är
i linje med tidigare ställningstaganden i översiktsplanen Östersund 2040.
Detta med tanke på att det handlar om förtätning på redan ianspråktagen
mark inom den befintliga staden och i ett gynnsamt läge avseende tillgång
till kollektivtrafik, gång- och cykelvägar, service och rekreation”. Läget i
anslutning till skidstadion och grönområden gör det rimligt att försöka ge
utrymme åt så många Östersundsbor som möjligt att få bo inne i staden,
men samtidigt nära naturen och nära de idrotts- och rekreationsmöjligheter
som finns där. Samhällsbyggnad bedömer att den föreslagna strukturen och
exploateringsnivån är lämpliga med hänsyn till stads- och landskapsbilden.
Området är relativt tåligt med brokiga omgivningar och ett läge i staden som
gör att påverkan på stads- och landskapsbilden blir begränsad även vid en
hög exploatering. Den nya bebyggelsen anpassas också till omgivningarna
genom att skalan blir lägre där den möter befintlig småskalig bebyggelse.
Som uttrycks i kommentaren till avsnittet Grönytor längre upp, finns det
dock ganska stort utrymme för förändringar i den struktur som programmet
föreslår, under arbetet med kommande detaljplanering. I det arbetet är de
inkomna synpunkterna ett värdefullt underlag och det innebär att det i första
hand är den bebyggelse som någon yttrat sig över som kan komma att ses
över. Att däremot radikalt sänka exploateringsgraden, som flera av de som
yttrat sig föreslagit, skulle enligt samhällsbyggnad inte innebära en
långsiktigt god hushållning med mark.
För att trots den höga exploateringen ändå skapa ett så ljust och luftigt
område som möjligt har den föreslagna bebyggelsen bland annat varierande
höjder inom kvarteren. Det kan finnas anledning att se över om detta kan
accentueras ytterligare, för att på så sätt hålla nere delar av bebyggelsen och
därmed ge mer utblickar och tillgång till kvällssol för fler – både i den nya
stadsdelen och i exempelvis Eriksberg.
Angående det som visas i illustrationen på sidan 28 i programmet, så står
byggnaden inte direkt intill Genvägen, utan det finns några meter
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förgårdsmark framför – se även kommentar till avsnittet Grönytor längre
upp. De byggnader som syns till vänster tillhör kvarter 3 och kvarter 5 på
illustrationskartan, norr om Lägdevägen. Söder om Lägdevägen föreslås
alltså bebyggelse i två våningar med möjlighet till en indragen våning eller
vindsvåning därutöver. Detta för att minska kontrasten till den småskaliga
egnahemsbebyggelsen på andra sidan Genvägen. Norr om Lägdevägen
gjordes däremot en bedömning i programarbetet att bebyggelsen skulle
kunna öka i skala med en våning, eftersom den där istället relaterar till de så
kallade engelska radhusen. De föreslagna tre våningarna med möjlighet till
en indragen våning eller vindsvåning därutöver, innebär inte någon
dramatisk skalkontrast, utan snarare en försiktig trappning, där skalan sedan
fortsätter att öka högre upp i den nya stadsdelen. Det finns gott om exempel
runtom i Östersund där flerbostadshus i 3–4 våningar ligger intill äldre
villabebyggelse. Huruvida det skapas ett harmoniskt sammanhang eller inte
vid sådana möten hänger ofta mer ihop med detaljutformningen än med
skalskillnaden i sig. Samhällsbyggnad står fast vid bedömningen att skalan
på den nya bebyggelsen längs Genvägen är väl anpassad och därför kan bli
ett bra tillskott till Östersunds bebyggda miljö.
Gällande kvarter 2 intill rondellen så finns det goda argument både för det
synsätt som förs fram av Teknisk förvaltning, Gata Fritid och för det synsätt
som legat till grund för programförslaget. Gata Fritid har en poäng i att
bebyggelsen kommer upplevas som ganska storskalig, samt att platsen utgör
en viktig infart till Östersund och att utformningen därför har betydelse för
hur staden upplevs av såväl invånare som besökare. Samtidigt kan en
byggnad här, med rätt utformning, snarast stärka upplevelsen av platsen som
entré till staden. Den hamnar också i fonden sedd söderifrån längs
Genvägen. Möjligheten finns här att skapa en profilbyggnad, som kan
fungera som lokalt landmärke och bidra till en lättorienterad stadsväv. Det
kan i sammanhanget också påpekas att det finns en ny detaljplan för
området precis sydväst om rondellen, där bostadsbebyggelse i 4–5 våningar
medges. Kontorshuset i kvarter 2 skulle alltså inte ensamt etablera en ny
skala kring rondellen. Samhällsbyggnad anser sammantaget att frågan bör
studeras vidare i detaljplanearbetet.

Kulturmiljö
Länsstyrelsen påpekar att planområdet ligger delvis inom område som är av
riksintresse för kulturmiljövården (Z 25). Länsstyrelsen bedömer att
detaljplanens genomförande inte kan antas medföra risk för skada på
riksintresset.
Privatperson 12 har flera synpunkter och upplysningar som rör kulturmiljön
i och kring planområdet. Bland annat påpekas att den kulturmiljöinventering
som citeras i programmet felaktigt tillskriver de äldre byggnaderna inom
Karlslund 1:32 en trolig historisk koppling till ”handelsträdgårdsområdet”.
För det första har aldrig handelsträdgård bedrivits på platsen, utan det har
varit stadens, senare kommunens plantskola för uppdrivning av plantor för
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stadens planteringar. För det andra kopplas husen till plantskoleverksamhet
först 1937 då staden inköper gården för att anlägga plantskolan.
Byggnaderna i sig utgör resterna av gården och sommarstället Lägden.
Bostadshuset är uppfört på 1870-talet, troligen efter ritningar av Carl Anton
Lignell på Karlslunds gård. Uthuset är uppfört 1880 och det fanns tidigare
ytterligare en ekonomibyggnad, ungefär lika stor, i vinkel till den
kvarstående, ungefär där den nordligaste radhuslängan i kv. 8 i programmet
är inritad. Den första byggnaden på platsen var ett sommarnöje söder om
nuvarande bostadshus nära nuvarande Genvägen. Det huset uppfördes på
1860-talet av boktryckare Carl Magnus Berg (1824–1881). Även de
kvarvarande byggnaderna uppfördes av Berg och stället bar som sagt
namnet Lägden. Det har givit namn åt närliggande gatan Lägdevägen.
Med anledning av byggnadernas kulturhistoriska betydelse framför
Privatperson 12 några förslag:
- De två radhuslängorna närmast norr om Lägden i kv. 7 i programmet
borde strykas eftersom de märkbart inkräktar på gårdstomten och
möjligheten att uppleva platsen. Likaså bör det nordligaste huset i
längan längs Genvägen strykas, av samma anledning. Den längan står
f.ö. på platsen för sommarnöjet.
- Lägden ingår som en pusselbit i egendomarna som låg (och till stor del
ligger) på rad från norr till söder i sluttningen på ungefär samma
avstånd från staden: Lugnet, Eriksberg, Lägden, Karlslund, Ekbacken,
Björkbacka, Lövberga och det litet yngre Lövsta. För att rätt förstå
deras historia och varför de hamnat där de hamnat bör man lämna
närområdet runt Lägden ifred.
- En slutsats av resonemanget är också att området bör benämnas
Lägden, inte det nykonstruerade Blomstergården. Lägden har området
hetat (och heter) sedan 1860-talet!
Samhällsbyggnads kommentar:
Samhällsbyggnad tar tacksamt emot de historiska upplysningarna. Det är
dock Samhällsbyggnads bedömning att det kulturhistoriska sammanhanget
redan är så otydligt att det inte kan anses motiverat att helt freda de närmaste
omgivningarna kring de äldre byggnaderna. Däremot bör kommande
detaljplan tydligare än i programmet studera hur den nya bebyggelsen bäst
kan placeras och utformas för att ändå förhålla sig på ett respektfullt sätt till
de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna. Angående namnet på området så
fastslår varken program eller detaljplaner namnen på kvarter, områden eller
stadsdelar. Blomstergården är ett arbetsnamn i detaljplaneprocessen och
föreslås behållas tillsvidare. Lantmäteriet bestämmer sedan kvarters- och
kvarterstraktnamn. Gator och parker namnges genom beslut i miljö- och
samhällsnämnden, efter att förslag behandlats av namnberedningen.

Vatten och Avlopp
Teknisk förvaltning, Avfall VA påpekar att den exakta utformningen av
dagvattenhanteringen kommer detaljprojekteras i ett senare skede och att det
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finns många olika varianter att omhänderta 20-årsregnet för planområdet.
Vägutformningen med kombinerad dagvattenhanteringen inom området kan
vara ett effektivt sätt att omhänderta och rena dagvatten samt underlätta för
snöröjningen vintertid. Behöver flödet fördröjas ytterligare från planområdet
föreslås ett fördröjningsmagasin i södra delen av planområdet för att skydda
VA-huvudmannens ledningssystem. Om det blir aktuellt med magasin
utanför planområdet måste mark reserveras i god tid.
VA-huvudmannen har en begränsad kapacitet på dagvattensystemet
nedströms och har därför satt en utsläppsmängd från området på 30–35 l/s.
Omhändertagande av dessa flöden och åtgärder för fördröjning och rening
av dagvatten kommer vara nödvändiga att anlägga på allmän platsmark
inom planområdet.
Alternativet att leda dagvattnet till PI-bäcken, vilket tas upp som en
möjlighet i programmet, anses inte som det bästa alternativet. Om
planområdet dimensioneras utifrån ett 20-årsregn och åtgärder görs för att
komma ner till en utsläppsmängd på 30–35 l/s så är en bräddfunktion från
planområdet mot dagvattensystemet en bra lösning. Det kommer bli viktigt
med höjdsättningen av området för att inte riskera instängda områden, detta
beskrivs tydligt i dagvattenutredningen.
Räddningstjänsten anser att vidare utredning av skyfall/ dagvattenhantering
är önskvärt då det även ger information om släckvattenhantering. Inför
kommande planarbete erinrar räddningstjänsten om att nya brandposter
kommer vara aktuellt inom området.
Länsstyrelsen påtalar att på grund av de kända föroreningar som finns inom
området är det särskilt viktigt att kommande detaljplaner säkerställer att
dagvattnet inte transporterar föroreningar vidare till recipienten. Den
genomförda dagvattenutredningen är detaljerad och ger bra förslag på
lösningar för omhändertagande av dagvatten. Utredningen påvisar riskerna
som kan uppstå i samband med extrema regn och skyfall, i kommande
arbete behöver kommunen redovisa hur man avser hantera dessa situationer.
Teknisk förvaltning, Gata Fritid uppmärksammar att det i programmets
genomförandedel anges att kommunen ska ansvara för anläggning och drift
av dagvattenanläggningar på allmän plats både inom och utom området, för
att omhänderta dagvatten från kvartersmark. Det är bra att det tidigt har
uppmärksammats att kvartersmarken i bostadskvarteren inte blir tilltagen för
att rymma dagvattenhantering. Utgångspunkten bör dock vara att i första
hand följa de riktlinjer för dagvatten kommunen har ställt upp. I andra hand
att söka lämplig lösning för området om avsteg måste göras. Det är för tidigt
att programsamråd slå fast en ansvarsfördelning.
Samhällsbyggnads kommentar:
Som anges i programmet ska dagvattenhanteringen för området fortsätta
utredas i detaljplanearbetet. Samhällsbyggnad noterar de kommentar som
kommit in och lägger dessa till grund för den vidare utredningen. Texten om
dagvatten i programhandlingen justeras. Även föroreningssituationen i
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marken ska utredas. Angående texten i programmets genomförandedel, bör
det kanske förtydligas att det dagvatten från kvartersmark som avses, är de
flöden som överstiger 2-årsregn. Avsikten är att kommunens riktlinjer för
dagvatten ska följas, för en hållbar dagvattenhantering.

