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1 Sammanfattning
Planområdet är beläget på Frösön i Östersunds kommun. Det omfattar 232 ha och avgränsas i 
norr av Stockevägen, i öster av Östersund Frösö Golfklubb, i söder av Kungsgårdsviken och i 
väster av Bynäsvägen. Befintliga detaljplaner medger utbyggnad av verksamheter i 
planområdets norra del och utbyggnad av turistisk verksamhet i planområdets södra del. 
Bostadsbyggande har tidigare inte varit möjligt, framförallt till följd av närheten till Åre Östersund 
Airport. Med de nya bullerreglerna har dock förutsättningarna ändrats vilket medför att det blir 
möjligt att bygga bostäder. Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar följande alternativ:

 Nollalternativet innebär en utveckling som styrs av gällande detaljplaner. Det är därför 
sannolikt att det gamla flygflottiljområdet kommer att förtätas med fler verksamheter 
samt att den turistiska verksamheten runt Kungsgården utvecklas.

 Alternativ 1 är detsamma som planprogramsförslaget. Alternativet innebär en 
utbyggnad av 1000-1600 bostäder fram till 2040 i form av både flerbostadshus, villor 
och sammanbyggda småhus. Stadsdelen kommer att få en tät och blandad karaktär 
med utvecklad service och kommunikationer.

 Alternativ 2 skiljer sig från alternativ 1 genom att det får en glesare struktur där 
bostadsbebyggelsen utgörs av villor på större tomter. Underlaget för service och 
kommunikationer kommer därmed att vara sämre än i alternativ 1.

De miljöaspekter som bedömts föreliggande miljökonsekvensbeskrivning sammanfattas i 
nedanstående konsekvensmatris.

KONSEKVENSMATRIS
Miljöaspekt Bedömning 

Alternativ 1
Bedömning
Alternativ 2

Trafik, buller Särskilt utsatt grupp: Barn, äldre
Boende i området utsätts för buller 
från flygplats och trafik.

Särskilt utsatt grupp: Barn, äldre
Boende i området utsätts för buller 
från flygplats och trafik.

Luftkvalitet Ökade utsläpp från trafik och flyg 
bedöms inte kunna påverka boende 
eller miljön negativt.

Ökade utsläpp från trafik och flyg 
bedöms inte kunna påverka boende 
eller miljön negativt.

Markföroreningar Särskilt utsatt grupp: Barn
Sanering kommer att krävas vilket 
minskar riskerna för hälsa och 
miljö.

Särskilt utsatt grupp: Barn
Sanering kommer att krävas vilket 
minskar riskerna för hälsa och 
miljö.

Föroreningar i dagvatten från trafik 
ökar.

Föroreningar i dagvatten från trafik 
ökar. Något bättre förutsättningar 
för dagvattenlösningar jämfört med 
alternativ 1.

Dagvatten

Föroreningar i dagvatten från mark 
minskar.

Föroreningar i dagvatten från mark 
minskar.

Vattenskyddsområde Risken för PFOS/PFAS i 
dricksvattnet minskar.

Risken för PFOS/PFAS i 
dricksvattnet minskar. 
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KONSEKVENSMATRIS
Miljöaspekt Bedömning 

Alternativ 1
Bedömning
Alternativ 2

Strandskydd Läget bedöms som oförändrat 
förutsett att strandremsan längs 
Storsjön och längs bäckar behålls i 
största möjliga mån.

Läget bedöms som oförändrat 
förutsett att strandremsan längs 
Storsjön och längs bäckar behålls i 
största möjliga mån.

Riksintresse 
kommunikationer

Bedöms inte påverkas negativt så 
länge hänsyn tas till gränserna för 
flygplatsens influensområde.

Bedöms inte påverkas negativt så 
länge hänsyn tas till gränserna för 
flygplatsens influensområde. 
Möjligen enklare i alternativ 2 att 
placera bostäder längre bort från 
flygplatsen.

Riksintresse 
kulturmiljö, arkeologi

Bedöms som oförändrat läge under 
förutsättning att pågående 
kulturmiljöprogram beaktas, samt 
åtgärder i arkeologiska utredningen 
följs.

Bedöms som oförändrat läge under 
förutsättning att pågående 
kulturmiljöprogram beaktas, samt 
åtgärder i arkeologiska utredningen 
följs.

Oexploaterad mark tas i anspråk för 
bostäder.

Oexploaterad mark tas i anspråk för 
bostäder.

Riksintresse friluftsliv

Tillgängligheten till friluftsområden 
förbättras.

Tillgängligheten till friluftsområden 
förbättras.

Jordbruksmark Jordbruksmarken bevaras. Jordbruksmarken bevaras.

Förklaring bedömning:
Försämring

Mindre försämring

Oförändrat läge

Mindre förbättring

Förbättring

Försämring i vissa 
avseenden/förbättring i andra
Ej relevant

Grupp som är extra utsatt/
har stor vinst av faktorn

•

2 Syfte
Syftet med ett planprogram är att ta fram ett samlat underlag för att utveckla den fysiska 
markanvändningen för ett område inför detaljplaneskedet. I fallet Frösö Park handlar det om att 
utveckla området till en ny stadsdel med blandat utbud och service. Östersunds kommun har 
beslutat att genomförandet av planprogrammet kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.
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Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att bedöma vilka positiva och/eller negativa 
konsekvenser som planprogrammet kan medföra på människors hälsa och miljön. 
Bedömningen är ett underlag inför kommande samråd och beslutsprocesser.

3 Planområdet

3.1 Lokalisering, historia
Planområdet i Östersunds kommun omfattar 232 ha och ligger på Frösöns västra sida och 
avgränsas i norr av Stockevägen, i öster av Östersund Frösö Golfklubb, i söder av 
Kungsgårdsviken och i väster av Bynäsvägen, se karta med planområdets lokalisering inringat i 
figur 1. 

Figur 1. Planområdets lokalisering markerat med röd ring

Området har använts för militär verksamhet under mer än 300 år, först som övnings- och 
lägerplats för Jämtlands dragonregemente (fältjägarna) och dess kavallerikompani, senare för 
en av landets äldsta flygflottiljer. Området har varit satt i kontinuerlig förändring i takt med såväl 
militära som samhälleliga förändringar. Efter nedläggningen 2005 av flygflottiljen F4 tog 
Östersunds kommun över all mark utom garnisonsområdet och flygplatsen från Fortverket. 
Statliga fastighetsutvecklingsbolaget Vasallen tog över garnisonsområdet, gav det namnet 
Frösö Park och påbörjade omdaningen till företagspark. 2011 förvärvade Frösö Park Fastighets 
AB garnisonsområdet och har fortsatt utvecklingen. Det tidigare militärområdet har varit 
otillgängligt för allmänheten under den tid som militär verksamhet pågått i området. Efter 
nedläggningen av flygflottiljen 2005 har allmänheten kunnat komma in i området via den gamla 
vakten vid Stockevägen. De stängsel som omgivit F4 togs bort 2015-16.
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3.2 Nuvarande markanvändning
Av planområdet är 37 ha åkermark, 87 ha skogsmark, 48 hektar vattenområde, 10,5 ha planlagt 
för turistisk verksamhet och 49,5 ha planlagt för kontor, industri, idrott och tidsbegränsade 
boenden, se figur 2 nedan.

Figur 2. Planområdet med nuvarande markanvändning utmärkt.

Inom planområdet finns en blandning av byggnader från tiden då området fungerade som 
mötes- och övningsplats för Jämtlands dragonregemente i slutet av 1800-talet, och olika 
byggnader från hela 1900-talet. I byggnadsbeståndet och den fysiska miljön tydliggörs den 
militära verksamhetens förändringar och moderniseringar.

I takt med att nya verksamheter etablerats har byggnaderna hyresgästanpassats och förädlats. 
Exempelvis har garnisonen byggts om till Hotell med nybyggda hotellrum och en f.d. JAS tvätt 
har byggts om för Frösö Park konstarena.
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Figur 3. Foto över delar av planprogramområdet

4 Styrande dokument

4.1 Översiktsplan Östersunds kommun
För planområdet gäller Översiktsplan Östersunds kommun 2014, antagen av 
kommunfullmäktige 2014-03-20. Riktlinjer för ny bebyggelse anges i urval nedan:

 En klimatneutral kommun som år 2030 är fossilbränslefri.
 Utveckla staden inom befintlig infrastruktur och bygg ut klimatsmarta system såsom 

fjärrvärme, kollektivtrafik och cykelvägar. Kollektivtrafiken ska vara attraktiv. Det innebär 
att det är nära till hållplatsen, högst 300 meter fågelvägen till tätortsbuss, 600 meter till 
landsbygdsbuss och 1 km till tåg. Det innebär också att miljön till och vid hållplatsen 
upplevs som trygg och säker, samt att trafiken har god turtäthet. För busstrafik 
definieras god turtäthet med ett minimum på 15 turer vardagar, 8 turer lördagar och 6 
turer söndagar.

 God infrastruktur med möjlighet till snabba och miljöanpassade tåg- och 
flygförbindelser.

 Sträva efter blandad bebyggelse samt service och handel i stadsdelarna. Nya 
stadsdelar bör inrymma minst cirka 2000 bostäder för att kunna bära en skola och en 
livsmedelsbutik.

 Förtäta staden, bland annat i syfte att skapa bättre underlag för handel, service och 
hållbart resande samt genom att omvandla verksamhetsområden.

 Staden kring vattnet.
 Beredskap för 5 000 nya bostäder till 2040
 Närhet till natur och friluftsliv. Kvaliteten i stadsnära rekreationsområden ska bevaras 

eller förbättras. Stränderna ska vara lättillgängliga med bevarad natur.
 Kulturmiljön ska synliggöras, bevaras och brukas på bästa sätt.
 Arealen brukningsvärd jordbruksmark i kommunen ska inte minska, utan bör i stället 

kunna utökas.
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 Marknadsföra och verka för att Storsjön i ökad utsträckning kan nyttjas för rekreation, 
turism och attraktion för inflyttning.

 Dagvatten tas omhand i öppna system med fördröjande lösningar. Minskad andel 
hårdgjord yta i tätbebyggelse ska eftersträvas.

 Kommunen ska verka för att störningar från flygtrafiken i form av buller och 
luftföroreningar inte ökar. Miljökvalitetsnormer ska iakttas vid planering.

4.2 Översiktsplan Västra Frösön - F4 med omnejd
För planområdet gäller även en fördjupad översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2010-
03-18. Riktlinjer för ny bebyggelse anges i urval nedan:

Flottiljområdet
 Området används för arbetsplatser och verksamheter, både i befintliga byggnader samt 

tillkommande.
 Bostäder, vård och undervisning bör inte förekomma till följd av bullerstörningar från 

flyget.

Söder om flottiljområdet
 Området mellan flottiljen och Kungsgården utvecklas för golf, båt, bad, issporter och 

turistiskt boende.
 En gångstig runt Frösön ordnas.
 Kulturstigar som berättar om områdets historia anordnas i området. (Exakt plats för 

dessa anges inte).
 Området kring Kungsgården detaljplaneläggs för turistisk verksamhet med möjlighet till 

nybyggnader.
 Jordbruksmark av god kvalitet bevaras.
 Ingen ny permanent bebyggelse bör tillkomma till följd av höga bullernivåer från flyget 

samt höga rekreationsvärden.

4.3 Detaljplaner
Kungsgården 5:3 m fl
Detaljplanen Kungsgården 5:3 m fl Frösö läger är från 2011 och omfattar det gamla 
flygflottiljområdet. Planen medger nybyggnationer av kontor, industri, hantverk, idrott och 
hotell/vandrarhem. Inom denna bestämmelse tillåts bland annat även restaurang, 
områdesservice, lager samt vård och utbildning där vistelsetiden är kort eller sker vid enstaka 
tillfällen. Däremot bedöms t ex inte verksamheter som kräver ett skyddsavstånd på mer än 
200 m som lämpliga i och med att det begränsar användningen av området. Utifrån situationen 
2011 medger planen en ungefärlig utbyggnad av totalt 74 500 m2. Planen förordar att ny 
plantering genomförs men skyddar ett par grönytor som bedöms ha ett mycket högt värde för 
området. Skydds- och varsamhetsbestämmelser anges för 22 byggnader inom området. I 
planbestämmelserna anges att området inte är lämpligt för bostadsbebyggelse med hänsyn till 
den närliggande flygplatsen. Detta var dock före de nya trafikbullerbestämmelserna kom. Vid 
ny- eller ombyggnationer ska god tillgänglighet ordnas. Kommunen tog genom planen över 
ansvaret för Stockevägen, övriga vägar ansvarar fastighetsägaren för. Vidare slår detaljplanen 
fast att vid nyanläggning av parkeringsplatser ska hälften av ytan utföras i genomsläppligt 
material för omhändertagande av dagvatten.

