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förord
Det tar hundratals år att magra ut jordmånen
i en svensk blomsteräng och tiotals år för ett
träd att växa upp, men sällan mer än ett par år
för att resa upp det största byggnadskomplex.
Att vårda natur och grönska är att ansvara för
värden som tar lång tid att skapa och som
snabbt kan förödas. Att vårda den gröna miljön
är också att förvalta kulturella, historiska,
estetiska men också ekonomiska värden. Idag
är vi beredda att betala allt mer för bostad och
arbete i en hälsosam och tilltalande miljö. Den
ökade urbaniseringen av samhället gör också
att vi får större behov av att vistas i naturen.
Därför är det viktigt att ta tillvara på de stadsnära
naturområdena för att skapa en trivsam stad
med stora rekreativa värden. Områden för lek,
promenader, naturupplevelser, idrott, sol och
bad, kulturevenemang, fester och avkoppling
i staden är oerhört viktiga för trivsel och
välbefinnande.
Östersund rymmer ett kuperat landskap
med spännande utblickar, gröna naturområden
och vackra stränder utmed Storsjöns skimrande
vatten. Här finner man ett pärlband av gröna
strandområden med stor variation både
gällande karaktär och kvalité och som utgör
viktiga platser för både människor och djur.
Genom att kartlägga dessa områden kan vi få
en uppfattning om kvalitéer och brister som
finns i dagsläget. Dessa hjälper oss att förbättra
natur- och rekreationsvärdet i de stadsnära
strandområdena och förstärka Östersunds
karaktär som staden vid Storsjön.
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inledning
Det är inte konstigt att Storsjön med
dess omnejd, Storsjöbygden, har lockat
människor att bosätta sig här. Det
gynnsamma klimatet, den friska luften
och utsikten över sjön med fjällvärlden
som fond.

Hamnområdet vid Sjötorget.

10

inledning

ETT STRANDPROGRAM FÖR ÖSTERSUND

Vy mot Östersund från Vallsundsbron.

Östersund har många kvalitéer och dess
läge intill Storsjön ger staden en speciell
karaktär. Staden har många fina park- och
grönområden som vi ska ta tillvara och
förvalta. Det finns stora arealer med grönytor,
särskilt i de nyare stadsdelarna. Dessa
områden utgör ett grönt ramverk för staden
men har ofta ett ofullständigt innehåll och
skulle behöva utvecklas till mer genomtänkta
och innehållsrika grönmiljöer med större
rekreativa värden och biologisk mångfald.
Grönytor hotas ofta när det planeras
nya områden i städerna, då de ofta ses som
överflödiga och har svårt att konkurrera med
ekonomiska intressen. Därför har man ofta
ett långsiktigt handlingsprogram för stadens
grönytor, en grönplan, där man visar på vikten
av att planera för dessa. Denna modell skulle
också kunna tillämpas för strandområdena i
Östersund. För att skydda de strandsträckor
vi har kvar från ytterligare bebyggelse behövs
ett verktyg för att värna om dessa områden,
ett strandprogram som ett komplement till
grönplanen. Strandprogrammet skall med
utgångspunkt i genomförda inventeringar
och analyser presentera utvecklingsförslag
för Östersunds stadsnära stränder utifrån
företrädesvis rekreativa och biologiska
utgångspunkter.
Strandprogammet skall även utgöra ett
ställningstagande gällande strändernas status
och underlätta vid en framtida utveckling av
Östersund.
De befintliga strandsträckorna har
stora potentialer att utvecklas till goda
rekreationsområden och utgör en tillgång
som är värdefull att tillvara. Många av dessa
områden har idag brister som är relativt enkla
att åtgärda. Det kan till exempel vara att förse
platsen med gångstigar, sittplatser, bryggor
etc. På många ställen är det också nödvändigt
med gallringar av vegetation. Åtgärderna är
viktiga för att göra platserna attraktiva för
rekreation och friluftsliv och öka användningen
av dessa områden hos allmänheten. Friluftsliv
är för många i staden en viktig ingrediens i
vardagen och dessa strandområden skulle
kunna erbjuda möjligheter till promenad- och
cykelstråk, bad, fiske, picknick, grillplatser,
ridvägar etc.


