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Program för Stocke 4:1 m.fl 
Frösö Park 
Östersunds kommun 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Programmet har varit utskickat för programsamråd under tiden 28/8-2017 – 
25/9-2017. Programhandlingarna utgjordes av planprogrammet, en miljö-
konsekvensbeskrivning samt andra relevanta utredningar. Till förslaget 
hörde även markägarförteckning. 
 
Samrådsbrev har sänts till berörda sakägare, myndigheter, organisationer 
och kommunala förvaltningar. Programhandlingarna har funnits tillgängliga 
på kommunens hemsida samt på Länsbiblioteket och i Rådhusets reception. 
 
Annons om programmet och samrådsmöte var infört i ortstidningarna den 
26 augusti. 
 

PROGRAMSAMRÅDSMÖTE 
Ett samrådsmöte i form av Öppet hus hölls i Rådhuset torsdagen den 7:e 
september kl 17-20. Där fanns en utställning av programförslaget. Korta 
föreläsningar hölls om förslaget och det fanns möjlighet att ställa frågor och 
diskutera förslaget med representanter från Östersunds kommun, Frösö Park 
samt de arkitekter som tagit fram underlagsmaterial till programmet.  
 
Vid samrådsmötet i form av Öppet hus deltog 40-50 personer. Synpunkter 
och frågor som togs upp berörde främst trafik; Vilka trafikflöden samt 
störningar, i form av byggtrafik, genererar en ny stadsdel och vad får det för 
konsekvenser i form av belastning på bl.a. Stockevägen, Vallaleden och 
Frösöbron? Några personer var frågande till lämpligheten att bygga bostäder 
invid en flygplats och några gav positiv respons kring föreslagen arkitektur.  
 

PROGRAMYTTRANDEN 
30 skriftliga yttranden har inkommit till miljö- och samhällsnämnden. 
Yttrandena sammanfattas och besvaras temavis nedan. De återges också 
separat under rubrikerna Statliga och regionala myndigheter och 
organisationer, kommunala förvaltningar och bolag, övriga remiss-
instanser, sakägare, samt övriga - ej sakägare från sidan 28 och framåt.  
 
Samrådsyttrandena berör främst: 

- Programförslagets konsekvenser på trafiken både lokalt kring Frösö 
Park samt in till centrum. Yttrandena berör farhågor kring kapaci-
tetsproblem i infrastrukturen, ökad bullerpåverkan, minskad 
trafiksäkerhet samt omgivningspåverkan upplevelsemässigt.  

Dnr Ädh 1188/2014 
Dnr ByggR:   P 2014-31 



2 

 

- Frågor kring hantering av föroreningar inom programområdet 
- Programförslagets påverkan på natur- och rekreationsvärden.  
- Programförslagets påverkan på landskapsbilden 
- Flygets eventuella bullerpåverkan på nya bostäder samt risk för 

inskränkningar för Swedavias verksamhet.  
- Risk att utbyggnaden innebär inskränkningar för jordbrukets 

verksamhet.  
- Behov av förtydliganden kring omhändertagande av dagvatten.  
- Information kring behov av befintlig teknisk försörjning samt behov 

av utbyggnad.  
 
Utöver detta framförs synpunkter och frågor kring detaljer gällande 
förslagets innehåll, utformning och genomförande.  
 

Förordnanden 
 
Riksintresse för kommunikation 
Länsstyrelsen, Swedavia, Trafikverket anser det viktigt att kommunen i det 
fortsatta arbetet tar hänsyn till riksintresseområdet för flygplatsen samt 
flygplatsens influensområden för flyghinder, flygbuller och elektromagnet-
isk strålning för att säkerställa att flygplatsens behov inte påtagligt försvåras 
i och med planerad exploatering  Detta är speciellt viktigt i den del där 
planområdet ligger inom riksintresseområdet för flygplatsen och för de 
bostäder som planeras nära influensområdet för flygbuller.  
 
Swedavia framför att gällande tillstånd för flygplatsen ska beaktas vid 
fortsatt planeringsarbete och förtydligar gällande influensområdet för 
flyghinder att bebyggelse högre än 20 meter kräver samråd med flygplatsen. 
I de norra delarna av programområdet bör ny grönstruktur inte överskrida 
höjden på den befintliga. Risken för elektromagnetisk strålning och 
störningar på luftfartens navigeringshjälpmedel, kommunikations- och 
radarsystem ska beaktas. 
 
Trafikverket har även pekat ut väg 609 (Rödövägen) som riksintresse. Detta 
enligt kriteriet vägar som förbinder kommunikationsanläggningar av riks-
intresse. Väg 609 utgör en del av anslutningen från E14/E45 till flygplatsen. 
 
Samhällsbyggnads ställningstagande:  
I programförslaget tangerar planerade bostäder influensområdet för flyg-
buller. Utifrån detta kommer gränsen för bostäder att studeras i detalj inom 
fortsatt planprocess.  Samhällsbyggnad förutsätter att Swedavia inom 
fortsatt planprocess informerar om det finns funktioner inom flygplatsen 
som innebär risk för elektromagnetisk strålning för nya bostäder, likaså om 
förslaget i sig innebär risk för störningar på flygplatsens navigeringshjälp-
medel eller kommunikations- och radarsystem. Samhällsbyggnad beaktar 
Swedavias flyghindersbegränsning gällande höjder för bebyggelse och 
grönstruktur.  
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Riksintresse för totalförsvar 
Försvarsmakten meddelar att delar av den presenterade bebyggelsen i 
planprogrammet kan komma att påverka riksintressen för totalförsvarets 
militära del som omfattas av sekretess, med stöd av 3 kap. 9 § Miljöbalken 
(MB).  För att undvika eventuell påtaglig skada på riksintressen som 
omfattas av sekretess bör Försvarsmakten samrådas med vid fortsatt 
detaljplaneläggning av området. 
 
Samhällsbyggnads ställningstagande:  
Samhällsbyggnad beaktar detta och kommer samråda med Försvarsmakten 
inom fortsatt planprocess.  
 
Vattenskyddsområde 
I programmet anges att det för närvarande pågår en översyn om en eventuell 
utökning av Minnesgärde vattenskyddsområde. Vatten Östersund känner 
inte till något sådant arbete. 
 
Samhällsbyggnads ställningstagande:  
Samhällsbyggnad avser att ta upp frågan om ett eventuellt behov av 
utökning av Minnesgärde vattenskyddsområde vid en framtida revidering av 
föreskrifterna för vattenskyddsområdet.  

Kulturvärden, Landskapsbild 
 
Kultur- och fritidsnämnden framför att det är viktigt att ta hänsyn till 
besöksmål och verksamheter i planområdets närhet så som Sommarhagen, 
Frösövallen, Frösökyrka, Stocke titt, Frösö hembygdsförening, Kungs-
gården o.s.v, för att göra området än mer kulturellt attraktivt. 
 
De framför att det är en intressant idé att använda M/S Thomée som en del 
av kollektivtrafiken, men det är inte på något sätt utredd.   

 
De påpekar också att planen beskriver konsthallen LAT63 som en perma-
nent konsthall, där bör påpekas att verksamheten enbart drivs årligen i 
projektform och kan i nuläget inte betraktas som en permanent verksamhet. 
 
Frösö Hembygdsförening framför att programområdet omfattar mycket 
stora kultur- och landskapsbildsvärden som är viktiga att ta tillvara på ett 
bra sätt. Planprogrammet är mycket ambitiöst när det gäller kultur och miljö 
men Hembygdsföreningen ser risker gällande bebyggelsens påverkan på 
viktiga vyer och landskapsbild bl.a. från de klassiska utsiktspunkterna från 
Frösö kyrka till Stocke Titt. 
 
Merparten av bebyggelsen verkar inte komma att störa de klassiska vyerna 
men däremot känner Hembygdsföreningen en stor tveksamhet mot 
bebyggelse inom två delar av området: 

‐ Bostadshusen i 4-5 våningar som föreslås i området mellan 
golfbanan och Kungsgårdsvägen bör inte överstiga 2-3 våningar för 
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att vyerna från Stocke Titt, och från vägen förbi Stocke, ska behålla 
den etablerade landskapsbilden med åkermarkens övergång till skog. 

‐ Det villakvarter som inramas av Risevägen, Kungsgårdsvägen, skol- 
och förskoletomt samt golfbana bör utgå då det bryter övergången 
mellan öppen mark (golfbana) och barrskog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hembygdsföreningen bifogar en bilaga med kulturvärden som inte tas upp i 
planen men som skulle kunna bidra till att Frösö Park blir den goda 
boendemiljö som man strävar efter.  
 
I fem yttranden från privatpersoner framförs oro över bebyggelsens 
inverkan på kulturmiljön och landskapsbilden och hur Storsjöbygden 
kommer att te sig från viktiga utsiktsplatser, däribland från Stockevägen, 
Frösö Kyrka och Stocke Titt. En negativ inverkan på riksintresset för 
kulturmiljö befaras i sin tur också hämma företagsutveckling och turistnäring.  
 
I två yttranden från privatpersoner erinras, i likhet med Hembygds-
föreningens yttrande, mot bebyggelse i anslutning till golfbanan och 
Kungsgårdsvägen: 

‐ Området på båda sidor om Kungsgårdsvägen är unikt ur historie-
avseende och en fantastisk och unik miljö vid in- och utfart mot 
golfbanan, Kungsgården, Frösö skans, småbåtshamnen och odlings-
landskapet etc. Flytta bebyggelsen längre nordväst så att miljön, 
historian och det unika intrycket behålls längs båda sidor om 
Kungsgårdsvägen 

‐ De fastigheter som planeras i stort sett kloss med golfbanan, sydost 
om Kungsgårdsvägen, måste utgå så att tallskog inramar det 
natursköna golfbaneområdet på det sätt den gör idag.  

 
I tre yttranden befaras även att en ökning av trafiken kommer att ha en 
negativ inverkan på landskapsbilden och kulturmiljön på Frösön, mest 
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påtagligt kring Frösö Kyrka. Den riksintressanta miljön med fantastisk 
utsikt över fjällen kommer att störas av många fordon och ökat buller.  
 
Samhällsbyggnads ställningstagande 
Utgångspunkter för planprogrammet har hela tiden varit att skapa en 
levande stadsdel utifrån platsens unika förutsättningar, där kulturmiljö och 
landskapsbild är helt avgörande. Samhällsbyggnad menar precis som Frösö 
Hembygdsförening att det är mycket viktigt att ta tillvara områdets kultur- 
och landskapsbildsvärden. Föreningen pekar ut två områden där man är 
särskilt oroad för den nya bebyggelsens påverkan.  
 
Från Stocke Titt är utsikten över fjällen hänförande och ambitionen är att 
denna upplevelse inte kommer att förändras till följd av områdets exploa -
tering. Stocke Titt ligger på mellan 409 och 411 meters höjd över havet. 
Marknivån kring det översta bebyggelseområdet vid Kungsgårds- vägen 
ligger som mest på 366 meter över havet. Höjdskillnaden mellan de båda 
områdena är alltså mer än 40 meter. Även om det skulle uppföras byggnader 
i fem våningar (ca 15 meters byggnadshöjd) kring Kungsgårdsvägen skulle 
den högsta taknivån fortfarande ligga långt under marknivån för Stocke Titt. 
För att ge ett mjukare mer småskaligt intryck vid entrén in till området, via 
Kungsgårdsvägen, revideras dock programmet så att de föreslagna fler-
bostadshusen på norra sidan av Kungsgårdsvägen ersätts av stadsvillor 
vilket innebär en lägre bebyggelse. Den exakta höjden för dessa (2-4 
våningar) är inte preciserad i programmet utan studeras mer i detalj inom 
fortsatt planprocess.  
 
Gällande bebyggelsen mot Risevägen så kantas den nedre delen av Stocke- 
vägen av uppvuxen skog också här vilket, med hänsyn till höjdskillnaden, 
kommer att dölja bebyggelsen från vägen sett. Marknivån vid vägen är ca 
379 meter över havet strax innan infarten till golfbanan. Huvuddelen av 
bebyggelsen inom det aktuella området föreslås bestå av friliggande och 
sammanbyggda småhus. Några enstaka stadsvillor (2-4 våningar) föreslås. 
Taknivån för ett eventuellt fyravåningshus i den högsta delen av det utpek-
ade området blir ca 378 m ö h (366m + 12m), vilket innebär att byggnaderna 
inte kommer att kunna synas ovan trädtopparna. Tack vare den jämföre-
lsevis branta sluttningen, bevarandet av befintlig vegetation och bebyggel-
sens relativt låga skala bedöms det inte finnas någon risk för att viktiga 
utblickar från Stocke Titt och Stockevägen påverkas negativt av kommande 
bebyggelse.  
 
Den första delen av Kungsgårdsvägens avfart från Stockevägen kommer se 
ut ungefär som den gör idag även efter områdets exploatering. Karaktären 
med öppet odlingslandskap som övergår i barrskog kommer att bevaras och 
det är först längre in vid avfarten mot golfbanan som den nya bebyggelsen 
tar vid. De delar av Kungsgårdsvägen som idag kantas av skog på båda 
sidor kommer efter en exploatering istället att omges av bebyggelse. 
Bebyggelseområdet avslutas dock med en brynzon, där skogen kommer att 
bevaras innan det öppna odlingslandskapet i sydväst tar vid. 
Samhällsbyggnad bedömer att Kungsgårdsvägens karaktär är viktigast att 
bevara där landskapet öppnas upp och vägen kantas av den långsträckta 
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björkallén. Dessa delar berörs inte av bebyggelseområdet utan kommer att 
bevaras intakt på samma vis som idag. Allén är redan idag skyddad i lag 
(Miljöbalken 7 kap. 11 §) och dispens krävs för att få fälla träd.  
 
Bebyggelseområdet mellan Kungsgårdsvägen och Risevägen gränsar mot 
golfbanan i både syd och öst. Med hänsyn till både bostadsområdet och 
golfbanan har ett ca 50 meter brett område med barrskog sparats som en 
övergång. Även väster om bostadsområdet har en brynzon bevarats mot den 
öppna åkermarken. Den exakta utbredningen av de avskärmande skogsri-
dåerna kommer att studeras vidare i detaljplaneskedet, men har efter 
programsamrådet utökats något mot golfbanan samt mot odlingsmarken i 
sydväst.  
 
Ambitionen är att den nya bostadsbebyggelsen i möjligaste mån ska under-
ordna sig det befintliga landskapets karaktär och att det även efter en explo-
atering kommer vara möjligt att uppleva kontrasten mellan skogsbevuxna 
sluttningar och det öppna jordbrukslandskapet närmast sjön. Att mark i 
närheten av golfbanan tas i anspråk för bostadsbebyggelse bedöms i sig inte 
innebära någon väsentligt negativ påverkan på själva landskapsbilden.  
 
Programmet korrigeras med information gällande LAT63. 
 

Natur- och rekreationsvärden 
 
Naturvärden 
Länsstyrelsen saknar en beskrivning av områdets naturvärden i planpro-
grammet. En naturvärdesinventering av hela planområdet bör genomföras 
eftersom området sedan tidigare är oexploaterat och det i närområdet finns 
observationer av brunkulla, gentianor och fåglar.  
 
Det finns fridlysta växter inom området och åtminstone ängsgentiana finns 
inrapporterad till artportalen.se. Vidare finns skyddade småbiotoper (t.ex. 
alléer) inom området. Åtgärder som påverkar dessa negativt kräver dispens 
från artskyddsförordningen. Nödvändiga dispenser ska sökas i tid för att 
undvika lagbrott vid framtida exploatering.  
 
Länsstyrelsen anser att brynzonen mellan bebyggelsen och åkermarken är 
bra och ser gärna att den får bli bredare än de 30-50 meter som anges. 
 
Skogsstyrelsen anger att det finns ett registrerat objekt med naturvärde, 
beläget i den östra delen av området som konstaterats vara av typen 
kalklövskog, (bilaga bifogas). Efter genomförd inventering har området 
genomgått någon form av skötselåtgärder och det är oklart om de 
inventerade värdena kvarstår. Innan eventuell planering av området bör det 
fastställas vilka värden som kvarstår och hur man bäst tar hänsyn till dessa. 
 
Skogsstyrelsen rekommenderar att vid fortsatt planering nyttja möjligheten 
att gynna de sociala värdena genom att planera in rikligt med grönytor, träd 
och träddungar för att skapa en trivsam vistelse- och boendemiljö.  
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En privatperson anser att värdefulla naturområdet skövlas utan grund. Två 
privatpersoner anser att barrskog i anslutning till golfbanan ska bevaras. Se 
även kulturmiljö, landskapsbildsvärden. 
 
Samhällsbyggnads ställningstagande 
En översiktlig inventering av områdets olika vegetationstyper genomfördes 
under 2006 och en landskapsanalys färdigställdes under 2016. Några 
områden pekas ut som särskilt betydelsefulla, bland annat brynzonen mot 
åkermarken, det öppna odlingslandskapet samt området längs stranden, 
vilket också har legat till grund för planprogrammets utformning.  
I planprogrammet påtalas också att det troligtvis kan finnas orkidéer inom 
programområdet eftersom marken är relativt kalkrik.  
 
Under försommaren 2018 kommer en övergripande naturvärdesinventering 
att genomföras för hela området så att ytterligare vägledning kan ges inför 
kommande etappindelning. Fler naturvärdesinventeringar kommer också att 
genomföras inom ramen för respektive detaljplaneprocess. Länsstyrelsens 
information kring förekomsten av värdefulla arter, murar och eventuell 
anpassning tas med till detaljplaneskedet. 
 
I de nordöstra delen av programområdet, söder om Stockevägen, finns det 
område med kalklövskog som Skogsstyrelsen avser. Den aktuella platsen är 
inte aktuell att bebygga och kan enligt planprogrammet bevaras på samma 
sätt som idag. Det utpekade området ägs inte heller av kommunen utan av 
Frösö Golfklubb, som följaktligen ansvarar för skogens framtida skötsel. I 
samband med framtida detaljplaneprocess kommer eventuell påverkan på 
och anpassning till skogsområdet att utredas vidare. 
 
Vad gäller bebyggelsens närhet till golfbanan så utgår man i planpro-
grammet från att ett område med skog ska bevaras mellan de två 
verksamheterna så att den ömsesidiga påverkan minimeras. Den exakta 
utbredningen av skogsområdet kommer att studeras vidare i detaljplane-
skedet, men utökas redan i programskedet något mot golfbanan samt mot 
odlingsmarken i sydväst, så att den genomgående är minst 50 meter bred.   
 
Om området kring Frösö Park bebyggs i enlighet med planprogrammet 
kommer det mycket riktigt att innebära att en del av den befintliga skogen 
ersätts med bebyggelse. I detta område finns dock en unik möjlighet att 
omvandla ett gammalt militärt område till en blandad stadsdel med befintlig 
infrastruktur som bas. Östersunds befolkning växer och det är därför av stor 
vikt att skapa nya bostäder, även på Frösösidan.   
 
Programbeskrivningen kompletteras med mer information kring skyddade 
arter samt på vilket sätt kommunen avser att undersöka områdets 
naturvärden vidare.  
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Rekreation / Friluftsliv 
LRF undrar hur stor andel rekreationsmark inom det aktuella området som 
kommunen idag har till sitt förfogande? Räknar kommunen även in den 
privatägda skogen, bortom det aktuella planområdet, som en möjlighet för 
det rörliga friluftslivet att ha tillgång till?  
 
LRF tror att de inplanerade grönstråken inom området blir passager för att 
komma ned till Storsjön, snarare än rekreationsområden. För att ta sig ned 
till Storsjön blir då troligen också enklast att gena över åkermarken. 
 