Stocke 4:1
Detaljplanen Stocke 4:1 Turistisk verksamhet på Kungsgården är från 2012 och omfattar 
Kungsgården, det befintliga Stenstorpet, parkeringsytor samt en del naturmark, vattenområde 
och delar av Stentorpsvägen. Planen möjliggör turistverksamhet i form av hotell, vandrarhem, 
stugor, restaurang, bastu, konferens, kultur- och hantverk samt flyglar till Kungsgården. Totalt 
omfattar planen 9,5 ha varav vattenområdet utgör ca 2,5 ha. Detaljplanen upphäver 
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strandskyddet i delar av planområdet men säkerställer samtidigt att det finns möjlighet för 
allmänheten att passera vid vattnet. Den kulturhistoriska trädgård som finns inom planområdet 
har genom planen fått skyddsbestämmelser. Detsamma gäller för befintliga byggnader. 
Detaljplanen ställer även krav på anpassning av ny bebyggelse för att dessa ska smälta in med 
de befintliga. Permanentboende annat än personalbostad tillåts inte. Byggandet av mindre 
bryggor blir tillåtet genom planen och kommunen blir väghållare av Kungsgårdsvägen som leder 
ned till området samt den förbipasserande Stentorpsvägen. För att förbättra trygghet anges i 
planen att det vid byggnation av en gång –och cykelväg längs Kungsgårdsvägen ska prioriteras 
belysning. I övrigt anges att samtliga byggnader ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp 
samt att parkeringsplatserna bör anläggas av grus för att säkerställa god infiltration av 
dagvatten.

5 Metodik och avgränsning

5.1 Inledning
Inledningsvis har den betydande miljöpåverkan som programmets genomförande kan antas 
medföra identifierats genom en behovsbedömning. Miljöaspekter som inte berörs redovisas 
inte. Vidare har alternativ till genomförandet av planprogrammet tagits fram, tillsammans med 
miljökonsekvensbeskrivningens geografiska avgränsning och nivåavgränsning. Avgränsningen 
har dokumenterats i dokumentet ”Avgränsning MKB” daterat 2017-04-27, nedan i stycke 5.2 till 
5.5 följer avgränsning utifrån detta dokument.

5.2 Alternativavgränsning 
En MKB ska innehålla alternativ till planförslaget. Rimliga alternativ kommer att utgå ifrån 
planens syfte. Det ger att lokaliseringen är given varför ett rimligt alternativ skulle vara att 
studera hur befintliga resurser nyttjas genom annan exploateringsgrad. Ett nollalternativ som 
visar på en trolig utveckling av området om planförslaget inte genomförs kommer också att 
ingå. 

5.3 Nivåavgränsning 
MKB:n avser ett planprogram som ska efterföljas av ett antal detaljplaner. 
Området är stort och kommer att utvecklas under lång tid innan det är fullt utbyggt. 
Planprogrammet fokuseras på att ge goda strukturella förutsättningar för att stadsdelen ska 
vara attraktiv både under utbyggnadstiden och när den är fullt utbyggd. MKB:n kommer därför 
att vara av mer översiktlig karaktär för hela området som sedan kan fördjupas i separata MKB 
för respektive detaljplan vid behov. I dagsläget görs dock bedömningen att detta inte blir 
nödvändigt. 

5.4 Geografisk avgränsning 
Det aktuella planområdet omfattar tidigare flottiljområdet, marken mellan golfbanan fram till 
Safirgränd, sydväst om Mustangvägen samt ner till Kungsgården, se karta i figur 4 nedan. 
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Figur 4. Geografisk avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen

När olika konsekvenser ska utläsas är valt påverkansområde viktigt. I följande frågor har man 
inledningsvis identifierat en möjlig bredare geografisk påverkan: 

Flygverksamheten vid Östersunds flygplats 
- Flygplatsen ligger i anslutning till planerad stadsdel. Förutom att området kommer att vara 
bullerpåverkat är det också tänkbart att ett genomförande av projektet genom sin närhet till 
flygplatsen ger upphov till allmänt ökat flygresande. 

Biltrafikens påverkan på Östersunds tätort 
- Ett genomförande kommer att ge en ökad biltrafik som till stor del har centrala Östersund som 
målpunkt. Påverkan på trafiksystemet liksom buller och luftkvalitet kommer att uppstå. Denna 
fråga kommer att belysas utifrån det faktum att kommunen parallellt planerar en större 
nyetablering av bostäder söder om Vallsundsbron. 

Dagvatten 
- påverkan på vattenskyddsområde

Markföroreningar 
- påverkan på vattenskyddsområde 
- utifrån risk för människors hälsa 

5.5 Ämnesavgränsning 
En MKB ska enbart behandla den betydande miljöpåverkan. För att synliggöra inom vilka 
miljöaspekter det finns risk för betydande miljöpåverkan har bedömningskriterierna i MKB-
förordningen används. Aktuella miljöaspekter som MKB:n kommer att behandla är: 
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 Trafik, buller och luftkvalitet 
 Dagvatten 
 Vattenskyddsområde 
 Strandskydd 
 Markföroreningar 
 Riksintresse flyg 
 Riksintresse kulturmiljö 
 Riksintresse friluftsliv 
 Odlingsmark 
 Konsekvenser under byggtiden (benämns Etappindelning i kommunens 

avgränsning)

6 Alternativ
I en miljökonsekvensbeskrivning skall alltid rimliga alternativ med hänsyn till planprogrammets 
syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. Vidare ska 
miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planprogrammet eller ändringen inte 
genomförs, ett sk nollalternativ, beskrivas. Nedan följer redogörelse för de olika alternativen.

6.1 Alternativ 1, planprogramförslaget
Följande text är hämtad från planprogramförslaget:

”Frösö Park föreslås utvecklas till en attraktiv helhetsmiljö - en blandad stadsdel - inom stadens 
målbild ”Staden kring vattnet”. Sammantaget medger förslaget 1000-1600 nya bostäder till år 
2040 och möjlighet för det befintliga företagsområdet att omdanas till en hållbar stadsdel. 
Historien, naturen, topografin och kulturlandskapet ska vara tydligt avläsbart i den planerade 
stadsdelen och prägla såväl gators och parkers utformning som bebyggelse och gårdars 
karaktär och användning. 
  Området integreras i befintlig struktur och ger nya möjligheter och ökade förbindelser mellan 
Östersunds stadskärna och Bynäset. Planförslaget skapar förutsättningar för området att bli en 
port mot naturmark och strövområden på Bynäset och längs Storsjön. Boende från hela 
Östersund kan med bra gång- och cykelstråk lätt ta sig ut i naturen för rekreation.”

I planprogrammet föreslås en successiv utbyggnad av området under lång tid, uppdelad i olika 
etapper mellan åren 2018-2040. Utbyggnadstakten beräknas till 80-100 bostäder per år och 
samordnas med infrastrukturinvesteringar och social service samt anpassas till marknadens 
efterfrågan.

I figur 5 illustreras planprogramförslaget:
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Figur 5. Illustration av planprogramförslaget

6.2 Alternativ 2
Som alternativ till alternativ 1, dvs planprogramförslaget, har ett alternativ 2 identifierats vilket 
innebär att området exploateras i form av enbart villabebyggelse på lite större tomter. 
Planprogrammet föreslår en tätare struktur så till skillnad från planprogramförslaget innebär 
alternativ 2 att området får en glesare struktur vilket ger ett annat underlag för service, 
kollektivtrafik etc.
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6.3 Nollalternativet
Nollalternativet ska möjliggöra en jämförelse med en sannolik utveckling om det aktuella 
planprogrammet och följande detaljplaner inte genomförs. I detta fall innebär nollalternativet att 
en utveckling av planområdet styrs av gällande detaljplaner, se även under avsnitt 4.3 
Detaljplaner. Nuvarande detaljplaner skapar inte förutsättningar för att bygga fler bostäder. 
Flottiljområdet kan bebyggas för fler verksamheter och Kungsgården kan utvecklas för turistisk 
verksamhet, men några byggnader för permanent boende kan inte komma till stånd. Genom 
den fördjupade översiktsplanen anges ett par viljeriktningar som skulle kunna få genomslag i 
nollalternativet. Främst anläggande av en strandstig runt Frösön samt kulturstigar i området. I 
övrigt väntas utformningen av planområdet genom nollalternativet vara i princip densamma som 
i dagsläget.

7 Metodik

För varje miljöaspekt redovisas:
 Nuläge/Värdebeskrivning
 Beskrivning av nollalternativet
 Konsekvenser av förslagen
 Inarbetade åtgärder (om sådana finns)
 Förslag på åtgärder
 Planens uppfyllelse av miljömål (där detta är relevant)

Enligt planprogrammet föreslås Frösö Park utvecklas till en attraktiv helhetsmiljö - en blandad 
stadsdel - inom stadens målbild ”Staden kring vattnet”. Sammantaget medger förslaget 1000-
1600 nya bostäder till år 2040 och möjlighet för det befintliga företagsområdet att omdanas till 
en hållbar stadsdel. Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas tidsmässigt precis som 
planprogramförslaget till att omfatta de förhållanden som kan tänkas råda ca 20 år fram i tiden, 
runt år 2040.

Konsekvenserna (utom under byggtiden) som redovisas är bestående effekter och 
konsekvenser av planen. Nedanstående matris har använts för att illustrera konsekvenserna. 
Observera att nivåerna i matrisen har ett relativt stort omfång. För att ta del av mindre skillnader 
mellan alternativen är det därför viktigt att även läsa beskrivningen av respektive aspekt.

KONSEKVENSMATRIS
Miljöaspekt Bedömning 

Alternativ 1
Bedömning
Alternativ 2

Trafik, buller
Luftkvalitet
Markföroreningar
Dagvatten

Vattenskyddsområde
Strandskydd
Riksintresse 
kommunikationer
Riksintresse 
kulturmiljö
Riksintresse friluftsliv
Jordbruksmark
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Förklaring bedömning:
Försämring

Mindre försämring

Oförändrat läge

Mindre förbättring

Förbättring

Försämring i vissa 
avseenden/förbättring i andra
Ej relevant

Grupp som är extra utsatt/
har stor vinst av faktorn

•

Figur 6. Matris för konsekvensbedömning. 

Eftersom denna miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för ett planprogram som utreder 
förutsättningar för och skapar en översiktlig struktur för ett geografiskt område kan inte 
konsekvensbedömningen göras på en allt för detaljerad nivå, se stycke Nivåavgränsning ovan. 

8 Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål

8.1 Miljökvalitetsnormer
Vilka miljökvalitetsnormer som gäller i Sverige samt reglerna kring miljökvalitetsnormer anges i 
miljöbalken (1998:808) med tillhörande förordningar. I Sverige finns idag miljökvalitetsnormer 
för buller, luft och vattenkvalitet. Nedan beskrivs dessa miljökvalitetsnormer närmare.

8.1.1 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Bestämmelser om miljökvalitetsnormer för utomhusluft återfinns i miljöbalkens 5 kapitel samt i 
Luftkvalitetsförordning (2010:477). Det finns miljökvalitetsnormer för bl a 
kvävedioxid/kväveoxider och partiklar (PM10/PM2,5). Varje kommun ska kontrollera att 
miljökvalitetsnormerna följs inom kommunen. I Östersund stad övervakas luftmiljön genom 
mätningar under vinterhalvåret
vid centralt belägna ”Z-gränd” sedan år 1989. Luftmiljön vid Z-gränd representerar
en urban bakgrund och motsvarar den luftmiljö som människor i huvudsak
vistas i när de befinner sig i staden. Undersökta ämnen vid Z-gränd, som det också finns  
miljökvalitetsnorm för, är partiklar (PM10) och kvävedioxid. I rapport Luftkvalitet i Östersund 
stad, Resultat- Trender- Statistik, miljöövervakningsrapport 2014 framgår det, utifrån de 
mätningar som gjorts, att båda dessa ämnen ligger under gällande miljökvalitetsnorm. 

8.1.2 Miljökvalitetsnormer för vatten
Miljökvalitetsnormer för vatten fastställs med stöd av miljöbalkens 5 kapitel samt i Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19 och HVMFS 2015:4. Miljökvalitetsnormerna är 
en del av EU:s vattenförvaltning och ett verktyg för att ställa krav på vattnets kvalitet. I och med 
att området för planprogrammet ligger i anslutning till Storsjön är miljökvalitetsnormer för vatten 
relevant för miljökonsekvensbeskrivningen.
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8.1.3 Miljökvalitetsnormer för buller
Miljökvalitetsnormer för buller regleras i Förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Skyldighet 
att kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram gäller kommuner med mer än 100 000 
invånare. Då Östersunds kommun har färre invånare än 100 000 berörs kommunen inte av 
denna miljökvalitetsnorm. Vidare finns krav på bullerkartläggning för större flygplatser med mer 
än 50 000 flygrörelser per år. Åre Östersunds flygplats har dock långt färre flygrörelser än så 
och berörs inte av det kravet. Påverkan på miljökvalitetsnorm för buller kommer därför inte att 
utredas vidare i MKBn.  