Samrådsunderlag
Länsstyrelsen påpekar att kommunen inte har redovisat någon undersökning
om betydande miljöpåverkan, men bedömer att planprogrammet inte kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen vill istället
genomföra undersökningssamråd senare i detaljplaneprocessen. Kommunen
behöver enligt 6 kap. 5 § miljöbalken genomföra en undersökning av om
programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen
ser därför att kommunen behöver genomföra ett undersökningssamråd.
Privatperson 7 anser att den 3D-volymstudie som finns på kommunens
hemsida är otydlig gällande höjd, storlek och byggnaders placering i
förhållande till markplanet. Redovisningen bör vara mer verklighetstrogen
för att ge en rättvisande bild av byggnaders placering i höjd och sidled, sett
utifrån ett mänskligt öga.
Samhällsbyggnads kommentar:
Kommunen har efter Länsstyrelsens påpekande genomfört en undersökning
och reviderat sin inledande slutsats. Det är kommunens bedömning att ett
genomförande av kommande detaljplan/-er med utgångspunkt i programmet
kan innebära en betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning
ska därför göras och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas i samband
med detaljplaneringen. Flertalet omständigheter som undersökts talar emot
en betydande miljöpåverkan och pekar snarast på möjliga positiva effekter
av programförslaget. Samhällsbyggnad bedömer dock att det ändå finns ett
antal omständigheter som sammantaget talar för att en betydande
miljöpåverkan kan antas. Dessa omständigheter rör frågor kopplade till
boendemiljön i området – framförallt påverkan av ljus och ljud från
skidstadion – samt ännu inte utredda frågor kopplade till trafiksituationen i
närområdet, till förorenad mark och till befintliga naturvärden. Kommunen
avser att samråda med länsstyrelsen om omfattning och detaljeringsgrad för
den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram.
Gällande kommunens 3D-stadsmodell, där programförslaget kunnat ses
under samrådet, så beklagar kommunen om kvaliteten på modellen inte
uppfattats som tillfredsställande. Det ska sägas att någon markprojektering
inte är gjord ännu, så modellen visar befintliga markförhållanden. Den
tekniska plattformen har också sina begränsningar när det kommer till hur
högupplöst markens topografi visas. Modellen har nyligen börjat användas
av kommunen i samhällsbyggnadsprocessen och den tekniska plattformen är
under ständig utveckling, så förhoppningsvis kan kvaliteten bli högre i
framtida planarbeten. Samhällsbyggnad hoppas att användandet av modellen
på det hela taget ändå underlättat förståelsen för hur förslaget kan komma att
upplevas, jämfört med om modellen inte hade använts.
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Övrigt
Privatperson 4 tycker att förskolan har en bra placering och att växthuset
och dess placering är en bra idé. Undrar också om det finns möjlighet till
samodling för kringboende?
Samhällsbyggnads kommentar:
Hur verksamheten i det föreslagna växthuset kan se ut blir i slutänden upp
till den framtida fastighetsägaren, men önskemål om att det ska vara
tillgängligt även för kringboende noteras.
Privatperson 5 uttrycker att det är bra att kommunen har planer för den
gamla slakteritomten. Sedan slakteriet lade ner verksamheten för snart 20 år
sedan har det varit diverse mindre företag som haft olika verksamheter inom
området. Bitvis har det sett rätt förfallet och ruffigt ut, med byggnader som
stått tomma länge, diverse bråte inom området osv. Privatperson 5 har dock
en rad invändningar som redovisats tidigare under avsnitten Trafik,
Grönytor respektive Skala och exploateringsgrad. Ytterligare en invändning
gäller den planerade förskolan, vilken inte ses som nödvändig, då det redan
finns flera förskolor i närområdet. Förskolan Hjorten på Samuel
Permansgatan, förskolan på Litsvägen, förskolan på Stadsdel Norr,
förskolan på Remonthagen och förskolan på Solliden – alla dessa förskolor
ligger inom bekvämt gång- och cykelavstånd.
Samhällsbyggnads kommentar:
Eftersom området planeras för relativt många nya bostäder har
Samhällsbyggnad, i samråd med Barn- och utbildningsförvaltningen, gjort
bedömningen att plats behöver avsättas för en ny förskola. I programskedet
har det dock inte gjorts någon djupare analys av hur stort det framtida
behovet kommer bli, utan det bör göras i samband med detaljplaneringen.
Privatperson 10 anser att ett hotell på området säkerligen skulle ge ett ökat
nyttjande av både fotbollsarenan, hockey och gymnastik och naturligtvis
även skidor och bandy. Jag vet att svenska hockey förbundet skulle lägga
träningsläger för landslagen och TV-pucken om närheten till ett hotell fanns,
det framkom vid Tre Kronors träningsvecka och landskamper mot Norge
inför VM förra året. Man vill undvika bussandet mellan hotell och arena.
Samhällsbyggnads kommentar:
I tidigare skisser fanns ett hotell med, men det ströks efter dialog med
Kultur- och fritidsförvaltningen, som hellre såg att ett hotell placeras mer
centralt i arenabyn.
Postnord meddelar att man i god tid inför nybyggnad vill kontaktas för
samråd om posthanteringen i området. Post ska kunna delas ut miljövänligt,
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kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön för
chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras behöver
utdelningen standardiseras. Vid nybyggnation av villor/radhus placeras
postlådan i en lådsamling vid infarten till området och i flerfamiljshus ska
man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.
Samhällsbyggnads kommentar:
Synpunkten noteras inför kommande detaljplanearbete.
Skanova önskar att i ett tidigt skede medverka i planarbetet, det vill säga när
detaljplanarbete påbörjas för att få med befintliga ledningar i underlaget. På
så sätt kan oförutsedda hinder i planeringen som berör Skanovas nät
undvikas för att få en smidigare och snabbare planprocess.
Samhällsbyggnads kommentar:
Synpunkten noteras inför kommande detaljplanearbete.
Försvarsmakten föreslår ett tillägg i form av beskrivning av hur
riksintressen för totalförsvarets militära del hanteras och påpekar att
planområdet ligger inom påverkansområde för väderradar Östersund,
TM0098. För att säkerställa att ingen skada sker på riksintressen för
försvaret ska alla ärenden avseende höga objekt skickas på remiss till
Försvarsmakten. I övrigt har Försvarsmakten inga synpunkter på föreslagen
åtgärd i rubricerat ärende.
Samhällsbyggnads kommentar:
Synpunkten noteras och text om riksintresset läggs till i programmet.
Teknisk förvaltning, Avfall VA skriver att programmets text om avfall är
helt ok i denna typ av tidig planering. Dock har terminologin ändrats.
Hushållsavfall heter numera kommunalt avfall. Dessutom innefattas inte
returpapper (tidningar) i begreppet förpackningsmaterial, men det ska ändå
hämtas fastighetsnära. Avfall VA ser positivt på att delningsekonomi tas
upp i några avsnitt, men önskar fylligare och mer konkret beskrivning av
hur delningsekonomi praktiskt kan integreras i området och föreslår därför
hur texten kan revideras, samt länkar till en sammanställning av relevanta
projekt runtom i landet.
Samhällsbyggnads kommentar:
Synpunkterna noteras och föreslagna texter läggs till i programmet.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att programmet är i linje med
gällande översiktsplan. Länsstyrelsen påpekar att planområdet ligger inom
riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § miljöbalken,
påverkansområde för väderradar, men bedömer att förslaget inte kan antas
medföra risk för skada på riksintresset. Länsstyrelsen påpekar också att
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planområdet ligger inom Minnesgärdets vattenskyddsområde och att
gällande föreskrifter därför ska beaktas.
Länsstyrelsen ser positivt på att en markmiljöundersökning ska genomföras
och att kommunen avser utreda bullersituationen ytterligare i det fortsatta
detaljplanearbetet. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att
bullerutredningen bör utgå från ett scenario där antalet evenemang är fler än
idag och ser även att hänsyn behöver tas till att trafikmängden förbi
planområdet kommer att öka.
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen övervägt möjliga lösningar för
att undvika ljusstörningar samt avser att ta höjd för att problematiken
kommer kvarstå även i framtiden. I fortsatt planarbete är det viktigt att
kommunen beskriver och motiverar de val av åtgärder som krävs för att
bebyggelsen ska bli lämplig utifrån ljus och bullerförutsättningarna samt att
dessa säkerställs med planbestämmelser där det anses nödvändigt.
I det fortsatta planarbetet bör det också framgå om det i närheten av
planområdet finns verksamheter som exempelvis hanterar brandfarliga
varor, kemikalier eller liknande.
Samhällsbyggnads kommentar:
Synpunkterna noteras inför kommande detaljplanearbete.
Föreningen Gamla Östersund anser att området ger möjlighet till att bygga
en ny, spännande och attraktiv stadsdel, men att förslaget istället domineras
av en samling tre- till sexvånings lägenhetshus av traditionell utformning
med kringbyggda innergårdar. Kommer det att vara en efterfrågad
bostadsform i framtiden? En följd av den digitala utvecklingen i pandemins
spår är att gränsen mellan bostad och arbetsplats blir otydligare, vilket ger
förutsättningar för nya bostadsformer och nya typer av arbetsplatser. Detta
borde kommunen dra slutsatser av och utforma en stadsdel som är mer
framtidsinriktad. Varför inte göra en paus i planeringsarbetet, utlysa en
arkitekttävling och öppna för inspel av utomstående expertis utan lokala
knytningar?
Samhällsbyggnads kommentar:
Det är relevant att fundera över vilken påverkan den digitala utvecklingen
och pandemin kan tänkas få på samhällsplaneringen, både i stort och mer
specifikt för Blomstergården. Samhällsbyggnad delar dock inte
uppfattningen att flerbostadshus med kringbyggda gårdar skulle vara en
bostadsform på väg bort. Samhällsbyggnad anser inte att det i nuläget är
motiverat att initiera en arkitekttävling.
Jämtkraft skriver att en eventuell plats för en nätstation bör planeras in
någorlunda centralt i planområdet, eftersom utredningen om att placera
nätstationen för området i tegelbyggnaden inte är klar.
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Samhällsbyggnads kommentar:
Synpunkten noteras. Det är Samhällsbyggnads förhoppning att utredningen
kan bli klar innan detaljplanering påbörjas och att nätstationen kan få plats i
tegelbyggnaden.
Kultur och fritid meddelar att man gärna ser att norra sidan av
parkeringshuset utformas så att kommersiella lokaler ryms, gärna med högre
takhöjd anpassad för handel, i ett eller flera plan.
Kultur och fritid bifaller programmets text om att ”En utgångspunkt för
planläggningen är att skidstadions verksamhet ska kunna fortgå och
utvecklas, utan att hindras av den nya stadsdelen”. I anknytning till detta
vill Kultur och fritid påminna om några faktorer avseende buller och ljus
som kan ha betydelse och undrar också över några detaljer i utredningarna:
- Under framför allt vintersäsong, men även sommarsäsong arrangeras
en mäng olika evenemang som producerar föroreningar i form av
både ljud och ljus. Förvaltningens har ambition att årligen ge
möjlighet till evenemang såsom skidskytte-VM/-VC och mer lokala
tävlingar. Dessa evenemang får inte begränsas varken i storlek eller
antal för att minska ljud- och ljusföroreningarna under året.
- På sidan 4 i ljusutredning från 2019 finns texten ”Skulle endast
tävlingsljus (steg 3) vara påslaget…”. Ska det inte stå träningsljus?
- På sidan 13 i bullerutredningen från 2017, under tabell 1, anges att
”Maximala ljudnivåer över 55 dB(A) bör inte förekomma nattetid
22–06 annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna
har tillgång till en ljuddämpad sida avser begränsningen i första
hand den ljuddämpade sidan.” Vintertid körs pistmaskiner nästan
varje natt (22–06) i området vid skidstadion och skidspår ovanför
Blomstergården. Dessa arbeten får inte påverkas av Blomstergårdens
uppförande.
- Eventuella anpassningar och kostnader i samband med utbyggnad av
bostadsområdet ska inte belasta Kultur- och fritid, föreningslivet
eller allmänhetens tillgång till fritids- och rekreationsområdet.
- Avtal behöver eventuellt tas fram gentemot Svenska
skidskytteförbundet, Svenska Skidförbundet och Svenska
Parasportförbundet som garanterar att fortsatt verksamhet,
evenemang med mera inte kommer störas eller påverkas när
närområdet byggs om till bostadsområde.
- Förråd som finns i området behöver finnas tillgängliga under
byggtiden. Hur kan det säkerställas?
Samhällsbyggnads kommentar:
Avsikten i programmet är som sagt att skidstadions verksamhet och
möjlighet till utveckling inte ska begränsas. Samhällsbyggnad är väl
medvetna om risken för framtida intressekonflikter. Därför har strukturen
utformats för att på bästa sätt möjliggöra en framtida samexistens. Några
delar återstår att lösa i detaljplaneringen och samhällsbyggnad tar med sig
synpunkterna i det arbetet. Om det i den fortsatta detaljplaneringen visar sig
att åtgärder vid skidstadion vore att föredra för att klara fastställda krav på
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framtida bostäder kan detta vara en ytterligare möjlighet till lösning, men
det behöver i så fall framgå vem som förväntas bekosta åtgärderna. Delar av
verksamheten vid skidstadion är även anmälningspliktig verksamhet enligt
miljöbalken och omfattas redan idag av tillsyn och krav bland annat utifrån
befintliga bostäder i närområdet. Själva utbyggnadstiden kommer ställa krav
på bra samordning, både internt mellan kommunens förvaltningar och i
förhållande till externa organisationer med verksamhet vid skidstadion.
Angående texten på sidan 4 i ljusutredningen från 2019, så är texten korrekt.
Det ska stå tävlingsbelysning och inte träningsbelysning. Enligt utredningen
utgörs de fyra stegen i anläggningen av träningsbelysning (steg 1 och 2),
tävlingsbelysning (steg 3), samt TV-belysning (steg 4). Bilden visar hur det
ser ut när steg 4 är tänt och bildtexten berättar vilken skillnad det skulle bli
om steg 3 istället hade använts, utifrån hur programmeringen såg ut vid det
tillfället. Steg 3 är det steg som samhällsbyggnad bedömt som
dimensionerande, eftersom det används relativt ofta.
Angående buller från pistmaskiner, så är det sannolikt hanterbart inom
ramen för den struktur som programmet föreslår, eftersom möjlighet
kommer finnas att ställa krav på tillgång till ljuddämpade sidor. Bullret
ifråga bör dock ingå i en ny bullerutredning.
Swedavia, Åre Östersund Airport har granskat ärendet och har inget att
erinra, avseende eventuell negativ påverkan från flygbuller eller ur ett
flygsäkerhetsperspektiv.