Kultur och fritidsnämnden anser det positivt att planprogrammet beaktar 
vikten av närhet till friluftsliv, natur och rekreation. Det är viktigt att ha 
orienteringskartorna inom området i åtanke, framför allt nordvästra delen av 
det planerade bostadsområdet är populärt och viktigt för rekreation och 
friluftsliv; strövarstigar. Planen bör tydliggöra att olika områden på Frösön, 
såsom Sommarhagen, Kungsgårdsviken, Bynäset m.fl. inte tappar sin 
sammankoppling med varandra. Avskärmningar/barriärer ska undvikas.   
St. Olavsleden som går längs Stockevägen och är viktig ur turistiskt 
perspektiv.  
 
Kultur- och fritidsnämnden informerar om föreningen Frösö Västra med 
syfte att driva utveckling av leder på västra Frösön. Lederna ska länka 
samman intressanta utflyktsmål och knyta an till platsernas historia och 
kulturella värden. Föreningen har tagit fram en projektplan med förslag till 
olika leder på västra Frösön, varav två, ”Kungsgårdsviken” och ”Bynäset”, 
kommer att beröras av det planerade nya bostadsområdet. 
 
I planområdets västra del, i anslutning till vägen ner till Bynäset, finns både 
löp- och gångstigar som ansluter till gamla F4:as löp- och skidspår. Här bör 
det skapas ett tydligt grönområde mellan vägen ner till Bynäset och till-
kommande bebyggelse för att dessa löp- och gångstigar inte ska försvinna. 
 
Det är viktigt att ta hänsyn till att hela planområdet anges som Riksintresse 
friluftsliv, MB 3:6, varför barriärer inte ska sättas upp för de gröna och vita 
stråken. Idag drar privatpersoner på eget initiativ skidspår ner till Kungs-
gårdsviken/Medvinden. Hela Kungsgårdsviken är viktigt ur ett friluftspers-
pektiv, där bland annat kanotklubben har sin utgångspunkt och där Kungs-
gården/”våffelstugan” vintertid ett populärt utflyktsmål. I sydvästra delen av 
planområdet finns kultur- och naturstigen Frösö Skans som går över ett 
öppet fält.    
 
I fyra yttranden från privatpersoner boende i närområdet till Frösö, 
inklusive Sommarskogens samfällighet framförs att utbyggnadsförslaget 
innebär att områden med stort natur- och rekreationsvärde kommer att tas i 
anspråk för bebyggelse, bl.a. löpslingor och strövområden som idag används 
av närboende i stor utsträckning. De ifrågasätter hur tillgängligheten till 
rekreationsområden förbättras då den redan är god till områden som nu 
byggs bort med förslaget.  
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I ett av yttrandena framförs att rikskända mountainbikeslingan ”Frösö lång” 
har ett av sina allra finaste partier precis vid tänkt stadsdelsgräns. För denna 
och annan friluftsaktivitet sparas en randzon på ca 30 meter till bebyggelsen. 
Hur berikar det friluftsupplevelsen? 
 
En fastighetsägare framför farhågor om att utbyggnaden innebär att 
allmänhetens tillträde till friluftsliv och rekreation inte kommer att rymmas 
inom Frösö park-området vilket kan medföra att privata markägare drabbas 
av ännu mer intrång och olägenheter där inte allemansrätten åberopas. Den 
frilufts – och rekreationssatsning som utlovas till allmänheten måste kunna 
utövas på Frösö Parks och kommunens mark.  
 
Två privatpersoner framför att utbyggnaden måste anpassas så att de fantas-
tiska rekreationsområdena inte blir överexpanderande och därigenom 
försvinner. Varför inte fortsätta utveckla det unika området till kommunens/ 
Sveriges bästa frilufts- och sportaktivitetsområde och istället låta staden 
förtätas på ett naturligt sätt utgående från stadens centrum föreslås i ett av 
yttrandena?  
 
Ägarna till en fastighet inom Rise by är oroad för att trafiken på den stig 
som trampats upp i anslutning till deras fastighet kommer att utökas på ett 
ohållbart sätt vid utbyggnaden av en ny stadsdel. De utgår från att kommun-
en finner annan dragning av stigen. Ett förslag är att nyttja en stig norr om 
golfbanan, på åkerkantens södra sida, som i öster utmynnar söder om nya 
kyrkogården och där kan anslutas till landsvägens cykelbana. 
 
Samhällsbyggnads ställningstagande 
Planprogrammet har utformats så att det även i framtiden ska vara enkelt att 
ta sig från bostadsområdet till närliggande grönytor. De boende förväntas 
därför först och främst röra sig kring och i bostadsområdet, men också ned 
mot Bynäset och området längs stranden, där kommunen även fortsättnings-
vis kommer att vara markägare. Den privatägda skogen omfattas liksom 
tidigare endast av den generella allemansrätten. 
 
Hela programområdet omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet 
och programmet har till stor del utformats med hänsyn till detta. 
Bebyggelsen är relativt koncentrerad bland annat för att inte ta onödigt 
mycket naturmark i anspråk och för att göra det möjligt att bevara ett brett 
grönområde mot Storsjön. 
 
Inom området finns ett antal grönstråk som är av betydelse både för det 
rörliga friluftslivet och upplevelsen av kulturlandskapet. Den nya stadsdelen 
i öst länkas ihop med Storsjön i väst genom ett antal gröna stråk som dels 
fungerar som passager ner mot sjön, men också bedöms ha ett upplevelse-
värde i sig. Kungsgårdsvägens sträckning genom jordbruksmarken gör det 
möjligt att uppleva det öppna kulturlandskapet på nära håll, samtidigt som 
det är möjligt att ta del av de långväga utblickarna mot fjäll och sjö. 
Området binds också ihop av två tvärgående rekreationsstråk i nordväst-
sydöstlig riktning: strandzonen och brynzonen. Dessa stråk är särskilt 
viktiga att bevara och utveckla, bland annat med hänsyn till att skapa stark 
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förbindelse mellan områdets sydöstra och nordvästra delar samt med hänsyn 
till att boende öst om Frösö Park ska ha en fortsatt tillgänglighet till 
grönområden kring Bynäset / Frösö Park. Brynzonen bidrar också till att på 
ett tydligt sätt separera bebyggelseområdet från resten av landskapet. Zonen 
ska inte bara uppfattas som en passage utan ambitionen är att bevara 
skogskaraktären så intakt att den kan upplevas som ett rekreationsområde i 
sig och utöver det fungera som en spridningskorridor för djur och växter.  
 
De förbindelser som idag finns från Stockevägen ned mot Bynäset kommer 
att bevaras och i viss mån både stärkas och kompletteras med ytterligare, 
tvärgående grönstråk. 
 
Sammankopplingen mellan Sommarhagen, Kungsgården och Bynäset 
bedöms till följd av detta inte försämras av exploateringen eftersom så stora 
områden lämnats orörda i landskapet. Tillgängligheten till gamla F4:as 
motionsspår bedöms inte heller försämras eftersom ingen bebyggelse 
planeras norr om Bynäsvägen, där spåren tar sin början. Till följd av 
exploateringen kommer dock mycket riktigt en del orörd naturmark att tas i 
anspråk och sträckningen av en del av det centrala områdets befintliga 
vandrings- och strövstigar kommer att behöva ses över.  
 
Samhällsbyggnad bedömer att det inom fortsatt planprocess, i samråd med 
Kultur- och fritid och områdets intressegrupper, behöver göras en mer 
noggrann inventering av motionsspår och rekreationsstråk inom området, 
både gällande påverkan på befintliga, med eventuell justering som följd, 
samt behov av nya rekreationsstråk.  
 
Brynzonen kan också behöva breddas på vissa ställen alternativt 
kompletteras med små gröna platsbildningar så att kommande behov av 
dagvattenfördröjning, som föreslås lösas genom ett meandrarnde svackdike, 
inte hindrar ett säkerställande av de funktioner brynzonen ska ha. Då avses 
bland annat yta för rekreation, bevarande av biologisk mångfald och 
tillräcklig avgränsning mot åkermark.  
 

Fritidsaktiviteter 
Kultur- och fritidsnämnden framför att planprogrammet behöver lyfta fram 
att stadsdelen ska ha grundläggande funktioner för fritidssysselsättningar 
inom idrott, motion och rekreation. Det behöver tydliggöras vilka former av 
befintliga anläggningar som finns i Frösö Park samt vilka nya behov som 
behöver tillgodoses, exempelvis spontanidrott, utegym, fotbollsplaner och 
idrottshallar. Programmet behöver även lyfta hur närheten till Storsjön ska 
kunna berika boende och besökare och bidra till ett aktivt båtliv samt isliv. 
 
Samhällsbyggnads ställningstagande 
I planprogrammet finns väl tilltagna ytor för parkändamål som också kan 
rymma funktioner för sport- och rekreation, som t ex bollplaner och utegym. 
Planprogrammet visar en översiktlig plan för hur området kan utvecklas och 
senare skeden är det möjligt att göra justeringar både gällande grönytor och 
ytor för samhällsservice. I respektive detaljplaneprocess kommer också en 
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fördjupad utredning av parkytornas utformning och användning att genom-
föras där sport- och rekreation är viktiga pusselbitar. Inom programområdet 
finns idag en befintlig exercishall, men det finns inget som hindrar att fler 
idrottshallar uppförs i framtiden. 
 
Planprogrammet kompletteras med ett förtydligande att grundläggande 
funktioner för fritidssysselsättningar ska finnas inom programområdet.  

Trafik och kommunikationer 
 
Hållbara transportmedel 
Region Jämtland Härjedalen, LRF ser det positivt att hållbara transportmedel 
förespråkas och att cykling ska eftersträvas men är frågande till hur det i 
praktiken ska gå till. Avståndet mellan Frösö Park och Östersunds centrum är 
så långt att det är svårt att se att daglig pendling blir naturligt för mer än ett 
fåtal, även om nya cykelvägar anläggs och elcyklar blir vanligare.    
 
Regionen anser att det finns svårigheter att finansiera en tillräcklig tät och 
snabb busstrafik för att de flesta ska avstå från bilen för daglig arbetspend-
ling, särskilt innan merparten av bostäderna har byggts och tagits i anspråk. 
Det är svårt att påverka resmönster och val av trafikslag och varken 
kommunen eller Regionen förfogar över alla de styrmedel som behövs. 
Området riskerar också att vara för litet för att en dagligvarubutik ska 
etableras vilket ytterligare ökar benägenheten att använda bilen för daglig 
pendling.  
 
Regionen och Nettbuss/Stadsbussarna pekar på behovet av olika former av 
prioriterad framkomlighet för busstrafiken, ex. signalprioritering och 
reserverade körfält för att göra kollektivtrafiken till ett konkurrenskraftigt 
alternativ till bilen. Inför genomförandet och under utbyggnadstiden är det 
viktigt att framkomligheten för bussar i området säkras i en särskild plan. I 
detaljplaneringen är det viktigt med kontinuerligt samråd med trafik-
företaget i trafiklösningar.  Särskild vikt ska läggas vid standard och 
komfort när det gäller utformning av hållplatser.  
 
Nettbuss Stadsbussarna har regelbunden dialog om busstrafik med 
näringen på Frösö Park. I Nettbus avtal med Länstrafiken är Frösö Park ett 
tydligt utvecklingsområde när det gäller trafikförsörjning. I Nettbuss/ 
Stadsbussarnas trafikutvecklingsprojekt som syftar fram mot 2030 
behandlar den första delen större linjer i Östersund, där förändringarna 
kommer att genomföras i december 2017. Nästa del som startats under 
sommaren 2017 omfattar främst Frösön. Dagens behov och framtida 
förändrade behov utreds och analyseras. Försörjningen av Frösö Park är en 
viktig del i det projektet. 
 
En privatperson undrar hur kollektivtrafiken ska bära sig under bygg-
perioden på 20 år innan det blir lönsamt att köra tillräckligt täta turer till 
området? Finns det något liknande område i Östersund där många åker 
kollektivt? Att utöka bostäderna till det dubbla för att få kollektivtrafiken 
lönsam känns mycket riskabelt.  
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Samhällsbyggnads ställningstagande 
Utbyggnad av cykelväg i kombination med kollektivtrafik med god turtäthet 
är en förutsättning för att minska bilåkandet. Inriktningen i cykel-
trafikprogrammet är att cykeltrafik på längre sträckor, tex 20 km ska 
främjas. En del i detta är åtgärder som expresscykelväg, sammanlänkning av 
cykelvägar och god vinterväghållning. Målet är minst 20% daglig pendling.  
 
Stockevägen och Rödövägen pekas i cykeltrafikprogrammet ut för 
utbyggnad av cykelnätet. De ingår i investering kategori 1 vilket innebär 
högsta prioritet.  
 
Samhällsbyggnad är medveten om att daglig cykelpendling, där avståndet 
mellan Frösö park och centrum är ca 10 km, kan vara svårt att uppnå för 
majoriteten av framtida boende inom Frösö Park. Särskilt med tanke på 
relativt stora höjdskillnader längs sträckan. Kommunen avser i och med 
detta även att undersöka möjligheten till en genare och mer flack sträckning 
över Rise. 
 
Gällande utbyggnad av busstrafik till Frösö Park är området redan idag trafi-
kerat med bussar under vardagar och helger. För att uppnå målet om god 
turtäthet krävs ytterligare tre turer på vardagar.  
 
Som Nettbuss Stadsbussarna informerar i sitt yttrande är Frösö Park ett 
tydligt utvecklingsområde när det gäller trafikförsörjningen. För tillfället 
undersöker Nettbuss möjligheten att utveckla busstrafiken till Frösö park. 
En möjlighet som studeras är en genare dragning av linje 3, som därmed 
skulle bli en snabblinje. Linjen föreslås också kopplas vidare till flygplatsen 
där den skulle ha sin start- och slutdestination.    
 
Prioriterad busstrafik, med exempelvis separata busskörfält, har pekats ut 
som en viktig åtgärd i framtagen trafikanalys för att minska bilåkande och 
uppmuntran till bussåkande. Det kan vara aktuellt för kommunen att söka 
pengar genom Trafikverkets stadsmiljöavtal, som syftar till att en större 
andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik eller 
cykeltrafik, för denna typ av åtgärder. Dialog kommer att hållas med 
Nettbuss Stadsbussarna och Trafikverket inom fortsatt planeringsprocess. 

 
Trafikflöden 
Länsstyrelsen framför att ökad trafikmängd genom Frösön och in mot 
Östersund måste beaktas även tillsammans med trafiken från norra delen av 
Frösön. 
 
Trafikverket är positiv till att en trafikanalys har tagits fram i tidigt skede 
och att den tar hänsyn till utbyggnad både vid Frösö Park och Söder om 
Vallsundsbron. Trafikanalysen visar att utbyggnaden medför betydande 
ökningar av trafikmängden till och från centrala Östersund och att det kan 
uppstå framkomlighetsproblem. Det är viktigt att trafikanalysen fortsätter i 
den kommande planeringen och kompletteras med andra kritiska vägavsnitt.  
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Trafikverket saknar väg 609 (från korsningen Vallaleden/ Fröjavägen till 
Rödöbron) i trafikanalysen, speciellt korsningspunkten Stockevägen/väg 
609 (Rödövägen) behöver redovisas.  Eventuella åtgärder som kan behövas 
för att förbättra framkomligheten på väg 609 och väg 592 till följd av detta 
ska bekostas av kommunen/exploatören. 
 
LRF är kritiska till bristen på trafikplanering. En så stor ökning av boende 
kommer att innebära mycket stora störningar. I området runt och kring 
Vallaleden/Stockevägen där det sker mycket lantbruksrelaterad trafik 
kommer trafiksituationen att bli ohållbar.  De pekar också på stora trafik-
problem när trafiken närmar sig stan; på Vallaleden där trafik från 
Vallsundsbrons tillkommer, på Frösöbron som redan idag är ansträngd samt 
in till, och genom, stan. En enkel trafikanalys bör visa att det är olämpligt 
med stora utökade bostadsområden där samtliga boende ska transportera sig 
in till Östersund från detta hållet.  
 
En privatperson undrar om det kommer att byggas en ny bro då det redan är 
trångt på Frösöbron på morgnar och efter jobbet? 
 
13 yttranden från privatpersoner, inklusive Sommarskogens samfällighet 
med 14 medlemmar, framför oro kring den ökning av trafikflöden, inklusive 
byggtrafik, en utbyggnad av Frösö Park kommer att innebära. Vägavsnitten 
Stockevägen och Peterson-Bergers väg är återkommande i yttrandena.    
Det efterfrågas en bättre redovisning av konsekvenser för trafiken samt hur 
trafiksituationen och bullernivåer ska lösas. Flertalet anser det orealistiskt 
att personbilen inte kommer att vara det dominerande trafikslaget. 
 
En privatperson påpekar att Sträckan Frösö Park – Vallaleden, fram till den 
obemannade bensinstationen i Mjälle (korsningen Vallaleden-Mjällevägen) 
inte tas upp i varken programförslaget eller trafikanalysen 
 
I nio av yttrandena, inklusive Sommarhagens samfällighetsförening, 
framförs farhågor om en kraftigt ökad trafik på Stockevägen med 
konsekvenser för kulturmiljön och landskapsbilden kring Stocke Titt och 
Frösö Kyrka. Detta bedöms även få negativ inverkan på kyrkans verksamhet 
(kyrka, kyrkogård, Stockestugan) som är uppdelad på båda sidor om 
Stockevägen, samt övriga verksamheter som har in/utfarter längs vägen; 
Stocketitt I hembygdsgården, Stockegård och Frösövallen. 
 
Förslag på åtgärder: 

‐ (2 yttranden). Trafiken leds runt flygplatsen, via Rödövägen, som 
redan idag är anpassad för en högre trafikintensitet. Stockevägen 
spärras av för biltrafik, t.ex. med ett busshinder av samma typ som i 
Odensala/Torvalla. Hindret kan placeras strax väster om Stocketitt. 
Sträckningen är ca 3,5 km längre in till Östersund men har bättre 
framkomlighet varför tidsaspekten är försumbar.  

‐ (2 yttranden) Trafiken flyttas till en ny väg mellan Frösö Kyrka och 
flygets landningsbana. Då hamnar trafiken i en redan bullerutsatt 
miljö, medan områdena på Stockes höjder får ha kvar sina 
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rekreationsvärden, och bostadsområden söder och sydväst om 
Stockevägen slipper påverkan från trafiken. 

 
I tre av yttrandena, inklusive Sommarhagens samfällighetsförening, nämns 
specifikt vägavsnittet Peterson-Bergers väg där utrymmet redan idag är för 
snålt för att bilar, traktorer, fotgängare och ridekipage ska kunna mötas på 
ett trafiksäkert sätt. Skolbarn utsätts för trafikfara på väg till/från busshåll-
platsen vid Frösö kyrka. Korsningen Peterson-Bergers väg / Frösö Kyrka 
har idag dålig sikt och farten i korsningen är generellt för hög. Med ökad 
trafik blir situationen väsentligt sämre. Här krävs exempelvis en säker 
cykelbana för de som redan bor i området. 
 

Samhällsbyggnads ställningstagande 
 
Trafikflöden in till centrum 
Den trafikanalys som utgjorde bilaga till samrådsförslaget har kompletterats 
med en antagen utbyggnadstakt för både Frösö Park och Stadsdel söder om 
Vallsundsbron. Trafikflödesberäkningarna som trafikanalysen baseras på 
inkluderar även trafik från norra Frösön, det vill säga trafik som kommer 
från Byvägen respektive Bergsgatan. Trafikflödena är inte exakta utan 
baseras på en bedömning utifrån trafiksiffror från 2012 som räknats upp till 
troliga aktuella trafiksiffror. Ett arbete pågår för närvarande med kalibrering 
av trafikmodell för Östersunds kommun där trafiksiffror och fördelning av 
trafik ska uppdateras.  
 
Framtagen trafikanalys visar att det med en utbyggnad av både Frösö Park 
och Stadsdel söder om Vallsundsbron kommer att uppstå kapacitetsproblem 
någon gång mellan år 2030 och 2040 enligt en antagen utbyggnadstakt. De 
kapacitetsproblem som förväntas i trafiksystemet är i korsningen Vallaleden 
/ Vallsundsbron och korsningen Vallaleden / Fröjavägen samt i maxtimmen 
i korsningen Rådhusgatan / Färjemansleden. Köbildning kan också uppstå 
vid den östgående avfartsrampen från Frösöbron. På sikt kan kapacitets-
problem även uppstå på Frösöbron.  
 