8.2 Miljökvalitetsmål
Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Dessa anger det tillstånd i den 
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Till varje mål finns även preciseringar och 
etappmål som tydliggör målen och används i uppföljningen av arbetet. Det finns även ett 
generationsmål som säger att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de största 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser. 

De för planprogrammet relevanta nationella miljökvalitetsmålen samt lokala miljömål redovisas 
och kommenteras under respektive miljöaspekt. Av de 16 nationella miljömålen är det giftfri 
miljö, begränsad klimatpåverkan, ett rikt odlingslandskap, frisk luft och god bebyggd miljö som 
är relevanta för aktuell plan. För miljömålens texter och beskrivningar hänvisas till 
http://www.miljomal.se. 

8.3 Lokala miljömål
Östersunds kommun har tagit fram lokala miljömål inom ramen för kommunens 
miljöledningssystem, av dessa är det främst målet gällande minskning av fossila 
koldioxidutsläpp som är relevant för detta planprogram, nedan följer ett utdrag ur miljömålen: 

”Långsiktiga mål 2017 - Ekologiskt hållbart
I det ekologiskt hållbara Östersund är livsmiljön hållbar, trygg och säker och främjar biologisk 
mångfald. Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030.

 De fossila koldioxidutsläppen minskar med 100% till 2030 och energiförbrukningen 
minskar med 20% jämfört med 2010….”

 
För mer information om de lokala miljömålen hänvisas till Östersund kommuns hemsida 
http://ostersund.se/.

8.4 Miljöbalkens allmänna hänsynsregler
I miljöbalkens 2 kap anges de allmänna hänsynsreglerna. Dessa gäller för allt och alla som 
vidtar åtgärder som kan ha en påverkan på människors hälsa eller miljön. Detta dokument 
anses kunna utgöra ett underlag för bedömning av hur de allmänna hänsynsreglerna beaktas.

8.5 Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen reglerar hur allmänna intressen ska beaktas vid planläggning och 
lokalisering av bebyggelse. I kapitel 2 och 8 regleras bestämmelser för utformning av 
byggnader. Bestämmelserna kommer att beaktas vid genomförandet av kommande 
detaljplaner.

http://www.miljomal.se/
http://ostersund.se/
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9 Riksintressen

9.1 Riksintresse för kulturmiljövård
Riksantikvarieämbetet bedömer om ett område är av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 
kap 6§ miljöbalken: ”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från 
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till 
friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 
kulturmiljön…..”. Denna paragraf tillhör de sk hushållningsbestämmelserna, vilkas övergripande 
syfte är att främja en hållbar utveckling genom att hushålla med långsiktiga och för landet 
väsentliga värden som inte kan tänkas bli tillräckligt beaktade utan stöd av en lag. 
Kulturmiljövårdens riksintressen utgörs av kulturhistoriska landskap- och kulturmiljöer. (källa: 
Riksantikvarieämbetet Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken Handbok 
2014-06-23). 

Frösön har ett rikt kulturlandskap med lång historisk kontinuitet. Det finns lämningar som visar 
på mänsklig bosättning i området tillbaka till järnåldern. Hela planområdet ligger inom område 
klassat som riksintresse för kulturmiljövård (Storsjöbygden Z 25). 
Värdet i riksintresset består i den ålderdomliga jordbruksbygden där människor har bott och 
brukat jorden under en mycket lång tid. Uttryck för riksintresset är ett öppet jordbrukslandskap 
med radbyar och äldre gårdar med 1800-talsgården som den dominerande gårdstypen på höjd- 
och sluttningslägen med vida utblickar. Miljöer som nämns specifikt och som berör planområdet 
är kulturlandskapet på Frösön med gravhögar, odlingsrösen, Frösö skans från 1600-talet och 
Kungsgården. Nedan beskrivs motivet till riksintresset Storsjöbygden och vilka delar av dess 
uttrycksbeskrivning som berör planprogramområdet.

Motivering
Centralbygd i kambrosilurområdet kring Storsjön, med förhistorisk bruknings- och 
bosättningskontinuitet med ett tiotal mindre lokalbygder, sedermera sockencentra med kyrkor 
och ursprungliga gårds- och bylägen, några med bevarade sakrala bebyggelsenamn som Hov 
och Vi men även gudsnamnen Frö och Njord som tillskrivs öarna Frösön och Norderön.

Uttryck för riksintresset
De delar av uttrycksbeskrivningen som berör planområdet är …”Öppet jordbrukslandskap med 
radbyar och äldre gårdar med 1800-talsgården som dominerande gårdstyp på höjd- och 
sluttningslägen med vida utblickar”….”Bland skilda miljöer märks kulturlandskapet på Frösön 
med gravhögar, odlingsrösen, skans från 1600-talet…och Kungsgården”

9.2 Riksintresse rörligt friluftsliv
Riksintresse för det rörliga friluftslivet (”FZ8 Storsjöbygden”) berör stora delar av kommunen, 
inkl större delen av Frösö och hela det aktuella planprogramområdet. Riksintresset består av 
den natursköna och variationsrika Storsjöbygden med nära kontakt mellan kalfjäll och rik 
odlingsbygd samt vida utblickar. Friluftsliv som till exempel fiske, båtsport, natur- och 
kulturstudier samt cykling är av intresse. Områdets värden kan reduceras av olämpligt utformad 
bebyggelse, olämpligt utformad skogsavverkning, skogsodling på eller igenväxning av 
odlingsmarkerna. (bilaga till översiktsplan 2040, Naturmiljö och Friluftsliv). 

9.3 Riksintresse kommunikationer
Delar av planområdet berörs av område som av Trafikverket är utpekat som riksintresse för 
kommunikation (Åre Östersund Airport). Ett riksintresseområde kring en flygplats ska enligt 
bestämmelserna i 3 kap 8 § miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
tillkomst eller utnyttjande av flygplatsen. För att säkerställa att funktionen luftfartsanläggning inte 
skadas finns utöver riksintresseområdet även ett influensområde för flygplatsen definierat. 
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Influensområdet är den yta utanför riksintresseområdet inom vilken bebyggelse eller andra 
anläggningar påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av flygplatsen med hänsyn till 
bland annat flygbuller, flyghinder och elektromagnetisk strålning.

10 Samråd
En samrådsredogörelse kommer att upprättas efter samrådstiden.

11 Konsekvenser av planprogrammet

11.1 Trafik, buller och luftkvalitet

11.1.1 Buller
Nuläge/värdebeskrivning 
Verksamheten kopplad till flygplatsen utgör en påtaglig bullerkälla i omgivningen. Som underlag 
för bedömning av buller har en bullerutredning tagits fram (Niras 2017). I denna finns såväl 
underlag gällande nuläge/nollalternativ som beräkning och bedömning av påverkan gällande 
planprogramförslaget. Underlagsinformation, beräkning och bedömning nedan gällande trafik 
och buller är hämtade från denna utredning om inget annat anges.

Planprogramområdet som ligger sydväst om Åre-Östersund flygplats exponeras för tre olika 
typer av buller: flygbuller från flygplan och helikoptrar, mark- och industribuller från 
flygplatsen samt trafikbuller. 

Flygbuller
Dagens trafikering från flygplatsen är ca 13 000 rörelser per år. I Swedavias beräkningar för år 
2040 har trafikeringen bedömts öka till ca 15 300 rörelser per år. (Flygbuller från helikoptrar 
ingår inte i flygplatsens riksintresseprecisering. Nattflygningar med helikopter är ovanliga men 
kan förekomma inom Polisens helikopterverksamhet. Då helikoptrarnas flygrörelser sker spritt i 
olika riktningar och antalet rörelser är lågt bedöms påverkan på planområdet bli försumbar 
(Niras 2017)).

Mark- och industribuller
Buller från flygplatsen består även av markbuller, tex buller från flygplan som står uppställda 
med motorerna igång och som taxar inom flygplatsområdet samt buller från arbetsfordon (ex 
snöröjning) och installationer.

Trafikbuller
Planprogramområdet har en genomfartsväg, Stockevägen. Enligt trafikmätning från 2006 var 
trafikflödet 1 600 fordon/dygn varav 9% tung trafik. Hastigheten genom området är 50 km/h. På 
de mindre vägarna i området är trafiken i dagsläget sparsam. Trafikbuller kan även komma att 
öka på andra ställen, framförallt i samband med pendling till och från Östersund centrum.

Nuläge/nollalternativ
Om planprogrammet inte genomförs innebär det att området kommer att se ut ungefär som i 
dagsläget, möjligen med en utbyggnad av verksamheter enligt detaljplan Kungsgården 5:3 m.fl. 
Trafikmängd till och från området bör vara ungefär i samma storleksordning som i dagsläget. 

Alternativ 1, planprogramförslaget
I alternativ 1 kommer området att bebyggas med bostäder, vilket innebär fler människor boende 
och arbetande inom området som skulle kunna störas av buller. Bedömning av trafikflöden för 
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alternativ 1 har gjorts i bullerutredning (Niras 2017), där trafikmängden på Stockevägen bedöms 
öka från 1 600 fordon/dygn (enligt trafikmätning 2006)  till ca 5 000 fordon per dygn.

Trafikbuller kan även komma att öka på andra ställen, framförallt i samband med pendling till 
och från Östersund centrum. Östersunds kommun har låtit ta fram en trafikanalys för två 
områden där bostäder planeras: ”Trafikanalys- Utökning av bostäder i Frösö Park och Söder om 
Vallasundsbron”. Planområdet ”söder om Vallsundsbron” framgår av figur nedan. I denna 
utredning har man bland annat tittat på trafikbelastning på ett antal vägar, bl a Vallaleden (leden 
strax innan Frösöbron vilken går mellan Frösö och Östersund) samt Frösövägen (vilken går 
parallellt med Vallaleden). I utredningen framgår att det finns risk för att bullervärden kan 
komma att överskridas för ett antal bostäder längs Frösövägen. Detta indikerar att 
bullersituationen behöver kontrolleras framöver i samband med exploatering av nämnda 
områden. Tex kan bullermätningar genomföras på de vägar där trafiken ökar och vid behov 
bullerdämpa dessa.

Figur 7. Planområden som ingår i trafikanalysen

Lagstiftning gällande flygbuller vid bostadsbyggnader finns i Förordning 2015:216, där § 6 lyder: 
”Buller från flygplatser bör inte överskrida 55 dBA FBN och 70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik 
vid en bostadsbyggnads fasad.” Flygbuller från flygplatsens framtida verksamhet har som 
nämnts ovan beräknats av Swedavia Konsult. I figur 8 nedan är flygbullerkurvorna utmärkta och 
i figur 9 nedan är dessa beräknade flygbullerkurvor inlagda tillsammans med 
planprogramområdet för att tydliggöra det influensområde som flygbullret utgör. Här framgår att 
bullerkurvan för maximalnivå i vissa fall tangerar de bostäder som planeras inom 
planprogramområdet.
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Figur 8. Beräknade flygbullerkurvor 55 dBA FBN (röd) och 70 dBA max (blå) för år
2040.

Figur 9. Illustration av planprogramförslaget med influensområde för flygplatsen inlagda med svartstreckade linjer.



Miljökonsekvensbeskrivning Frösö Park
2017-06-12

Projektnummer 110745

Sigma Civil AB RAPPORT-24670
www.sigmacivil.se 21(47) Version 1.0

Som nämnts ovan består buller från flygplatsen även av markbuller. För markbuller gäller 
Boverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (2015:21). De beräkningar av 
markbuller som gjorts av Niras visar att mark- och industribullret i stort sett aldrig går över den 
dimensionerande gränsen 70 dBA maxnivå från flygbullret. Kvälls- och nattetid är det en mycket 
liten del av området utanför flygbullergränsen som exponeras för nivåer över riktvärdet 45 dBA 
ekvivalentnivå. Detta buller kommer från ett reservkraftaggregat som idag finns inom 
planområdet och som på ett enkelt sätt går att bullerdämpa om behov skulle finnas. 

Sammantaget bedöms påverkan utifrån buller kunna leda till en mindre försämring i förhållande 
till nollalternativet. Dock finns det flera olika typer av åtgärder att vidta för att minska buller för 
de boende i området, se Förslag till åtgärder nedan. 

Mindre försämring
Särskilt utsatt grupp: Barn, äldre

Alternativ 2
Detta alternativ skulle innebära fler bostäder inom planområdet jämfört med nollalternativet.  
Trafikmängd till och från planområdet ökar något jämfört med nollalternativet, ökningen bör 
ligga någonstans mellan nollalternativet och alternativ 1, dvs mellan 1 600 och 5 000 fordon per 
dygn på Stockevägen. 

Trafikbuller kan, som nämnts ovan i alternativ 1, även komma att öka på andra ställen, 
framförallt i samband med pendling till och från Östersunds centrum. Trafikökningen på dessa 
vägar blir möjligen något lägre i alternativ 2 jämfört med alternativ 1. Även om trafikökningen 
skulle kunna bli något lägre, bör ändock trafik- och bullersituationen bevakas. Tex kan 
bullermätningar genomföras på de vägar där trafiken ökar och vid behov bullerdämpa dessa.