BAKGRUND
Under 2004 inkom ett medborgarförslag från
studiecirkeln ”Östersunds historia” med idéer
om att göra Storsjöns stränder mer attraktiva
och tillgängliga för rekreation och friluftsliv. I
medborgarförslaget föreslås i korthet att hela
stranden från Odensalabäckens utlopp till
Lugnvik förbättras och görs mer tillgänglig
och trivsam. Miljö- och samhällsnämnden,
Kultur- och fritidsnämnden, Kommunstyrelsen
samt Utvecklingsutskottet yttrade sig över
medborgarförslaget innan det behandlades
i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen
och Utvecklingsutskottet föreslog Kommunfullmäktige att ställa sig positiv till att öka
tillgängligheten för allmänheten till Storsjöns
stränder och att uppdra åt Miljö- och
samhällsnämnden att utreda möjligheten till
utveckling och förbättring av tillgängligheten
till stadsnära strandavsnitt lämpliga för badoch fritidsaktiviteter. Kommunfullmäktige
beslutade 2004-11-30 att uppdra åt Miljö- och
samhällsnämnden att utreda frågan.
För projektet har kommunen sökt och beviljats
statligt bidrag för lokal och kommunal
naturvård inklusive friluftsliv.
Sedan arbetet med Strandprogrammet
inleddes har flera förslag inkommit till
kommunen med idéer om utveckling av
stränderna framförallt med avseende på
allmänt tillgängliga badplatser. Ett nytt
medborgarförslag med förslag på allmän
badplats vid Göviken inkom till kommunen i
juni 2006.

inledning

PROBLEMFORMULERING OCH MÅLSÄTTNING
De stadsnära strandområden som finns idag
är attraktiva för bebyggelseexploateringar,
vilket innebär en risk att tillgången på allmänt
tillgängliga strandområden på sikt minskar.
Detta bör värderas utifrån det faktum att det
redan i dag råder en brist på ”fria” strandzoner
och att tillgången i många fall är minst där
behoven är som störst. Det finns exempelvis
ett större behov i de centrala delarna av staden
eftersom andelen vistelseytor är mindre i
relation till invånarantalet.
Ett övergripande program för
Östersunds stadsnära stränder saknas
idag. Det finns en risk att vi utan ett sådant
utvecklar strandområden utan ett översiktligt
helhetsgrepp. Relationen mellan de olika
strandområdena men även mellan strand
och övriga rekreationsområden är viktig att ta
fasta på.
Målet med denna skrift är att redogöra
för strändernas funktion och utbredning
idag och ge förslag till enklare åtgärder såväl
som mer långsiktiga lösningar samt redovisa
ett utvecklingsprogram som behandlar
strandområdena i helhet. Östersunds stränder
ska bli mer tillgängliga och intressanta med
ökade upplevelsevärden samtidigt som
strandområdenas natur- och kulturvärden
bibehålls och utvecklas..
SYFTE OCH AVGRÄNSNING
Projektet tillgängliga stränder syftar till att
utreda tillgängligheten till de stadsnära
strandområdena och till att kartlägga naturoch kulturvärden i anslutning till stränderna,
undersöka kvalitéer och brister och utvärdera
vad vi kan göra åt dem. Genom att kartlägga
befintliga natur- och kulturvärden kan dessa
bevaras och vårdas samtidigt som deras
upplevelsevärden lyfts fram. Genom att bli
medveten om situationen i dagsläget kan vi
med ett fokuserat mål planera för framtiden.
Utredningen ska sammanställa och belysa de
behov som finns och begränsas geografiskt
till naturområdena mellan Odensalabäcken och Lugnvik till kommungränsen.
Tallbacke vid rastplatsen
Minnesgärdet.