Att dimensionera trafiksystemet efter förväntad bilökning bedöms inte vara 
en långsiktig lösning då erfarenheten säger att åtgärder som underlättar för 
biltrafik också leder till ett ökat bilresande och förflyttning av kapacitetspro-
blemen till nya punkter. Kommunen kommer att tillsammans med andra 
berörda (Nettbuss, byggherrer etc) behöva jobba aktivt med satsningar för 
att utveckla, och uppmuntra till att använda kollektivtrafik och aktiva tran-
sporter (gång och cykel), samt att sprida trafiken bättre över dygnet för att få 
ett jämnare flöde. Inom kommande detaljplanearbete, inklusive markanvis-
ningar, kommer kommunen att införliva mobilitetsåtgärder för att försvåra 
för bilanvändning och underlätta för andra alternativ. Sådana satsningar 
ligger i linje med översiktsplanen Östersund 2040 och kommunens 
strategiska klimatarbete. 
 
Trafikåtgärder som dock troligen är nödvändiga, utöver satsningar på aktiva 
transporter, är ett extra svängfält mellan Vallsundsbron och Vallaleden för 
att få ett jämnare trafikflöde, bullerdämpande åtgärder längs Vallaleden 
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samt åtgärder för att hindra smittrafik längs Frösövägen. Gällande frågan 
om en ny bro mellan Frösön och staden är det inte aktuellt. Trafikanalysen 
anger dock att det på sikt kan finnas behov av att se över möjligheten till ett 
ytterligare körfält på Frösöbron.  
 
Östersund har behov av nya bostäder med ett bostadspolitiskt mål om 330 
bostäder per år. För detta krävs en planreserv. Det är en utmaning att hitta 
attraktiva områden som både kan ge en volym av bostäder men som sam-
tidigt är attraktiva och genomförbara utifrån aspekter som markägande, 
buller, rekreations- och kulturvärden.  Inom Frösö Park finns möjlighet att 
få till en större bebyggelsemassa inom ett attraktivt läge som tidigare till 
stor del har varit stängt för allmänheten. Nackdelen med Frösö Parks läge är 
att det krävs mer arbete och insatser för att göra kollektivtrafik och aktiva 
transportmedel attraktiva framför bilen.  
 
Trafikflöden kring Frösö park 
Gällande trafikflöden lokalt kring Frösö Park finns ej ett helt komplett 
underlag då trafikuppgifter saknas på vissa vägavsnitt. Så som beskrivs ovan 
pågår ett arbete med att uppdatera och utveckla en trafikmodell för hela 
Östersund. En preliminär bedömning av befintliga flöden har gjorts genom 
att trafiksiffror från 2012 har räknats upp och korrelerats med nyare 
beräkningar i vissa punkter för att få en sammantagen bild.  
 
Den preliminära bedömningen med ett scenario där Frösö park har byggts ut 
med 1200 bostäder till år 2040 innebär att trafiken på Stockevägen kan 
komma att öka ca 4,5 gånger. Detta inkluderar även en uppräkning av övrig 
trafik inom Östersund, utan insatser för att minska bilåkandet överlag. 
Bedömningen är att korsningen Stockevägen / Rödövägen vid vissa tid-
punkter, troligen eftermiddag / kväll, kan utgöra en konfliktpunkt då 
vänstersvängande trafik ska ta sig in till / ut från Stockevägen. Framkomlig-
heten kommer att, i samråd med Trafikverket, beaktas inom fortsatt plan-
process. Eventuellt kan trafikåtgärder, exempelvis i form av en cirkulations-
plats, vara aktuell i ett senare skede.  
 
Gällande resterande del av Vallavägen / Rödövägen som inte är upptagen i 
trafikanalysen, från Stockevägen fram till Mjällevägen, kan de ökade trafik-
flöden även här innebära svårigheter för vänstersvängande trafik att korsa in 
till / ut från Mjällevägen samt Vallsundsleden under rusningstid. Eventuellt 
kan det finnas behov av trafikåtgärder i ett senare skede.  
 
Risken för att ökad trafik innebär en konflikt med lantbruksrelaterad trafik 
på Stockevägen är något som samhällsbyggnad tar med sig i fortsatt 
planeringsprocess. Det är viktigt att ha i åtanke att huvuddelen av trafiken är 
samlad till före och efter arbetstid. Hastighetssänkande åtgärder samt 
trafiksäkerhetsåtgärder kan bli aktuella för att trygga säkra infarter och 
övergångar.  
 
Gällande trafikens påverkan på kulturmiljön kring Stockevägen kan 
upplevelsen av närmiljön komma att förändras, särskilt de tidpunkter då 
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boende tar sig till och hem ifrån arbetet. Själva kulturvärdet uttryckt i 
riksintressebeskrivningen påverkas inte påtagligt.  
 
Kommunen är i detta skede restriktiv till nya vägdragningar som alternativ 
till Stockevägen. Farhågan är att det kan ha motsatt effekt och uppmuntra 
till mer bilåkande om framkomligheten underlättas. Att leda om trafik via 
Rödövägen är inte aktuellt då det både innebär en längre färdväg samt skulle 
skapa förvirring över vilka som är tillåtna eller inte tillåtna att passera in till 
Stockevägen från infarterna från Rödön samt Vallaleden.  
Kommunen kommer i första hand arbeta med mobilitetsåtgärder, utvecklad 
kollektivtrafik och cykeltrafik.   
 
Kommunen har sett behovet av en utbyggnad av gång- och cykelväg längs 
Peterson Bergers väg och den finns utpekad i det kommunala cykeltrafik-
programmet men har inte tidsatts utan ligger med som en senare investering.  
 
En preliminär bedömning utifrån den trafikmodell som är under uppdatering 
är att huvuddelen av trafiken från Frösö Park /Rödön väljer Stockevägen 
framför Peterson Bergers väg och att fördelningen inte förändras vid en 
utbyggnad av Frösö Park med tidshorisont 2040. Idag bedöms ca 5% av 
trafiken längs Peterson Bergers väg utgöras av trafikanter som inte är 
boende kring vägen och kring 2040 beräknas siffran uppgå till ca 15%.  

 
Övriga separata synpunkter kring trafiken  

En boende på Konvaljevägen, en bussgata med genomfartstrafik både från 
Mällbyvägen och Frösövägen, hoppas att utbyggnaden inte leder till ökade 
trafikmängder på Konvaljevägen. Kollektivtrafiken från- och till Frösö Park 
föreslås gå via Vallaleden, via rondellen vid Frösö strand in eller ut på 
Frösövägen. Detta kan tydliggöras med skyltning. 
 
Ägarna till en fastighet inom Rise by framför att en anslutning till 
Risevägen, som anges i programmet måste planeras utanför deras fastighet. 
Det gäller även för cykel-gångtrafik.  
 
Samhällsbyggnads ställningstagande 
Samhällsbyggnad bedömer, efter samtal med trafikanalytiker, att det inte 
finns något i trafikanalysen som tyder på att Konvaljevägen skulle komma 
att användas som smitväg. Utifrån den trafikanalys som tagits fram ser miljö 
och samhällsbyggnad även ett behov av att se över utformningen av 
Frösövägen, som Konvaljevägen ansluter till, för att försvåra för smittrafik 
längs denna.  Samhällsbyggnad bedömer därmed att det inte kommer att 
finnas någon vinst i att välja Konvaljevägen framför Vallaleden.  
 
Cykelplanen pekar ut en utbyggnad av ett cykelpendelstråk längs Stocke-
vägen men i och med en utbyggnad av Frösö Park är även en ny gen 
koppling över Rise med koppling till Vallsundsleden är nu endast sche-
matiskt utritad. Ett genomförande kommer oundvikligen att beröra privata 
fastigheter då kommunen äger mycket lite mark inom berört område och 
kräver förhandling med ett flertal markägare.  
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Hälsa och säkerhet 
 
Buller 
Länsstyrelsen anser att det finns risk att delar av föreslagen exploatering är 
olämplig med hänsyn till bullerstörningar från flygplatsen. De nya buller-
reglerna, som underlättar byggande av bostäder i bullriga miljöer, medför ur 
hälsoskyddssynpunkt inte att bullret blir mindre störande för de boende. Fler 
riskerar istället att bo i bullerstörda miljöer med exempelvis sömnproblem, 
påverkan på hjärt- och kärlsjukdomar samt högre blodtryck som följd. I 
kommande detaljplanearbete bör kommunen beakta detta och redogöra för 
hur människors hälsa kan komma att påverkas om bostäder lokaliseras nära 
maxvärden för buller.  
 
Länsstyrelsen påpekar också att den föreslagna placeringen av förskola 1 
tycks dock vara olycklig med hänsyn till maxnivåer för buller och bör 
placeras i en mindre bullerutsatt miljö (se vidare kap. Buller) 
 
Länsstyrelsen är positivt till att kommunen hanterar bullerfrågan tidigt och 
att en fördjupad bullerutredning som visar den sammantagna bullerpåverkan 
från samtliga bullerkällor ska tas fram. Vidare angående markbuller så 
hänvisar Länsstyrelsen till Trafikverkets yttrande TRV 2017/81925. 
Ökad trafikmängd och ökad risk för bullerstörningar genom Frösön och in 
mot Östersund måste beaktas även tillsammans med trafiken från norra 
delen av Frösön. 
 
Den föreslagna placeringen av förskola 1 tycks vara väldigt nära maxnivåer 
för buller. Det är viktigt att den får en bra placering som upplevs som trygg 
och främjar barnens hälsa. En placering i mindre bullerutsatt miljö vore att 
föredra. 
 
Swedavia påpekar att omgivningsbuller, enligt i plan- och bygglagen, avser 
samtliga bullerkällor som kan påverka programområdet inklusive heli-
koptertrafik som omfattas av flygplatsens tillstånd. Detta gäller både vid 
beräkning av buller från flygtrafik och verksamhetsbuller. Någon skillnad 
mellan buller från flygplans- respektive helikoptertrafik ska inte göras. 
 
I NIRAS bullerutredning anges att det normalt inte förekommer nattrafik på 
flygplatsen. Viss flygtrafik nattetid omfattas dock av gällande tillstånd och 
enligt flygplatsens statistik har under år 2016 knappt 500 rörelser ägt rum 
nattetid (22-06). Mot denna bakgrund ska redovisningen av maximala 
ljudnivåer nattetid för markbuller även omfatta nattrafik. Även för dagtid 
samt kvällar och helger bör maximala ljudnivåer för markbuller redovisas. 
Förslag till bullerdämpande åtgärder får inte innebära att krav ställs på att 
flygplatsen ska inskränka sin verksamhet eller vidta åtgärder.  
 
Trafikverket vill betona planeringen av området inom och nära riksintresset 
för flygplatsen, samt influensområdet för flygbuller, så att inte flygplatsens 
behov försvåras. De anser också att de beräknande ljudnivåerna för 
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markbullret i bilagorna bör förtydligas avseende de ekvivalenta nivåerna 
(tidsperiod för medelvärdesbildningen). Exploateringen enligt planpro-
grammet innebär en ökad trafikmängd på väg 609 vilket kan få till följd att 
boende längs vägen blir mer bullerutsatta. Trafikverket anser att detta ska 
utredas närmare och att kommunen/ exploatören utför eventuella 
bullerdämpande åtgärder. 
 
Tre privatpersoner framför oro över den bullersituation som kommer att 
uppstå för befintligt boende vid de vägar som får ökade trafikflöden. I två av 
yttrandena hänvisas till framtagen bullerutredning som anger att Stocke-
vägen klarar 10 000 fordonsändelser/dygn innan bullernivåerna överskrider 
gällande lagstiftning för tilltänkta bostäder. En full utbyggnad genererar 
betydligt mer trafik än vad bullerberäkningen utgår från. De yttrande räknar 
med trafiksiffror på upp till 12.000 respektive 15.000 fordonsrörelse/dygn 
på Stockevägen.    
 
I ett av yttrandena anges att de nya, mer liberala, bullerkraven är ett beslut 
taget av dagens politiker, inte sakkunniga. Samtliga av landets miljö-
medicinska institutioner har emotsatt sig den nya bullerlagen då den 
förväntas få hälsovådliga konsekvenser. 
 
Samhällsbyggnads ställningstagande 
Planprogrammet har utformats i enlighet med de idag gällande riktvärden 
för trafik- och verksamhetsbuller (”Förordning om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader” 2015:216 samt ”Industri- och annat verksamhetsbuller 
vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder- en vägledning” 
2015:21). Även kommande detaljplaner kommer att utformas utifrån 
aktuella riktvärden. Riktvärdena för buller har under ett antal år lättats, 
främst för att göra det möjligt att bebygga även måttligt bullerstörda 
områden. En avvägning mellan de eventuella risker buller medför och 
möjligheten att finna ny mark för bostadsbebyggelse har alltså gjorts på 
nationell nivå och kommunen har inte för avsikt att göra en avvikande 
tolkning i frågan. 
 
År 2016 reviderades influensområdet med hänsyn till de nya riktvärdena för 
flygbuller vid bostadsbebyggelse. Inför revideringen gjordes en beräkning 
av bullerkurvan med samma förutsättningar som tidigare vad gäller 
flygplansflotta och trafikprognos med skillnaden att beräkningen utförts för 
högsta scenario, utifrån Swedavias egna uppgifter. Bostadsbebyggelsen i 
planprogrammet placeras utanför område för riksintresse och utanför grän-
sen för maximalt tillåtna bullernivå enligt högscenario. Planprogrammet 
bedöms därför har marginal nog för att inte riskera att leda till inskränk-
ningar av flygplatsens verksamhet.  
 
Flygbuller från både flygplan och helikoptrar räknas in i flygplatsens 
tillstånd, medan den markbundna delen av helikoptertrafiken är en separat 
verksamhet som står under kommunens tillsyn. Markbuller från helikoptrar 
har efter Swedavias yttrande inkluderats i de uppdaterade markbullerberäk-
ningarna. Utredningen har också kompletterats med en redovisning av 
maximala ljudnivåer dag- och nattetid kopplat till markbuller.  
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Bullerutredningen visar att det mark- och industribuller som härrör från 
flygplatsen tangerar riktvärdet för Boverkets zon A där bostäder planeras.  
I utredningen finns dock inte kommande bebyggelse med kontor och verk-
samheter medräknad och dessa kommer i sig att kunna fungera som en 
bullerskärm. Om ljudnivån trots det tangerar gällande riktvärden finns också 
möjligheter att vidta andra åtgärder, bland annat att bygga bostäderna med 
en bullerskyddad sida.  
 
Planprogrammet visar en översiktlig placering av förskolebyggnaderna. I 
detaljplaneskedet kan justeringar komma att göras både vad gäller placering 
och utformning för att möjliggöra en mer gynnsam ljudmiljö. I detaljplane-
skedet kommer hänsyn tas också till riktvärdena för ljudnivå på skol- och 
förskolegårdar.  
 
I detaljplaneskedet kommer alltså bebyggelsens placering och utformning 
att utredas ytterligare, bland annat med hänsyn till beräknade bullervärden 
från både flyg- och markbunden verksamhet.  
 
Gällande bullerpåverkan på befintliga bostadshus invid Stockevägen är de 
hus som ligger närmast vägen belägna vid Frösö kyrka där avståndet mellan 
hus och väg är ca 30 meter. Med dagens trafik exponeras husen för 51 dBA 
dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maxnivå. Om trafiken ökar till 9 700 
fordon år 2040 enligt en prognosticerad trafikökning med utbyggnad av 
området ökar den ekvivalenta nivån med 7 dB till 58 dBA. Maxnivån 
påverkas inte. Detta innebär att trafikbuller på Stockevägen inte kommer att 
överskrida riktvärdena 60 dBA ekvivalent respektive 70 dBA maxnivå vid 
planerade bostäder. Åtgärder för befintlig bebyggelse brukar vidtas i de fall 
värdena överskrider 65 dBA, men de ljudnivåerna får utifrån trafikprog-
noserna för Stockevägen ses som mindre sannolika.  
 
Eventuellt ökande bullernivåer längs Vallaleden och centrala Frösön är 
svåra att direkt härleda eftersom det byggs och förtätas på flera platser i 
staden och på Frösön. Hänsyn kommer att tas till gällande riktlinjer, där 
åtgärder vidtas för de bostadsmiljöer där ljudnivån är överstiger 65 dBA. 

  
Föroreningar i mark och vatten 
Länsstyrelsen instämmer med kommunen om att en fördjupad utredning av 
förekomst av utbredning av PFAS-ämnen, samt genomförandeplan för 
sanering, ska tas fram inför programmets godkännande. Det krävs mer 
kunskap om föroreningssituationen innan kommunen kan gå vidare med 
planarbetet. Även Vatten Östersund anser att det är av yttersta vikt att hitta alla 
källor till de föroreningar som finns inom området. 
 
Länsstyrelsen informerar om att det i dagsläget är svårt att åtgärda PFAS 
eftersom det inte finns några bra åtgärdsmetoder utan tillvägagångssättet har 
ofta blivit att källan stängs in för att förhindra ytterligare spridning. Det 
finns även få mottagningsanläggningar som kan ta emot massor med PFAS. 
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Både Länsstyrelsen och Vatten Östersund anser att genomförandet av 
planen inte får bidra till ökad utströmning av föroreningar till Storsjön vars 
miljökvalitetsnormer behöver beaktas, så även sjön som dricksvattenresurs 
med krav på vattenkvalitet. Likaså framför Vatten Östersund att det är 
viktigt att utreda vad som sker med föroreningarna när grund- och ytvatten sätts 
i rörelse. Utredning av påverkan på Kungsgårdsviken har inte genomförts som 
rekommenderat i tidigare utredning av PFAS (Niras 2015).  
 
I tre yttranden från privatpersoner, inklusive Sommarskogens samfäll-
ighet hänvisas också till ovanstående utredning av PFAS (Niras 2015) och 
att det är olämpligt att bygga i området pga. risk för spridning till 
dricksvattentäkten Storsjön vid schaktning och grävning. Specifika 
synpunkter och frågeställningar som tas upp i yttrandena är: 
 

‐ Vad händer om Storsjön blir förorenad av PFAS? Kommunen antas 
inte ha planer på att bygga ett vattenverk som kan rena råvatten från 
PFAS då skulle kräva enorma investeringar. 

‐ Att gräva i ett f.d övningsområde som är kraftigt förorenat av 
flygbränsle samt kemikalier kan inte vara förenligt med en kommun 
som påskiner att den satsar på friluftsliv, vinterstaden och miljön.  

‐ Hur kan kommunen gör bedömningen att marken kan saneras för 
bostadsändamål medan försvarsmakten drar en helt annan slutsats? 

 
Samhällsbyggnads ställningstagande 
Efter samrådsutskicket har Försvarsmakten färdigställt en fördjupad 
utredning av förekomsten av PFAS inom flottiljområdet. Innan det blir 
aktuellt att påbörja en detaljplaneläggning i området måste det vara säker-
ställt att sanering är möjlig och den ska sedan vara genomförd innan bygg-
lov beviljas. I programmet är alltså utgångspunkten att området är sanerat 
från PFAS och ingen bostadsbebyggelse är alltså möjlig innan detta är 
säkerställt. Föroreningarna kan i de flesta fall härledas till Försvarsmaktens 
tidigare verksamhet i området och det är också de som ansvarar för att en 
sanering genomförs. När i tid detta kan komma att ske är dock inte klarlagt. 
I dagsläget finns som tidigare påpekats inga beprövade metoder för en 
storskalig PFAS-sanering. De åtgärder som hittills vidtagits på andra ställen 
i landet har främst inriktats på att rena dricksvatten, inte dagvatten eller 
större markområden. Oavsett metod är det av stor vikt att en framtida 
sanering genomförs på ett sådan sätt att föroreningarna inte riskerar att 
spridas till Storsjön. 
 