Östersund den 21 september 2020

Maria Boberg
Stadsarkitekt

Joakim Rudgård
Planarkitekt
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Yttrande avseende remiss om programsamråd för
Blomstergården, Östersunds kommun, Jämtlands län
Försvarsmakten framför följande synpunkter i rubricerat ärende.
Försvarsmakten har genom Östersunds kommun beretts möjlighet att komma med
synpunkter på samrådsförslag till Program för Styckmästaren 2 m.fl. –
BLOMSTERGÅRDEN, Östersunds kommun.
I planprogrammet bör en text som beskriver riksintressen för totalförsvarets militära
del återfinnas. Stöd för sådan text kan med fördel tas i nedanstående förslagstext:
”Riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ andra stycket miljöbalken)
kan i vissa fall redovisas öppet och i andra fall inte. Dels finns områden i form av
övnings- och skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av
sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-,
kommunikations- och underrättelsesystem.
Aktuellt planområde för program för Styckmästaren 2 m.fl. –
BLOMSTERGÅRDEN, Östersunds kommun
ligger inom påverkansområde för väderradar Östersund, TM0098.
För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av sekretess
och inte alls kan redovisas öppet på karta, är hela landets yta samrådsområde för
objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 45 m inom tätort. Det innebär att
alla ärenden avseende höga objekt måste skickas på remiss till Försvarsmakten. ”
I övrigt har Försvarsmakten inga synpunkter på föreslagen åtgärd i rubricerat ärende.
(LFI)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Högkvarteret
107 85 Stockholm

Lidingövägen 24

08-788 75 00

08-788 77 78

exp-hkv@mil.se
www.forsvarsmakten.se/hkv

Yttrande
Datum

Beteckning

2020-07-17

FM2020-15854:2

För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan.

Gustafsson, Ulrika
Tf. C PROD RPE INFRA FYSPLAN
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.
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Yttrande
Datum

Beteckning

2020-07-17

FM2020-15854:2

Sändlista
Östersunds kommun

samhallsbyggnad@ostersund.se

Kopia till handläggare
Avsedd för Joakim Rudgård

joakim.rudgard@ostersund.se

För kännedom
Länsstyrelsen i Jämtlands län

jamtland@lansstyrelsen.se
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Datum
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Saknr

2020-07-22

596

Diarienr (åberopas)

A384.498/2020

Er referens:

Polisregion Nord
LPO Östersund
Anders Könberg
Handläggare

ÖSTERSUNDS KOMMUN
c/o
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
RÅDHUSGATAN
831 82 ÖSTERSUND

Underrättelse programsamråd för Blomstergården, Östersund
Polismyndigheten, Polisområde Jämtland har ingen erinran mot planförslaget.
I vanlig ordning vill Polisen att kommunen beaktar möjligheten till utryckningsfordons
framkomlighet.

Anders Könberg
Handläggare

Postadress
BOX 463
UMEÅ

Besöksadress
RIDVÄGEN 10

Telefon
11414

Webbplats
polisen.se

E-post

Ärende:
Datum:

VB: Ang programbeskrivning Blomstergården, KS 00338-2019, MSN 00954-2018, ByggR P 2018-15
den 28 juli 2020 11:20:52

Från: Elin Elisson
Skickat: den 28 juli 2020 10:43
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Ang programbeskrivning Blomstergården, KS 00338-2019, MSN 00954-2018, ByggR P 2018-15
Hej!
Räddningstjänsten har tagit del av handlingarna gällande programsamråd för Blomstergården, Styckmästaren mfl. Dnr MSN 00954-2018.
Räddningstjänsten anser att vidare utredning av skyfall/dagvattenhantering är önskvärt då det även ger information angående släckvattenhantering. Inför kommande
planarbete erinrar räddningstjänsten om att nya brandposter kommer vara aktuellt inom området samt att kraftig lutning på gatorna eventuellt kan ha påverkan på
möjlighet till utrymning vid brand med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon.

Med vänlig hälsning
Elin Elisson
Brandingenjör, Civ ing riskhantering

Räddningstjänsten Jämtland
Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund
Postadress: Box 71, 831 21 Östersund
www rtjamtland se

När du kommunicerar med Räddningstjänsten Jämtland via e-post kommer dina uppgifter att behandlas av förbundet. All hantering av personuppgifter i e-post sker i
enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1k0LCZ-0005lc3a&i=57e1b682&c=MhZqoE4NjVPsxS5h07scICE5o8EF7tlDCYkcWv7BGUM4vDkRsGKI3FxUT3aTfuWCRtLoEeaHptD BdP9OclOjcJSrCCTr7on43nuERQSQRvBmGCWMN1RKuZ9b76xGZRyaEP8J9A8Rk31Daxnh2JXgSPcRTKMg5rvfdFxulxqn3NRrnhUD3NHQr7qEzndCKPTs8MDhbGCwB0BR0ooltZXhbyOJcl0jpjYy7uU42vZprB1yNmLFgk4NaTFsSZTA0d
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Samrådsyttrande
Samhällsenheten

Datum

Diarienummer

2020-08-10

402-4711-20

Östersunds kommun
samhallsbyggnad@ostersund.se

Samråd om program för Styckmästaren 2 m.fl.,
Östersunds kommun
Ärendebeskrivning
Östersunds kommun samråder med Länsstyrelsen om ett planprogram för
Styckmästaren 2 m. fl, enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen.
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för att planlägga för en ny
hållbar stadsdel i anslutning till befintliga bostadsområden och skidstadion.
Planområdet är tänkt att inrymma bostäder, kommersiella lokaler, F-9 skola och
förskola.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Kommunen har inte redovisat sin undersökning men bedömer att planprogrammet
inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen vill istället
genomföra undersökningssamråd senare i detaljplaneprocessen.
Kommunen behöver enligt 6 kap. 5 § miljöbalken genomföra en undersökning av
om programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen ser
därför att kommunen behöver genomföra ett undersökningssamråd.