inledning

På Frösön avgränsas området till sträckan
mellan Frösö båthamn och Härke strand, men
även strandområdet närmast Vallsundsbrons
brofäste vid Böle och Knytta undersöks.
Projektet har beviljats bidrag för
lokala- och kommunala naturvårdsprojekt i
syfte att genomföra natur- och kulturvärdesinventering för att kunna bevara och vårda
dessa värden, samt även för att synliggöra
dem för allmänheten. Detta kan innebära
åtgärder i form av skyltning, röjning,
handikappanpassningar, anläggande av
bryggor för bad och fiske, utse möjliga
badplatser, se över parkeringsmöjligheter
m.m.
METOD
En analys av Östersunds strandområden
har gjorts för att förstå relationen mellan de
olika strandområdena i ett större perspektiv.
Inventeringar har genomförts där man
har undersökt platsens tillgänglighet samt
natur- och rekreativa kvalitéer. Platsens
vegetationstyp har bedömts och en översiktlig
vegetationsanalys har gjorts. Resultatet av
inventeringarna presenteras under rubriken
strandområden, som också kommenteras
med förslag till åtgärder. I efterföljande kapitel
redovisas en föreslagen prioritetsordning för
genomförande samt en kvalitetsindelning av
områdena.



livet kring storsjön
Allaberättelserärsompärlorpåettband.Den
enaberättelsenskaparnästaberättelse,utandet
förflutna finns därför ingen framtid.
(Frii, 2004)

Hamnområdet vid sekelskiftet.
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historik
INDUSTRI

Ånglok som trafikerade den nya järnvägen.

Storsjön har under historien haft en viktig
funktion och det är inte bara idag som vi njuter
av närheten till vattnet. Under 1800-talet när
industrialismen svepte fram över landet var
Östersundsborna starkt emot de förändringar
som det skulle innebära. Man ansåg länge att
industrierna bara skulle smutsa ner luften och
förstöra det allmänna intrycket av Östersund
som friluftsstad. Läget på Storsjöstrandens
västersluttning, mot ljus och sjöutsikt och
fjällen som en fond i fjärran, ger rymd åt
sinnena och man kan känna den friska luftens
välgörande bris. Att utsikten mot fjällen ingår i
stadsbilden är något unikt och mycket viktigt.
Staden hade också en representativ roll som
residens- och garnisonsort vilket förstärktes
med etableringen av Högskolan, en stad med
både kultur och anda. (Boverket, 1995 s. 168)
Men Storsjön har förstås också varit
en central del för industri och sjötransporter.
Den moderna tiden kom till slut, industri
aliseringens tidevarv, i 1800-talets mitt med
uppsvinget för sågverksindustrin. Bolag från
kusten såg sin chans att tjäna pengar och
vattendragen rensades för att kunna flotta
timret ned mot kusten. En stor del av den
jämtländska arbetskraften blev under 1800talets andra hälft sysselsatt inom skogsbruket
och flottningen. (Jämtlands läns museum,
1988 s. 295)

Flottningsarbete, vanligt jobb i
slutet av 1800-talet.