Flygbuller och mark- och industribuller blir detsamma som för nollalternativet men med fler 
boende inom planområdet som kan uppleva bullerstörning. Den glesare strukturen innebär att 
det finns färre huskroppar som minskar bullerspridningen in i planområdet jämfört med 
nollalternativet. Sammantaget bedöms alternativ 2 kunna leda till en mindre försämring för de 
boende i området, men precis som i alternativ 1 ovan så finns det flera olika typer av åtgärder 
att vidta för att minska buller för de boende i området. Se Förslag till åtgärder nedan.

Mindre försämring
Särskilt utsatt grupp: Barn, äldre

Förslag till åtgärder
Då influensområdet för flygplansbuller tangeras vid vissa bostadskomplex i 
planprogramförslaget (se figur 9 ovan), behöver bullersituationen utredas vidare vid kommande 
detaljplanarbete. En bullerutredning där samtliga källor till buller är inkluderade föreslås tas fram 
i kommande detaljplanarbete, då också mer exakt placering av bostadskomplex är fastställda. 
Utifrån resultatet från denna kan vid behov bullerdämpande åtgärder vidtas tex vid 
bostadsfasad, eller genom att bostäderna placeras med en tyst sida. Dämpning/isolering av 
bullerkälla kan också vara en möjlig bullerminskande åtgärd.

Risk finns för att bullersituationen försämras för boende längs vägar till och från Östersund 
centrum, dessa bör därför bevakas i form av tex bullermätning i takt med att trafiken ökar på 
vägarna.

Programmets uppfyllelse av miljömål
Det nationella miljömålet beträffande god bebyggd miljö lyder: ”Städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och 
global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och 
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anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”

Preciseringen Hälsa och säkerhet är relevant för miljömålet: ”Människor utsätts inte för skadliga 
luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller 
säkerhetsrisker.”

Programmet bedöms motverka miljömålet i viss omfattning. Möjlighet finns dock att vidta 
åtgärder för att minska skadlig påverkan.

11.1.2 Luftkvalitet
Nuläge/värdebeskrivning 
Luftkvaliteten påverkas främst av utsläpp till luft från flygplatsverksamheten samt av utsläpp från 
fordonstrafik.

Utsläpp från flygplatsen kommer från flygtrafiken, servicefordon på flygplatsen, brandövningar, 
hanteringsförluster vid tankning av flygplan och fordon, provkörning och drift av reservkraft samt 
personalens tjänsteresor. Utsläppen består främst av koldioxid (CO2), kolväten (HC), 
kväveoxider (NOx) och koloxid (CO) Dessa ämnen bidrar till växthuseffekten, försurningen, är 
hälsoskadliga samt påverkar halten marknära ozon. (källa: Miljörapport 2015 Åre Östersund 
Airport).

Som nämnts tidigare har planprogramområdet en genomfartsväg, Stockevägen. Enligt 
trafikmätning från 2006 var trafikflödet 1 600 fordon/dygn varav 9% tung trafik. Hastigheten 
genom området är 50 km/h. På de mindre vägarna i området är trafiken i dagsläget sparsam.

Beskrivning av nollalternativet
I förhållande till nuläget är utsläppen till luft ungefär desamma, trafiken kan möjligen öka något 
samt utsläpp från flygplatsen kan också öka något om flygverksamheten ökar framöver.

Alternativ 1, planprogramförslaget
Planprogramförslaget innebär fler bostäder och arbetsplatser inom området vilket i sin tur för 
med sig ökade trafikflöden. Bedömning av trafikflöden för alternativ 1 har som nämnts tidigare 
gjorts i bullerutredning (Niras 2017), där trafikmängden på Stockevägen bedöms öka till ca 
5 000 fordon per dygn, jämfört med år 2006 då trafikflödet var 1 600 fordon/dygn. En jämförelse 
med andra trafikflöden i Östersunds kommun visar att det redan idag finns ett flertal gator där 
trafikflödena i dagsläget är 5 000 fordon/dygn eller mer (källa: Vägtrafikflödeskartan, 
Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se, 2017-05-24). Som nämnts ovan har kommunen gjort 
mätningar för att kontrollera att miljökvalitetsnormen för utomhusluft följs, mätningarna visar att 
både partiklar (PM10) och kvävedioxid ligger under gällande miljökvalitetsnorm. 
Sammantaget bedöms inte en ökad trafikmängd i samband med genomförandet av planen 
innebära att någon miljökvalitetsnorm för utomhusluft överskrids.

En etablering av bostäder nära flygplats och med närhet till fin natur skulle kunna tänkas öppna 
upp för möjligheten att flytta hit från storstadsregionerna och veckopendla till och från en 
arbetsplats i tex Stockholm. För att kunna göra en bedömning av hur stor påverkan det skulle få 
på antalet flygresor har en uppskattad överslagsräkning gjorts. Flygplatsen hade år 2015 
465 000 passagerare under året (källa: Miljörapport 2015 Åre Östersund Airport). 
Planprogrammet medger 1000-1600 nya bostäder inom området. Om man tänker sig att i var 
tionde bostad börjar en person veckopendla till och från annan ort (en ganska hög siffra) så 
skulle det innebära ett tillskott på 100-160 veckopendlande personer. Detta innebär i sin tur ca 
9000- 15 000 passagerare i tillskott per år (två turer per vecka och 47 jobbveckor per år). Detta 
motsvarar 2-3 % fler passagerare per år (räknat utifrån 2015 års passagerarantal, 
passagerarantalet har ökat de senaste åren och det kan tänkas att det fortsätter så även fram 

http://www.trafikverket.se/
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till år 2040). Med denna uppskattade överslagsräkning görs bedömningen att den eventuellt 
ökade flygtrafiken är försumbar i sammanhanget. 

Oförändrat läge

Alternativ 2
Alternativ 2 innebär något mindre trafikflöden samt något mindre antal personer som kan tänkas 
börja veckopendla med flyg. Skillnaden mellan alternativ 1 och 2 bedöms som försumbar och 
därför blir bedömningen gällande luftkvalitet densamma som i alternativ 1, dvs ”oförändrat läge”.

Oförändrat läge

Förslag till åtgärder
Fortsätt arbeta mot en hållbar stadsdel som främjar hållbara transportsätt, så som beskrivs i 
planprogramförslaget. Viktigt är att även få med detta hållbara tänk in i detaljplaneringsskedet. 

Programmets uppfyllelse av miljömål
Det nationella miljökvalitetsmålet för Frisk luft säger att: “luften ska vara så ren att människors 
hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.”

Programmet bedöms inte motverka det nationella miljökvalitetsmålet.

Lokalt miljömål
Östersunds mål att vara fossilfritt år 2030 bedöms inte påverkas i någon större utsträckning av 
planprogramförslaget, i förslaget finns hållbarhet med som en viktig del i planeringen, tex 
genom utveckling av cykelvägar och utökning av kollektivtrafiknätet.

11.2 Markföroreningar
Nuläge/värdebeskrivning
En översiktlig miljöteknisk undersökning har genomförts inom planområdet där bostäder, skola 
och förskola planerar att uppföras. Prover har tagits på mark, grundvatten och ytvatten. 
Föroreningar har påträffats inom samtliga delområden som har ingått i undersökningen. 
Jordprover har jämförts med Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM) och 
mindre känslig markanvändning (MKM) samt SPBI:s riktvärden för förorenade bensinstationer. 
För PFOS har proverna jämförts med SGI:s preliminära riktvärden för KM och MKM (Niras 2017 
B). Riktvärden för känslig markanvändning (KM) bör inte överskridas om marken ska användas 
till exempelvis bostäder, skolor och odlingsmark. Riktvärden för mindre känslig markanvändning 
(MKM) ska inte överskridas om marken ska användas till exempelvis kontor, industrier eller 
vägar. Mark som uppfyller krav för KM ger ett bättre skydd för känsliga grupper som barn och 
äldre för markekosystem samt vattenförekomster, än vad mark som uppfyller MKM gör 
(Naturvårdsverket 2009). I en tidigare undersökning utreddes förekomsten av PFAS i mark, 
grundvatten och ytvatten i anslutning till en gammal brandövningsplats som ligger inom det 
gamla flygflottiljområdet, se figur 10 (Niras 2015).
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Figur 10. Lokalisering av det gamla brandövningsfältet som undersöktes av Niras 2015. Bildkälla: MTU avseende PFAS 
inom f.d. Jämtlands flygflottilj, F4 Frösön (Niras 2015).

Föroreningar som överskrider något riktvärde har påträffas i 25 av 56 jordprov, fördelade över 
16 platser. Generellt förekommer föroreningarna ytligt i marken. De föroreningar som har 
påträffats i halter över KM är PCB, bly, kadmium, nickel och alifater (>C8-C10, >C10-C12 samt 
>C5->C16). PFOS, barium och krom förekom i halter som överskrider riktvärdet för MKM. PFOA 
har också detekterats, det förekommer dock inga riktvärden för detta ämne varför några 
slutsatser inte kunde dras genom utredningen. Inga analyserade prover överskred SPBI:s 
riktvärden för förorenade bensinstationer. Tre prov har analyserats med avseende på 
bekämpningsmedel. Inga bekämpningsmedel kunde dock detekteras. Vid undersökningen av 
brandövningsplatsen 2015 påträffades halter av PFOS som överskred SGI:s preliminära 
riktvärden för MKM. Föroreningarna återfanns endast i de överliggande fyllnadsmassorna. I den 
naturliga moränleran påträffades inga PFAS.

Grundvatten analyserades för PFAS, BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen, Xylen), PAH, alifater 
och aromater. Inga halter överstigande SGI:s preliminära riktvärden för PFOS, 
Livsmedelsverkets riktvärden för dricksvatten, eller SPBI:s riktvärden för förorenade 
bensinstationer förekom. Vid undersökningen av brandövningsplatsen sattes två grundvattenrör 
och prov togs i dessa på det vatten som infiltrerat genom fyllnadsmassorna. I det ena av detta 
påvisades halter både av summa-PFAS och PFOS överskridande livsmedelsverket riktvärde 
där åtgärder bör vidtas (Niras 2015).
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Ytvatten har provtagits för analys av PFAS. Det finns inga riktvärden för PFAS i ytvatten men 
förekomsten av PFOS jämfördes med de gränsvärden som finns för bedömning av kemisk 
status för inlandsytvatten. Alla prov överskred gränsvärdet som gäller som medelvärde över ett 
år. Däremot överskred inget prov gränsvärdet som avser maximalt tillåten halt vid ett tillfälle. I 
jämförelse med Livsmedelsverkets rekommendationer för dricksvatten innehöll tre prover halter 
av PFAS-11 där intag av vattnet avrådes. Tre prover innehöll även halter där 
rekommendationen är att vidta åtgärder. Prov togs också i tre dagvattenutlopp varav två av 
dessa innehöll höga halter av PFAS-11, ett som överskred åtgärdsrekommendationen och ett 
som överskred den halt där intag avrådes. Niras (2017 B) resonerar här att detta kan tyda på 
föroreningar av PFAS som inte har lokaliserats men som ligger någonstans längs 
dagvattenledningarna. Vid undersökningen av brandövningsplatsen togs prov både uppströms 
och nedströms objektet. Halterna var högre i provet nedströms men båda proverna överskred 
med stor marginal Livsmedelsverkets riktvärde där intag av vattnet inte bör ske (Niras 2015).

Porluftmätningar har även genomförts. Avseende klorerade lösningsmedel samt 
nedbrytningsprodukter av dessa underskred samtliga parametrar laboratoriets detektionsgräns. 
Endast låga värden detekterades av petroleumkomponenter. Det har även utförts passiva 
luftmätningar av klorerade lösningsmedel med nedbrytningsprodukter samt 
petroleumkomponenter, varav de som kunde analyseras suttit placerade i en f.d. motorverkstad 
och en f.d. uppsamlingstank/cistern. Av de ämnen som detekterades förekom endast låga 
halter.

De båda utförda undersökningarna tyder på att PFAS i området kan ha sin källa dels från den 
f.d. brandövningsplatsen och dels från en gammal räddningsstation, men även att det finns en 
diffus spridning av PFAS inom området och att det kan förekomma oupptäckta föroreningskällor 
(Niras 2015 och Niras 2017 B).

Föroreningssituationen har endast bedömts i delar av planområdet. Närmast golfbanan har inte 
några prover tagits varför föroreningssituationen i det området inte kan bedömas.

Niras bedömer att det inte finns någon akut hälsorisk att vistas på platsen (NIRAS 2017 B).