Råd och allmänna synpunkter
Förhållande till översiktsplan
Kommunen bedömer att planprogrammet är i linje med den gällande översiktsplanen
då den bland annat föreslår förtätning som möjliggör nyttjande av befintlig
infrastruktur, en blandning av funktioner, boende med närhet till natur med mera.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.
Riksintressen
Kommunikationer
Väg 605.2 (Litsvägen) från E14/E45 vid trafikplats Rannåsen och sedan vidare till
Åre/Östersund Airport är utpekad som riksintresse då den utgör en anslutning till en
utpekad flygplats av riksintresse. Länsstyrelsen, i likhet med Trafikverket, ser
positivt på att riksintresset har tagits upp och att en trafikutredning ska göras i
fortsatt arbete med detaljplanerna.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

831 86 ÖSTERSUND

Residensgränd 7

010-225 30 00 010-225 30 10

E-post

Webb

jamtland@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/jamtland
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Samrådsyttrande
Datum

Diarienummer

2020-08-10

402-4711-20

Kulturmiljövård
Planområdet ligger delvis inom område som är av riksintresse för kulturmiljövården.
(Z 25) Länsstyrelsen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas
medföra risk för skada på riksintresset.
Totalförsvaret
Planområdet ligger inom riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap. 9 §
miljöbalken, påverkansområde för väderradar. Länsstyrelsen bedömer att
planförslaget inte kan antas medföra risk för skada på riksintresset.
Framkomlighet för utryckningsfordon
Med anledning av att området beskrivs som brant samt att husen byggs som kvarter
med gårdar där bilvägar inte leder hela vägen fram till husen behöver tillgänglighet
för utryckningsfordon, uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon och
tillgång till brandposter utredas i det fortsatta planarbetet. För att räddningstjänsten
ska kunna anses ha tillträde till en byggnad bör avståndet mellan uppställningsplats
för räddningstjänstens fordon och byggnadens angreppspunkt normalt inte överstiga
50 m. En uppställningsplats för räddningstjänsten förväntas vanligtvis kunna vara
allmän väg eller motsvarande körbar yta. Om en byggnad placeras så att avståndet
mellan byggnadens angreppspunkt och räddningstjänstens uppställningsplats blir för
långt krävs att särskild räddningsväg anordnas för att säkerställa räddningstjänstens
tillgång till byggnaden.
I det fortsatta planarbetet bör det även framgå om det i närheten av planområdet
finns verksamheter som exempelvis hanterar brandfarliga varor, kemikalier eller
liknande.
Buller och ljusstörningar
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen avser utreda bullersituationen ytterligare
i det fortsatta detaljplanearbetet. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att
utredningen bör utgå från ett scenario där antalet evenemang är fler än idag.
Länsstyrelsen ser att i kommande detaljplanearbetet behöver hänsyn tas till att också
trafikmängden förbi planområdet kommer att öka.
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen övervägt möjliga lösningar för att
undvika ljusstörningar samt avser att ta höjd för att problematiken kommer kvarstå
även i framtiden.
I fortsatt planarbete är det viktigt att kommunen beskriver och motiverar de val av
åtgärder som krävs för att bebyggelsen ska bli lämplig utifrån ljus och
bullerförutsättningarna samt att dessa säkerställs med planbestämmelser där det
anses nödvändigt.

3 (4)

Samrådsyttrande
Datum

Diarienummer

2020-08-10

402-4711-20

Miljökvalitetsnormer för vatten
På grund av de kända föroreningar som finns inom området ser länsstyrelsen att det
är särskilt viktigt att det i kommande detaljplaner säkerställs att dagvattnet inte
transporterar föroreningar vidare till recipienten.
Den genomförda dagvattenutredningen är detaljerad och ger bra förslag på lösningar
för omhändertagande av dagvatten. Utredningen påvisar riskerna som kan uppstå i
samband med extrema regn och skyfall, i kommande arbete behöver kommunen
redovisa hur man avser hantera dessa situationer.
Vattenskyddsområde
Planprogramsområdet ligger inom Minnesgärdet vattenskyddsområde, gällande
föreskrifter ska därför beaktas.
Förorenad mark
Länsstyrelsen positivt på att en markmiljöundersökning ska genomföras för att få en
bild av föreningssituationen och kunna ta ställning till eventuella saneringsåtgärder.
Naturvärden
Länsstyrelsen har inga uppgifter på naturvärden inom det aktuella
planprogramsområdet. Enligt kommunens beskrivning består området till stor del av
hårdgjorda ytor i anslutning till industribyggnaderna med grönytor utspridda
däremellan. Utifrån planhandlingarna går det inte att utläsa om det gjorts några
inventeringar efter naturvärden, fridlysta arter eller områden som omfattas av det
generella biotopskyddet, exempelvis alléer.
Länsstyrelsen anser att om ingen naturvärdesinventering har utförts behöver en
sådan göras. Anpassningar av planprogrammet och detaljplaner kan behöva göras
utifrån vad som framkommer vid inventeringarna.
Grön infrastruktur
Området ligger inom en gräsmarksvärdetrakt (Storsjöbygden) som har pekats ut
inom arbetet med grön infrastruktur. Eftersom planprogramområdet ligger inom en
gräsmarksvärdetrakt är det lämpligt att särskilt leta efter gräsmarksarter vid
naturvärdesinventeringen. Utifall gräsmarkshabitat eller gräsmarksarter hittas bör
man sätta dessa fynd i relation till omkringliggande gräsmarksvärden. Man bör alltså
redogöra för hur den gröna infrastrukturen påverkas och hur man med lämpliga
skötselmetoder potentiellt kan öka den gröna infrastrukturen.
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Samrådsyttrande
Datum

Diarienummer

2020-08-10

402-4711-20

De som deltagit i beslutet
Beslut i detta ärende har fattats av arkitekt Massimo Cati efter föredragning av
samhällsplanerare Emilie Cedervärn.
Massimo Cati

Emilie Cedervärn

Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter.

DELEGATIONSBESLUT
Tekniska nämnden

Ärenderubrik

Sida

1(3)

Datum

Referens

2020-07-23

TN 00074-2020
DokID 3086

Yttrande över detaljplaner 2020

Dokumentbeskrivning Delegationsbeslut - Programrådsyttrande gällande detaljplan för Styckmästaren
2 m.fl.
Handläggare

Tore Johansson

Delegat
(pkt i styrelsen/nämndens

Ansvarig handläggare enligt tekniska nämndens delegationsbestämmelser
punkt SA 1

delegationsbestämmelser)

Beslut

Synpunkter skrivelse om dagvatten, kontaktperson Tore Johansson
Dagvattenhanteringen från kvartersmarken ska omhändertas och hanteras inom
bostadskvarteren med en fördröjning och rening motsvarande ett 2-årsregn.
Efter omhändertagandet av 2-årsregnet finns en eventuell bräddfunktion om det
behövs mot den kommunala dagvattenhanteringen som ska omhänderta ett 20årsregn inom planområdet. Om det blir aktuellt med magasin utanför
planområdet måste mark reserveras i god tid. Hur den exakta
dagvattenhanteringen ska utformas kommer detaljprojekteras i ett senare skede,
det finns många olika varianter att omhänderta 20-årsregnet för planområdet.
Vägutformningen med kombinerad dagvattenhanteringen inom området är en
kombination som kan vara ett effektivt sätt att omhänderta och rena dagvatten
samt underlätta för snöröjningen vintertid. Behöver flödet fördröjas ytterligare
från planområdet föreslås ett fördröjningsmagasin i södra delen av planområdet
för att skydda VA-huvudmannens ledningssystem.
I dagvattenutredningen nämns det att VA-huvudmannen har en begränsad
kapacitet på dagvattensystemet nedströms och därför satt en utsläppsmängd
från område på 30-35 l/s. Omhändertagandet av dessa flöden och vilka åtgärder
för fördröjning och rening av dagvatten kommer vara nödvändiga att anläggas
på allmän platsmark inom planområdet.
Alternativet att leda dagvattnet till PI-bäcken anses inte som det bästa
alternativet. Om planområdet dimensioneras utifrån ett 20-årsregn och åtgärder
görs för att komma ner till en utsläppsmängd på 30-35 l/s så är en
bräddfunktion från planområdet mot dagvattensystemet en bra lösning. Det
kommer bli viktigt med höjdsättningen av området för att inte riskera instängda
områden, detta beskrivs tydligt i dagvattenutredningen.
Synpunkter Avfall Återvinning, kontaktperson Linnea Broström
Avfall s.44
Nuvarande beskrivning gällande avfall är helt ok i denna typ av tidig planering.
Dock har terminologin ändrats. Hushållsavfall heter numera kommunalt
avfall dessutom innefattas inte returpapper (tidningar) i begreppet
förpackningsmaterial men det ska ändå hämtas fastighetsnära.

Datum

Referens

Sida

2020-07-03

TN 00074-2020
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Förslag på förändring
Området planeras för fastighetsnära insamling av kommunalt avfall,
förpackningar och returpapper hushållsavfall och förpackningsmaterial.
Utrymme för detta ska ordnas inom kvartersmark och i detaljplanearbetet
behöver åtkomst för hämtning studeras närmare.
Hållbarhet s.37
Det finns på några ställen i rapporten begrepp som delningsekonomi och
delandeekonomi bland annat under vision för stadsdelen ”Ge utrymme för
delningsekonomi och återvinning” och under rubriken ”handel och kommersiell
service”. s.24 ”Aktörer inom föreningsliv, konst och kultur, service och
delandeekonomi kan också vara möjliga hyresgäster i lokalerna”. Samt under
rubriken Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse s .28 Ekonomibyggnaden skulle
även kunna användas för delningsekonomiska tjänster, som
utrustningsuthyrning eller dylikt. Det är jättepositivt! Det skulle vara bra om
det fanns med under rubriken hållbarhet också kanske under Miljömässig
hållbarhet t.ex. så här ”markparkeringar och garage
under bostadskvarteren i stor utsträckning kan undvikas. Det ger bättre
förutsättningar för gröna gårdar och möjliggör för fler ekosystemtjänster
inom kvartersmark. Bilpool och andra mobilitetsåtgärder samt utrymme för
delade ekonomitjänster ska eftersträvas.”
Exempel på saker som kan gynna en delandeekonomi är t.ex. möjligheten för
reparationer, återbruk och möjligheten att dela saker som man inte behöver hela
tiden som t.ex. bilar, packcyklar, trädgårdsredskap, verktyg mm. Kanske det
finns möjlighet för att göra en verkstad inte bara för cyklar utan även om man
vill reparera andra saker t.ex. möbler, kläder mm?
En förutsättning för delandeekonomi är att det finns gemensamma utrymmen
som kan disponeras. T.ex. är det en förutsättning för möjligheten att dela
trädgårdsredskap att det finns utrymme för ett gemensamt förråd av
trädgårdsredskap.
Bifogar en sammanställning av olika projekt som drivs idag i Sverige gällande
cirkulär ekonomi (delaneekonomi)
https://circulareconomy.se/kommunlistan/
Övrig information
På grund av semesterperiod under yttrandetiden har inte alla haft möjlighet att
granskat detaljplanen, därav kan synpunkter missats i remissyttrandet från
Avfall VA.
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Underlag för beslut

Programrådshandlingar gällande detaljplan för Styckmästaren 2 m.fl.