JÄRNVÄG
Med industrialismen kom också järnvägen till
Östersund på 1880-talet och skulle komma att
kraftigt påverka Östersunds utveckling och bli
en milstolpe i den fortsatta utvecklingen. En
förändring som grundligt kom att förändra
landskapsbilden i framtiden. Turister började
söka sig till länet för att uppleva den friska
luften och de vackra vyerna, vilket gav underlag
för flera kurorter med hotell, pensionat och
badhus. (Jämtlands läns museum, 1988 s.
310).
Järnvägen medförde att industrivaror
kom in i länet och spreds ut genom det
allt tätare nätet av lanthandlare. Spannmål
som kunde köpas i obegränsade mängder
utifrån ruskade om grunden i den
jämtländska bondenäringen – kornodlingen.
Storsjöbygdens odlingslandskap förändrade
karaktär av den allt vanligare vallodlingen.
Vilket innebar att man istället för den tidigare
slåttern av vinterfoder och utmarker odlade
man timotej, klöver och andra vallväxter.
Det var de gamla ängsmarkerna som nu
odlades upp till vall, samtidigt som åkrarna
rensades från under århundraden hopkastade
stenrösen. En avsevärd utvidgning av den
odlade marken blev resultatet, och det var nu
som våra dagars landskapsbild skapades med
stora odlade ägor ända ned mot sjöstranden.
(Jämtlands läns museum, 1988 s. 295-296)

livet kring storsjön - historik

ÅNGBÅTSEPOK
Vatten var länge ett av de viktigaste transportsätten och sjöarna var länge huvuddelen av
länets kommunikationsnät. Vintertid var de
lätt framkomliga med häst och släde och under
den isfria årstiden trafikerades de per båt.
Större sjöar har oftare en förmåga att binda
ihop bygder istället för att skilja de åt. Man
rodde och seglade över sjöarna för att komma
till grannbyn, till fäboden eller till kyrkan. Från
1860-talet tog ångbåtstrafiken fart på allvar.
Snart gick ångbåtar i regelbunden trafik på
Storsjön och andra större båtar och man
använde båtarna både till lokaltrafik och för
frakt av gods. Bland annat etablerades en
vattenled av Anders Jakob Thomée som löpte
mellan Bottenviken i väster, genom Jämtland
och in i Norge. Än idag finns två överlevande
ångbåtar från 1800-talets Storsjöflotta. En
gång fanns vid Storsjön 79 bryggor som
angjordes av ångbåtarna. (Jämtlands läns
museum, 1988 s. 322)
Ångbåtstrafiken var intensiv i
slutet av 1800-talet och de mest
effektiva sättet att ta sig fram.
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I boken badhusdynastin och dåtiden beskriver
Lennart Frii den första ångbåten, hjulångaren
Jemtland, som lade ut på Storsjön:
Jemtlands första färd på Storsjön hade gått till
Kungsgården på Frösön. Fältjägarregementets
musikkår uppstämde ångbåtssången ”Sätt
Maskinen igång”. Det var kanonsalut, fanfarer
och mängdens mångfaldiga hurrarop, ibland
överröstad av den högt ibland högt skyarna
dundrande åskan. Under färden dansades det
och landshövdingen föreslog i ett kort och
verkningsfullt tal Drottningens skål, vilken
tömdes under hurrarop och fanfarer. Sedan
sjöngs naturligtvis Kungssången, något annat
hade varit omöjligt.
Varje bryggbesök var en beundrad uppvisning.
Då båtens skovlar till styrbord kommit bara
några meter från bryggkanten, signalerade
rorgängaren stopp och back och skovlarna
började under sprut och plask gå några varv
motsols och sedan lade båten stillsamt till
med fördäcket.
Som mest fanns det i hamnen 19 ångbåtar
som trafikerade Storsjön men redan 1914
började ångbåtarna bli allt färre. Kvar idag
är bara båtarna Thomée och Östersund. (Frii,
2004 s. 53)
STORSJÖN SOM RESURS?
I långa tider hade det rinnande vattnets
kraft utnyttjats av Jämtlands bönder. Ännu
idag finns det på en del platser kvar små
vattendrivna kvarnar s.k. skvaltkvarnar för
malning av säd. Med större vattenhjul kunde
större effekt utvinnas och användas till sågar,
spånklyvar m.m. Med industrialismen följde
den elektriska strömmens utnyttjande och
man byggde kraftverk för att förse de lokala
industrierna med ström. I början av 1900-talet
såg jämtarna utbyggnaden av vattenkraften
som något som skulle ge landskapet både
industrier och rikedom. Ganska snart skulle
det visa sig att fallrättigheterna köptes upp av
intressen utanför Jämtland och vinsterna från
energiutvinningen försvann (och försvinner
än idag) ut ur landskapet. (Jämtlands läns
museum, 1988 s. 302)

Höger: Thomée trafikerar idag
fortfarande Storsjöns vatten.
Ned: Hamnområdet vid sekelskiftet.
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1.