Beskrivning av nollalternativet
Nollalternativet innebär samma markanvändning som idag samt möjligen en utbyggnad av 
verksamheter enligt detaljplan Kungsgården 5:3 m.fl. De miljötekniska undersökningar som 
genomförts har gjorts på mark som för närvarande används till verksamhetsområde, d v s för 
mindre känslig markanvändning samt i skogsmark. Det har påträffats halter över MKM på 
platser som utgör verksamhetsområde eller som framöver kan komma att användas som 
sådant. Vid markarbeten bör därför sanering aktualiseras. Det förekommer även halter inom 
verksamhetsområdet samt i det övriga planområdet av metaller där riktvärdet för skydd av 
grundvatten överskrids. I och med närheten till Storsjön som utgör vattentäkt kan även detta 
utgöra grund för sanering. I flera punkter inom detaljplaneområdet Kungsgården 4:3 m.fl. 
förekommer föroreningar av PFOS och PFAS. Dessa ämnen är relativt vattenlösliga och rör sig 
därmed i viss utsträckning med markvattnet. Konventionell dricksvattenrening är inte heller 
effektiv för sådana typer av ämnen (Naturvårdsverket 2016). Med tanke på förekomst både i 
mark och ytvatten i kombination med närheten till dricksvattentäkten bör det bli aktuellt att 
utreda PFAS-föroreningarna ytterligare, både inom och utanför detaljplaneområdet, eventuellt 
med efterföljande sanering. Detta är positivt för människors hälsa i hela kommunen i och med 
att dricksvattentäkten skyddas.
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Figur 11. Översiktskarta för de delområden som undersökts inom planområdet, inklusive provtagningspunkter för jord 
och grundvatten. Bildkälla: Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Frösö Park, Fastigheten Kungsgården 5.3 
m.fl., Niras 2017.

Alternativ 1, planprogramförslaget
Bebyggelsen i alternativ 1 sträcker sig över ett större område jämfört med nollalternativet. De 
flesta föroreningar har dock påträffats inom det område som ändå har möjlighet att bebyggas 
genom scenariot för nollalternativet. I och med att alternativ 1 innebär att området kommer att 
bebyggas med bostäder och eventuellt så småningom skolor ställer detta däremot högre krav 
på sanering. Till exempel är riktvärdet för bly och kadmium hälsoriskbaserat och för dessa 
ämnen är intag av växter styrande. Med bostadsbebyggelse ökar sannolikheten för odling 
markant vilket ökar risken för intag av växter och därmed intag av föroreningar. 
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Jämfört med nollalternativet kommer också mer omfattande markarbeten att krävas vilket i sig 
ökar risken för spridning av föroreningar i och med omrörning och blottläggning av förorenade 
massor. Till exempel skulle inandning av damm eller intag av jord teoretiskt kunna innebära en 
hälsorisk för de boende som flyttar in i och med de första etappernas färdigställande. Av 
påträffade föroreningar är det däremot inte någon förening där inandning av damm utgör någon 
risk i de halter som hittats. Däremot skulle intag av jord kunna utgöra en risk i fallet barium, med 
hänsyn till barn som flyttar in i de första etapperna. Detta är dock en risk i anläggningsskedet 
och kan undvikas genom god planering och förberedelser. Risken för att någon skulle dricka av 
vatten från bäckar eller dagvattenutlopp och på så sätt få i sig PFAS innan sanering fullföljts, 
bedöms däremot som osannolikt. Övergripande för alternativet kommer sannolikt sanering ned 
till riktvärdena för KM att krävas vilket är positivt både för människors hälsa och miljön. 

I och med att sanering måste ske för att möjliggöra nybyggnation av bostäder i de områdena 
med förhöjda halter av förorenande ämnen väntas alternativ 1 jämfört med nollalternativet 
medföra positiva konsekvenser gällande markföroreningar. Under anläggningsskedet bedöms 
dock barn utgöra en särskilt utsatt grupp.

Förbättring
Särskilt utsatt grupp: Barn

Alternativ 2
Även om alternativ 2 medför färre bostäder på större tomter så innebär det ändå att den areal 
som behöver beredas är ungefär densamma som i alternativ 1. Utifrån samma resonemang 
som under alternativ 1 bedöms därför även alternativ 2 i jämförelse med nollalternativet 
medföra positiva konsekvenser. Barn bedöms även här som en särskilt utsatt grupp.

Förbättring
Särskilt utsatt grupp: Barn

Förslag på åtgärder
Fördjupade markundersökningar bör utföras för att avgränsa föroreningarnas utbredning samt 
möjliggöra bedömning av lämplig saneringsmetod. Efter sanering bör uppföljande provtagningar 
av mark samt yt- och dagvatten utföras för att säkerställa att föroreningsnivån är acceptabel 
med hänsyn till människors hälsa och miljön. Där det vid sanering finns ämnen där intag av jord 
utgör en risk bör området spärras av mot obehöriga. Alternativt kan saneringsarbetet planeras 
så att områden med sådana föroreningar saneras först, innan inflyttning påbörjas. Hantering av 
förorenade massor vid sanering bör planeras så att föroreningar inte riskerar att spridas genom 
damning, nederbörd eller liknande.

Programmets uppfyllelse av miljömål
Det nationella miljömålet för en giftfri miljö lyder: ”Förekomsten av ämnen i miljön som har 
skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på 
människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen 
är nära bakgrundsnivåerna.” Två preciseringar berör markföroreningar:

Den sammanlagda exponeringen av kemiska ämnen
”Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte är skadlig 
för människor eller den biologiska mångfalden.”

Förorenade områden
”Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot 
människors hälsa eller miljön”

Inget av alternativen i planprogrammet bedöms motverka det nationella miljökvalitetsmålet.
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11.3 Dagvatten
Nuläge/värdebeskrivning
Som anges i avsnitt 11.2 om markföroreningar har prover tagna i dagvattenutlopp påvisat 
förekomst av PFAS-11. Niras resonerar att detta kan tyda på föroreningar av PFAS som inte har 
lokaliserats men som ligger någonstans längs dagvattenledningarna (Niras 2017 B). I prover 
tagna i ytvatten uppströms och nedströms den gamla NBC-banan inom flottiljområdet 
påträffades mycket höga halter av PFAS (Niras 2015). I dagvattnet bör även finnas en del 
föroreningar från förekommande hårdgjorda ytor, vägtrafik och verksamheter. Vanliga 
föroreningar i dagvatten är fosfor, kväve, bly, koppar, zink, kadmium, krom, nickel, kvicksilver, 
partiklar och olja. Från jordbruksmarken inom planområdet sker sannolikt även ett visst 
näringsläckage samt transport av partiklar vid mer häftig nederbörd. I och med att marken i 
området till stor del består av moränlera så bör infiltrationen av dagvatten vara begränsad. I det 
bebyggda området finns ett befintligt ledningsnät för dagvatten där vattnet leds ut i 
Kungsgårdsviken i Storsjön. En del dagvatten bör även transporteras via befintliga diken och 
bäckar ner till Storsjön. I översiktsplanen anger kommunen en viljeriktning att dagvatten tas 
omhand i öppna system med fördröjande lösningar. I den lågpunkts- och ytavrinningskartering 
som genomförts av SWECO (2017 A) har endast ett fåtal lågpunkter identifierats. Dessa är 
grunda och det bedöms osannolikt att det förekommer stående vatten inom planområdet 
(SWECO 2017 A).

Storsjöns ekologiska status är bedömd som måttlig. Detta beror på att fiskpopulationen i viss 
mån bedömts vara skadad samt att det finns tecken på försurningsproblem. Vidare finns brister 
i form av att spridningsförutsättningarna för växter och djur längs med vattenförekomsten är 
begränsade, att vattenståndet varierar till följd av reglering, samt att närområdet runt 
vattenförekomsten och förekommande svämplan påverkats av mänsklig aktivitet så att dess 
naturliga funktioner begränsats. 

Storsjön uppnår ej god kemisk status, vare sig ämnen som överskrids överallt räknas med eller 
inte. Halter av bromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver (Hg) överskrids i alla yt- och 
kustvatten i Sverige. De höga halterna av Hg kommer från atmosfärisk deposition från långväga 
globala utsläpp. Det har sedan ackumulerats i humuslagret på marken varifrån det sker 
kontinuerligt läckage till ytvatten. Problemet med PBDE beror också på långväga luftburna 
transporter av föroreningar. Bedömningen är att problemet med dessa ämnen har en sådan 
omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att lösa det. Därför 
har det beslutats om att dessa ämnen omfattas av ett undantag. Att recipienten inte uppnår god 
kemisk status även utan överallt överskridande ämnen beror på halter av tributyltenn (TBT) i 
vatten och sediment som överskrider gränsvärdet. Tributyltenn har länge använts i 
båtbottenfärger men är inte ett ämne som normalt förekommer i dagvatten.

Storsjön ingår även bland de vatten som ska skyddas enligt förordningen om fisk- och 
musselvatten. 

Beskrivning av nollalternativet
En utbyggnad av verksamheter inom det gamla flygflottiljområdet, samt någon tillkommande 
byggnad inom Kungsgårdens område närmare sjön, kommer att medföra att fler människor 
arbetar inom området samt att fler människor besöker området. Detta kommer sannolikt att 
orsaka en större mängd fordonstrafik vilket kan orsaka tillskott av bland annat bly, zink, 
kadmium, krom, olja, PAH:er och partiklar. Detta i kombination med fler hårdgjorda ytor i form 
av tak och parkeringar ökar flödet vilket i sin tur sköljer med sig fler föroreningar. Östersund har 
antagit Agenda 21 vilket bland annat innebär en målsättning att dagvatten ska tas omhand 
lokalt och miljöanpassat. Detaljplanerna går till viss del i linje med detta genom att de styr mot 
att nyanlagda parkeringsplatser ska göras i genomsläppligt material vilket kan minska flödet 
något. Samtidigt är lokalt omhändertagande av dagvatten i området mycket begränsad av de 
underliggande täta jordarna. I befintliga diken och små bäckar kan näringsämnen tas upp av 
vegetation under sommarhalvåret och partiklar och metaller fastläggas. Om inte några 
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ytterligare reningsåtgärder byggs bör dock nollalternativet sammantaget innebära en viss 
ökning av föroreningsmängderna från trafik i dagvattnet, framförallt under vinterhalvåret. 
Fördröjningslösningar kan minska föroreningsinnehållet något. I och med att det inom 
detaljplaneområdet för Kungsgården 5:3 m fl har påträffats höga halter av främst PFOS i jord 
kan även sanering aktualiseras vilket kan minska innehållet av sådana ämnen i dagvattnet. 
Ämnen som ökar i dagvattnet kan påverka ett vattens ekologiska och kemiska status. Storsjön 
är stor varför utspädningseffekten kommer att vara omfattande och effekterna därmed sannolikt 
små. Samtidigt är en grundregel i vattenförvaltningen att statusen på en vattenförekomst inte får 
försämras varför tillförsel av påverkande ämnen bör begränsas genom renings- eller 
fördröjningsåtgärder. Även om bidraget är relativt litet i sammanhanget så kan flera små källor 
till sist medföra en märkbart negativ påverkan.

Höga dagvattenflöden kan även medföra risk för översvämning vilket i sin tur kan orsaka skador 
både på person och egendom. Allt tyder på att vi till följd av klimatförändringarna kommer att få 
mer och häftigare nederbörd vilket ökar risken för översvämning (SMHI 2015). I och med att det 
endast finns ett fåtal lågpunkter i området och att dessa är grunda bör dock det mesta vattnet 
rinna ned till Storsjön, även vid stora nederbördsmängder.

Alternativ 1, planprogramförslaget
Exploatering av området kommer jämfört med nollalternativet sannolikt medföra ytterligare 
fordonstrafik inom planområdet vilket genererar föroreningar till dagvattnet. När hela området 
byggts ut kommer samtidigt förhoppningsvis resandeunderlaget vara så pass stort att lokal 
service och ökade kollektivtrafikturer kan motiveras, vilket kan hålla nere personbilstrafiken. 
Majoriteten av hushållen kommer dock sannolikt äga minst en personbil. Samtidigt kommer 
exploateringen att medföra sanering av markföroreningar vilket bör minska förekomsten av 
exempelvis PFAS i dagvattnet. Alternativet kommer även att medföra en relativt tätt bebyggd 
stadsdel vilket även innebär en ökning av de hårdgjorda ytorna i jämförelse med nollalternativet. 
Trots en ökad andel hårdgjorda ytor bedöms översvämningsrisken som liten i och med att flera 
befintliga lågpunkter ligger i närheten av planerade vägar vilket underlättar höjdanpassning av 
markprofilen för att eliminera dessa. I den lågpunkts- och ytavrinningskartering som genomförts 
bedöms förutsättningarna finnas för en god dagvattenhantering då det är möjligt att föra 
dagvattnet till de föreslagna ytorna för parker och gröna stråk. Risken med alternativet är dock 
att dagvattenlösningarna inte ges ett så pass stort utrymme att tillräcklig avledning och rening 
kan uppnås, framförallt under den kalla delen av året.