Bakgrund

Teknisk förvaltning, Avfall VA, Strategi, mottog 2020-07-03 underrättelse om
programsamråd gällande detaljplan för Styckmästaren 2 m.fl.
Samhällsbyggnad, Plan & Bygg vill ha svar senast 2020-08-14.

Underskrift

Tore Johansson
Utredningsingenjör

Beslutet skickas till

samhallsbyggnad@ostersund.se

Beslutskopia
skickad

Kopia expedierad av _______________________Datum________________

(skall skrivas direkt på
originalet)

Teknisk förvaltning
Sektor Gata & Fritid
Upprättad av:

Dokumentnamn:
Programsamråd Styckmästaren 2 m fl
BLOMSTERGÅRDEN
Datum:
2020‐08‐14

Sida: 1 (2)

Rev:

--

Programsamråd
Styckmästaren 2 m.fl.
BLOMSTERGÅRDEN
Dnr KS 00338‐2019
Dnr MSN 00954‐2018
Dnr ByggR: P 2018‐15

Sektor Gata Fritid inom Teknisk Förvaltning har varit delaktiga i framtagande av
programmet och har fått gehör för många av de frågeställningar vi har haft, men vissa
synpunkter kvarstår.
Det är bra att äldre grova tallar uppmärksammas och avses skyddas i kommande
detaljplan. Det kan dock vara väl optimistiska ansatser när det samtidig föreslås en så
tät stadsstruktur i den sluttande terrängen och marknivåerna kommer ändras totalt.
Det är viktigt att studera gatunätet i profil och golvhöjder tidigt i detaljplanearbetet
för att uppnå det stadsmässiga uttrycket utan skärningsslänter och fyll och om
befintliga träd ska kunna sparas.
I visionen för stadsdelen står ”Ta hand om vatten och snö på bästa sätt och ge
förutsättningar för effektiva ekosystemtjänster med gröna gårdar i rimliga storlekar.”
Det är en bra vision men blir otydligt vad anses som rimligt? Ska vi tolka att det
kommer behandlas i gestaltnings‐ och hållbarhetsprogrammet? Det vore också
intressant om kommande detaljplan redogör för vilka befintliga ekosystemtjänster
som ska tas tillvara.
Kantzonerna är ett bra grepp som tillför karaktär till området och möjlighet för
fastigheterna att lösa vissa funktioner. Men vi håller inte med om att det bör vara en
diffus övergång visuellt. I ett gaturum, på en offentlig plats, är det bra om de som inte
bor där tydligt kan se vad som är privat område.
Det är bra att strukturplanen rekommenderar ytterligare trafikutredning. Bland annat
konsekvenser för Genvägen av nya korsningar och ökad trafikmängd.

Teknisk förvaltning
Sektor Gata & Fritid
Upprättad av:

Dokumentnamn:
Programsamråd Styckmästaren 2 m fl
BLOMSTERGÅRDEN
Datum:
2020‐08‐14

Sida: 2 (2)

Rev:

--

Ett gestaltnings‐ och hållbarhetsprogram är en bra ide för att hålla ihop bebyggelsen,
grönytorna och gaturummen och få en stadsdel som är unik men ändå fungerar mot
omgivande bebyggelse. Detta bör göras snabbt ihop med detaljplanearbetet.
Det är svårbedömt utifrån strukturplanen, men vi undrar om de allmänna platser som
beskrivs som multifunktionella ”bidrar med ekosystemtjänster samtidigt som de utgör
ytor för vistelse och förflyttning. Mark och växtlighet ska planeras på ett sådant sätt
att de kan ingå i dagvattenhanteringen, bidra till ett behagligt mikroklimat och stärka
den biologiska mångfalden” är väl små och få grönytor som de ska klara av allt detta.
Kvarter 2 intill cirkulationsplatsen bör vara kvar som offentlig plats/grönyta och
möjligt område för t.ex. dagvattenhantering. Det gör också att en grön stadsinfart med
successivt ökade byggnadshöjder är möjlig i stället för en stor skalkontrast mellan
radhus och fyra‐femvåningshus runt cirkulationsplatsen.
I avsnittet Genomförande anges att kommunen ska ansvara för anläggning och av
dagvattenanläggningar, på allmän plats både inom och utom området för
programsamrådet, för att omhänderta dagvatten från kvartersmark. Det är bra att det
tidigt har uppmärksammats att kvartersmarken i bostadskvarteren inte blir tilltagen
för att rymma dagvattenhantering. Utgångspunkten bör dock vara att i första hand
följa de riktlinjer för dagvatten kommunen har ställt upp. I andra hand att söka lämplig
lösning för området om avsteg måste göras. Det är för tidigt att programsamråd slå
fast en ansvarsfördelning.

För Sektor Gata Fritid, Teknisk Förvaltning.
Kerstin Blomkvist, Frida Larsson

YTTRANDE
Kultur- och fritidsförvaltningen
Datum
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Diarienummer

2020-07-08

KFN 00104-2020

Till Samhällsbyggnad,
Plan och bygg

Yttrande - Styckmästaren 2 m fl
Blomstergården - Yttrande - Styckmästaren
2 m fl Blomstergården
Remissinstansen diarienummer: 00104-2020 KFN (00338-2019 KS).

Sammanfattning av ärendet

Kommunen planerar för en ny stadsdel i anslutning till skidstadion. Som ett
första steg i detaljplanearbetet finns nu ett förslag till planprogram för
området framtaget. Enligt förslaget är området tänkt att rymma ca 500–600
nya bostäder, en mindre del kontors- och lokalyta, grundskola, förskola, samt
parkeringshus.

Kommentarer till specifika delar av remissen

Programförslag – Tidigare ställningstaganden – Kommunala beslut
i övrigt – Parkeringspolicy (sidan 8):
Det finns i dag tre allmänna parkeringsytor vid skidstadion: nedre
(”Sågplan” vid Mediacentret och nya sekretaratet), mellan (bakom
huvudläktaren) samt övre (vid Arctura). Samtliga parkeringar nyttjas i stort
sett året runt av evenemang, idrottare och motionärer som nyttjar spåren vid
skidstadion, både sommar och vinter. Kultur och fritidsförvaltningen ser att
det är viktigt att parkeringsytorna på skidstadion inte nyttjas av boende i
området Blomstergården och därmed begränsar tillgången till skidstadion på
grund av att brukare inte kan parkera på dessa tre ytor.
Programförslag – Förutsättningar – Nuvarande markanvändning,
bebyggelse och omgivningar – tredje stycket (sidan 10):
Vi bifaller att ”En utgångspunkt för planläggningen är att skidstadions
verksamhet ska kunna fortgå och utvecklas, utan att hindras av den nya
stadsdelen.”
Programförslag – Störningar och risker – Ljus och buller från
skidstadion – första stycket (sidan 11):
Under framför allt vintersäsong, men även sommarsäsong arrangeras en
mäng olika evenemang på skidstadion som producerar föroreningar i form av
både ljud och ljus. Kultur- och fritidsförvaltningens ambition att årligen ge
möjlighet till evenemang på skidstadion, såsom skidskytte-VM/-VC eller
mer lokala tävlingar. Dessa evenemang får inte begränsas i varken storlek
eller antal för att minska ljud- och ljusföroreningarna under året.

Datum

2020-07-08

Programförslag – Gatustruktur och stadsmiljö – Gatunät –
Förändringar av befintliga gator/vägen (sidan 18):
Enligt diskussioner med arrangören Biathlon Event AB som arrangerar
skidskytte-VM och skidskytte-världscuper så används Stadionvägen i stort
sett hela vägen upp mot ÖSK-vägen för publik som har entré in till
stadionområdet halvvägs upp mot ÖSK-vägen. Det får till följd att igen
biltrafik kan ske på Stadionvägen utan istället föreslår vi att
evenemangstrafik och räddningstjänst använder befintlig ÖSK-vägen. Vi
föreslår att dokumentation från räddningstjänst tas fram för att säkerställa att
de har god framkomlighet i samband med evenemang på skidstadion. De
aktörer som behöver bilburen tillgång till skidstadion under arrangemang är:
•

Funktioner, utställare, matleverantörer, boende vid Arctura Lodge,
leverantörer (el, tele, kommunens driftspersonal etc), räddningstjänst,
ambulans, polis, med flera.

Entré till VM / VC sker ifrån Stadionvägen. ÖSK-vägen (rödmarkerat)
används endast i samband med större evenemang för fordon enligt ovan då
Stadionvägen är stängd för publik/fotgängare. Prickad markering kan ge
plats för kommersiella lokaler (kontor eller handel), gärna med högre
takhöjd anpassad för handel, på ett eller flera plan.
Övriga frågeställningar och förslag:
•

Den dag Blomstergården utvecklas/byggs behöver det vara
grävförbud inom hela området samt att ”tung trafik” inte får störa
eller begränsa framtida evenemang.

Sida

2(3)

Datum

2020-07-08

•

Förråd som finns i området behöver finnas tillgängliga under
byggtiden. Hur kan det säkerställas?

•

Avtal behöver eventuellt tas fram gentemot Svenska
skidskytteförbundet, Svenska Skidförbundet och Svenska
Parasportförbundet som garanterar att fortsatt verksamhet,
evenemang med mera inte kommer störas eller påverkas när
närområdet byggs om till bostadsområde.

•

Vem stå för snöröjningen i området vid evenemang om vissa
vägsträckor ska delas av både boende i området och trafik till
skidstadion? Arrangören eller kommunen? Om kommunen vilken
förvaltning?