2.

3.

BADHUSDYNASTIN
I slutet av 1800-talet växte intresset för
friskvård och svensk sol, ljus och luft blev
ett av tidens slagord. Brunnsdrickning och
olika bad blev populärt liksom att ägna sig
åt diverse friluftsaktiviteter som t.ex. krocketoch kägelspel, rodd- och segelbåtar etc. Det
var i denna tid som tanken på ett badhus i
centrala Östersund föddes. I november 1881
stod badhuset på pålar klart och man kunde
njuta av bad i Storsjöns rena, friska vatten. Man
erbjöd både karbad, ångskåpsbad och finska
bad, eller bastu som man säger idag. Badhuset
var uppskattat av många, då man tidigare haft
dåliga möjligheter till varma bad.
Badhusparken som idag är en så
självklar del av staden har inte alltid haft
samma roll. Vid slutet av 1870-talet fanns
överhuvudtaget ingen mark här utan bara
vatten och man tog sig ut till badhuset på en
lång spång. Stadsfullmäktige tog sedermera
beslutet om att området skulle fyllas ut och
Badhusparken började sakta växa fram men
fortfarande 1910 fanns bara några taniga
björkar. Men östersundsborna behövde
en plats att samlas på och man byggde en
musikpaviljong, en fontän, en kiosk och på
vintern fanns också en isbana. Liksom många
andra parker från den här tiden användes
den som en finpark där gräddan i societeten
fick chans att visa upp sig för åskådarna som
tittade på. Men mitt i allt detta fanns också
de, som bara var snickare eller kontorister,
som vågade ta på sig en vit mössa och sjunga
Kristallen den fina, som solen månd skina som
stjärnorna blänka i sky.
Men allt har sitt slut och badhuset
ansågs vara för litet för att kunna möta de
ökade kraven på bl.a. skolbad, och man beslöt
att bygga ett nytt badhus vid Rådhusgatan.
Det gamla badhuset revs 1939 eftersom man
saknade någon villig köpare. (Frii, 2004 s. 112119)

1. Badhuset som var en del av
Badhusparken. 60 år.
2. Trädallén framför Badhusets entré står
fortfarande kvar idag.
3. Badhusparken i sin ungdoms dagar,
1910 fanns endast småväxta björkar här.
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DEN MODERNA STADEN

Oscarsbron invigde 1897 och
gick att öppna för den intensiva
båttrafiken.

BROARNA ÖVER ÖSTERSUNDET
Från Badhuset kunde man se den gamla
träbron kallad Östersundsbron, byggd 1711.
Innan dess fanns en annan bro byggd på
medeltiden. Men sträckan har inte alltid haft
en broförbindelse utan under vissa perioder
även trafikerats med färja. Östersundsbron
kunde öppnas med klaff så att även ångbåtarna
kunde passera. Men denna bro var i dåligt skick
och ersattes av Oscarsbron 1897. Under årens
lopp skulle bron ersättas ett flertal gånger till
man kom att bygga den bro som vi ser idag
som blev färdigställd 1971.
Frösöbron som den ser ut idag.