Sammanfattningsvis bör föroreningsinnehållet i dagvattnet med ursprung i förorenad mark 
minska jämfört med nollalternativet. Däremot bör föroreningsinnehållet med avseende på trafik 
öka. Den sammanfattande bedömningen blir därför:

Försämring i vissa 
avseenden/förbättring i andra

Alternativ 2
I alternativ 2 kommer antalet invånare inom området vara färre än i alternativ 1. Det innebär 
färre personbilar och mindre hårdgjorda ytor. Samtidigt kan underlaget för service och en 
kollektivtrafik med täta turer vara mer begränsad vilket kan öka bilanvändandet. Med en struktur 
med enbart villabebyggelse på större tomter kan området även locka en hel del barnfamiljer där 
behovet av bilkörning blir större till följd av skjutsning fram och tillbaka till olika kvällsaktiviteter. 
Marksaneringar bör utföras i samma utsträckning som i alternativ 1 vilket bör minska 
förekomsten av framförallt PFAS i dagvattnet. Precis som i alternativ 1 bedöms risken för 
översvämning som liten. Däremot bedöms förutsättningarna för att avvara mark för 
dagvattenhantering som större i och med att bebyggelsen blir glesare.

Sammanfattningsvis är bedömningen för alternativ 2 ungefär densamma som för alternativ 1. 
Möjligen är förutsättningarna för tillräckligt omfattande fördröjningsytor större i alternativ 2 i och 
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med att bebyggelsen är glesare. Flödet bör även vara mindre i och med att andelen hårdgjorda 
ytor är mindre. Dock bör föroreningsinnehållet jämfört med nollalternativet ändå öka. Den 
sammanfattande bedömningen blir därför ändå:

Försämring i vissa 
avseenden/förbättring i andra

Förslag på åtgärder
För att säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet för att ta hand om dagvattnet från området 
bör det i detaljplaneskedet säkerställas att tillräckligt med mark avsätts som möjliggör 
fördröjande och renande dagvattenlösningar. Detta är särskilt viktigt med tanke på att öppna 
dagvattenlösningar i ett kallt klimat behöver ta större ytor i anspråk för att funktionen ska 
upprätthållas även vintertid (Sweco 2017 B). Det kan även vara bra att reglera hur stor andel av 
tomtmark som får utgöras av hårdgjord yta för att minska flödena. Att säkerställa goda 
förutsättningar till kollektivtrafik är också en viktig del i att minimera mängden föroreningar från 
trafik i dagvattnet. Efter marksaneringar bör föroreningsinnehållet i dagvattnet kontrolleras för 
att säkerställa att dricksvattentäkten skyddas.

Programmets uppfyllelse av miljömål
Det nationella miljökvalitetsmålet för God bebyggd miljö säger att: "Städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och 
global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas." 

Preciseringen Infrastruktur berör dagvattenhanteringen: ”Infrastruktur för energisystem, 
transporter, avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning är integrerade i 
stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt att lokalisering och utformning av 
infrastrukturen är anpassad till människors behov, för att minska resurs- och energianvändning 
samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och 
säkerhet.”

I planprogrammet anges att omhändertagande av dagvatten ska integreras i grönytor och gröna 
stråk och även kunna bidra med värden så som biologisk mångfald, estetik och rekreation, 
vilket går i linje med miljökvalitetsmålet. Som nämnts ovan finns dock viss risk, framförallt i 
alternativ 1, att ytan för omhändertagande av dagvatten är begränsad, något som i 
förlängningen kan få negativ påverkan på naturmiljö och hälsa.

11.4 Vattenskyddsområde
Nuläge/värdebeskrivning
PFAS-föroreningar har påträffats inom området både i mark och dagvatten (Niras 2015 och 
Niras 2017 B). PFAS-föroreningar i mark kan spridas ned till grundvattnet både genom 
infiltrerande vatten och genom att grundvattnet sköljer igenom marken. Transporten av PFAS 
genom marken fördröjs genom fastläggning vilket innebär att det sker en utspädning med 
avståndet från källan. Ytterligare utspädning sker när vattnet når en vattenförekomst. Den 
slutliga recipienten i detta fall är Storsjön vilket även utgör dricksvattentäkt. De möjliga 
exponeringsvägarna för människor kopplat till dricksvatten är därmed främst intag av 
dricksvatten, inandning av ångor exempelvis från bevattning, samt intag av växter som 
bevattnats med dricksvattnet (SGI 2015). I de grundvattenprov som togs vid den senaste 
miljötekniska markundersökningen förekom inte några halter av PFOS som överskred SGI:s 
preliminära riktvärden för detta ämne, Livsmedelsverkets riktvärden för dricksvatten, eller 
SPBI:s riktvärden för förorenade bensinstationer (Niras 2017). Detta kan möjligen förklaras av 
att marken inom området till stora delar består av täta jordar vilket bör begränsa transporten av 
vatten genom marken, annat än möjligen vid förekomst av marksprickor. I undersökningen som 
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utfördes 2015 påträffades ingen PFAS i den naturliga moränleran vilket tyder på att 
föroreningarna inte sprider sig speciellt lätt till täta jordarter.

Under slutet av 2016 fattade Länsstyrelsen beslut om vattenskyddsområde med tillhörande 
skyddsföreskrifter. En liten del av planområdet ingår i den sekundära skyddszonen, se figur 12.

Figur 12. Vattenskyddsområde för Minnesgärdets ytvattentäkt.

Beskrivning av nollalternativet
Genom nollalternativet kommer den nuvarande markanvändningen att fortsätta och möjligen 
kompletteras av fler verksamheter inom detaljplaneområdet för Kungsgården 5:3 m fl. Det är 
även möjligt att ett par byggnader för turistisk verksamhet kommer att tillkomma inom området 
för detaljplan Stocke 4:1, dvs Kungsgården. Det är det senare nämnda området som delvis 
ligger inom den sekundära skyddszonen för vattenskyddsområdet. Den typen av verksamhet 
som detaljplanen medger utgör dock ingen större risk vattentäkten, åtminstone så länge de 
fastställda skyddsföreskrifterna för täkten följes. I den fördjupade översiktsplanen förespråkas 
byggandet av en naturstig runt Frösön, vilket det även skapas möjligheter för genom 
detaljplanen. Den största risken för vattentäkten bör därmed vara om det vid anläggandet av en 
strandpromenad skulle ske ett läckage från en bränsle- eller oljetank i ett arbetsfordon. 
Sannolikheten för detta bedöms dock som låg. Däremot finns det fortfarande en risk för 
spridning av PFAS-föroreningar till Storsjön. En utbyggnad inom det gamla flygflottiljområdet 
kommer också att medföra mer föroreningar i dagvattnet jämfört med nuläget. Hur mycket av 
dessa som når Storsjön beror på hur dagvattnet kommer att tas omhand. I samband med 
markarbeten vid byggnationer inom det gamla flottiljområdet bör sanering av PFAS-föroreningar 
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aktualiseras, åtminstone ned till riktvärdet för MKM. I och med närheten till vattentäkten är det 
inte osannolikt att en sanering ned till KM också blir aktuellt. 

Vid en screening av miljögifter, genomförd av Länsstyrelsen i Jämtlands län 2012-2013, 
påträffades PFAS-föroreningar både i fisk och vatten. Länsstyrelsen bedömer dock utifrån deras 
och kommunens provtagningsresultat att det inte föreligger något behov av åtgärder med 
hänsyn till Livsmedelsverkets rekommendationer. Proverna som togs av länsstyrelsen gick 
endast att få som total mängd och kunde därför inte jämföras mot riktvärdet för MKN vilket 
anges som koncentration.

Alternativ 1, planprogramförslaget
Jämfört med nollalternativet kommer alternativ 1 att medföra mer omfattande markarbeten. 
Detta kan medföra en risk att blottlagda förorenade massor lakas ut på föroreningar i samband 
med nederbörd. I och med att det mesta av dagvattnet sannolikt transporteras ut i Storsjön kan 
detta utgöra en risk för dricksvattenkvaliteten, framförallt avseende PFAS-föroreningar. 
Konventionell dricksvattenrening är inte heller effektiv för sådana typer av ämnen varför det är 
extra viktigt att undvika en sådan typ av förorening (Naturvårdsverket 2016). Kortare alifater kan 
också vara relativt vattenlösliga (SGF 2015), men eftersom alifater endast påträffats i en 
provpunkt bör det vara förhållandevis enkelt att ta hand om denna förorening. Ovanstående är 
dock en risk främst i anläggningsskedet i och med att sanering av mark kommer att krävas vid 
exploatering. Efter saneringar utförts bör skyddet mot PFAS-föroreningar öka genom 
alternativet. 

Inga föroreningar detekterades i grundvattnet så risken för transport av föroreningar via vatten 
till dricksvattentäkten bör främst utgöras av ytvatten och dagvatten. Som anges i avsnitt 11.3 
om dagvatten bedöms föroreningsinnehållet i dagvattnet från trafik öka genom alternativet. Hur 
mycket som sedan når dricksvattentäkten beror på hur väl utförda dagvattenlösningar som 
skapas inom området.

Risken för PFAS/PFOS bedöms minska genom alternativet medan risken för föroreningar från 
trafik-dagvatten bedöms öka. De flesta föroreningar från trafik är möjliga att åtminstone delvis 
omhänderta via dagvattenlösningar. I reningsverket finns möjlighet att rena vattnet från 
PFAS/PFOS. Det senare är dock dyrt och komplicerat och det utgör även en större risk än att ta 
hand om själva föroreningskällan. Därför bedöms de positiva effekterna med avseende på 
PFAS överstiga de möjligt negativa effekterna avseende föroreningar från trafik.

Mindre förbättring

Alternativ 2
I och med den glesare bebyggelsestrukturen bedöms förutsättningarna för mer ändamålsenliga 
dagvattenlösningarna som bättre i alternativ 2 jämfört med alternativ 1. I övrigt bedöms riskerna 
likvärdiga som för alternativ 1.

Förbättring

Förslag på åtgärder
Uppgrävda förorenade massor bör skyddas för nederbörd för att inte riskera att framförallt PFAS 
transporteras med dagvattnet ned till Storsjön.

Programmets uppfyllelse av miljömål
Det nationella miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag säger att: "Sjöar och vattendrag 
ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 
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produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas." 

Preciseringen Ytvattentäkters kvalitet berör vattenskyddsområdet: Ytvattentäkter som används 
för dricksvattenproduktion har god kvalitet.

Planprogrammet bedöms inte motverka miljökvalitetsmålet.

11.5 Strandskydd
Nuläge/värdebeskrivning
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet omfattar ytan 100 
meter från strandlinjen, både på land och i vatten, enligt Miljöbalken kapitel 7. Där får inte nya 
byggnader uppföras eller byggnaders användning ändras. Inte heller andra åtgärder få ske så 
att allmänhetens tillträde hindras eller så att livsvillkoren för djur- eller växtarter väsentligt 
förändras. Länsstyrelsen får enligt miljöbalken besluta att upphäva strandskyddet i ett område. 
Inom planplanområdet har strandskydd upphävts på delar av område som ligger inom detaljplan 
”Stocke 4:1”, dock har det samtidigt säkerställts att det finns möjlighet för allmänheten att 
passera vid vattnet. Enligt översiktsplanen för kommunen ska stränder i Storsjöbygden som 
ligger i tätortsområdena Östersund, Frösön, Lugnvik, Torvalla och Brunflo ha ett starkt skydd.

Beskrivning nollalternativet
Nollalternativet innebär att planområdet i stora drag kommer att se ut som i dagsläget. 
Strandskydd finns längs Storsjön, genom planplanområdet rinner även ett antal bäckar vilka 
även de är skyddade genom strandskyddet, se figur 13 och 14. 

Figur 13. Bäckar vilka rinner genom planplanområdet (figur hämtad från planprogram Frösö Park)
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Figur 14. Bäck vilken rinner genom planprogramområdet (foto: Emmy Frohm)

Alternativ 1, planprogramförslaget
Planprogramförslaget innebär att området i nordöst bebyggs och förtätas. De sydvästra delarna 
av planprogramområdet längs med Storsjön planeras dock förbli obebyggda och bestå av öppet 
kulturlandskap, strandområde, mm. Inom planprogramområdet har strandskydd upphävts längs 
Storsjön på delar av område som ligger inom detaljplan ”Stocke 4:1”, dock har det samtidigt 
säkerställts att det finns möjlighet för allmänheten att passera vid vattnet. Strandskydd gäller 
även vid små vattendrag, detta strandskydd kan upphävas av Länsstyrelsen om ”strandskyddet 
gäller vid en liten sjö eller ett litet vattendrag och områdets betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften är liten” (Miljöbalken 7 kapitlet 18 §), varför en ansökan om upphävande 
av strandskyddet eventuellt får göras om det behövs för att kunna bygga inom 
strandskyddsområde längs bäckar. Då området är av riksintresse för friluftsliv bör sådana 
upphävanden minimeras så långt möjligt eftersom det kan påverka naturupplevelsen negativt. 
Om upphävande inte godkänns måste utformningen av området ändras.