Ljusutredning 2019 – 2. Ljusstörning – bildtext (sidan 4):
Där står följande i tredje meningen: ”Skulle endast tävlingsljus (steg 3) vara
påslaget…”. Ska det inte stå ”träningsljus”?
Bullerutredning 2017 – Buller från industriverksamhet - Boverket –
tabell (sidan 13):
Där står under tabellen: ”Maximala ljudnivåer över 55 dB(A) bör inte
förekomma nattetid 22-06 annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda
byggnaderna har tillgång till en ljuddämpad sida avser begränsningen i första
hand den ljuddämpade sidan.”
Vintertid körs pistmaskiner nästan varje natt (22-06) i området vid
skidstadion och skidspår ovanför Blomstergården. Dessa arbeten får inte
påverkas av Blomstergårdens uppförande.

Ställningstagande

Vi vill lyfta att ljus- och ljudstörningen och att bostäder inte får påverka
befintlig samt framtida utvecklingen för skidstadion och spåren,
evenemangen och övrig verksamhet på skidstadieområdet. Eventuella
anpassningar och kostnader kopplade till dessa ska inte belasta Kultur- och
fritid, föreningslivet eller allmänhetens tillgång till fritids- och
rekreationsområdet.

ÖSTERSUNDS KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Yttrandet skickas till Joakim Rudgård, Samhällsbyggnad, Plan och bygg, via
e-post till samhallsbyggnad@ostersund.se.

Sida
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Till
Östersunds kommun
Samhällsbyggnad
831 82 ÖSTERSUND

PostNord Sverige AB
SE-105 00 Stockholm

Postutdelning för Styckmästaren 2 m.fl., Blomstergården, i Östersunds
kommun
ÄrendeNr: MSN 00954-2018

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.
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till
adressen.
Solna, 2020‐07‐01
Sändlista
Hans Bergander, Distributionsområdeschef Östersund
Nina Olausson, Produktionschef Östersund
Östersunds kommun
Martin Hiller, Citymail
Håkan Malmros, Fria postoperatörers förbund

Styrelsens säte
Solna
Org nr
556711-5695

postnord.se

Östersunds Kommun
Samhällsbyggnad
831 82 Östersund

Skanova AB
Nätägare | Operations North
Skeppargatan 3
851 87 Sundsvall

e-post: samhallsbyggnad@ostersund.se
www.teliawholesale.se

Svar på programsamråd för Blomstergården,
Styckmästaren 1 m.fl.
Östersunds Kommun.

Remiss svar

Bakgrund

DATUM

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

SIDNR

1 (1)
2020-07-09
DOKUMENT ID

Remiss2020nord145
Objekt

Yttrande
Skanova är den ledande leverantören av nät kapacitet för produkter inom
bredband, mobiltelefoni och tv mm till tjänsteoperatörer för dagen och
framtidens slutkundtjänster i Sverige. Skanovas målbild är en effektiv
telekommarknad, präglad av öppenhet, konkurrens och minsta möjliga
detaljreglering. Vi vill att så många som möjligt ska få ta del av de
möjligheter – i form av tjänster - som en modern infrastruktur ger. En
sådan marknad gynnar alla parter – grossister, operatörer och slutkunder.

Blomstergården
Styckmästaren 1 m.fl.
ERT DATUM

2020-07-01
ER REFERENS

00338-2019
00954-2018
HANDLÄGGARE

Namn: Kenneth Byström
E-post:

Skanova önskar att i ett tidigt skede medverka i planarbetet, det vill säga
när detaljplanarbete påbörjas för att få med befintliga ledningar i
planeringsunderlaget. På så sätt kan oförutsedda hinder i planeringen som
berör Skanovas nät undvikas för att få en smidigare och snabbare
planprocess.
.
För ledningssamordning kontakta Skanovas Nätförvaltning för det aktuella
området på tfn 08-901 00 eller till undertecknad.
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas
på plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se
Med vänlig hälsning

Kenneth Byström

Säte: Stockholm
Org.nr: 556446-3734

Sidnummer

1 (2)
Datum

Handlingsnr

2020-08-13

Jämt20/710/20301

Östersunds kommun
samhallsbyggnad@ostersund.se

Svar på programsamråd detaljplan
Styckmästaren 2 mfl, Blomstergården,
Östersunds kommun

Dnr: P 2018-15

Jämtkraft Elnät AB
Jämtkraft har anläggningsdelar i form av
lågspänningskablar och mellanspänningskablar i
detaljplaneområdet.

Kontakt:
Håkan Åsander,
e-post:

Genom ”www.ledningskollen.se” kan kostnadsfritt
kartor för översiktlig planering erhållas.
För mer exakt lägesbestämning kan även kabelutsättning
beställas via samma tjänst.

Urban Persson
E-post:

Elanläggningar omfattas av säkerhetskrav och
bestämmelser.
Brännbar byggnad eller brännbart upplag får ej uppföras
närmare än 5 m från en Nätstation.
Skulle någon ej brännbar byggnad komma närmare än 5
meter från nätstationen så är det ok för Jämtkraft.
Men, vi önskar ett fritt utrymme på 4 meter runt
nätstationen där våra kablar går in för att anslutning av
nätstationen samt även kablar som matar till de olika
kvarteren, samt fritt arbetsområde för att kunna betjäna
nätstationen vid arbete i nätstationen.
Storleken på en nätstation är ca 3x5 m
En eventuell plats för en nätstation bör planeras
någorlunda centralt detaljplanområdet då utredning
pågår för att placera nätstationen för området i
tegelbyggnaden inte är klar.
/Urban

Postadress
JÄMTKRAFT
Box 394
831 25 Östersund

Besöksadress
JÄMTKRAFT
Kyrkgatan 21

Telefon
063-14 90 00 (växel)
Telefax
063-10 64 41

E-post
lantmateri@jamtkraft.se
Webbplats
http://www.jamtkraft.se

Sidnummer

2 (2)

Jämtkraft AB, Fjärrvärme
Det finns viktiga stamledningar för fjärrvärme inom
detaljplaneområdet samt pumpstation. /Mikael Lindvall

Jämtkraft AB, Elproduktion

Besöksadress
JÄMTKRAFT
Kyrkgatan 21

Handlingsnr

2020-08-13

Jämt20/710/20301

Kontakt:
Jerker Snell,
e-post:
Malin Olofsson,
e-post

Kontakt:
Yvonne Berglin,
e-post:

Inga synpunkter. // Yvonne

Postadress
JÄMTKRAFT
Box 394
831 25 Östersund

Datum

Telefon
063-14 90 00 (växel)
Telefax
063-10 64 41

E-post
lantmateri@jamtkraft.se
Webbplats
http://www.jamtkraft.se

Ärende:
Datum:
Bilagor:

VB: Underrättelse om programsamråd för Blomstergården
den 26 augusti 2020 10:05:34
image002.png
image003.png

Från: Östlund, Christel
Skickat: den 26 augusti 2020 09:25
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Sv: Underrättelse om programsamråd för Blomstergården
Hej!
Swedavia, Åre Östersund Airport har granskat ärendet och flygplatsen kan meddela att vi inte har
något att erinra på angivet byggärende.
Vi har tittat på eventuell negativ påverkan vad gäller flygbuller och även ur ett
flygsäkerhetsperspektiv.
Vänligen,
Christel

Christel Östlund
Safety Manager
Åre Östersund Airport

Swedavia AB
Åre Östersund Airport
832 96 Frösön
Tel växel: 010-109 56 00 Fax: 010-109 56 09
www.ostersundairport se
Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-postmeddelande.

Privatperson 1

Joakim Rudgård
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

admin.planochbygg
den 8 juni 2020 08:35
Joakim Rudgård; Maria Boberg
VB: Ang. Blomstergården Karlslund 1:32

Från:
Skickat: den 5 juni 2020 19:31
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Kopia:
Ämne: Ang. Blomstergården Karlslund 1:32

Hej!
Jag bor tillsammans med min familj på Genvägen
i Östersund, och såg en skiss över den nya
stadsdelen "Blomstergården" (Karlslund 1:32) kvarter 7-8 , på ÖP:s hemsida (20200605). Enligt den
skissen så riskerar områdets lummiga och gröna miljö att förstöras. Även trafikflödet efter
Genvägen riskerar att öka ytterligare, och svårigheten att kunna ta sig ut på Genvägen från
tomterna på den västra sidan av gatan kommer att förvärras. Buller och ljud kommer att öka,
frågan är hur mycket?
Jag vill med detta brev komma in med några synpunkter redan tidigt i processen så att
förändringarna blir både enklare och billigare att genomföra.
1. Den viktigaste synpunkten från vår sida är att familjens utsikt kraftigt kommer att försämras. När
vi köpte vår tomt var några av de viktigaste anledningarna; grönskan, lugnet och närheten till
stadens möjligheter. I stället för att ha utsikt från vårt sovrum och kök mot en grön fond,
bestående av skog, gräs, blommor och medföljande djurliv, så kommer flera radhus att byggas
precis på andra sidan gatan enligt den plan/skiss som publicerats på
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jhGBd-00018I3z&i=57e1b682&c=x4W1fHiMHoykQ6MHXzN1a47BwyDdUlPPjSk0Ua5LZbBWLBg2kNrMi3euy2NUcpf3fKbsYle0GK1ayOGgjnKPB9aqqEfZtZUiP4yzVnWJoYKGfNw1RlcCxRANg tHFHz-KbiYjKX9IJICWB484P3HGrJIGHR1lZLglGXEAFPYjXog4-r2GJgRqEcTDHUhYYhCTbtQMSBWFheC fBvqcA. När jag vaknar på
morgonen tittar jag kanske in i någon annans bostad i stället för att se en ridå av gröna blad och
ett rådjur som är ute på äventyr. Inte särskilt roligt. Det liggande förslaget innebär att hela vår
fastighet blir HELT omringad av olika grannar och den enda riktningen med naturnärhet kommer
att gå förlorad. Här måste Östersunds kommun tänka i andra banor och ta hänsyn till fler
perspektiv. Jag är säker på att ni kan lösa detta problem.
För några år sedan när flyktingvågen sköljde in över vårt land, så ställdes flera Attefallshus ut runt
om i Östersund. Några av dessa ställdes ut på andra sidan av Genvägen (Blomstergården). På
grund av att det fanns en skogsridå mellan oss och dessa hus tycker min familj att det har fungerat
riktigt bra trots allt. Visst kan man se rakt in i även dessa hus (på vintern, inga löv), men då får man
1

Privatperson 1,
komplettering

Ärende:
Datum:

VB: Blomstergården Karlslund 1:32
den 11 augusti 2020 14:05:14

Från:
Skickat: den 11 augusti 2020 12:49
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Blomstergården Karlslund 1:32

Hej!
Här kommer jag som sakägare med några kompletterande synpunkter till
planprocessen kring "Blomstergården". Som jag skrev tidigare behöver definitivt
trafiksituationen för Genvägen ses över med tanke på den stora mängd nya bostäder,
ny grundskola och ny förskola som skall etableras. Dessutom har jag fått information
om att kommunens egna ”Vård- och omsorgsförvaltning” i närtid kommer att flytta in i
sina nya lokaler i Solliden. Allt detta tillsammans kommer att öka belastningen på en
redan hårt trafikerad väg. Denna översyn/beräkning behöver göras relativt omgående
för att processen inte skall bli onödigt försenad.
Min andra synpunkt gäller grönområdet på andra sidan Genvägen (sett från Genvägen
och grannskap). Jag har sedan tidigare förordat (läs gärna igen) att det behövs
paras åtminstone en skogsridå mellan Genvägen och de nya bostadsområdena för att
känslan av grönområde och allékänslan skall bevaras för oss boende på andra sidan
Genvägen samt för de passerande. Jag inser nu att det blir svårt då avståndet mellan
närmaste fastighet och Genvägen är allt för litet. Därför behövs bostadslängan närmast
Genvägen tas bort eller flyttas i sin helhet (se bild nedan för vilka bostäder som avses).