Sedan samrådsskedet har provtagningar genomförts i Kungsgårdsviken, 
vilka visar på förhöjda halter av PFAS i både sediment och i fisk. Oavsett 
om marken exploateras för bostadsbebyggelse eller ej är det viktigt att 
fortsätta utreda vilka åtgärder som är lämpliga att vidta för att minska 
föroreningarnas spridning. En förutsättning för att området kan bebyggas 
med bostäder är dock att marken sanerats helt, vilket i sin tur torde leda till 
att förutsättningarna för Storsjön förbättras eftersom dagens förorenings-
källor då tas omhand. Den planerade exploateringen av området bedöms 
alltså inte i sig komma leda till en försämring av Storsjöns miljökvalitets-
normer.  
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Gällande Vatten Östersunds kommentar om att de instämmer med att en 
genomförandeplan ska tas fram inför programmets godkännande vill 
samhällsbyggnad förtydliga att programmet anger att genomförandeplanen 
ska tas fram inför för detaljplaneläggning.  

 
Luft 
En privatperson är frågande till lämpligheten att bygga en stor stadsdel i 
direkt anslutning till en flygplats där även helikopterverksamhet bedrivs. 
Även om gränsvärden för flygbuller ändrats så kvarstår utsläpp etc. från ett 
ständigt ökande flygande. Flyget är en miljöbelastning som har orsakat 
befintliga föroreningar i området och som kommer att fortsätta släppa ut 
miljöbelastande ämnen. 
 
Samhällsbyggnads ställningstagande 
 Flygets utsläpp, främst kol- och kvävedioxid, påverkar inte i första hand 
närmiljön utan har effekter på atmosfären på en mer övergripande nivå. 
Närliggande bebyggelse bedöms inte påverkas av några andra risker på 
grund av närheten till flygplatsen. Hänsyn tagits till gällande skyddsavstånd 
från flygplatser, inte minst gällande buller.   

 
Försvar 
En privatperson påpekar att en flygplats är ett mycket högprioriterat mål 
om en konflikt / krig skulle uppstå. En stadsdel i så direkt anslutning till en 
flygplats är extremt utsatt i ett sådant läge. En ytterligare fråga är om det 
planeras för skyddsrum i tillräcklig omfattning. 
 
Samhällsbyggnads ställningstagande 
Bedömningen är att området kring flygplatsen inte omfattas av en så stor 
risk- eller hotbild att det idag skulle vara olämpligt med bebyggelse. Inom 
området finns idag befintliga skyddsrum. Planering och utformning av even-
tuellt tillkommande skyddsrum kommer att vara en fråga som hanteras i 
detaljplaneskedet i dialog med Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 
 
Brandsläckning 
Räddningstjänsten vill att deras behov av brandsläckningsvatten ska tas med 
i planeringen av området.  
 
Samhällsbyggnads ställningstagande 
Tillgången till släckvatten kommer att studeras inom ramen för detaljplane-
processen, liksom utrymningsvägar och uppställningsplatser.  
 
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
Swedavia informerar att Åre-Östersund Airport har skyldighet att i händelse 
av olycka i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal 
och egendom, och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder, för att hindra / 
begränsa allvarliga skador på människor eller miljön. Frågan om hur 
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flygplatsens ansvar påverkas av en utbyggnad av programområdet bör 
utredas. 
 
Samhällsbyggnads ställningstagande 
På vilket sätt Åre-Östersund Airport kan komma att påverkas vad gäller 
skyldigheten till räddningsberedskap är en fråga som får utredas vidare i 
detaljplaneskedet. Detta kompletteras i programmet under ”behov av 
utredningar”. 
 
Farliga, störande och missvisande ljus, 23 och 24 §§ TSFS 2012:90 
Swedavia informerar om det finns risk för att utomhus- och allmänbelysning 
inom programområdet kan påverka luftfarten.  
 
Samhällsbyggnads ställningstagande 
Eventuella krav på anpassad belysning är en fråga som kommer att beaktas 
inom ramen för respektive detaljplaneprocess, men också regleras i bygglov. 
 

Dagvatten 
Länsstyrelsen framför att dagvattenhanteringen behöver utformas så att 
vattenkvaliteten i sjön inte äventyras. Att markyta ska avsättas för att 
säkerställa en god hantering av dagvatten ses positivt. Det är väsentligt att i 
dagvattenhantering även tar höjd för framtida klimatförändringar.  
 
Vatten Östersund anser, i likhet med samhällsbyggnad att den fördjupade 
dagvattenutredningen med uppskattade fördröjningsytor och flöden ska vara 
klar innan planprogrammet godkänns. Där ska också ingå var de stora 
fördröjningsvolymerna ska finnas. Lösningar ska följa publikationen 
Svenskt vatten P 110.  
 
Vatten Östersund framför också, med hänvisning till befintliga dagvatten-
ledningar som ligger inom fastigheten Kungsgården 5:3, att de normalt inte 
tar över några dagvattenledningar på tomtmark och undrar om fastigheten 
vid ett eventuellt övertagande ska styckas upp och befintliga ledningar bli 
huvudledningar. De vill även ha ett klargörande av huvudmannaskap för 
dagvattenhantering längs kvartersgator. Ska den samfällighet som äger 
kvartersgatan även ansvara för skötsel av diken eller andra dagvatten-
lösningar? 
 
Det finns oklarheter om hur dräneringsvatten från byggnader ska tas 
omhand varför de efterfrågar en geohydrologisk undersökning för att se 
vilka dagvattenlösningar som är tillämpbara. I nuläget saknas uppgifter om 
grundvattennivåer i planområdet. 
 
Programmets formuleringar kring dagvattenhantering behöver skärpas från 
bör till ska gällande att kommande detaljplaner ska uppmana och ge 
förutsättningar till hantering av dagvatten samt att hårdgjord yta ska 
begränsas.  
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Det behöver även anges att de enskilda fastighetsytorna inte ska vara för 
små med hänsyn till lokalt omhändertagande av dagvattnet på respektive 
fastighet. Slutligen föreslås att meningen om frostfri förbindelsepunkt för 
dagvatten stryks. Förbindelsepunkt ska i första hand vara ytlig för att 
dagvattenhanteringen ska kunna ske till öppna lösningar. 
 
Samhällsbyggnads ställningstagande 
Utgångspunkten för både planprogrammet och dagvattenutredningen är att 
marken i området är sanerad innan en exploatering kan ske. De föroreningar 
som ändå måste beaktas är eventuella spår av föroreningar uppströms 
planområdet samt de föroreningar bebyggelsen i sig ger upphov till som t ex 
dagvatten från parkeringar, vägar och tak.  
 
En översiktlig systemhandling för dagvatten har tagits fram efter program-
mets samrådsskede med syfte att utreda vilka dagvattenflöden som gene-
reras av utbyggnaden samt vilka ytor som behövs för fördröjning av 
dagvattnet. Utredningen föreslår fördröjning och rening av dagvattnet i flera 
steg. En del vatten kommer, beroende på bebyggelsetyp, att kunna fördröjas 
inom respektive fastighet. För villatomter bedöms 50% av ytan kunna bidra 
till dagvattenfördröjning och/eller infiltration och det är i detaljplaneskedet 
möjligt att införa bestämmelser t ex om maximal andel hårdgjord yta per 
fastighet för att uppnå detta. Dagvattnet kommer också att fördröjas i de 
allmänna park- och grönområdena mellan kvarteren. Slutligen kan det längs 
brynzonen anläggas ett avskärande svackdike som samlar upp vattnet från 
området och sedan leder det samlat ned mot Storsjön.  
 
Om 50% av de planerade villatomterna och 75% av parkytorna är till-
gängliga för fördröjning av dagvatten skulle ett i genomsnitt sju meter brett 
och en meter djupt svackdike längs större delen av brynzonen vara 
tillräckligt för att fördröja de beräknade vattenflödena för 20-årsregn.  
 
För att inte påverka brynzonens natur- och rekreationsvärde negativt ska 
dock svackdiket anpassas till befintlig vegetation och utformas med omväx-
lande bredare och smalare partier. Brynzonen kan behöva breddas på vissa 
ställen alternativt kompletteras med små gröna platsbildningar så att svack-
diket, inte hindrar ett säkerställande av de funktioner brynzonen ska ha. Då 
avses bland annat yta för rekreation, bevarande av biologisk mångfald och 
tillräcklig avgränsning mot åkermark.  
 
Vad gäller ansvaret för befintliga dagvattenledningar så är förhoppningen att 
dagvattnet i framtiden kommer att omhändertas i öppna lösningar, inte i rör. 
Vilka åtgärder som ska vidtas för det existerande ledningssystemet måste 
utredas vidare i detaljplaneskedet, liksom hur ansvaret fördelas mellan VA-
huvudmannen och respektive fastighetsägare eller samfällighet. För att 
målet om lokal fördröjning ska kunna uppnås finns möjlighet att reglera 
exempelvis andel hårdgjord yta eller förhållandet mellan allmän platsmark 
och kvartersmark i detaljplanen, men det går också att i viss mån ställa krav 
i samband med exploateringsavtal. 
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Geohydrologiska undersökningar kommer också att genomföras i samband 
med detaljplaneläggning. Detta kompletteras i programmet under ”behov av 
utredningar”. Programmet kompletteras även med skrivelse om att fastig-
heterna bör vara så pass stora att 50% infiltrerbar yta är möjlig att 
åstadkomma samt förtydligar att öppna dagvattenlösningar är att föredra 
varför förbindelsepunkt ska ligga ytligt snarare än på frostfritt djup.  
 
Gällande Vatten Östersunds påpekanden om bör eller ska så syftar det till 
text i underliggande dagvattenutredningen och de förslag den ger till 
hantering av dagvatten. Samhällsbyggnad beaktar synpunkterna vid 
komplettering av programskrivningar som utgör medskick till fortsatt 
detaljplanearbete.  
 

Jordbruksmark 
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att jordbruksmarken måste 
bevaras då den har ett högt brukningsvärde och brukas aktivt idag. 
 
Viss risk för störningar både för de boende och för driften kan befaras 
periodvis då mer människor kommer att bo i närheten av den brukade 
åkermarken. Exempel är ökad risk för att åkrarna skräpas ner och att de 
boende klagar på lukt från gödsling. I MKB:n bedöms detta inte ha någon 
negativ påverkan på jordbruksmarken, vilket sannolikt är en korrekt 
bedömning. Den befarade konsekvensen är snarare en risk för konflikter. 
 
Den brynzon mellan bebyggelsen och åkermarken som planeras är bra men 
Länsstyrelsen ser gärna att den får bli bredare än de 30-50 meter som anges 
 
LRF, Lantbrukarnas riksförbund, informerar om sin verksamhet, bl.a. om 
sin vision om ett framtida Östersund där den tätortsnära landsbygden spelar 
en oerhört viktig roll i utvecklingen i form av tjänster, kulturmiljöer och 
kunskap om jämtländsk livsmedelsproduktion.  
 
Jordbruksmarken i området tillhör en av de mest värdefulla i landet, något 
som påtalas både i Riksintresse Z25 och i den nyligen antagna vattenplanen. 
Vattenplanen belyser vikten av att jordbrukets verksamhet skyddas i så stor 
utsträckning som möjligt och att existerande företagande inte får försvåras 
pga. myndigheters beslut gällande t.ex. byggande. LRF:s näring är beroende 
av ett visst avstånd till samlad bebyggelse då verksamheten har tendenser att 
låta och lukta lite. Från de lokala LRF-avdelningarna har framförts en stor 
oro för aktuell situation där tätare bebyggelse genererar svårigheter för 
befintliga lantbruk med djur och för att nyinvestera och expandera.  
 
LRF tvivlar på kommunens påstående om att mer människor i området inte 
bedöms påverka jordbruksmarken negativt då de kommer att röra sig via 
etablerade vägar och stigar.  De hänvisar till jordbrukarna i t.ex Torvalla by 
som efter utbyggnaden av ”Nya Torvalla” har haft stora problem med gång-
cykel/motorcykel- ridstråk genom åkermarken.  
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De i programmet inplanerade grönstråken kommer troligen inte bli mer än 
en passage ner till Storsjön, om ens det då det är enklast att gena över 
åkermarken (i.o.f.s äger kommunen samt Frösö golfbana åkermarken vid 
Kungsgården. Åkermarken vid Kungsgården är i dag utarrenderad). De 
undrar också hur stor andel rekreationsmark inom området som det rörliga 
friluftslivet kommer att ha till sitt förfogande och om den privatägda skogen 
bortom det aktuella planområdet räknas in i detta.   
 
Även om planen betonar betydelsen av rekommenderade avstånd mellan 
den tänkta stadsdelen och åkermark är risken uppenbar för konflikter mellan 
lantbrukare och boende p.g.a. lukt och buller samt intrång på skogs – och 
åkermark från det röriga friluftslivet.  
 
Jord- och skogsbrukets betydelse för boende, näringsliv och social infra-
struktur i Östersund behöver analyseras bättre. Det är angeläget då planens 
ambitioner är att skapa en utveckling som bevarar Frösöns unika natur, 
jordbruks - och kulturmiljöer. Kommungruppen i Östersund vill att 
kommunen även fortsättningsvis har en aktiv dialog med markägarna för att 
nå bästa resultat samt att en samrådsgrupp med deltagare från LRF, 
kommunen, regionen och Länsstyrelsen tillsätts.  
 
Samhällsbyggnads ställningstagande 
Programmet utgår från att skapa en tydlig gräns mellan jordbruksmarken 
och bebyggelsen genom det rekreationsstråk, och den brynzon, som utgör 
skiljelinje. Efter samrådet har förslaget kompletterats med mindre parkytor i 
anknytning av brynzonen med syfte att fördröja dagvatten.  Brynzonen har 
också utökats så att den nu är minst 50 meter bred. Om bebyggelsen hade 
placerats dikt an mot jordbruksmarken hade det funnits en betydande risk 
för intrång. Nu ligger den närmaste tomtgränsen ca 60 meter från jordbruks-
marken.   
 
Mer människor kommer att röra sig i området genom en utbyggnad av 
området men det finns redan god tillgänglighet till etablerade vägar och 
stigar genom området som fortfarande kommer att kunna användas. 
Samhällsbyggnad bedömer i och med detta att det inte finns någon anled-
ning att gena över åkermarken för att ta sig ned till strandzonen eller vidare 
till andra rekreationsområden. Visar det sig ändå i ett i senare skede att det 
uppstår påtagliga problem till följd av människor som genar över 
åkermarken måste det givetvis hanteras.  
 
Gällande synpunkten att en tät bebyggelse kan innebär hinder för lantbruk-
ens utveckling ser samhällsbyggnad att det är en fördel att samla bebygg-
elsen på ett ställe då det är ett sätt att ha kontroll över stadens utveckling 
istället för mindre utspridda exploateringar som var för sig kan innebära 
hinder för lantbruket.  
 
Riktlinjer gällande skyddsavstånd vid lokalisering och verksamheter, antag-
na av miljö- och samhällsnämnden, anger endast skyddsavstånd mellan 
bostäder och djurhållning. Ingen djurhållning bedrivs idag inom området. 
Om det skulle bli aktuellt i framtiden kan brukningscentrum placeras så att 
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rekommenderat skyddsavstånd klaras. Betesdjur och odlad mark som 
gödslas betecknas som tillfällig störning och får därmed anses tålas. Den 
brynzon som bevaras utgör också skyddsvegetation mot eventuella lukter 
som kan spridas med vinden. 
 
Samhällsbyggnad delger regionen och Länsstyrelsen LRF:s önskemål om en 
samrådsgrupp gällande lantbruksnära stadsutveckling.  
 

Offentlig service  
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen i tidigt skede pekat ut möjliga 
platser för skola, förskola och lekplatser. Den föreslagna placeringen av 
förskola 1 tycks dock vara olycklig med hänsyn till maxnivåer för buller och 
bör placeras i en mindre bullerutsatt miljö (se vidare kap. Buller) 
 
Två privatpersoner, varav en är engagerad inom Svenska kyrkan och EFS 
Östersund framför önskemål om att titta på möjligheten att anlägga en 
kyrkobyggnad inom programområdet.   
 
Två privatpersoner vill ha förtydligande kring hur planeringen för en skola i 
området ser ut, bl.a tidplan för detta. Situationen för förskola/skola är 
ansträngd redan idag. En privatperson vill också ha redovisat hur affärer, 
sjukvård, och förskolor ska planeras in i området. 
 
Samhällsbyggnads ställningstagande 
Gällande förskola 1, se kommentar under kap ”Buller”.  
 
Planprogrammet innebär inget hinder för att anlägga en kyrka inom 
programområdet. Samhällsbyggnad välkomnar en fortsatt dialog i frågan 
inom fortsatt planprocess.  
 
Programmet reserverar områden för en skola samt ett flertal förskolor inom 
den nya stadsdelen. I dagsläget finns ingen tidplan för genomförande av 
dessa då detta kräver att det finns en tydlig tidplan för utbygganden av hela 
stadsdelen, vilket i sin tur är beroende av besked om när en sanering av 
området kan vara möjlig och hur den kan genomföras. Programmet ger 
förutsättningar för sjukvård,  service och affärer. Se vidare under 
ställningstagande ”Kommersiell service”.  
 

Kommersiell service 
Region Jämtland Härjedalen befarar att det finns en påtaglig risk för att 
underlaget i stadsdelen kommer att vara för litet för att en dagligvarubutik 
ska etableras. Därmed finns risk att den föreslagna stadsdelen kan komma 
att medföra ett alltför stort bilresande, i strid med intentionerna i gällande 
regional utvecklingsstrategi. 
 
I ett yttrande från privatpersoner framförs att utvecklingen med hotell, 
konferensverksamhet och nyetablering av företag visar på framåtanda vad 
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det gäller tillväxt av företag och arbetstillfällen. En utbyggnad av ny hotell-
del är ett stort plus då det välskötta hotellet är uppskattat för sin kulturella 
miljö med många möjligheter till friluftsaktiviteter och rekreation i 
omgivande skogspartier. Den föreslagna förtätningen med 1600 tros dock 
hämma företagsutveckling och turistnäring. Hotellets marknadsföring av 
konceptrum och inbjudande unik utomhusmiljö går om intet.  
 
Samhällsbyggnads ställningstagande 
Programförslaget ger förutsättningar för att kommande detaljplaner kan 
möjliggöra och uppmuntra etablering av livsmedelsbutik men inte tvinga 
fram en etablering.  
 
En fördel är kommande underlaget för närservice inte endast består av ca 
4000 nya boende ((beräknat på att ett genomsnittshushåll är 2,5 personer) 
utan att Frösö Park redan idag innehåller ca 500 arbetstillfällen, samt 
besöksnäring, som planeras att utvecklas. Frösö Park har också ett omland 
med boende som idag inte har tillgång till någon närbutik.  
 
Planprogrammet innebär att befintligt företagsområde lämnas intakt från 
bostäder och kommer därmed att ha utrymme att fortsätta utvecklas både 
genom omvandling av befintliga lokaler samt viss komplettering. Ett ökat 
underlag med boende i omgivning ser samhällsbyggnad snarare som något 
som kan gynna företagsklimatet.   
 
Programförslaget innebär att en del av den omgivande naturmarken tas i 
anspråk för bostäder och att omgivningen inom hotellets direkta närhet 
kommer att förändras. Dock både sparas och kompletteras stora parkrum 
inom området som också fortsatt kommer att ha goda kopplingar till 
omgivande besöksmål som Bynäset, Stocke titt etc. Byggnadsskalan innebär 
att också att den unika utsikten från hotellet över fjällvärlden hålls intakt.  
 

Teknisk försörjning 
Avfall 
Teknisk förvaltning Avfall  upplyser om att lokalgatorna måste vara 
framkomliga på ett säkert sätt för sopbilarna i det fall det planeras för 
hämtning av avfall vid respektive fastighet. 
 