Förutsett att strandremsan längs Storsjön behålls så att allmänheten har tillträde till densamma 
samt att strandskydd längs bäckar behålls i största möjliga mån, bedöms inte genomförandet av 
planen påverka syftet med strandskydd negativt, läget bedöms vara oförändrat i förhållande till 
nollalternativet. 

Oförändrat läge
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Alternativ 2
Alternativ 2 bedöms inte nämnvärt skilja sig från alternativ 1, läget bedöms vara oförändrat i 
förhållande till nollalternativet.

Oförändrat läge

Förslag till åtgärder
I största möjliga mån bör strandskyddet behållas inom planområdet, bl a på grund av att 
området är av riksintresse för friluftsliv. Ett eventuellt upphävande av strandskydd för tex ett litet 
vattendrag får enbart göras om områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är 
liten, enligt Miljöbalken 7 kapitlet, upphävandet beslutas av Länsstyrelsen.

Programmets uppfyllelse av miljömål
Det nationella miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag säger att: "Sjöar och vattendrag 
ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas." 

Preciseringarna Strukturer och vattenflöden samt Friluftsliv berör strandskyddet: 
”Sjöar och vattendrag har strukturer och vattenflöden som ger möjlighet till livsmiljöer och 
spridningsvägar för vilda växt- och djurarter som en del i en grön infrastruktur”.

”Strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv är 
värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad.”

Planprogrammet bedöms inte motverka miljökvalitetsmålet.

11.6 Riksintresse kommunikationer

Nuläge/värdebeskrivning
Delar av planområdet berörs som nämnts tidigare av område som av Trafikverket är utpekat 
som riksintresse för kommunikation (Åre Östersund Airport). Ett riksintresseområde kring en 
flygplats ska enligt bestämmelserna i 3 kap 8 § miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra tillkomst eller utnyttjande av flygplatsen. För att säkerställa att funktionen 
luftfartsanläggning inte skadas finns utöver riksintresseområdet även ett influensområde för 
flygplatsen definierat. Influensområdet är den yta utanför riksintresseområdet inom vilken 
bebyggelse eller andra anläggningar påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
flygplatsen med hänsyn till bland annat flygbuller, flyghinder och elektromagnetisk strålning. 
Influensområdet framgår av figur 15 nedan, där streckad linje utgör gräns för influensområdet.
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Figur 15. Illustration av planprogramförslaget med influensområde för flygplatsen inlagda med svartstreckade linjer.

Beskrivning av nollalternativ
Nollalternativet innebär att planområdet i stora drag kommer att se ut som i dagsläget, inga 
bostäder byggs inom området.

Alternativ 1, planprogramförslaget
Planprogrammet tillåter bebyggelse i anslutning till influensområdet för flygplatsen, hänsyn har 
tagits till influensområdesgränserna vid planering av bostäder. Dock tangerar några 
bostadskomplex influensområdesgränsen varför det är viktigt att fortsatt hålla en dialog med 
flygplatsverksamheten så att dess fortsatta verksamhet säkerställs i samspel med intilliggande 
planområde. Så länge hänsyn tas till gränserna för influensområdet vid kommande 
detaljplanering, bedöms riksintresset för kommunikation inte påverkas negativt av 
planprogrammet. 

Oförändrat läge

Alternativ 2
I alternativ 2 bebyggs området med villabebyggelse med glesare struktur, denna 
bebyggelsestruktur underlättar möjligen placering av bostäder på lite längre avstånd från 
influensområdesgränsen för flygplatsen. Påverkan på riksintresset bedöms bli oförändrad i 
jämförelse med nollalternativet. 
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Oförändrat läge

Förslag till åtgärder
Fortsatt kommunikation med flygplatsens verksamhetsutövare är av vikt för att säkerställa att 
riksintresset skyddas.

11.7 Riksintresse kulturmiljö, arkeologi

Nuläge/värdebeskrivning riksintresse kulturmiljö
Hela planområdet ligger inom område klassat som riksintresse för kulturmiljövård 
(Storsjöbygden Z 25, vilket beskrivits ovan i stycke 9.1 Riksintresse för kulturmiljövård). 

Kommunen arbetar för närvarande med ett kulturmiljöprogram för tätorter, etapp 2, där Frösön 
ingår. Kulturmiljöprogrammet är en del av översiktsplanen Östersund 2040 och innehåller en 
fördjupning av översiktsplanens övergripande strategier och ställningstaganden kring vilka 
byggnader och bebyggelseområden som har kulturhistoriska värden. Inom arbetet ingår att 
uppdatera kunskapsunderlag som tidigare inte funnits samlat utan varit spritt i en rad olika 
dokument, utredningar och inventeringar. På den sk kulturmiljöwebben på Östersunds 
kommuns hemsida finns arbetet med kulturmiljöprogrammet samlat: 
http://kulturmiljo.ostersund.se/. Kulturmiljöwebben innehåller info om Frösö Parks historia och 
karaktärsdrag, vilka byggnader som är särskilt värdefulla, samt punktlistan ”var varsam med”. 
Punkterna i denna lista är: 

 Bebyggelsens struktur
 Förhållandet mellan byggnader och öppna ytor
 De fritt liggande byggnaderna
 Grönytorna och dess gestaltade parkliknande karaktär
 Trädalléerna
 Sträckningen av Lägervägen och Cronstads väg

Nuläge/värdebeskrivning arkeologi
I samband med framtagande av planprogrammet för Frösö Park har en arkeologisk 
undersökning genomförts. Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar var sedan 
tidigare registrerade inom det nu aktuella området. Syftet med den arkeologiska utredningen var 
att ta reda på om tidigare okända fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar kan finnas 
i det för nybebyggelse aktuella området.

Vid utredningen påträffades 59 lämningar. Av dessa var 44 stycken stridsvärn, 7 stycken 
röjningsrösen, 2 stycken husgrund historisk, 1 ristning, medeltid/historisktid tid, 
1 blästbrukslämning, 1 färdväg, 1 rösning, 1 militär anläggning övrigt, och 1 
fornlämningsliknande lämning. Av dessa lämningar bedömdes en färdväg som fornlämning och 
en blästbrukslämning bedömdes som bevakningsobjekt1. Resterande 57 lämningar
bedömdes som övrig kulturhistorisk lämning. (Källa: Arkeologisk utredning steg 1 inför planerad 
nybyggnation av bostäder vid Frösö Park)

Nollalternativ
I nollalternativet bebyggs inte området i någon större utsträckning, miljön kommer att se 
liknande ut som i dagsläget.

1 Bevakningsobjekt innebär framförallt att man vid inventeringstillfället inte kunnat ta ställning till 
om lämningen är en fornlämning eller inte. Lämning med denna bedömning måste därför alltid 
kontrolleras ytterligare före markingrepp.

http://kulturmiljo.ostersund.se/
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Alternativ 1, planprogramförslaget
I Riksantikvarieämbetets rapport Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken 
finns ett antal föreslagna åtgärder för att ta tillvara riksintressanta kulturmiljöer, ett av dessa är 
att förbättra tillgängligheten till kulturmiljön.  

Enligt planprogramförslaget ska ”historien, naturen, topografin och kulturlandskapet vara tydligt 
avläsbart i den planerade stadsdelen och prägla såväl gators och parkers utformning som 
bebyggelse och gårdars karaktär och användning”. Vidare ska ”Uttrycket för riksintresset - det 
öppna jordbrukslandskapet, bevaras och tillvaratas då det tillgängliggörs samtidigt som det 
bidrar till att utveckla det befintliga verksamhetsområdets kvaliteter och karaktär när det nu 
öppnas för en rad nya funktioner”…..”Cronstads väg får en stärkt roll i den nya strukturen som 
det medlande stråket mellan de kulturhistoriskt högst klassade miljöerna, det besöksintensiva 
hotellet och de områden som är tänkta för bostadsändamål”. 

Detta talar för att miljön i Frösö Park ska kunna ”skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada 
natur- eller kulturmiljön” (3 kap 6 § Miljöbalken). Planprogramförslaget bedöms kunna leda till att 
tillgängligheten till kulturmiljön förbättras, vilket är positivt för bevarandet av kulturmiljön.

Vad gäller fornlämningar inom området finns det i den arkeologiska utredning som genomförts 
förslag på åtgärder vid byggnation. Så länge dessa rekommendationer följs bedöms påverkan 
på fornlämningarna som oförändrade jämfört med nollalternativet.  

Oförändrat läge

Alternativ 2
Alternativ 2 bedöms kunna tillvarata de riksintressanta kulturmiljöerna på samma sätt som i 
nollalternativet, påverkan bedöms därför som oförändrad. En jämförelse mellan alternativ 1 och 
2 ger att alternativ 2 innebär en glesare bebyggelsestruktur och mindre förtätningsgrad, vilket 
talar för att kulturmiljön får ”ta plats” i landskapet, men samtidigt kommer troligtvis inte 
kollektivtrafiknätet kunna utökas i samma grad som i alternativ 1 ,vilket innebär att 
tillgängligheten minskar något i förhållande till alternativ 1.    

Vad gäller fornlämningar görs samma bedömning som i alternativ 1, dvs att så länge 
rekommendationerna i den arkeologiska utredningen följs bedöms påverkan på 
fornlämningarna förbli oförändrade jämfört med nollalternativet.  

Oförändrat läge

Förslag till åtgärder
I kommande detaljplanering är det viktigt att tillse att de förslag som ges i planprogramförslaget 
gällande kulturmiljön konkretiseras på så sätt att kulturmiljön i bästa möjliga mån bevaras och 
tillgängliggörs. Arbetet med kulturmiljöprogrammet är också en viktig process att koppla till 
kommande planläggning inom området. Rekommendationerna i den arkeologiska utredning 
som genomförts i området, och som nämnts ovan, förutses följas i kommande planering av 
området.

Programmets uppfyllelse av miljömål
Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö säger att: " Städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och 
global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas." 
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Preciseringen Kulturvärden i bebyggd miljö berör riksintresset och arkeologi: 
”Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och 
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas.”

Så länge rekommendationer gällande fornlämningar följs och ambitionerna för att bevara 
uttrycket för riksintresset uppfylls bedöms planprogrammet inte motverka miljökvalitetsmålet.

11.8 Riksintresse friluftsliv
Nuläge/värdebeskrivning
Hela det aktuella planområdet ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv (”FZ8 Storsjöbygden”). 
Riksintresset består av den natursköna och variationsrika Storsjöbygden med nära kontakt 
mellan kalfjäll och rik odlingsbygd samt vida utblickar. Friluftsliv som till exempel fiske, båtsport, 
natur- och kulturstudier samt cykling är av intresse. 

Beskrivning nollalternativ
Genom den fördjupade översiktsplanen för västra Frösön, F4 med omnejd anges ett par 
viljeriktningar som skulle kunna få genomslag för friluftsliv i nollalternativet. Främst anläggande 
av en strandstig runt Frösön samt kulturstigar i området. I övrigt väntas utformningen av 
planområdet genom nollalternativet vara i princip densamma som i nuläget.

Alternativ 1, planprogramförslag
Ett av planprogrammens syften är att tillgängliggöra naturen i och kring Frösö Park för alla 
invånare i Östersund, vilket är positivt för friluftslivet. Detta möjliggörs bl a genom att man 
utvecklar alla befintliga förbindelser till Bynäset och vattnet, tex i form av att gaturum breddas 
med gröna huvudstråk genom planområdet ner till rekreationsområden vid Storsjön, se 
illustration i figur 16 nedan. Grönstråken utgör länkar som gör det möjligt att på plats uppleva 
områdets riksintressanta värden, såväl friluftsliv som kulturlandskap. I dagsläget är 
kollektivtrafiken bristfällig och möter inte det behov som finns för besöksnäringen och befintliga 
arbetsplatser. Rådande situation innebär att besökare till största del är beroende av egen bil 
eller taxi. Utökad kollektivtrafik till och från området planeras därför.
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Figur 16. Illustration från planprogramförslaget vilken visar huvudstråken genom planområdet och till 
rekreationsområden längs vattnet.

Planprogramförslaget innebär att området i nordöst bebyggs och förtätas. De sydvästra delarna 
av planprogramområdet längs med Storsjön planeras förbli obebyggda (öppet kulturlandskap, 
strandområde mm). 

Planprogrammet kommer sammanfattningsvis innebära några försämrande åtgärder och några 
förbättrande. Försämring pga att viss i dagsläget oexploaterad mark tas i anspråk för bostäder, 
förbättring för att det i planprogramförslaget inryms åtgärder för att underlätta tillgängligheten till 
friluftsområden, tex genom gröna stråk genom bostadsbebyggelsen vidare mot Storsjön samt 
genom utökad kollektivtrafik.