1900-talsstaden är en spontant vuxen ort
och ingen anläggning som 1600-talsstaden.
Trafikläget är det som främst har påverkat
ortens utveckling. Järnvägsanhalten blev
överallt kraftkällan i samhällsbilden. Tills en bit
in på 1950-talet fanns en god relation mellan
Östersunds olika delar och stadsdelarna
hängde bra ihop. Sedan kom staden att
behöva nya lösningar till följd av det växande
samhället. Miljonprogrammet på 1960- och
70-talet blev lösningen vilket förutsatte
privatbilen som transportmedel. Österut på
skogen byggdes Körfälten, i norr byggdes
Lugnvik, i söder Odensala med villamattor
som bredde ut sig och på Frösön byggdes
bostäder i Valla.
Den växande staden och det
ökade bilberoendet ledde till att man i
slutet av 1960-talet utvecklade en särskild
trafikledsplan och innerstaden omgärdades
av omfarter. Strandgatan som tidigare varit
en esplanadgata förändrades och fick sin
förgårdsmark omvandlad till körfält. Men
den största förändringen var Färjemansgatan
som ledde trafiken över den nya Frösöbron,
färdigställd 1971, vilket innebar rivningar
av flera kvarter i anslutning till brofästet.
(Boverket, 1995 s. 173-174)

storsjölandskapet
Det är inte konstigt att Storsjön med
dess omnejd, Storsjöbygden, har lockat
människor att bosätta sig här. Det
gynnsamma klimatet, den friska luften
och utsikten över fjällvärlden med sjön
i förgrunden.

Utsikt över Storsjön från Härke
strandområde.
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natur kring strand
DEN BÖRDIGA BYGDEN
Storsjöbygden räknas till ett av vårt lands
bördigaste jordbruksområden. Här odlar
man på lerig morän till skillnad från Syd- och
Mellansveriges lerslätter. Storsjöbygdens
kalkstenar och skiffrar faller lätt sönder i mindre
beståndsdelar som gör många näringsämnen
tillgängliga. Den stora mängden finpartiklar
ger goda vatten- och näringsförhållanden
åt växtligheten i Storsjöbygden. Jorden blir
näringsrik på grund av det höga pH-värdet som
beror på kalkberggrunden. På somliga ställen
är kalken starkt urlakad och återfinns långt
under vattenytan medan den på andra ställen
finns i hög koncentration. På sådana ställen i
Storsjöbygden finns ofta en rik växtlighet med
stort inslag av kalkkrävande arter. De mest
kalkpåverkade områdena, extremrikkärren,
innehåller i synnerhet många kalkgynnade
orkidéer.
Storsjöbygden har också ett mildare
klimat än andra områden i inlandet. Detta
beror dels på de milda västvindarna från
Atlanten och dels på de stora sjöarnas
uppvärmande inverkan. Skandinavien har
ett betydligt varmare klimat än områden
på samma breddgrad i Amerika och Asien.
Detta beror på de milda västliga vindarna
och havsströmmarna utanför norska kusten.
Det relativt korta avståndet ut till Atlanten
och de låga fjällpassen i Västjämtland gör att
mildluften även har en gynnsam inverkan på
Storsjöbygdens klimat. Detta märks genom att
antalet frostnätter under vegetationsperioden
blir färre än i t.ex. Härjedalen, som är mer
avskärmat från Atlanten. Storsjön skapar
också ett mildare klimat. Vatten uppvärms
långsamt och avkyls långsamt vilket försenar
våren i området, under sommaren däremot
magasineras stora värmemängder. Detta
medför att vegetationsperioden förlängs
under hösten och att frostnätterna blir färre.
(Jämtlands läns museum, 1988 s. 98-99)

I Odensalakärret hittar man flera sällsynta arter anpassade
för extrema kalkvärden.