Samhällsbyggnads ställningstagande 
System för avfallshantering ska tas ställning till inför första detaljplane-
etappen och tillräckligt utrymme ska då tillskapas i  planen för det behov 
som finns.  
 
Vatten- och avlopp 
Vatten Östersund saknar en avsatt yta i planområdet för behövliga tekniska 
anordningar (ex. pumpstationer för spillvatten). 
 
Samhällsbyggnads ställningstagande 
Ett läge för tekniska anordningar ska, i samråd med Vatten Östersund, ses ut 
i samband med fortsatt planprocess när kvartersstrukturen också studerats 
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mer i detalj. Planprogrammet kompletteras med upplysning om behov av 
pumpstation. 
 
Elnät  
Jämtkraft Elnät behöver placera en fördelningsstation i anslutning till Frösö 
Park för att tillgodose hela utbyggnaden av Frösö Park. Lämplig placering 
är nord-östra sidan om Stockevägen inom bullerzonen för flyget, (lämpligen 
i närheten av Jämtkraft Värmes eventuella ”spetskraftanläggning). Fördel-
ningsstationen tar ca 50 m x 50 m i anspråk inkluderat ett säkerhetsavstånd 
från fördelningsstationsbyggnaden på 10 m. Ett u-område för en 40 kV 
kabel från den tänkta fördelningsstationen behöver även reserveras längs 
den syd-östra kanten på Frösö Park-området ända ner till vattnet i Kungs-
gårdsviken.  
 
Det behöver också planeras in ytor för ett flertal nätstationer inom Frösö 
Park. En projektering får visa på hur många nätstationer som behövs när 
effektbehovet är klarlagt.  
 
Jämtkraft informerar också om att de har låg och högspänningledningar 
inom det planerade området samt att eventuella förändringar av elnätet 
bekostas av beställaren. 
 
Samhällsbyggnads ställningstagande 
Jämtkraft Elnäts synpunkter kommer att beaktas inom fortsatt planprocess i 
samråd med Jämtkraft Elnät. Upplysningar skrivs in i planprogrammet. 
Planprogrammet kompletteras med upplysningar gällande fördelnings-
station, nätstationer samt befintliga ledningar.  
 
Fjärrvärme  
Jämtkraft informerar om att befintlig fjärrvärmekapacitet inom området 
räcker till en expansion med ytterligare 80 000-90 000 m2. Om det därefter 
behövs ytterligare effekt kan en lokal ”spetsanläggning” som komplement, 
vara tänkbar lösning. Plats för tekniskt verksamhet fjärrvärme bör därför 
säkras i kommande planer.  
 
Samhällsbyggnads ställningstagande 
Fjärrvärmenätet för försörjning av området planeras inte att byggas ut efter 
att kapacitetsgränsen är nådd utan värmeförsörjningen ska då lösas med 
förnyelsebara energikällor.  
 

Statliga och regionala myndigheter och organisationer 
 
Länsstyrelsen (2017-09-25)  
Länsstyrelsen bedömer i detta skede att kommunen identifierat och över-
siktligt beskrivit de allmänna intressen som ska beaktas vid planarbetet. 
Länsstyrelsen lyfter följande frågor som särskilt bör beaktas eller utredas 
närmare i kommande detaljplanering. 
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Människors hälsa och säkerhet 
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen planerar att ta fram utredningar 
för dagvattenhantering, buller, förekomst av föroreningar och komplett-
erande geotekniska undersökningar. Framförallt är det viktigt med 
fördjupade utredningar gällande buller och föroreningar för att säkerställa 
bebyggelsens lämplighet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. 
 
Gällande markföroreningar är det viktigt att kommunen tidigt genomför 
planerade utredningar och säkerställer att god kunskap finns om föro-
reningssituationen. Risk för eventuella ljusstörningar från flygplatsen för de 
boende bör även redogöras för i kommande detaljplanering. 
 
Buller 
Det finns risk att delar av föreslagen exploatering är olämplig med hänsyn 
till bullerstörningar från flygplatsen. Eftersom det planeras för en ny 
stadsdel där människor ska bo och barn ska gå i skola så är det viktigt med 
en lämplig lokalisering ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Planerad 
bebyggelse ligger i princip på bullerkurvan för maxvärdet för flygbullret. 
Om stadsdelen lokaliseras med en säkerhetsmarginal till gällande 
bullerkurvor, längre från flygplatsen, så skulle färre utsättas för buller. 
 
De nya bullerreglerna, som underlättar byggande av bostäder i bullriga 
miljöer, medför ur hälsoskyddssynpunkt inte att bullret blir mindre störande 
för de boende. Risken är att antalet som blir störda ökar eftersom det nu 
tillåts högre riktvärden utomhus. Bullerstörningar kan leda till sömnpro-
blem, påverka hjärt- och kärlsjukdomar samt kan ge högre blodtryck. I 
kommande detaljplanearbete bör kommunen beakta detta och redogöra för 
hur människors hälsa kan komma att påverkas om bostäder lokaliseras nära 
maxvärden för buller. Förslagsvis tas uppgifter in från de med expert-
kunskaper inom området  
 
Ökad trafikmängd och ökad risk för bullerstörningar genom Frösön och in 
mot Östersund måste beaktas även tillsammans med trafiken från norra 
delen av Frösön. 
 
Länsstyrelsen positivt på att kommunen hanterar bullerfrågan tidigt och att 
vikten av en fördjupad bullerutredning som visar den sammantagna 
bullerpåverkan från samtliga bullerkällor betonas. Vidare angående 
markbuller så hänvisar Länsstyrelsen till Trafikverkets yttrande TRV 
2017/81925. 
 
Markföroreningar 
Inom planområdet har påträffats markföroreningar i form av metaller, PCB, 
alifater och PFAS-ämnen. Det har också konstaterats förekomst av PFAS i 
grundvatten och ytvatten. Genomförd markundersökning indikerar också att 
det finns fler PFAS-förorenade områden inom eller uppströms i 
programområdet.  
 
Enligt planprogrammet kommer vidare utredningsarbete att krävas i 
samband med kommande detaljplaneläggning. Vid förekomst av 
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föroreningar över riktvärden ska det innan detaljplan antas vara säkerställt 
att sanering är möjlig och den ska genomföras innan bygglov beviljas. 
 
I programmet anges också att en fördjupad utredning av förekomst av 
utbredning av PFAS-ämnen, samt genomförandeplan för sanering, ska tas 
fram inför programmets godkännande. Länsstyrelsen instämmer med att 
området måste utredas vidare och att det krävs mer kunskap om föro-
reningssituationen innan kommunen kan gå vidare med planarbetet. 
 
Länsstyrelsen informerar om att det i dagsläget är svårt att åtgärda PFAS 
eftersom det inte finns några bra åtgärdsmetoder utan tillvägagångssättet har 
ofta blivit att källan stängs in för att förhindra ytterligare spridning. Det 
finns även få mottagningsanläggningar som kan ta emot massor med PFAS. 
 
Vattenkvalitet 
Det är positivt att planprogrammet trycker på behovet av ytterligare 
undersökningar för att få en bättre bild av PFAS-föroreningarna som finns 
på platsen så att sanering av marken kan genomföras innan byggskedet. Det 
är av stor vikt att genomförandet av planen inte bidrar till ökad utströmning 
av föroreningar till Storsjön, vars miljökvalitetsnormer behöver beaktas och 
även sjön som dricksvattenresurs med krav på vattenkvalitet.  
 
Dagvattenhanteringen från området behöver utformas på ett sådant sätt så att 
vattenkvaliteten i sjön inte äventyras. Det nämns i handlingarna att markyta 
ska avsättas för att säkerställa en god hantering av dagvatten vilket ses 
positivt. Att denna dagvattenhantering även tar höjd för framtida 
förändringar i samband med ett förändrat klimat är också väsentligt. 
 
Riksintresse för kommunikation 
Planområdet är beläget nära flygplatsen Åre Östersund Airport som är 
utpekad som riksintresse enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Länsstyrelsen 
hänvisar till Trafikverkets yttrande TRV 2017/81925 angående flygplatsens 
influensområden med tonvikt på att kommunen bör säkerställa att 
flygplatsens behov nu och i framtiden inte påtagligt försvåras i och med 
planerad exploatering. 
 
Naturvärden 
Länsstyrelsen saknar en beskrivning av områdets naturvärden i plan-
programmet och noterar att en naturvärdesinventering inte är planerad. Inför 
avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) så betonade Läns-
styrelsen i sitt yttrande 2017- 05-19 att en naturvärdesinventering av hela 
planområdet bör genomföras. Detta eftersom området sedan tidigare är 
oexploaterat och det i närområdet finns observationer av brunkulla, genti-
anor och fåglar. I MKB:n nämns naturvärden i samband med riksintresse för 
kulturmiljövård. I planprogrammet nämns att det finns höga naturvärden 
och under sektionen naturmark på s. 24 beskrivs att orkidéer troligtvis kan 
förekomma. Länsstyrelsen betonar att naturvärdena i området bör 
inventeras och att nödvändiga dispenser söks i tid för att undvika lagbrott 
vid framtida exploatering. 
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Det finns fridlysta växter inom området och åtminstone ängsgentiana finns 
inrapporterad till artportalen.se. Åtgärder som påverkar dessa negativt 
kräver dispens från artskyddsförordningen. Vidare finns skyddade 
småbiotoper (t.ex. alléer) inom området. Åtgärder som påverkar dessa 
negativt kräver också de dispens från Länsstyrelsen. 
 
Jordbruksmark 
Jordbruksmarken inom programområdet har ett högt brukningsvärde och 
brukas aktivt idag. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att 
jordbruksmarken måste bevaras. Den brynzon mellan bebyggelsen och 
åkermarken som planeras är bra och Länsstyrelsen ser gärna att den får bli 
bredare än de 30-50 meter som anges. 
 
Viss risk för störningar både för de boende och för driften kan befaras 
periodvis då mer människor kommer att bo i närheten av den brukade 
åkermarken. Exempel är ökad risk för att åkrarna skräpas ner och att de 
boende klagar på lukt från gödsling. I MKB:n bedöms detta inte ha någon 
negativ påverkan på jordbruksmarken, vilket sannolikt är en korrekt 
bedömning. Den befarade konsekvensen är snarare en risk för konflikter. 
 
Barn- och ungdomsperspektiv 
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen i tidigt skede pekat ut möjliga 
platser för skola, förskola och lekplatser. Bebyggelsen beskrivs föra med sig 
behov av offentlig service i form av förskola och skola, samt att förskolor 
bör byggas ut i takt med inflyttning till stadsdelen. Den föreslagna 
placeringen av förskola 1 tycks vara väldigt nära maxnivåer för buller. I och 
med att den är en av två förskolor som föreslås byggas ut under första 
etappen, åren 2018-2025 är det viktigt att den får en bra placering som 
upplevs som trygg och främjar barnens hälsa. Om möjligt vore en placering 
i mindre bullerutsatt miljö att föredra. 

 
Region Jämtland Härjedalen (2017-09-25)  
Östersunds kommuns översiktsplan, ”Östersund 2040” har samma 
övergripande inriktning som Regional Utvecklingsstrategi när det gäller att 
minska bilberoendet och satsa på förtätning och utveckling av befintliga 
orter och stråk för att stärka underlaget för befintlig service och 
kollektivtrafik. I "Östersund 2040" anges att " Inriktningen är en 
sammanhållen stad där utbyggnaden ska kopplas till redan utbyggd 
infrastruktur i attraktiva lägen som är tillgängliga med gena gång- och 
cykelvägar samt god kollektivtrafik". 
 
Programområdet ligger cirka en mil från Östersunds centrum. Det är svårt 
att se att den föreslagna utbyggnaden bidrar till en sammanhållen stad. 
Avståndet är också så långt att det är svårt att tro att cykel kommer att vara 
ett naturligt val för daglig pendling annat än för ett fåtal av de boende, även 
om nya cykelvägar anläggs och användandet av elcyklar blir mer vanligt.  
 
Ambitionen är att 1000 -1600 nya bostäder ska ge underlag för såväl service 
i området som tät busstrafik till och från Östersund. Redan idag finns ett 
visst turutbud att bygga vidare på och Länstrafiken och operatören 
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nettbuss/stadsbussarna har en dialog med näringen på Frösö Park om 
utveckling av denna busstrafik. Regionen vill ändå, utifrån sin roll som 
Regional Kollektivtrafikmyndighet och finansiär av busstrafiken, peka på 
svårigheterna att finansiera en tillräcklig tät och snabb busstrafik för att de 
flesta ska avstå från bilen för daglig arbetspendling. Särskilt svårt kommer 
detta att vara innan merparten av bostäderna har byggts och tagits i anspråk. 
 
I planprogrammet anges goda möjligheter till påverkan av resmönster och 
val av trafikslag. Också i trafikanalysen, bifogad planprogrammet, betonas 
vikten av åtgärder som minskar antalet bilresor till området och att en del 
trängsel kan vara att föredra då det ökar incitamentet att resa på annat sätt än 
med bil. Regionens erfarenheter visar att det är angeläget, men svårt, att 
påverka resmönster och val av trafikslag. Varken kommunen eller Regionen 
förfogar över alla de styrmedel som behövs.  
 
Det finns en påtaglig risk att området kommer att vara befolkningsmässigt 
för litet för att en dagligvarubutik ska etableras. I så fall ökar benägenheten 
att använda bilen för daglig pendling. Å andra sidan finns redan idag många 
arbetsplatser i området och en bättre kollektivtrafikförsörjning är angelägen, 
om än svår att finansiera. Regionen vill, i likhet med nettbuss/stadsbussarna, 
peka på behovet av olika former av prioriterad framkomlighet för buss-
trafiken, ex. signalprioritering och reserverade körfält. Denna typ av 
kommunala åtgärder behövs för att göra kollektivtrafiken till ett konkurrens-
kraftigt alternativ till bilen. 
 
Sammanfattningsvis ser regionen en utmaning i att arbeta med åtgärder, 
bland annat innefattande en tillräckligt attraktiv kollektivtrafik, så att inte 
bilresandet ökar för mycket med trängsel- och miljöbelastningar som följd. 
Det finns också en påtaglig risk för att underlaget i stadsdelen kommer att 
vara för litet för att en dagligvarubutik ska etableras. Därmed finns risk att 
den föreslagna stadsdelen kan komma att medföra ett alltför stort bilresande, 
i strid med intentionerna i gällande regional utvecklingsstrategi. 

 
Skogsstyrelsen (2017-09-25)  
Skogsstyrelsen anger att det finns ett registrerat objekt med naturvärde, 
beläget i den östra delen av området. Detta har tidigare inventerats av 
Skogsstyrelsen och  konstaterats vara av typen kalklövskog, bilaga bifogas 
för detta. Efter genomförd inventering har området genomgått någon form 
av skötselåtgärder och det är oklart om de inventerade värdena kvarstår. 
Innan ev. planering av området bör fastställas vilka värden som kvarstår och 
hur man bäst tar hänsyn till dessa. 
 
Generellt rekommenderar skogsstyrelsen att vid fortsatt planering av 
området nyttja möjligheten att gynna de sociala värdena genom att planera 
in rikligt med grönytor, träd och träddungar för att skapa en trivsam vistelse- 
och boendemiljö. 
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Trafikverket  (2017-09-25) 
Riksintresse  
Trafikverket anser att det är viktigt att kommunen i det fortsatta arbetet tar 
hänsyn till riksintresseområdet för flygplatsen samt flygplatsens influens-
områden för flyghinder, flygbuller och elektromagnetisk strålning för att 
säkerställa att flygplatsens behov inte påtagligt kommer att försvåras. Detta 
är speciellt viktigt där planområdet ligger inom riksintresseområdet för 
flygplatsen och för de bostäder som planeras nära influensområdet för 
flygbuller.  
 
Trafikverket har även pekat ut väg 609 (Rödövägen)  som riksintresse. Detta 
enligt kriteriet vägar som förbinder kommunikationsanläggningar av 
riksintresse. Väg 609 utgör en del av anslutningen från E14/E45 till utpekad 
flygplats av riksintresse. 
 
Buller  
Förordning (2015:216) om trafikbuller gäller vid bostadsbyggnader och 
berör ljudnivåer utomhus. Befintliga riktvärden 30 dBA ekvivalentnivå 
inomhus gäller fortfarande enligt Boverkets byggregler. 
 
En preliminär bullerutredning har gjorts och enligt planprogrammet ska en 
fördjupad bullerutredning göras i detaljplanearbetet. Vad gäller buller vill 
Trafikverket betona planeringen av området inom och nära riksintresset för 
flygplatsen samt influensområdet för flygbuller så att inte flygplatsens 
behov försvåras.  
 
Trafikverket anser att de beräknande ljudnivåerna för markbullret i bilag-
orna bör förtydligas avseende de ekvivalenta nivåerna (tidsperiod för 
medelvärdesbildningen). Exploateringen enligt planprogrammet innebär en 
ökad trafikmängd på väg 609 vilket kan få till följd att boende längs vägen 
blir mer bullerutsatta. Trafikverket anser att detta ska utredas närmare och 
att kommunen/ exploatören utför eventuella bullerdämpande åtgärder. 
 
Trafik  
En trafikanalys har tagits fram för exploateringen av bostäder vid Frösö 
Park och Söder om Vallsundsbron. Trafikverket tycker att det är bra att en 
trafikanalys har tagits fram i ett tidigt skede, att den tar hänsyn till båda 
exploateringarna samt att olika alternativ studeras. Det är viktigt att 
trafikanalysen fortsätter i den kommande planeringen. Det Trafikverket 
saknar i analysen är väg 609 (från korsningen Vallaleden/Fröjavägen till 
Rödöbron) för att kunna se hur övriga korsningspunkter belastas och då 
speciellt Stockevägen/väg 609 (Rödövägen).  
 
Trafikanalysen visar att exploateringen medför betydande ökningar av 
trafikmängden till och från centrala Östersund och att det kan uppstå 
framkomlighetsproblem. Eventuella åtgärder som kan behövas för att 
förbättra framkomligheten på väg 609 och väg 592 till följd av detta ska 
bekostas av kommunen/exploatören. 
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Försvarsmakten  (2017-08-29) 
Försvarsmakten meddelar att delar av den presenterade bebyggelsen i 
planprogrammet kan komma att påverka riksintressen för totalförsvarets 
militära del som omfattas av sekretess, med stöd av 3 kap. 9 § Miljöbalken 
(MB).  För att undvika eventuell påtaglig skada på riksintressen som 
omfattas av sekretess bör Försvarsmakten samrådas vid det fortsatta arbetet 
och detaljplaneläggningen av området.  

 
Räddningstjänsten  (2017-09-25) 
Räddningstjänsten har ingen erinran mot förslaget men vill poängtera att 
räddningstjänstens behov av brandsläckningsvatten bör tas med i 
planeringen av området.  
 

Kommunala förvaltningar och bolag 
 
Socialnämnden   (2017-09-25) 
Socialnämnden anser att planen är genomtänkt och långsiktig med goda 
möjligheter till anpassningar beroende på framtida behov. Nämnden har i 
övrigt inga synpunkter på planen.  
 
Generellt anger de att en viktig del i bostadsfrågan är att främja mångfald 
och där har Socialnämnden en viktig roll när det gäller att skapa möjligheter 
för alla människor att leva och bo. Kring bostadssituationen i Östersund kan 
nämnas, att Socialtjänsten har sett ett ökat behov av både stora och små 
bostäder med låg boendekostnad samt med goda förbindelser till 
samhällsservice.  

 
Kultur- och fritidsnämnden   (2017-09-27) 
Kultur- och fritidsnämnden framför att en ny stadsdel ställer krav på ett 
helhetstänkande kring förutsättningar för boende och vardagsliv i området. 
Det är viktigt att samhällsplaneringen för området innefattar en fungerande 
kommersiell och offentlig service. Det är särskilt angeläget att goda 
förutsättningar för berikande kultur, kulturarv, kulturmiljö, friluftsliv, idrott, 
motion och rekreation skapas i stadsdelen. 