Försämring i vissa 
avseenden/förbättring i andra
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Figur 17. Grillplats längs med strandkant 

Alternativ 2
Detta alternativ innebär en något glesare struktur jämfört alternativ 1. Jämfört med 
nollalternativet innebär alternativ 2 samma åtgärder som alternativ 1, dvs utökade gröna stråk 
genom bebyggelsen samt utökad kollektivtrafik. Bebyggelsetrukturen blir glesare men viss idag 
oexploaterad mark kan ändå antas tas i anspråk för bostäder. Bedömningen blir därför 
densamma som för alternativ 1.

Försämring i vissa 
avseenden/förbättring i andra

Förslag till åtgärder
Det är av vikt att tillse att området förblir lättillgängligt för allmänheten även efter att området 
bebyggs, detta säkerställs i planprogrammet bl a genom de gröna stråk som leder genom 
området och vidare till rekreationsområden längs stranden. En utökad kollektivtrafik till och från 
området kan också gynna friluftslivet. Som nämnts tidigare under avsnittet om strandskydd 
förutses det att strandremsan längs Storsjön behålls så att allmänheten har tillträde till 
densamma samt att strandskydd längs bäckar behålls i största möjliga mån. 

11.9 Jordbruksmark
Nuläge/värdebeskrivning
Ca 37 hektar av planområdet består av jordbruksmark och ligger dels närmast vattnet 
omgärdande Kungsgården och dels strax söder om Stockevägen i nordost. 
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Figur 18. På vardera sidan om Kungsgårdsvägen ned till Kungsgården breder jordbruksmarken ut sig.

Enligt 3 kap 4 § miljöbalken (1998:808) får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk 
för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk. Ingen av de två detaljplaner som berör området medger något 
ingrepp i jordbruksmarken. Den fördjupade översiktsplanen för området anger dock att 
jordbruksmark av god kvalitet ska bevaras. Odlingslandskapet nämns även i 
värdebeskrivningen för både riksintresset för friluftsliv och riksintresset för kulturmiljövård.

Risken att jordbruksmarken påverkas negativt av föroreningar i dagvattnet bedöms som liten i 
och med att det mesta av vattnet bör följa befintliga diken eller dagvattenledningar. Möjligen kan 
en mindre fastläggning ske lokalt i dikena.

Beskrivning av nollalternativet
Den utveckling som kan ske enligt gällande detaljplaner kommer inte att ta någon 
jordbruksmark i anspråk. Den fördjupade översiktsplanen och de båda riksintressena styr också 
mot att jordbruksmarken i området kommer att bevaras i scenariot för nollalternativet. Även om 
föroreningshalten i dagvattnet kan öka något från det gamla flygflottiljområdet i och med 
ytterligare exploatering bedöms inte detta påverka jordbruksmarken negativt då det mesta av 
vattnet bör transporteras i befintliga diken och dagvattenledningar. Detsamma gäller befintliga 
markföroreningar som kan spridas via dagvattnet. Det som främst bör styra markanvändningen 
är vattenskyddsområdet där krav ställs på tillstånd för spridning av gödsel om det föreligger risk 
för avrinning till ytvatten. Detta bör dock inte utgöra något problem för bevarandet av 
jordbruksmarken.



Miljökonsekvensbeskrivning Frösö Park
2017-06-12

Projektnummer 110745

Sigma Civil AB RAPPORT-24670
www.sigmacivil.se 43(47) Version 1.0

Alternativ 1, planprogramförslaget
Åkermarkens inslag i landskapet anges i planprogrammet som ett av de värden med särskild 
vikt för planområdet. I planförslaget fredas därmed jordbruksmarken från exploatering vilket 
även går i linje med miljöbalkens intentioner. Det sparas även en brynzon på runt 30-50 meter 
mellan bebyggelsen och åkermarken. Som anges i avsnitt 11.2 och 11.3 ovan om 
markföroreningar och dagvatten bör risken för föroreningar via dagvattnet minska med 
avseende på markföroreningar och öka kopplat till ökad trafik och ökad mängd hårdgjorda ytor. 
Att förekommande föroreningar skulle påverka åkermarken bedöms dock som liten i och med 
att vattnet till stor del kommer att följa befintliga diken. Mer människor kommer att röra sig i 
området genom alternativet men detta bedöms inte påverka jordbruksmarken negativt då det 
redan finns etablerade vägar och stigar genom området som fortfarande kommer att kunna 
användas.

Sammanfattningsvis bedöms alternativet varken medföra positiva eller negativa konsekvenser 
för jordbruksmarken:

Oförändrat läge

Alternativ 2
I och med att alternativ 2 inte skiljer sig från alternativ 1 annat än på exploateringsgraden blir 
bedömningen av påverkan på jordbruksmarken densamma. Möjligtvis kan en något mindre 
påverkan uppstå på jordbruksmarken via alternativ 2 genom ett lägre föroreningsinnehåll i 
dagvattnet, men den skillnaden bedöms försumbar i detta sammanhang.

Oförändrat läge

Förslag på åtgärder
Flera växter och djur har sina livsmiljöer i anslutning till åkermark. Om den föreslagna 
brynzonen sköts på rätt sätt kan den utgöra ett område som även gynnar den biologiska 
mångfalden. Det bästa vore om brynet varierar med olika växtlighet och miljöer med örter och 
gräs närmast åkern som övergår till buskar och succesivt högre träd (Jordbruksverket 2009).

Programmets uppfyllelse av miljömål
Det nationella miljökvalitetsmålet Et rikt odlingslandskap säger att: "Odlingslandskapets och 
jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks".

I och med att jordbruksmarken inom området för planprogrammet bevaras samt att någon 
negativ påverkan till följd av ökad bebyggelse inte bedöms uppstå, väntas planprogrammet inte 
motverka miljökvalitetsmålet.

11.10 Konsekvenser under byggtiden
Nuläge/värdebeskrivning
I planprogrammet föreslås en successiv utbyggnad av området under lång tid, uppdelad i olika 
etapper mellan åren 2018-2040. Utbyggnadstakten beräknas till 80-100 bostäder per år och 
samordnas med infrastrukturinvesteringar, social service och anpassas till marknadens 
efterfrågan. Miljön för de som bor, verkar och besöker området ska vara tillgänglig, trygg och 
attraktiv även under utbyggnadstiden. I miljökonsekvensbeskrivningen har den etappindelade 
utbyggnaden valts att ta med som en betydande miljöaspekt, för att kunna bedöma hur en 
sådan utbyggnad påverkar de boende i området under utbyggnadsperioden.
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Inom planområdet rör sig de flesta inom det gamla flygflottiljområdet. Idag är detta ett område 
som huserar olika typer av verksamheter, t ex hotell med restaurang och spa, 
evenemangsarena, konsthall och olika företag. Det går bussar till och från Östersunds centrum 
både under vardagar och helger. Många turer stannar dock vid Frösö kyrka vilket innebär en 
promenad på ca 2 km. För dem som jobbar normala arbetstider runt 8-17 går det på vardagar 
endast en tur på morgonen hela vägen fram till parken och två turer hem vid dagens slut. 
Antalet turer uppfyller inte definitionen på god turtäthet som anges i Östersunds översiktsplan. 
Möjlighet finns även att ta flygbussen men dessa turer är dyrare än den vanliga lokalbussen.

Beskrivning av nollalternativet
Nollalternativet innebär att det inte kommer att byggas några bostäder i området. Däremot är 
det möjligt att fler verksamheter byggs inom det gamla flygflottiljområdet. Det är redan ett 
etablerat område med folk i rörelse varför trygghetsupplevelsen för människor i området bör 
utvecklas positivt vid exploatering. Ju mer som byggs och ju fler människor som tillbringar tid i 
området desto bättre blir underlaget för service, såsom restaurangverksamheter och fler 
bussturer. Detta kan minska bilkörandet till och från området då det kan bli mer lockande att 
tillbringa sin lunch på plats samt att möjligheterna till att ta bussen till och från jobbet ökar. På 
så sätt kan det även bli mer attraktivt att arbeta i området eller förlägga sin verksamhet där. 
Utökade bussturer kan även skapa en större attraktivitet för friluftsutövare att nyttja området och 
kringliggande natur.

Alternativ 1, planprogramförslaget
En del av målsättningen med programmet är att skapa en blandad stadsdel med ett livskraftigt 
stadsdelscentrum. Tanken är att bebyggelsen i området ska variera i täthet. Närmast 
Stockevägen och stadsdelscentrat kommer tätheten vara störst med en blandning av 
verksamhetslokaler, flerbostadshus och sammanbyggda småhus. Söder om Cronstads väg och 
runt den föreslagna bussgatan avtar tätheten med mindre flerbostadshus och småhus i både 
friliggande och sammanbyggd form. I bebyggelseområdets kanter placeras friliggande småhus. 
I figur 19 redovisas de olika gaturummen inom planområdet.



Miljökonsekvensbeskrivning Frösö Park
2017-06-12

Projektnummer 110745

Sigma Civil AB RAPPORT-24670
www.sigmacivil.se 45(47) Version 1.0

Figur 19. Olika gaturum inom planprogrammets område. Generellt planeras för en högre täthet längs med huvudgator 
samt vid stadsdelscentrat. Bildkälla: Planprogram Frösö Park, Granskningshandling 
2017-06-02.

I vilken ordning utbyggnaden kommer att ske är i dagsläget oklart. Troligen kommer detta delvis 
att styras av föroreningssituationen i området och behovet av sanering. Att allt inte kommer att 
byggas på en gång är naturligt av både praktiska och ekonomiska skäl. Det kan dock medföra 
att de som flyttar in i området först kommer att störas av pågående byggnationer samt att 
serviceutbudet inte kommer att vara det bästa i det inledande skedet. Beroende på i vilken 
ordning som utbyggnaden sker kan även trygghetsproblem skapas. För att människor ska 
känna sig trygga är det positivt om andra människor rör sig i området, framförallt efter kvällstid, 
eller att det finns omgivande bostäder som skapar en känsla av att det finns människor i 
närheten. I inledningsskedet kommer det sannolikt att röra sig begränsat med människor i 
området under kvällstid vilket kan bidra negativt till trygghetsupplevelsen för de boende i 
området. Jämfört med nollalternativet bör dock trygghetsupplevelsen öka i och med att det 
kommer att röra sig mer människor i området under kvällar och helger. En naturlig effekt av att 
allt större del av området byggs ut är därmed att området blir allt mer levande även efter 
mörkrets inbrott vilket skapar en ökad trygghet. 

Beroende på i vilken ordning området byggs ut kan framkomlighet för räddningstjänsten 
begränsas. Risken finns att en pågående byggnadsplats förhindrar framkomligheten för redan 
utbyggda områden. Detta kan vara relevant både för dem som bor och arbetar i området men 
även för bygg- och anläggningsarbetare.

Underlaget för offentlig och kommersiell service kommer även att vara begränsat i 
inledningsskedet. Detta kan främst ge konsekvensen att personbilstransporter blir vanliga att 
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använda för att exempelvis handla, hämta och lämna på förskola och skola eller besöka en 
vårdcentral. Senare när sådan typ av service finns i området ställs förhoppningsvis endast krav 
på resor vid sällanköpshandel samt möjligen vid resor till och från arbetet. Med en utbyggd 
kollektivtrafik skapas förutsättningar för att dessa resor inte behöver ske med personbil. Det 
finns möjlighet att cykla till och från området och en utveckling av cykelmöjligheterna längs med 
Stockevägen och över golfbanan utreds. Med tanke på den relativt kuperade terrängen är det 
dock troligt att många kommer att välja bort cykeln som färdmedel framför mer bekväma 
alternativ.

Alternativ 2
Precis som i alternativ 1 kommer utbyggnaden i alternativ 2 att ske etappvis. Ur 
trygghetssynpunkt är alternativet något sämre i och med att det sannolikt kommer att röra sig 
färre människor i området inledningsvis och det kommer att ta längre tid innan stadsdelen 
känns levande. Jämfört med nollalternativet borde dock ändå trygghetsupplevelsen vara bättre 
även för alternativ 2. Situationen gällande framkomlighet för räddningstjänst bör vara 
densamma som i alternativ 1 men underlaget för offentlig och kommersiell service kommer 
däremot att vara sämre under hela utbyggnadsskedet och även efter färdig utbyggnad. Det är 
därmed en större risk att antalet personbilsresor är fler till följd av detta alternativ jämfört med 
alternativ 1. 

Förslag på åtgärder
Påbörja byggnation runt den föreslagna bussgatan där det både kommer att vara trafik och röra 
sig människor (ett huvudstråk) samt finnas omgivande bostäder. Planera gärna även 
utbyggnaden så att byggen inte avskärmar färdiga områden från räddningstjänsten.
För att inte skapa invanda mönster där personbil blir det självklara transportalternativet för 
boende i området kan en ökad turtäthet av kollektivtrafik vara motiverat även om 
resandeunderlaget i inledningsskedet inte är tillräckligt, något som även går i linje med 
kommunens mål att vara fossilfri till 2030.
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12 Källor och underlag
Detaljplan Stocke 4:1

Detaljplan Kungsgården 5:3 m fl

Fördjupad översiktsplan för västra Frösön, F4 med omnejd.
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