Om ni har några frågor kring mina synpunkter är det bara att kontakta mig på:
(säkrast) eller på mobil:
Vänligen,

PS Bekräfta gärna att ni tagit emot detta mail.

Privatperson 2

Joakim Rudgård
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

samhallsbyggnad
den 14 juli 2020 10:54
Joakim Rudgård; Maria Boberg
VB: Boendesituationen på genvägen nu och sen?! Gäller Blomstergården, inkom via Flexite
200712 med ärendenummer KC202073186

Från:
Skickat: den 14 juli 2020 10:52
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Boendesituationen på genvägen nu och sen?! Gäller Blomstergården, inkom via Flexite 200712 med
ärendenummer KC202073186

Hej
Vi bor på genvägen och är inte alls nöjd över planerna på blomstergården. Varför ska man trycka in så
många bostäder på så liten yta. Direkt vid vägkanten!! Redan nu är genvägen otroligt trafikerad och för oss
som måste backa ut på genvägen så är trafiksituationen redan nu besvärlig och nästan ohållbar visa tider
under dagen. Det är tung trafik som går på genvägen och trafiken har ökat under åren. Det orsakar även
damm och skit från vägen som inte är så rolig. Hur kommer ni lösa trafiksituationen samt buller från
ytterligare ökad trafik? Det är många barn som bor i området som cyklar och går till skolan och har
aktiviteter som de ska till. Vi känner stor oro då vi redan nu upplever ökad trafik. Hastigheten på den raka
vägen hålls inte heller av bilisterna. Vi vill ha svar på om ni tänker ngt på de boende som redan bor här
eller om det nu bara tänker på de bostäder som ska byggas.
Kan ni bemöta oss som bor här med ngt som gör att vår situation kan förbättras. Försöka få ner trafiken
främst få bort onödig trafik, Tung trafik bör dirigeras annan väg, Bullerplank mer farthinder,
hastighetskamera! Hjälp oss till en bättre boende situation!!!!!!
/

1

Privatperson 3

Privatperson 4

Ärende:
Datum:

VB: Synpunkter på planprogrammet ang Blomstergården i Östersund.
den 6 augusti 2020 10:47:20

-----Ursprungligt meddelande----Från:
Skickat: den 6 augusti 2020 10:04
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Synpunkter på planprogrammet ang Blomstergården i Östersund.
Hej!
Här kommer några synpunkter på planområdet Blomstergården.
°   Bra placering av förskolan. Vi förutsätter att hastighetsbegränsningen blir låg runt hela detta kvarter,
rimligen 20 km/tim.
°   Bra att ÖSK-vägen inte fortsättningsvis tillåter genomfart för biltrafik till Arctura! Tidvis är det nu mycket
trafik på ÖSK-vägen varav en del bilar kör mycket fort.
°   Högst 2 -våningshus inom kvarter 7 och 8 som är planerat är bra!
°   Bra ide med växthus och dess placering. ( möjlighet till samodling för kringboende? )
Följande tycker vi bör ändras:
°   I kvarter 5 och 6 bör hushöjderna begränsas mer, förslagsvis till högst 3 våningshus. Högre hus påverkar
negativt sommarkvällssol till allmänna grönområdet och boende i angränsande område.
Östersund 2020-08-06

Privatperson 5

Ärende:
Datum:

VB: "Blomstergården", kv Styckmästaren 2 mfl
den 10 augusti 2020 09:15:36

Från:
Skickat: den 9 augusti 2020 15:34
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: "Blomstergården", kv Styckmästaren 2 mfl

Hej,
Här kommer synpunkter gällande programförslaget avseende rubr. objekt.
Det är bra att kommunen har planer för den gamla slakteritomten. Sedan slakteriet lade ner
verksamheten för snart 20 år sedan har det varit diverse mindre företag som haft olika
verksamheter inom området. Bitvis har det sett rätt förfallet och ruffigt ut, med byggnader som
stått tomma länge, diverse bråte inom området osv.
Som boende i området ser jag positivt på planerna att bygga bostäder på den gamla
slakteritomten.
Däremot är jag inte lika positiv till exploateringen av Karlslund 1:32 som innefattar bla
kulturhistoriska byggnader (en äldre villa och ett uthus) med ett tillhörande grönområde. I detta
parkliknande område finns det ett stort antal äldre, mycket vackra tallar, och även stora vackra
björkar och aspar som absolut bör bevaras.
Äldre tallar har alltid funnits i Karlslund och i området Eriksberg, även i Björkbackaparken, och
bidrar starkt till områdets trivsel och trevliga karaktär.
När ”Stadsdel Norr” exploaterades sparades tyvärr inte många av de äldre tallarna, vilket
resulterade enligt min mening i ett totalt karaktärslöst och charmlöst bostadsområde.
Det misstaget med att ta bort äldre tallar och träd får absolut inte upprepas.
Östersund behöver bevara de få parker och grönområden som finns kvar.

Enligt programmet ska nybygget gå i harmoni med omgivningarna och befintlig bebyggelse.
Befintlig bebyggelse i området är de sk ”engelska radhusen” eller i folkmun benämnda som
”karamellhusen” bestående av 3 st huskroppar med adress Lägdevägen, kv Fjällämmeln 2.
Radhusen är byggda 1950-1951.
Fortsätter man Genvägen bortöver så består området fram till korsningen ÖSK-vägenTannhöjdsvägen av mestadels mindre fristående enplansvillor byggda slutet av 40-talet och
början av 50-talet, kv Älgen. Längre bort på Genvägen är det tvåfamiljsvillor som också är
byggda under samma tidsperiod.

Det är enligt min mening inte förenligt med befintlig bebyggelse att då uppföra byggnader som
har fler än två våningar efter Genvägen. Enligt programbeskrivningen skulle det byggas 2

våningar plus en våning till i området som kallas kv 7 och 8. Enligt illustration sid 28 i
programbeskrivningen har husen 3 våningar plus vindsvåning vilket inte alls går i harmoni med
husen på andra sidan Genvägen. Dessutom ser husen ut att ligga direkt på trottoaren…
Bättre är att i det området erbjuda småhustomter där de sk Attefallshusen finns idag, eller bygga
så kallade Bo Klok hus, lika de som finns vid Mjälle, Frösön. Den typen av hus skulle bättre smälta
in i områdets befintliga omgivningar och miljö.
Bygge av förskola. Det är enligt min mening inte nödvändigt då det redan finns flera förskolor i
närområdet.
*Förskolan Hjorten på Samuel Permansgatan
*Förskola på Litsvägen
*Förskola på Stadsdel Norr
*Förskola på Remonthagen
*Förskola på Solliden
Alla dessa förskolor ligger inom bekvämt gång- och cykelavstånd.
Enligt programbeskrivningen ska den nya stadsdelen bidra till ett minskat bilberoende.
Vi som redan bor i området har i många år i kontakt med kommunen påtalat den alltmer ökande
trafiken på Genvägen som idag tillhör en av stadens mest överbelastade och hårdast trafikerade
gator. Medborgarförslag har skickats till kommunen (Dnr 1386/2017) avseende bla begränsning
av tung trafik efter Genvägen men ingenting har sedan dess hänt i ärendet. Tvärtom har trafiken
ökat ännu mer på dessa 3 år sedan förslaget lämnades in. Önskemål om att sänka
hastighetsbegränsningen till 30 km/h har också framförts. Enligt programbeskrivningen ska det
nya bostadsområdet få en hastighetsbegränsning på just 30 km/h! Varför inte införa samma
begränsning i hela området, även på Genvägen? I dagsläget har kommunen helt tappat greppet
om biltrafiken i Östersund som bara ökar okontrollerat år efter år.
I programbeskrivningen finns ingen risk- och konsekvensanalys alls nämnd vad avser den
befintliga trafiksituationen på Genvägen som ibland ter sej smått kaotisk. Ett bra exempel på en
farlig trafiksituation är bla i samband med sopbilens runda i området. Ett annat exempel är när
boende efter Genvägen ska backa ut med bil från sin fastighet. I informationen finns det inritat
ett parkeringshus för 450 st bilar, hur har ni tänkt lösa den redan smått kaotiska trafiksituationen
som redan är? Och är barnfamiljer beredda att bosätta sej vid en så pass hårt trafikerad gata som
Genvägen?
I programbeskrivningen framstår Litsvägen som den mest trafikerade gatan i området vad gäller
trafikbuller mm. Detta är helt felaktigt, Genvägen är betydligt mer hårt trafikerad än Litsvägen,
även vad gäller tung trafik.
Hoppas att ni kan ta till er av synpunkterna ovan.
Hela projektet verkar vara bra men lite väl överambitiöst i vissa delar.

Med vänlig hälsning

Privatperson 6

Till ÖSD kommun, Samhällsbyggnad

Synpunkter inför programsamråd för Styckmästaren 2, m.fl.
Blomstergården
Östersunds kommun
Trafik
Genvägen är förnärvarande en “allfartsväg” för att förflytta sig från de södra och östra stadsdelarna
till de västra och norra. I dagsläget går det mycket tung trafik på Genvägen.
Vid rusningstrafiken på morgonen är det mycket svårt att komma ut på vägen från de äldre villorna
efter Genvägen, det kommer bil på bil och väldigt få håller den skyltade hastigheten. Så här har det
varit sedan Pampasvägen byggdes. I och med att det nya stadsdelen ska byggas så kommer det bli en
helt orimlig trafiksituation. Infrastrukturen måste lösas innan något bygge av den nya stadsdelen
överhuvudtaget kan börja byggas.