 
Kultur/kulturarv/kulturmiljö  
Det är viktigt är att ge plats för nuvarande planern för utveckling av de 
platser och verksamheter på västra Frösön som pågår. Hänsyn bör alltså tas 
till besöksmål och verksamheter i planområdets närhet som Sommarhagen, 
Frösövallen, Frösökyrka, Stocke titt, Frösö hembygdsförening, Kungs-
gården o.s.v för att göra området än mer kulturellt attraktivt. 

 
Planens formulering när det gäller kollektivtrafik nämner M/S Thomée som 
en möjlig transportmöjlighet. Fartyget används idag uteslutande för turistisk 
trafik under några veckor på sommaren, att använda båten som en regel-
mässig del av kollektivtrafiken är intressant men inte på något sätt utrett.  
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Planen beskriver också konsthallen LAT63 som en permanent konsthall, där 
bör påpekas att verksamheten enbart drivs årligen i projektform och kan i 
nuläget inte betraktas som en permanent verksamhet. 

 
Friluftsliv och rekreation  
Det är positivt att planprogrammet tar upp att friluftsliv, närhet till natur och 
rekreation är viktigt att ta hänsyn till vid byggnation av ett nytt bostads-
område samt att en integrerad gatustruktur är viktig för att ge förutsättningar 
att röra sig till fots, skidor, cykel etc. Utökade kollektivstråk/kollektivtrafik 
planeras vilket torde underlätta för människor att ta sig ut till andra fril-
uftsområden på västra Frösön. I planen återkopplas till Plan för Naturvård 
och Park om att ”baskaraktärer” är viktiga för att parkerna ska upplevas som 
attraktiva och trygga. 

 
Planprogrammet beskriver att det inom området finns höga naturvärden och 
viktiga rekreationsstråk. De gröna och vita stråken är viktiga för det rörliga 
friluftslivet och upplevelsen av kulturlandskapet. Parker ska utformas så att 
de skapar höga vistelsevärden. Två parker kopplas samman med genomgå-
ende parkstråk som leder vidare ned till naturmarken i Bynäset och strand-
zonen. Det står även att ”gott om gröna parkrum ska finnas på kvarters-
mark”. ”Förslaget innebär att både behovet av mindre grönytor inom 50 
meter (i regel inom kvartersmark), samt större grönytor inom 300 meter 
bedöms kunna uppfyllas”. 

 
Viktigt att ha i åtanke: Orienteringskartor används i detta område av 
föreningar. Framför allt nordvästra delen av det planerade bostadsområdet är 
populärt och viktigt för rekreation och friluftsliv; strövarstigar. Det är viktigt 
att det i planen tydliggörs att olika områden på Frösön, såsom Sommar-
hagen, Kungsgårdsviken, Bynäset m.fl. inte tappar sin sammankoppling 
med varandra. Det är viktigt att undvika avskärmningar/barriärer.  

 
St. Olavsleden går längs Stockevägen och är viktig ur turistiskt perspektiv.  
För kännedom finns en förening bildad, kallad Frösö Västra bestående av tio 
olika intressenter (hembygdsföreningar, näringsidkare, stiftelser, idrotts-
föreningar m.fl) med ett gemensamt intresse att utveckla leder på västra 
Frösön. Syftet är att länka samman intressanta utflyktsmål och knyta an till 
platsernas historia och kulturella värden. Föreningen har tagit fram en 
projektplan med förslag på fem olika leder på västra Frösön, varav leden 
som kallas ”Kungsgårdsviken” och ”Bynäset” kommer att beröras av det 
planerade nya bostadsområdet. 

  
Vintertid finns privatpersoner som på eget initiativ drar skidspår ner till 
Kungsgårdsviken/Medvinden. Förvaltningen gör bedömningen att det är att 
inte sätta upp barriärer för de gröna och vita stråken. Hela Kungsgårdsviken 
är viktigt ur ett friluftsperspektiv, där bland annat kanotklubben har sin 
utgångspunkt och vintertid är Kungsgården/”våffelstugan” ett populärt 
utflyktsmål. I sydvästra delen av planområdet finns kultur- och naturstigen 
Frösö Skans. Denna går över ett öppet fält. Den går fram till skansen som 
har historia från 1600-talet.  
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Det är viktigt att ta hänsyn till att hela planområdet anges som Riksintresse 
friluftsliv, MB 3:6. Även i ÖP anges området som Riksintresse Friluftsliv. 

 
Idrott, motion och rekreation  
I planprogrammet behöver det lyftas fram att det ska finnas grundläggande 
funktioner i stadsdelen för att de boende ska kunna bedriva aktiva fritids-
sysselsättningar inom idrott, motion och rekreation. Vilka former av befint-
liga anläggningar som finns i hela Frösö Park-området, och som skulle 
kunna nyttjas av de som kommer att bo i den nya stadsdelen, behöver tyd-
liggöras.  

 
Det skulle också leda till att det i planprogrammet behöver redovisas vilka 
nya behov som behöver tillgodoses i den framtida stadsdelen när det 
exempelvis gäller spontanidrottsplatser, utegym, fotbollsplaner och 
idrottshallar. Inte minst gäller det hur närheten till Storsjön skulle kunna 
berika boende och besökare och bidra till ett aktivt båtliv under 
barmarksdelen av året och ett aktivt isliv under den is- och snötäckta delen. 

 
Slutligen vill förvaltningen påpeka att det i planområdets västra del, i 
anslutning till vägen ner till Bynäset, finns både löp- och gångstigar som 
anslutar till gamla F4:as löp- och skidspår. Här gör förvaltningen 
bedömningen att det bör skapas ett tydlig grönområde mellan vägen ner till 
Bynäset och tillkommande bebyggelse för att dessa löp- och gångstigar inte 
ska försvinna. 
 

Teknisk förvaltning, Avfall  (2017-09-25) 
I planprogrammet anges att ”System och ytor för avfallshantering ska lösas i 
detaljplaneskedet”. Om det planeras för hämtning av avfall vid respektive 
fastighet måste lokalgatorna vara framkomliga på ett säkert sätt för 
sopbilarna.  

 
Vatten Östersund  (2017-09-25)  
Föroreningar 
NIRAS översiktliga markundersökning (2017) drar slutsatsen att det inte 
finns någon akut hälsorisk vid vistelse i de undersökta områdena men att 
föroreningarna bör utredas vidare innan en exploatering påbörjas för att 
undvika spridning av föroreningar samt merkostnader vid exploatering.  
 
Vatten Östersund anser att det är av yttersta vikt att hitta alla källor till de 
föroreningar som finns inom området och att belastningen av samtliga funna 
föroreningar inte påverkar/ökar i recipienten (Storsjön/Kungsgårdsviken). 
Lika så är det viktigt att utreda vad som sker med föroreningarna när grund- 
och ytvatten sätts i rörelse. Utredning av påverkan på Kungsgårdsviken har 
inte redovisats som rekommenderat i Niras 2015:  
 
Niras (2015), 5.1.2 " Även inom objekt F4 046 bör grävarbeten undvikas 
m.h.t. de förhöjda halterna av PFOS som kunde konstateras i jorden .... . I 
en uppföljande utredningsinsats bör prover av jord för laboratorieanalys 
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uttas med större spridning kring det undersökta området inom objekt 
F4 046. 
 
Vidare rekommenderar NIRAS att flödesmätningar genomförs samt 
att fler provpunkter av ytvatten uttas i vattendraget, dels för att kunna spåra 
källan till de höga PFAS-halterna uppströms utredningsobjekt F4 046 och 
dels för att kunna kvantifiera uttransporten av PFAS till recipienten då 
det med nuvarande underlag inte går att avgöra hur stor belastning 
vattendraget lägger avseende PFAS på Kungsgårdsviken. Förhöjda halter 
av PFAS har tidigare detekterats i Storsjön (Länsstyrelsen, 2014) men 
Kungsgårdsviken har inte provtagits. Ytvatten från Kungsgårdsviken bör 
provtas i en uppföljande utredning. De rekommenderade utrednings-
insatserna bör genomföras för att möjliggöra säkrare bedömningar av 
föroreningssituationen och åtgärdsbehovet avseende föroreningar av 
PFAS." 
 
Principer för dagvattenhantering  
I programmet anges att en fördjupad dagvattenutredning ska tas fram inför 
programmets godkännande och att uppskattade flöden och ytor ska ingå i 
denna. Vatten Östersund anser att den fördjupade dagvattenutredningen ska 
vara klar innan planprogrammet antas. Där ska också ingå var de stora 
fördröjningsvolymerna ska finnas. Lösningar ska följa publikationen 
Svenskt vatten P 110.  
 
Under rubriken Befintliga förhållanden (s.3) anges att "Kommande detalj-
planer bör inbjuda och uppmana till hantering av dagvatten". Vatten 
Östersund anser att formuleringen "bör" ska ersättas med "ska". Under 
samma rubrik ska formuleringen "eller att det i detaljplaner införs begrän-
sningar för andelen hårdgjorda ytor " ersättas med "och att det i detalj-
planer" med anledning av att begränsningar för hårdgjorda ytor är en 
förutsättning för att avleda dagvatten på gröna ytor.  
 
Planprogrammet bör även ange att de enskilda fastighetsytorna inte ska vara 
för små med hänsyn till lokalt omhändertagande av dagvattnet på respektive 
fastighet. 
 
Befintliga dagvattenledningar som ligger inom fastigheten Kungsgården 5:3 
ägs av Frösö Park med förbindelsepunkten vid fastighetsgräns. Vatten 
Östersund tar normalt inte över några dagvattenledningar på tomtmark. Ska 
fastigheten vid ett eventuellt övertagande styckas upp och befintliga 
ledningar bli huvudledningar?  
 
Vatten Östersund efterfrågar också ett klargörande av huvudmannaskap för 
dagvattenhantering längs kvartersgator. Ska den samfällighet som äger 
kvartersgatan även ansvara för skötsel av diken eller andra dagvatten-
lösningar? 
 
Det finns oklarheter hur dräneringsvatten från byggnader ska tas omhand. 
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Vatten Östersund efterfrågar en geohydrologisk undersökning för att se 
vilka dagvattenlösningar som är tillämpbara. I nuläget saknas uppgifter om 
grundvattennivåer i planområdet. 
 
Meningen om frostfri förbindelsepunkt för dagvatten föreslås strykas. 
Förbindelsepunkt ska i första hand vara ytlig för att dagvattenhanteringen 
ska kunna ske till öppna lösningar. 
 
Övrigt 
Vatten Östersund undrar om 1600 bostäder är taket för Frösö park? 
 
I programmet anges att det för närvarande pågår en översyn om en eventuell 
utökning av Minnesgärde vattenskyddsområde. Vatten Östersund känner 
inte till något sådant arbete. 
 
Vatten Östersund saknar en avsatt yta i planområdet för behövliga tekniska 
anordningar (ex. pumpstationer för spillvatten). 

 
Jämtkraft  (2017-09-25) 
Lämnar svar gällande elnät, elproduktion och fjärrvärme samt bifogar 
uppgifter till kontaktpersoner.  
 
Elnät  
För att tillgodose hela utbyggnaden av Frösö Park behöver Jämtkraft Elnät 
placera en fördelningsstation för transformering 40 kV- 20 kV i anslutning 
till Frösö Park. Lämplig placering är nord-östra sidan om Stockevägen inom 
bullerzonen för flyget, (lämpligt att placera Jämtkraft Elnäts 
fördelningsstation i närheten av Jämtkraft Värmes eventuella 
”spetskraftanläggning”). En fördelningsstation tar ca 50 m x 50 m i anspråk 
inkluderat ett säkerhetsavstånd från fördelningsstationsbyggnaden på 10 m.  
Ett u-område för en 40 kV kabel behöver även utses från den tänkta 
fördelningsstationen längs den syd-östra kanten på Frösö Park-området ända 
ner till vattnet i Kungsgårdsviken. (40 kV-kabeln planeras då att förläggas i 
sjön.  Det behöver planeras in ytor för ett flertal nätstationer inom Frösö 
Park. Projekteringen får visa på hur många nätstationer som behövs när 
effektbehovet är klarlagt.  
 
Jämtkraft har anläggningsdelar för både låg och högspänningledningar inom 
det planerade området.  Genom ”www.ledningskollen.se” kan kostnadsfritt 
kartor för översiktlig planering erhållas. För mer exakt lägesbestämning kan 
även kabelutsättning beställas via samma tjänst.  
 
Eventuella förändringar av elnätet bekostas av beställaren. 
 
Elproduktion 
Inga synpunkter  
 
Fjärrvärme  
Den fjärrvärmekapacitet som finns till området idag räcker till en expansion 
med ytterligare 80 000-90 000 m2. Om det därefter behövs ytterligare effekt 
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kan en lokal ”spetsanläggning” som komplement, tex inom Frösö Park, vara 
tänkbar lösning. Detta innebär att Jämtkraft kan erbjuda fjärrvärme till hela 
exploateringen oavsett byggnadstyp. Plats för tekniskt verksamhet 
fjärrvärme bör därför säkras i kommande planer.  
 

Övriga remissinstanser 
 
Nettbuss, Stadsbussarna (2017-09-26)  
Nettbuss Stadsbussarna har regelbundna träffar och dialog om busstrafik 
med näringen på Frösö Park. Det har där framkommit att trafiken med små 
justeringar tillgodoser arbetsplatsernas behov. De brister som framkommit 
kan relateras till hotellets och hotellgästernas behov, främst kollektivtrafik 
till och från flygstationen. De följer utvecklingen av verksamheter i 
området. 
 
I planprogrammet anges att ”för busstrafik definieras god turtäthet med ett 
minimum på 15 turer vardagar, 8 turer lördagar och 6 turer söndagar”. För 
närvarande är trafikutbudet mellan Frösö Park och Östersunds centrum 12 
turer vardagar, 8 turer lördagar och 7 turer söndagar. 
 
Aktiviteter  
I Nettbus avtal med Länstrafiken är Frösö Park ett tydligt utvecklings-
område när det gäller trafikförsörjning. Nettbuss Stadsbussarna har tagit 
initiativ till trafikutvecklingsprojekt som syftar fram mot 2030. Den första 
delen behandlar större linjer i Östersund där förändringarna kommer att 
genomföras i december 2017. Nästa del som startats under sommaren 2017 
omfattar främst Frösön. Dagens behov och framtida förändrade behov utreds 
och analyseras. Försörjningen av Frösö Park för verksamheter och boende är 
en viktig del i det projektet. 
 
Synpunkter på programmet 
Nettbuss Stadsbussarna bedömer att det finns goda förutsättningar för 
kollektiv busstrafik  med de färdvägar, hållplatser och busskörfält som 
föreslås i programmet.  Inför genomförandet och under utbyggnadstiden är 
det viktigt att framkomligheten för bussar i området säkras i en särskild 
plan. 
 
I detaljplaneringen är det viktigt med kontinuerligt samråd med trafik-
företaget i trafiklösningar. Särskild vikt ska läggas vid standard och komfort 
när det gäller utformning av hållplatser. Området är genom sitt läge utsatt 
för väder och vind. 
 
Som det anges i programmet kommer utbyggnaden av bostäder och 
verksamheter på Frösö Park att bidra till ökad trafikvolym. Frösöbron och 
dess kapacitet kan bli en kritisk faktor. För kollektivtrafiken är det angeläget 
med prioriterad framkomlighet med t.ex. signalprioritering och körfält för 
att vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bil. 
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LRF Lantbrukarnas riksförbund (2017-09-26)  
LRF företräder företagare verksamma i de gröna näringarna, i detta fall 
skogs- och jordbrukare med verksamhet i närområdet av programområdet. 
 
LRF informerar om sin verksamhet, bla om sin vision om ett framtida 
Östersund där den tätortsnära landsbygden spelar en oerhört viktig roll i 
utvecklingen i form av tjänster, kulturmiljöer och kunskap om jämtländsk 
livsmedelsproduktion. LRF:s näring är beroende av åkermark, skog och 
hagar, men även avstånd till samlad bebyggelse då verksamheten har vissa 
tendenser att låta och lukta lite. Å andra sidan vill de inte vara motvalls då 
de är lyckligt lottade som bor i en tillväxtkommun där behovet av bostäder, 
industrimark och infrastruktur är stort. 
 
Området kring Frösö Park är utan tvekan ur lantbruksperspektiv mycket 
viktigt. Här har under mycket lång tid jord- och skogbruk bedrivits, något 
som har gett landskapet dess utseende och egenskaper och på så vis bidragit 
till Östersunds tätorts unika läge med utsikt och närhet till en levande 
landsbygd. Jordbruksmarken tillhör en av de mest värdefulla i landet, något 
som påtalas både i Riksintresse Z25 och i den nyligen antagna vattenplanen. 
I vattenplanen belyses vikten av att jordbrukets verksamhet skyddas i så stor 
utsträckning som möjligt och att existerande företagande inte får försvåras 
pga. myndigheters beslut t.ex. gällande byggande. 
 
Infrastruktur  
I samrådshandlingen refererar kommunen till Översiktsplan 2040, där 
åtgärder som uppmuntrar gång och cykling prioriteras. ” Intentionen är att 
skapa en stadsdel med höga boendevärden som bygger på platsens unika 
läge, kulturmiljö och möjligheter till rekreation och naturupplevelser”. LRF 
ser det mycket positivt att kommunen ser det framtida Östersund utan 
bensin eller dieseldrivna fordon, att elbilanvändandet förespråkas och att 
gång och cykling ska eftersträvas, men de är frågande till hur det i praktiken 
ska gå till. Det är klart att det är många fler som väljer att cykelpendla i 
mitten på maj än i mitten på november.  
 
LRF är speciellt kritiska till bristen på trafikplanering. En så stor ökning av 
inpendlande boende kommer att innebära mycket stora störningar. De flesta 
upplever i dag avståndet för cykelpendlande in till staden som för långt. I 
området runt och kring Vallaleden/Stockevägen sker det dessutom mycket 
lantbruksrelaterad trafik med tunga stora och breda fordon. Med nuvarande 
trafikmängd och vägstandard är det längs Vallaleden ibland problematiskt 
att få detta att fungera. Med 1600 nya boenden, där de flesta har sin 
arbetsplats på andra sidan Frösön, kommer trafiksituationen att bli ohållbar. 
Det stora trafikmässiga problemet uppstår troligen när trafiken närmar sig 
stan, på Vallaleden. Lägg därtill trafik från Vallsundsbron. Frösöbron är 
redan idag ansträngd, men allra störst problem blir kanske in till och genom 
stan. En enkel trafikanalys bör visa att det är olämpligt med stora utökade 
bostadsområden där samtliga boende ska transportera sig in till Östersund 
från detta hållet.  
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Åkermark & Skogsmark  
”Inom området finns ett antal grönstråk som är viktiga för det rörliga 
friluftslivet och upplevelsen av kulturlandskapet. Grönstråken utgör länkar 
som gör det möjligt att på plats uppleva områdets riksintressanta värden, 
såväl friluftsliv som kulturlandskap. Här finns vida utblickar över 
variationsrika Storsjöbygden med nära kontakt mellan kalfjäll och det 
öppna jordbrukslandskapet med radbyar och äldre gårdar. Grönstråkens 
utformning och yta är avgörande för hur väl de kan användas av allmän-
heten. Särskild betydelse har de grönstråk som utgör brytzon längs med 
åkerkanten ovanför Kungsgården ” (s.25)  
 
Läser man vidare står det att läsa; ”Mer människor kommer att röra sig i 
området men detta bedöms inte påverka jordbruksmarken negativt då detta 
kommer att ske via redan etablerade vägar och stigar genom området ” 
(s.67).  
 
LRF ställer sig mycket frågande till det ovan nämnda. Hur säker är 
kommunen på att de boende inte väljer att beträda åkermarken?  En 
gångpassage över åkermarken blir snart en gångstig som blir en cykelstig 
osv. Jordbrukarna i t ex Torvalla by – som efter utbyggnaden av ”Nya 
Torvalla” på 1970-80 talen har haft stora problem med gång-cykel/ 
motorcykel- ridstråk genom åkermarken. 
 
Hur stor andel rekreationsmark i det aktuella området har kommunen i dag 
till sitt förfogande?  Räknar kommunen även in den privatägda skogen, 
bortom det aktuella planområdet, som en möjlighet för det rörliga frilufts-
livet att ha tillgång till? De inplanerade grönstråken blir snarare en passage 
för att komma ner till Storsjön, och då är enklast att gena över åkermarken ( 
i.o.f.s äger kommunen samt Frösö golfbana åkermarken vid Kungsgården. 
Åkermarken vid Kungsgården är i dag utarrenderad).   
 
Övrigt  
Från de lokala LRF-avdelningarna har framförts en stor oro för den situation 
som lantbruket i stadsnära miljö nu befinner sig i. Tätare bebyggelse 
genererar svårigheter för befintliga lantbruk med djur och för att nyinvestera 
och expandera. Det är viktigt att åkermarken enligt planprogrammet skyddas 
från exploatering då det är en förutsättning för långsiktiga investeringar i 
växt och animalieproduktion, och då betesdjur.  
 
Det är bra att planen betonar betydelsen av rekommenderade avstånd mellan 
den tänkta stadsdelen och åkermark.  Risken är dock uppenbar för konflikter 
mellan lantbrukare och boende p.g.a. lukt och buller samt intrång på skogs – 
och åkermark från det röriga friluftslivet. Allt fler unga samt vuxna saknar 
dessvärre kunskap och förståelse för förutsättningar för dagens lantbruk.  
 
LRF vill framhålla att jord- och skogsbrukets betydelse för boende, närings-
liv och social infrastruktur i Östersund idag och framöver behöver 
analyseras bättre för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Det är mycket 
angeläget då planens ambitioner är att skapa en utveckling som bevarar 
Frösöns unika natur, jordbruks - och kulturmiljöer.  
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Kommungruppen i Östersund vill att Östersunds kommun även fortsätt-
ningsvis har en aktiv dialog med markägarna för att nå bästa resultat samt 
att en samrådsgrupp med deltagare från LRF, kommunen, regionen och 
Länsstyrelsen tillsätts. Detta för att minimera påverkan på de berörda 
markägarnas verksamhet samt för en god hushållning med jorden och 
skogen som en viktig samhällsresurs.  
 

Sakägare enligt fastighetsförteckning 
 
Swedavia  (2017-09-25)  
Swedavia framför att programområdet är lokaliserat i mycket nära 
anslutning till Åre Östersund Airport och berör ett av Trafikverket utpekat 
riksintresse- och influensområde för flygbuller och flyghinder. Vid fortsatt 
planeringsarbetet är det av största vikt att beakta gällande tillstånd för 
flygplatsen samt att flygplatsen utgör riksintresse enligt 3 kap. 8 § 
miljöbalken. 
 
Omgivningsbuller 
Med omgivningsbuller avses i plan- och bygglagen buller från flygplatser, 
industriell verksamhet, spårtrafik och vägar. Beräkningar av omgivnings- 
buller måste därför omfatta samtliga bullerkällor som kan påverka 
programområdet. 
 
Bullerberäkningar ska även omfatta buller från den helikoptertrafik som 
omfattas av flygplatsens tillstånd. Detta gäller både vid beräkning av buller 
från flygtrafik och verksamhetsbuller. Någon skillnad mellan buller från 
flygplans- respektive helikoptertrafik ska inte göras. Av Naturvårdsverkets 
och Boverkets vägledningar om industri- och annat verksamhetsbuller 
framgår att maximala ljudnivåer över 55 dBA inte bör förekomma nattetid 
(22-06) annat än vid enstaka tillfällen. I förhållande till rörelsevolymen vid 
Åre Östersund Airport gör Swedavia bedömningen att detta kan innebära att 
överskridanden endast får ske vid enstaka tillfällen över ett helår. 
 
I NIRAS bullerutredning anges att det normalt inte förekommer nattrafik på 
flygplatsen. Viss flygtrafik nattetid omfattas dock av gällande tillstånd och 
enligt flygplatsens statistik har under år 2016 knappt 500 rörelser ägt rum 
nattetid (22-06). Mot denna bakgrund ska redovisningen av maximala 
ljudnivåer nattetid för markbuller även omfatta nattrafik. Även för dagtid 
samt kvällar och helger bör maximala ljudnivåer för markbuller redovisas. 
Förslag till bullerdämpande åtgärder får inte innebära att krav ställs på att 
flygplatsen ska inskränka sin verksamhet eller vidta åtgärder. 
 
Flyghinder och elektromagnetisk strålning 
Vid utformningen av bebyggelse och grönstruktur ska risken för flyghinder 
beaktas. Vid bebyggelse högre än 20 meter krävs samråd med flygplatsen. I 
de norra delarna av programområdet bör ny grönstruktur inte överskrida 
höjden på den befintliga. Även risken för elektromagnetisk strålning och 
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störningar på luftfartens navigeringshjälpmedel, kommunikations- och 
radarsystem ska beaktas. 
 
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
Åre-Östersund Airport har skyldighet att i händelse av olycka i skälig 
omfattning  hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom, och i 
övrigt vidta nödvändiga åtgärder, för att hindra / begränsa allvarliga skador 
på människor eller miljön, se kap se 2 kap. 4 §. Frågan om hur flygplatsens 
ansvar påverkas av programområdet med bostäder och skolor bör utredas. 
 
Farliga, störande och missvisande ljus, 23 och 24 §§ TSFS 2012:90 
Risken för att utomhus- och allmänbelysning inom programområdet kan 
påverka luftfarten ska beaktas vid utformningen av programområdet. 
 
Planbeskrivningens innehåll 
Avslutningsvis erinrar Swedavia om att en planbeskrivning ska innehålla de 
överväganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn 
till flygplatsverksamhetens intressen och planens konsekvenser samt 
beräknade värden för omgivningsbuller (4 kap. 33 och 33 a §§ plan- och 
bygglagen). 

 
Frösö Hembygdsförening  (2017-09-25)  
Frösö hembygdsförening framför att programområdet omfattar mycket stora 
kultur- och landskapsbildsvärden. Det är viktigt att de tas tillvara på ett bra 
sätt.  
 
Planprogrammet är mycket ambitiöst när det gäller kultur och miljö men 
hembygdsföreningen ser risker gällande bebyggelsens påverkan på vyer och 
landskapsbild. Frösön är riksbekant för sina vida vyer över skog, sjö och 
fjäll, med klassiska utsiktspunkterna från Frösö kyrka till Stocke Titt, som 
finns med i otaliga målningar, vykort och turistfoton. Hit tar östersundare, 
och turistbussar med sina gäster för att visa Jämtlands och Storsjöbygdens 
skönhet. 
 
Merparten av bebyggelsen verkar inte komma att störa de klassiska vyerna 
men däremot känner hembygdsföreningen en stor tveksamhet mot delar av 
området mellan golfbanan och Kungsgårdsvägen där ”större byggnads-
volymer” föreslås. Längs huvudgator såsom Kungsgårdsvägen, föreslås 
flerbostadshus på upptill 5 våningar och småhus på upp till 4 våningar. Efter 
att ha studerat terrängen befarar de att både flerbostadshus och småhus i 
övre delen av Kungsgårdsvägen kommer att torna upp sig ovanför 
barrskogen. För att vyerna från Stocke Titt och från vägen förbi Stocke, ska 
behålla den etablerade landskapsbilden med åkermarkens övergång till skog, 
bör betydligt lägre hushöjder tillämpas i dessa högt liggande delar av 
planen. Husen bör därför inte överstiga 2 eller 3 våningar. 
 
Det befaras också att de föreslagna, och högt upp placerade, villakvarter 
som inramas av Risevägen, Kungsgårdsvägen, skol- och förskoletomt samt 
golfbana kommer att bryta övergången mellan öppen mark (golfbana) och 
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barrskog. Hembygdsföreningen förordar att dessa villakvarter utgår och att 
marken förblir skogsmark även i fortsättningen. 
 
Hembygdsföreningen bifogar en bilaga med kulturvärden som inte tas upp i 
planen men som skulle kunna bidra till att Frösö Park blir den goda 
boendemiljö som man strävar efter.  
 

 
 

Övriga, ej sakägare 
JH  (2017-09-25)  
Framför önskemål om att titta på möjligheten att anlägga en kyrkobyggnad 
inom programområdet. Den yttranden är engagerad inom svenska kyrkan 
och EFS Östersund.  
 

AT, HB, Flygeln 6  (2017-09-25)  
Trafik och trafikbuller  
De yttrande hänvisar till framtagen trafikutredningen som räknar med att 
Frösö Park kommer att generera 6 fordonshändelser/bostad och dygn. De 
beräknar utifrån detta att 1600 nya bostäder samt 500 nya arbetsplatser, 
tillsammans med befintliga fordonshändelser, ger 12 200 fordonshändelser/ 
dygn, med tillägg för den trafikökning som skett mellan 2006 fram till nu. 
Väsentlig är också den tunga byggtrafik som tillkommer för 80-100 nya 
bostäder/år under ca 20 års tid. 
 
Enligt kommunens analys skulle Stockevägen klara 10 000 fordons-
ändelser/dygn innan bullernivåerna överskrider gällande lagstiftning för 
tilltänkta bostäder. De yttrande är oroade för ökad bullernivå även för deras 
boende. De nya, mer liberala, bullerkraven är ett beslut taget av dagens 
politiker, inte sakkunniga. (Vad kommer morgondagens politiker 
tycka?) Samtliga av landets miljömedicinska institutioner har emotsatt sig 
den nya bullerlagen då den förväntas få hälsovådliga konsekvenser i form av 
bl.a. ökad stress samt ökad frekvens av hjärt/kärlsjukdom hos människor 
som utsätts för de högre bullernivåerna i sin bostadsmiljö. 
 



45 

 

Trafikökningen kommer även kraftigt påverka kulturmiljön på Frösön, mest 
påtagligt kring Frösö Kyrka. Platsen är idag en lugn och fridfull del av 
Frösön med fantastisk utsikt över fjällen, en miljö som klassas som 
riksintressant. Tänkt utbyggnad och trafikflöde kommer rasera den upplevda 
kulturmiljön i detta område. En ny infrastruktur är av absolut största vikt om 
planprogrammet måste bli verklighet. Trafiken måste ledas bort från kyrkan. 
Gamla avfarter skulle kunna anslutas med en väg parallellt med 
landningsbanan norr om kyrkan. 
 
Avseende kollektivtrafiken har antalet bostäder i planprogrammet utökats 
från 800 till 1 600 bl.a. för att detta skall ge tillräckligt underlag för täta 
turer med kollektivtrafik. Hur ska kollektivtrafiken bära sig under 
byggperioden på 20 år innan det blir lönsamt att köra tillräckligt täta turer 
till området? Finns det något liknande område i Östersund där många åker 
kollektivt? Att utöka bostäderna till det dubbla för att få kollektivtrafiken 
lönsam känns mycket riskabelt.  
 
Trafiksituationen kommer att bli farlig för barn/cyklister/fotgängare på  
Peterson Bergers väg från kyrkan ner till Färjelägret. Här krävs en säker 
cykelbana för de som redan bor i området. 
 
Miljö 
De yttrande hänvisar till en miljökonsekvensbeskrivning beställd av 
försvarsmakten, Niras 2015. Slutsatsen av utredningen är att det bedöms 
olämpligt att bygga i tänkt område p.g.a. PFAS och eventuellt andra 
miljöfarliga ämnen med stor risk för spridning i Storsjön. Detta får under 
inga omständigheter bli fallet. 
 
Friluftsliv 
Enligt kommunens översiktsplan för västra Frösön finns områden med stort 
upplevelsevärde för rekreation samt värdefulla naturområden inom den del 
som enligt förslaget skall bebyggas. Rikskända mountainbikeslingan ”Frösö 
lång” har ett av sina allra finaste partier precis vid tänkt stadsdelsgräns. För 
denna och annan friluftsaktivitet sparas en randzon på ca 30 meter till 
bebyggelsen. Hur berikar det friluftsupplevelsen? 
Det beskrivs också att tillgängligheten för friluftsliv ökar. På vilket sätt då? 
Tillgängligheten finns redan där. Det som händer är att stora områden med 
naturvärde byggs bort. 
 
Varför inte fortsätta utveckla detta unika område till kommunens/Sveriges 
bästa frilufts- sportaktivitetsområde och istället låta staden förtätas på ett 
naturligt sätt utgående från stadens centrum? Att sprida ut en stad med flera 
separata förtätningar är en onaturlig utveckling av stadsmiljön. 

 
Tv L-G J, M-G J, Valla 5:15 (2017-09-25)  
De yttrande framför att kommunen, genom F4-områdets utveckling med 
hotell, konferensverksamhet och nyetablering av företag, har visat 
framåtanda vad det gäller tillväxt av företag och arbetstillfällen. En 
utbyggnad av ny hotelldel är ett stort plus, då etableringen har skötts väl och 
hotellet är uppskattat för sin kulturella miljö med många möjligheter till 
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friluftsaktiviteter och rekreation i omgivande skogspartier. En utbyggnad av 
bostäder kan tänkas, men i en betydligt mindre omfattning. Den föreslagna 
förtätningen med 1600 bostäder är dock helt orimlig! Den är inte bara i strid 
med översiktsplanen för Västra Frösön utan är också okänslig mot det 
riksintressanta kulturområdet, vilket även måste hämma företagsutveckling 
och turistnäring. Hotellets marknadsföring av konceptrum och inbjudande 
unik utomhusmiljö går om intet.  
 
De yttrande undrar hur trafiksituationen och bullernivån ska lösas. Redan 
idag är utrymmet för snålt för att bilar, traktorer, fotgängare och ridekipage 
ska kunna mötas på ett trafiksäkert sätt, speciellt längs Peterson- Bergers 
smala väg som frekvent används som promenadstråk och ridväg. Även vid 
en mindre utbyggnad av F4-området är en ny dragning av Stockevägen norr 
om kyrkan nödvändig.  
 
Borde inte den tidigare ödesdigra felbedömningen, som tillät att Jämtlands 
viktigaste historiska plats - Bynäset - blev militärt skjutmål och brandöv-
ningsplats, mana till eftertanke och reflexion så att kommande generationer 
får ta del av detta kultur- och fritidsområde i någorlunda intakt skick. 

 
BG, L-E G, Sigurd 2  
De yttrande framför att det är intressant med utbyggnad av Frösö Park. Med 
så många människor som ska bo och arbeta i området bör där finnas en 
kyrka. Antingen om Frösö församling (svenska kyrkan) har en kyrkolokal 
där alternativt om någon av frikyrkoförsamlingarna är intresserade att 
etablera en kyrka där. Många kyrkor har bra barn- och ungdomsaktiviteter 
som kan ha stor betydelse för de familjer som vill bosätter sig i området.  

 
RH, Flygeln 8 
När den yttrande och hans hustru flyttade till Härke – Sommarslingan 1989 
var området det i stort fritidsbebyggelse. Det var mycket noga reglerat vad 
som fick och inte fick göras i denna "kulturbyggd". Idag har det byggts 
relativt mycket i närområdet men med "mått och sans" i den meningen att 
det bestått av enfamiljhus. De är oroade att kommunens byggplaner kommer 
att innebära en förtätning av området med mestadels flerfamiljhus och att 
det successivt kommer att leda till en "utarmning" av den så unika 
kulturbygden. Området har i olika sammanhang beskrivits som "Jämtlands 
Vagga". En sådan bygd måste kommunen värna om och endast i mindre 
utsträckning bygga ut som en "förort" till Östersund.  
 
Det talas om att kollektivtrafiken skall byggas ut rejält. Trafiken förbi 
Stocke Titt och Frösö Kyrka kommer att öka kraftigt vilket innebär en 
"devalvering" av den fantastiska miljö som inte minst finns kring och runt 
Frösö Kyrka. Frågan är om Frösö Kyrka fortsättningsvis kommer vara den 
mest önskade kyrkan att gifta sig i framöver?  Bröllopskorten med 
Oviksfjällen i fonden kommer att kantas av många fordon. Bygg med mått 
och sans så att inte den unika kulturbygden för alltid förstörs!! 
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Sommarskogens samfällighetsförening, Fastigheterna Styvmorsviolen 1-
2, Prästkragen 1-3, Liljekonvaljen 1-7 och Fröstarren 1-2.  
De 14 hushåll som är boende på området Sommarskogen, Tonsättarvägen, 
framför via sin styrelsen följande synpunkter programförslaget.  
 
Trafikanalys och konsekvensanalys av den ökande trafiken inklusive 
byggtrafik.: Sträckan Frösö Park – Vallaleden, fram till den obemannade 
bensinstationen i Mjälle (korsningen Vallaleden-Mjällevägen), tas inte upp i 
varken programförslaget eller trafikanalysen. Det finns heller ingen analys 
om vad byggtrafiken får för påverkan på miljön och boende. Nyligen har 
omfattande arbeten genomförts för att avsevärt begränsa framkomligheten 
för biltrafiken vid passagerna Frösö Kyrka samt Vallsundet. Hur kommer 
dessa passager att klara av den ökande trafiken och hur kommer trafikflödet 
att se ut? Frösö Kyrka är en nationell turistisk angelägenhet och historisk 
och kulturminnesmärkt byggnad vilken sannolikt kommer att påverkas 
negativt av ökad trafik så nära byggnaden. 
 
De åtgärder som föreslås för att minska trafiken; bilpooler, utökad 
kollektivtrafik, cykel- och gångvägar anses vara verklighetsfrånvända 
utopier, inte minst då det i trafikanalysen anges att avstånd över 10 km 
medför att hushållen väljer bilen.  
 
De boende känner en stor oro inför en trafikökning då programmet inte 
presenterar åtgärder för detta. Redan idag utsätts skolbarn för trafikfara när 
de går efter den smala vägen mellan Härke och Frösö Kyrka till 
busshållplatsen, och med ökad trafik blir situationen väsentligt sämre.  
 
Korsningen Vallsundsvägen / Frösö Kyrka har idag dålig sikt och är en 
dåligt planerad påfart för de som kommer från Vallsundet, samt att farten i 
korsningen generellt är för hög. Passagerna Vallsundet samt Frösö Kyrka, 
också utifrån de gåendes situation, tål inte mer trafik. De boende kräver att 
åtgärder presenteras också med hänsyn till den stora volym av byggtrafik 
som kommer att pågå under många år. Förslagsvis ses möjligheten över till 
alternativa vägsträckningar samt att en gång- och cykelväg mellan Härke 
och Frösö Kyrka omedelbart byggs. 
 
Förorenad mark  
Marken (samt grund- och ytvatten) är kraftigt förorenad inom delar av 
planområdet. Enligt Försvarsmaktens undersökning (Niras 2015) är det 
direkt olämpligt att det i dessa områden schaktas eller grävs eftersom det 
skulle frigöra ämnen som PFAS. De boende är frågande till att kommunen 
gör bedömningen att marken kan saneras för bostadsändamål medan 
försvarsmakten drar en helt annan slutsats. 
 
I planprogrammet anges "I och med att Storsjön utgör dricksvattentäkt, samt 
att dess ekologiska status bedöms som måttligt och den kemiska statusen 
som ej god, är det viktigt att inga föroreningar tillförs Storsjön från 
programområdet."  PFAS är stabila ämnen som inte bryts ner av naturen och 
som vid schaktningar kommer spridas i naturen, via vatten. De boende 
undrar vad som händer om Storsjön blir förorenad av PFAS. Kommunen har 
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inga planer på att bygga ett vattenverk som kan rena råvatten från PFAS. 
Det skulle kräva enorma investeringar. 
 