Boendemiljö
Enligt förslaget och illustrationskartan över Blomstergården att de nya bostäderna ska byggas i så
nära anslutning till Genvägen är inte försvarbart. Blomstergården är ett väldigt grönt och lummigt
område och så måste det få förbli. Vi är för att det byggs på det gamla slakteriområdet men ej att
det byggs hus alldeles intill Genvägen enligt illustrationskartan.
Däremot var det tidigare förslaget där parkområdet behålls och förskola byggs mot Genvägen
mycket bra förutom att de planerade husen nära Genvägen mot ÖSK-uppfarten samt i början av
vägen ej byggs. Parkmark, träd och grönområden behövs!!!! av många olika anledningar. Ett grönt
lummigt område ger en mysig och trivsam boendemiljö och området behåller sitt attraktionsvärde.
Vi anser inte att förslaget överensstämmer med kommunens vision om ett gott boende och en god
trafikmiljö!

Slutsats
Lös infrastrukturen!
Bygg inte bostäder nära Genvägen med placering enligt illustrationskartan!
Östersund 2020-08-12
Med vänliga hälsningar
, boende på Genvägen

i Östersund

Privatperson 7
Östersunds kommun
Samhällsbyggnad
83182 Östersund

Östersunds kommun, synpunkter på ”Program för Styckmästaren 2 m fl
BLOMSTERGÅRDEN”

Betr. rubr. ”Program för Styckmästaren 2 m fl”, som det presenteras i den 3D volymstudie på
kommunens hemsida, anser vi att den är otydlig gällande höjd och storlek samt byggnaders
inplacering i förhållande till markplanet. 3 D animationen för området bör vara mer
verklighetstroget för att kunna få en rättvisande bild av utformningen avseende byggnaders
placering i höjd och sidled sett utifrån ett mänskligt öga.
Enligt ”Situationsplan med föreslagna våningsantal” anges antalet våningar på respektive
huskropp. Dessa anser vi vara alltför höga!
I textdelen av den nu aktuella planen framhålles vikten av att den nya bebyggelsen i
görligaste mån skall harmoniera med den befintliga omgivande bebyggelsen och naturen.
Genomförs byggnationerna enligt den rubricerade planen kommer detta inte att
förverkligas!
Området är hårt exploaterat gällande huskroppars interna placeringar men även
höjdmässigt. Detta förhållande harmonierar inte med Östersunds intention att vara en ljus
och luftig stad, vilket ska attrahera ev. nya invånare.
Ovanstående synpunkter är viktigt för oss som varande närboende. Horisontlinjen mot Ås
kyrka och bygden däromkring var en gång en starkt bidragande orsak till vårt val av boende,
vilket kommande förslag till utformning helt kommer att utraderas!
Det nu aktuella planområdet skulle vinna åtskilligt om höjden på huskropparna hålls nere!
Utifrån ovanstående synpunkter hoppas vi få gehör för våra tankar. Vi ser fram emot ett gott
samarbete kring områdets utformning.
Östersund 2020‐08‐12
Vänligen
, Stövarvägen
,

, 83143 Östersund.

Privatperson 8

Ärende:
Datum:

VB: Trafiksituationen på Genvägen
den 17 augusti 2020 07:53:59

Från:
Skickat: den 13 augusti 2020 22:07
Till: KC <kundcenter@ostersund.se>
Ämne: Trafiksituationen på Genvägen
Hej !
Mitt namn är
, boende på Genvägen
. Våren 2017 skickade jag in ett
medborgarförslag om begränsning av tung trafik på Genvägen, mer än 70 hushåll skrev under
förslaget. Det svar vi fick av Florian Beck mfl var att man sänkt hastigheten till 40 km/h samt att
den planerade expresscykelvägen automatiskt skulle lösa problemet med tung trafik.
När nu Blomstergården projekteras, vilket är mycket positivt med tanke på vilken fasansfullt ful
arkitektur tidigare slakteriområdet utgjort, är det av stort intresse att fråga ansvariga hur man
tänker lösa ytterligare trafikbelastning och genomfartstrafik på Genvägen. När jag studerar
projektet kan jag inte någonstans se någon konsekvensanalys av ytterligare bostäder och därmed
ökad trafik.
Expresscykelvägen har gjort Genvägen smalare, men tyvärr ej bidragit till minskad trafik.
Jag vill att ansvariga trafikplanerare motiverar och förklarar för mig och övriga boende på
Genvägen varför
24 meters långtradare och timmerbilar måste passera utanför vårt radhus dagligen, med början
redan vid 7-tiden på morgonen. Jag utgår från att förarna kör på GPS för att ta sig till/från
Odenskogs industriområde. För mig är det helt naturligt att den trafiken ska ledas på E 14 till
Lillängerondellen för att minska buller och störningar. Detta åstadkommer man inte genom att
sänka hastigheten på Genvägen utan endast genom ett FÖRBUD MOT TUNG TRAFIK.
Tacksam för svar på hur ansvariga tänker lösa problematiken.
Mvh

Privatperson 9

Ärende:
Datum:

VB: Styckmästaren, Blomstergården
den 17 augusti 2020 08:54:10

Från:
Skickat: den 15 augusti 2020 12:31
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Styckmästaren, Blomstergården
Synpunkter inför programsamråd för styckmästaren 2, m fl. Blomstergården, Östersund
Trafikmiljön längs Genvägen är dålig redan nu vissa tider på dygnet.
I min bostad på
(längs med Genvägen) blir jag störd av buller.
Kan tänka mig att boende i de planerade bostäderna rakt över gatan kommer kunna uppleva
samma sak.
Föreslår följande:
Att de nya husen inte byggs i omedelbar närhet till Genvägen, utan dras in åtminstone 20-30
meter från Genvägen.
Undvik kraftig förtätning vid nybyggnation, det blir mycket trevligare om det är lite öppet, med
gröna områden.
Utred trafikmiljön mycket noga! Tänk även på var Ica Maxi ligger och att många handlar där
oavsett var i stan de bor.
Efter Rådhusgatans förändring genom åren blev har den blivit mindre vänlig att använda vid
genomfart.
Genvägen och Krondikesvägen har blivit ett bra alternativ för många att använda vid genomfart i
Östersund.
Med vänlig hälsning

Hämta Outlook för iOS

Privatperson 10

Joakim Rudgård
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

admin.planochbygg
den 2 juli 2020 09:22
Joakim Rudgård; Maria Boberg
VB: Byggnader;

Från:
Skickat: den 1 juli 2020 18:59
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Byggnader;
Hej. Jag har ett litet förslag angående bygget på s.k slakthusområdet. Ett hotell på området skulle säkerligen ge ett
ökat nyttjande av både fotbolls arenan, hockey och gymnastik och naturligtvis även skidor och bandy. Jag vet att
svenska hockey förbundet skulle lägga träningsläger för landslagen och tv pucken om närheten till ett hotell fanns,
det framkom vid Tre Kronors tränings vecka och landskamper mot Norge inför vm förra året. Man vill undvika
bussandet mellan hotell och arena.

1

Privatperson 11

Klassificering nivå 3

Detaljplan

Innehåll

Information till kommunen

Klassificering, avdelning

SB Plan och Bygg

Besvara ärende, Svar från
kundcenter

Till PoB

Prioritet

Normal

Privatperson/Företag

Privatperson

Maxtid (1-3 dagar)

2

Manuell sekretess, Ja/Nej

Nej

Inkommit via

E-post

Notering, KC

Ingen notering

Sekretess, Ja/Nej

Nej

Beröm och klagomål
Nuvarande aktivitet(er)
Aktivitet: Besvara (förvaltning)
Ärendestatus: Besvara (förvaltning)
Ankom datum: 2020-07-03 klockan 07:54:05 (Antal ärendedagar sedan ankomst: mindre än en dag)
Förfallodatum: 2020-07-07 klockan 07:54:05
Ansvarig(a): Joakim Rudgård
I retur: Nej
Omdirigerad: Ja
Kommentar kring omdirigering:
Logga in - Öppna flexite och se alla ärenden

ACCEPTERA - Acceptera och besvara ärendet
OMDIRIGERA - Omdirigera ärendet till användare på din avdelning eller rapportören på Kundcenter
MEDDELANDE - Skicka ett meddelande om ärendet till annan användare eller rapportören på Kundcenter
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Privatperson 12

Kommentarer till Program för Styckmästaren 2 m fl Blomstergården
Dnr KS

00338‐2019

Dnr MSN

00954‐2018

Dnr ByggR

P 2018‐15

Undertecknad har följande kommentarer till programsamrådet för Blomstergården:
Inom området ligger gården Lägden, som i kulturmiljöinventeringen har beskrivits ”med trolig
historisk koppling till handelsträdgårdsområdet”. För det första har aldrig handelsträdgård bedrivits
på platsen, utan det har varit stadens, senare kommunens plantskola för uppdrivning av plantor för
stadens planteringar. För det andra kopplas husen till plantskoleverksamhet först 1937 då staden
inköper gården för att anlägga plantskolan. Det är som sagt resterna av gården och sommarstället
Lägden. Bostadshuset är uppfört på 1870‐talet, troligen efter ritningar av Carl Anton Lignell på
Karlslunds gård. Uthuset är uppfört 1880 och det fanns tidigare ytterligare en ekonomibyggnad,
ungefär lika stor, i vinkel till den kvarstående, ungefär där den nordligaste radhuslängan i kv. 8 i
programmet är inritad. Den första byggnaden på platsen var ett sommarnöje söder om nuvarande
bostadshus nära nuvarande Genvägen. Det huset uppfördes på 1860‐talet av boktryckare Carl
Magnus Berg (1824‐1881). Även de kvarvarande byggnaderna uppfördes av Berg och stället bar som
sagt namnet Lägden. Det har givit namn åt närliggande gatan Lägdevägen. De två radhuslängorna
närmast norr om Lägden i kv. 7 i programmet borde strykas eftersom de märkbart inkräktar på
gårdstomten och möjligheten att uppleva platsen. Likaså bör det nordligaste huset i längan längs
Genvägen strykas, av samma anledning. Den längan står f.ö. på platsen för sommarnöjet.
Lägden ingår som en pusselbit i egendomarna som låg (och till stor del ligger) på rad från norr till
söder i sluttningen på ungefär samma avstånd från staden: Lugnet, Eriksberg, Lägden, Karlslund,
Ekbacken, Björkbacka, Lövberga och det litet yngre Lövsta. För att rätt förstå deras historia och varför
de hamnat där de hamnat bör man lämna närområdet runt Lägden ifred.
Parkytorna i programmet är dessutom för små för befolkningsmängden, enligt all tillgänglig
forskning.
En slutsats av resonemanget är också att området bör benämnas Lägden, inte det nykonstruerade
Blomstergården. Lägden har området hetat (och heter) sedan 1860‐talet!

Med vänlig hälsning