Rekreationsområden 
I förslaget nämns fantastiska rekreationsområden inpå knuten för framtida 
boende. För de närboende kommer rekreationsområden försvinna och det 
blir längre till sammanhängande skog och mark för motion, friluftsliv och 
övrig rekreation. Många av de som bor i området idag har valt att bosätta sig 
halvt på landet av den anledningen. Antalet bostäder måste anpassas så att 
dessa naturliga och fantastiska rekreationsområden inte blir 
överexpanderande och därigenom försvinner. 

 
INM, Valla 3:12 
Den yttrande framför att 1600 bostäder, samt ytterligare verksamheter och 
service, innebär att den för Östersund och Frösön attraktiva Storsjöbygden, 
kommer att te sig helt annorlunda. Däribland från Stockevägen, ett stenkast 
från Frösö Kyrka och Stocke Titt, som är välbesökta platser med beundrad 
utsikt.  
 
En farhåga är en ökad, livlig trafik längs Stockevägen. Biltrafiken bör, från 
den nya stadsdelen, i huvudsak kunna ledas i nordvästlig riktning, d.v.s. ej 
längs Stockevägen i sydostlig riktning.  
 
Enligt programskissen planeras fastigheter i stort sett kloss med golfbanan. 
Idag finns tallskog inpå knutarna som måste behållas och inrama det 
natursköna golfbaneområdet på det sätt den gör idag, så att det ej bebyggs 
sydost om ”Kungsgårdsvägen”.  
 
På programskissen finns utanför programområdesgränsen en markering med 
”Risevägen”. I dokumentet (s. 35) anges: ”Sträckningen anpassas i områdets 
östra del för att ansluta till Risevägen - och vidare in mot Valla/Östersund, 
för ökad integrering med omgivningen” samt (s. 59) ”Den förlängda 
Cronstads väg, som kopplar vidare mot Risevägen, är områdets livligaste 
huvudgata”. En anslutning till Risevägen måste planeras utanför fastigheten 
Valla 3:12. Det gäller även för cykel- gångtrafik. Idag finns gång- och 
cykelbana längs Stockevägen.  
 
Slutligen vill jag påpeka ett skrivfel i på s. 70 där det står ” Programmet som 
möjliggör 1000 – 16000 bostäder…” 

 
CM, Brunkullan 7 
Den yttrande som bor på Konvaljevägen; en bussgata med genomfartstrafik 
både från Mällbyvägen och Frösövägen, har de senaste åren märkt av tätare 
buss- och biltrafik på gatan. Få bilister och bussförare håller tillåten 
hastighetsbegränsning på 40 km/h. Den yttranden har inget att erinra mot ett 
nytt bostadsområde på Frösö Park men hoppas att det inte leder till ökade 
trafikmängder på Konvaljevägen. Hon föreslår att kollektivtrafiken från- 
och till Frösö Park går via Vallaleden och att den via rondellen vid Frösö 
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strand svänger in eller ut på Frösövägen. Det kan med skyltning tydliggöras 
så att bilisterna väljer Vallaleden istället för Konvaljevägen.  

 
MT, VK, Valla 3:17  
Ägarna av fastigheten Valla 3:1 framför att det genom Rise by har trampats 
upp en stig som passerar längs med deras tomtgräns och sedan över deras 
grannes tomt samt annan privat tomtmark i byn (vilket torde vara otillåtet). 
De störs idag inte nämnvärt av ”trafiken” men noterar att stigen de senaste 
åren har börjat slitas mycket hårt av cyklar och hästar, till men för gående.   
Om ”trafiken” från en hel ny stadsdel skulle ta samma väg skulle det bli 
ohållbart. 
 
De utgår därför från att kommunen finner annan dragning av stigen. 
Ett förslag är att nyttja den stig som finns norr om golfbanan, på åker-
kantens södra sida, vilken i öster utmynnar strax söder om nya kyrkogården 
(väster om kyrkan) och där kan anslutas till landsvägens cykelbana. 

 
BR, JR, Västbyn 1:2 
Ägarna till fastigheten Västbyn 1:2 framför farhågor om att en utbyggnad 
med 800-1600 bostäder innebär att allmänhetens tillträde till friluftsliv och 
rekreation inte kommer att rymmas inom Frösö park- området. Detta kan 
medföra att privata markägare drabbas av ännu mer intrång och olägenheter. 
Idag finns problem med kontinuerligt återkommande mountainbikecyklister 
som röjer egna stigar och kör i grupper vilket hindrar de yttrandes utövning 
av hästträning, markvård och jakt. Nyplanterad skog trampas ned, lösa 
hundar jagar hästarna och det skräpas ned. I dessa fall kan inte allemans-
rätten åberopas. Den frilufts – och rekreationssatsning som utlovas till 
allmänheten ska utövas på Frösö Parks och kommunens mark.  

 
MO, Valla 3:20 
Trafik I Vägar 
Den yttrande framför att trafikflödet längs Stockevägen redan idag är stort 
med höga hastigheter. En stadsdel med 1600 bostäder utöver redan 
befintliga, och tillkommande, arbetsplatser kommer att skapa en ohållbar 
situation även om alternativa kommunikationer eftersträvas. Enbart 
varuleveranser kommer att vara av betydande intensitet.  
 
Frösö kyrka som är en av Sveriges mest besökta kyrkor/ turistmål, med 
förrättningar i form av vigslar och jordfästningar etc, kommer att ha en hårt 
trafikerad huvudled framför kyrkporten. Sockenstugan som används som 
vägkyrka/ café, samt vid begravningsstunder etc., ligger på andra sidan 
Stockevägen vilket innebär att människor skall förflytta sig över en väg med 
höga trafikflöden. Frösö församling har även en separat kyrkogård närmare 
Stocke gård som personal skall transportera sig själva och maskiner från och 
till. 
 
Stocketitt I hembygdsgården, ett viktigt besöksmål för turism, kommer att få 
en hårt trafikerad huvudled i direkt anslutning till sin verksamhet. Även 
Stockegård med stor maskinpark både för eget bruk, och för omfattande 
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tjänster åt andra jordbruk, måste in och ut från Stockevägen, samt korsa 
denna, i sin dagliga verksamhet. Frösövallen, där besökare o boende har sin 
anslutning till Stockevägen, kommer också att påverkas negativt av 
trafikflödet.  
 
Den yttrande föreslår att trafiken från stadsdelen leds norrut ut på 
Rödövägen som redan idag är anpassad för en högre trafikintensitet. 
Sträckningen är ca 3,5 km längre in till Östersund men har bättre 
framkomlighet varför tidsaspekten är försumbar i jämförelse med ökad 
trafikbelastning och olycksrisker för verksamheterna efter Stockevägen. För 
trafik västerut är avstånd oförändrat. Enbart busstrafik, kan ledas via 
Stockevägen genom att bygga trafikhinder, som enbart bussar kan passera 
igenom, vid in och utfart från stadsdelen. 
 
Riksintresse för kulturmiljövård 
Området på båda sidor om Kungsgårdsvägen skall ej exploateras då området 
är unikt ur historieavseende och en fantastisk miljö vid in och utfart mot 
golfbanan, Kungsgården, Frösö skans, småbåtshamnen och odlings-
landskapet etc. Det är ett unikt ''varumärke" för Frösön och länet. Flytta 
planerad bebyggelse längre nordväst så att miljön, historian och det unika 
estetiska intrycket behålls längs båda sidor om Kungsgårdsvägen. 
 
Närhet till flyg och helikopterplats 
Att bygga en ny stor stadsdel i direkt anslutning till en flygplats där 
helikopterverksamhet bedrivs skapar i sig funderingar. Ingenstans byggs nya 
stora stadsdelar i så omedelbar närhet till flygplatser, tvärtom. Även om 
gränsvärden för flygbuller ändrats så kvarstår utsläpp etc. från ett ständigt 
ökande flygande. Flyget är en miljöbelastning som har orsakat befintliga 
föroreningar i området och som kommer att fortsätta släppa ut 
miljöbelastande ämnen. 
 
Om konflikt/krig skulle uppstå så är en flygplats ett mycket högprioriterat 
mål. En stadsdel i så direkt anslutning till en flygplats är extremt utsatt i ett 
sådant läge. 
 
Ytterligare frågor är om det planeras för skyddsrum i tillräcklig omfattning, 
hur yttrar sig Försvarsmakten om förslaget och har det inkommit något 
yttrande från helikopterföretag? 

 
JH, Liljekonvaljen 6 (två yttranden, sammanslagna nedan) 
 Den yttrande undrar om kommunen inser vidden av att gräva i ett f.d 
övningsområde som är kraftigt förorenat av flygbränsle samt kemikalier. 
Inte bara närområdet med friluftsområde, golfbana och småbåtshamn, utan 
även Storsjön, kommer att bli förorenad.  Det kan inte på något sätt vara 
förenligt med en kommun som påskiner att den satsar på friluftsliv, 
vinterstaden och miljön. Helt oacceptabelt! Ekonomi för den enskilde kan 
aldrig gå före miljön för hela närområdet! 
 
I dagsläget är området ett friluftsområde med löpslingor och strövområden 
där en mängd cyklister, hundägare, samt ryttare är ute på stigarna. Utöver 
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detta finns golfbanan alldeles intill en småbåtshamn och en badplats (kring 
småbåtshamnen och Västgårdsviken) mm. Allt detta ger ett mervärde, inte 
bara för de som bor i närområdet, utan för hela staden och Frösön. 
Föreslagen bebyggelse slår undan fötterna för stora delar av friluftslivet på 
Frösön. Återigen låter kommunen ekonomi för den enskilde (i detta fall 
privat fastighetsbolag) gå före hela Frösöns friluftsliv. Det är inte 
acceptabelt.  
 
Det framgår inte i programmet hur det är tänkt med vägar, cykelvägar och 
promenadstråk ut till det nya området? Befintliga vägar tar idag knappt den 
trafik som går ut mot flyget, golfbanan, Frösö park och förbifart rödöbron. 
Kommunen stoppar huvudet i sanden som tror att befintliga vägar kommer 
att vara tillräckliga. Cykelavståndet in till Östersunds stad, på 10 km i 
kuperad terräng, är för långt, speciellt för barnfamiljer. Vad gäller kollek-
tivtrafik kommer bussarna inte ta sig fram p.g.a. köer vid Rödövägens 
in/utfart till Frösö kyrka samt inne i stadskärnan. Om kommunen inte inser 
problematiken nu kommer den att i efterhand få betala genom en förbättrad 
väg men även miljömässigt och missnöjesmässigt.  
 
Det måste byggas en flerfilig bilväg om inte vansinniga köer skall uppstå in 
och ut från staden på morgonen och eftermiddagen.  Vem bekostar detta? 
Går det ens bygga en sådan väg förbi Frösö Kyrka och Stocke Gård utan att 
förstöra viktiga åkermarker i närområdet och hur kan de vara viktiga för 
bygden om kommunen släpper igenom detta vansinnesprojekt? 
 
Hur ska skolor, affärer, sjukvård, tandvård, dagis och förskolor planeras in 
detta?  
 
Sammantaget anser den yttrande, med flera i hans närhet, att 
programförslaget är ett vansinnesprojekt. Hur kan ett bolag få gå så här 
långt i dessa planer. Det finns mycket stora miljömässiga risker och stora 
negativa konsekvenser för hela Frösön, Östersund och Jämtland. Hela 
projektet skall läggas ned eller minskas i en mycket stor omfattning så det 
passar in i Frösöns och Östersunds kommuns miljömål och strategier. 

 
FE, Frösön 
Den yttranden är oroad över vilka konsekvenser en ny stadsdel med 1600 
bostäder kan få för Frösön och dess invånare.  
 
Han undrar om det finns grund för att tro att så många bostäder inom 
området kommer att bebos och om kommunen i så fall kan garantera detta.  
 
Fina naturområden riskerar att skövlas utan grund och trafiksituationen 
kommer att förändras radikalt. De trafiksiffror som tas upp på ex. 
Vallaleden är direkt skrämmande. Att Frösöbron på sikt skulle behöva 
byggas ut säger en del om vilket tryck det blir vilket är fullständigt orimligt. 
Trafiken i området är redan idag intensiv och den yttrande vågar inte ens 
föreställa sig hur situationen skulle se ex ut på vägen Valla leden - Frösö 
kyrka- F4. 
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Är en ny skola i planerad inom området och kommer den i så fall vara bland 
de första byggnaderna klara på plats? Situationen för förskola/skola är 
ansträngd redan idag.  
 
Den yttranden, med hänvisning till andra boende inom Härke, ser 
programförslaget som olyckligt och som att det är framtaget från några få 
som bevakar F4:s intressen snarare än från en samlad opinion. 
Det finns inga fördelar med förslaget, tillika intrånget, på Frösön, 

 
P-Å V, Flygeln 3 
Den yttrande anser att det som helhet är bra att planera för mer boende i det 
angivna området och att förslaget till utformning ser spännande ut. 
	
Hans synpunkter gäller transporterna till och från Frösö Park och behov av 
en utredning som tar transportfrågan på betydligt större allvar än vad som 
hittills gjorts. 
	
I förslaget framhålls målet om en hållbar mobilitet, vilket är absolut nöd-
vändigt. De tankar som presenteras handlar dock om transporterna inom 
området, medan frågan om transporterna till/från Frösö Park inte fått någon 
uppmärksamhet, och definitivt inte i ljuset av en hållbar mobilitet. 
Avståndet till Östersunds centrum gör det enligt den presenterade trafik-
analysen mindre troligt att cykel skulle bli majoritetens val. Även om detta 
bör påverkas med satsningar på cykelstråk, så är det viktigt att kommunen 
arbetar aktivt med upphandlingar av kollektivtrafik med betydligt bättre 
turtäthet än idag. 
 
Trafikanalysen pekar också på att personbil blir det dominerande trafik-
slaget till/från området vilket får effekter på trafiksituationen i några 
flaskhalsar mellan centrala Östersund Och Frösön. Detta måste	beaktas i det 
fortsatta planarbetet. 
 
Som boende på Sommarslingan blir det mest hotfullt med den förväntade 
trafikökningen på Stockevägen. De siffror som presenteras anger en ökning 
från dagens 1.600 fordon/dygn till 5.000 fordon/dygn vid byggandet av 500 
nya bostäder. I planen siktas på 1.000-2.000 bostäder vilket kan innebära 
flöden på 8.000-15.000/dygn, eller en 5 till 10-faldig ökning av dagens 
trafik på Stockevägen. Detta är mycket betydande förändringar, med 
konsekvenser för trygghet, säkerhet och miljö, inte minst trafikbuller, som 
måste få särskild uppmärksamhet i den fortsatta planeringsprocessen. 
	
Den yttrande presenterar två förslag för fortsatt utredning. 
 
1). Flytta trafiken till en ny väg mellan Frösö Kyrka och flygets landnings-
bana. Då hamnar trafiken i en redan bullerutsatt miljö, medan områdena på 
Stockes höjder får ha kvar sina rekreationsvärden och bostadsområden söder 
och sydväst om Stockevägen slipper påverkan från trafiken. 
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2) Kanalisera biltrafiken till/från Frösö Park runt flygplatsen, via 
Rödövägen Och Västerhus, genom	att spärra av Stockevägen för biltrafik, 
t.ex. med ett busshinder  av samma typ som i Odensala/Torvalla. Hindret 
kan placeras strax väster om Stocketitt, så att resor till Frösö kyrka, 
Sommarhagen, Arnljotvallen etc. fortfarande kan göras från stadssidan. På 
så sätt uppnås ett attraktivt stråk för gång/cykel och kollektivtrafik längs 
Stockevägen, medan biltrafiken runt flygplatsen endast blir marginellt 
längre för resor mellan Frösöpark och centrala Östersund.	
 
GL, Passbiten 8 
Den yttrande undrar om det kommer att byggas en till bro då det redan är 
trångt på Frösöbron på morgnar och efter jobbet. 
 

STÄLLNINGSTAGANDE 
 
Med anledning av programsamrådet föreslås förslaget ändras inför 
godkännande enligt följande: 
 

‐ Skalan på bebyggelse väster om Kungsgårdsvägen sänks från 
flerbostadshus (upp till fem våningar) till stadsvillor (2-4) våningar.  

‐ Brynzonen utökas vid några smalare partier så att den genomgående 
är minst 50 meter bred. 

‐ Kapitlet om trafik revideras och förtydligas gällande utbyggnadens 
konsekvenser på trafikkapacitet och buller utifrån en uppdaterad 
trafikanalys. 

‐ Kapitlet om dagvatten revideras och kompletteras gällande 
dagvattenflöden och behov av ytor för hantering av dagvatten.  

‐ Kapitlet om föroreningar revideras och kompletteras utifrån en 
kompletterande utredning om PFAS.  

‐ Kapitlet om teknisk försörjning förtydligas och kompletteras 
gällande teknisk försörjning 

‐ Kapitlet ”Naturmark och rekreation” kompletteras med uppgifter 
om, och hantering av, värdefulla naturområden.  

‐ Kapitlet om genomförande revideras gällande etappindelning utifrån 
att osäkerheter kring kommande sanering innebär svårigheter att i 
detalj bedöma hur en utbyggnad ser ut etappmässigt samt 
tidsmässigt. 

‐ Mindre redaktionella ändringar. 
 

Kvarstående synpunkter 
Följande synpunkter har inte blivit tillgodosedda:  

 Avstyrkande av programförslaget utifrån områdets natur- och 
rekreationsvärden samt negativa trafikmässiga konsekvenser har inte 
tillgodosetts utifrån motiveringen att Östersund har behov av nya 
bostäder med ett bostadspolitiskt mål om 330 bostäder per år. För 
detta krävs en planreserv. Det är en utmaning att hitta attraktiva 
områden som både kan ge en volym av bostäder men som samtidigt 
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är attraktiva och genomförbara utifrån aspekter som markägande, 
buller, rekreations- och kulturvärden.  Inom Frösö Park finns 
möjlighet att få till en större bebyggelsemassa inom ett attraktivt 
läge som tidigare till stor del har varit stängt för allmänheten. 
Nackdelen med Frösö Parks läge är att det krävs mer arbete och 
insatser för att göra kollektivtrafik och aktiva transportmedel 
attraktiva framför bilen. God tillgång till natur- och rekreation 
kommer fortsatt finnas inom området för både befintliga och nya 
boende genom gröna kopplingar till omgivande naturområden.  

 Den östra delen av området som avgränsas av Risevägen, 
Kungsgårdsvägen, skol- och förskoletomt samt golfbanan kvarstår 
utifrån bedömningen att de topografiska skillnaderna inom området 
innebär att vyer från högre partier bevaras intakta.  

 Förslag kring en ny vägsträckning mellan Frösö Kyrka och flygets 
landningsbana, alternativt att hänvisa personbilstrafik till utfarten 
mot Rödövägen kvarstår. Kommunen är i detta skede restriktiv till 
nya vägdragningar och kommer i första hand att arbeta med 
mobilitetsåtgärder, utvecklad kollektivtrafik och cykeltrafik. Att leda 
om trafik via Rödövägen är inte aktuellt då det både innebär en 
längre färdväg samt skulle skapa förvirring över vilka som är tillåtna 
eller inte tillåtna att passera in till Stockevägen från infarterna från 
Rödön samt Vallaleden.   

 Förslag om att bygga ännu en bro mellan Östersund och Frösön 
kvarstår då detta troligen endast skulle förflytta trafikproblemen. På 
sikt kan det dock finnas behov av att se över möjligheten till ett 
ytterligare körfält på Frösöbron.  

 En genomförandeplan för områdets sanering har inte färdigställts 
inför programmets godkännande, men ska vara klar innan 
kommande detaljplaneprocesser påbörjas.  

 Ett flertal synpunkter som berör detaljer kring områdets innehåll, 
utformning och genomförande kvarstår då programmets syfte endast 
är att ange en struktur och vägledning för kommande detaljplaner där 
dessa frågor utreds mer i detalj.   
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