Storsjöbygden påverkas av milda atlantvindar.
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MÖTESPLATS
I Storsjöbygden råder rika växtförhållanden.
Här möts man under sommaren av en
aldrig sinande blomsterprakt på ängarna, i
skogarna och i kärren. Kulmen uppnås vid
midsommartid, men till skillnad från södra
Sverige kommer under hela sensommaren
ständigt nya blommor. Storsjöbygden hyser
ett stort antal växtarter samtidigt som de
ofta uppträder i enorma mängder. Området
utgör en mötesplats för arter med olika
huvudutbredning. Här möts fjällväxter
(fjällruta), sydskandinaviska arter (ax-ag) och
nordskandinaviska arter (björnbrodd). Många
arter når här sina yttersta utpostlokaler. Detta
ger ur botanisk synpunkt många intressanta
växtsamhällen. Här hittar man också sällsynta
växter, till sådana räknas växter som växer vid
sin utbredningsgräns (gulsippa, norna, näsrot
och kärrknipprot) och utrotningshotade växter
(brunkulla, knottblomster och stor låsbräken).
(Jämtlands läns museum, 1988 s. 118)
KULTURLANDSKAPET
Vi har ett viktigt ansvar att förvalta det
kulturlandskap som på många ställen har
försvunnit i Sverige. Den vegetation vi ser
idag i Storsjöbygdens kulturlandskap är helt
och hållet beroende av att bonden hävdar
landskapet. Om hävden upphör övergår
vegetationen till sitt ursprung, nämligen
skog. De arter som finns i hagen och på ängen
är ofta ljusälskande och skuggas lätt ut om
höga örter, buskar och trädplantor tillåts ta
överhanden. Även gödsling och annan kemisk
påverkan inverkar negativt på växterna. Det
är således viktigt att landskapet hävdas och
att kemikalier ej tillförs om blomsterprakten
ska kunna bevaras. Sådana relativt bevarade
områden finns bland annat på Frösön.
(Jämtlands läns museum, 1988 s. 118)

Bestånd med rallarrosor vid Söderskogen.
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SKOGARNA I STORSJÖBYGDEN
I centrala Jämtland domineras skogsbestånden
av gran som är det dominerande trädslaget.
Dock ersätts numera granskogarna ofta med
tallplanteringar. De äldre högproduktiva
granskogarna har ett stort örtinnehåll med
arter som blåsippa, midsommarblomster,
harsyra och stormhatt.
Blomsterprakten i Storsjöområdet står
i skarp kontrast till tallskogarna i södra och
östra Jämtland. Här råder magra och torra
förhållanden med få örter. En annan vanligt
förekommande typ av skog i Storsjöbygden
har en markvegetation dominerad av gräs.
I dessa gräsrika skogar finns ofta ett stort
inslag av örter och gräs som främst tillhör
det öppna kulturlandskapet. De gräsrika
skogarna finns ofta där det tidigare fanns
betes- eller ängsmark. Dessa skogar utgör ett
övergångsstadium mellan öppen mark och
skog. I Storsjöbygden kommer de ofta att bli
blåbärsgranskog igen.

Urskogar är rika på arter som t.ex. olika lavar.

URSKOGEN
Skogarna i Storsjöbygden är mer eller mindre
påverkade av människor. Det finns dock några
mindre områden som har urskogskaraktär.
Innan människor i större skala började
nyttiggöra sig skogsråvara skedde naturlig
föryngring genom stormfällningar och
skogsbränder. Då det numera knappast
existerar några helt opåverkade urskogar
kallas sådana skogar vanligen ”urskogsartade
naturskogar”. De är inte fullvärdiga urskogar
men har många av dess kännetecken:
•
•
•
•
•

gamla döende och döda träd 		
(torrakor)
stammar som har ramlat omkull
(lågor)
avbrutna stubbar (högstubbar)
omväxlande glesa och täta partier
träd i olika utvecklingsgrad

Den urskogsartade naturskogen uppvisar
ett stort antal livsmiljöer och har ofta en
artrikare vegetation än kulturskogen, främst
genom den stora mängden mossor, lavar och
vedsvampar. Många arter har speciella krav
på mikroklimat medan andra är beroende av
träd i äldre utvecklingsstadier. Till den senare
gruppen räknas hänglavar såsom skägglavar
och tagellavar. Dessa lavar har stor betydelse
som vinterföda åt renarna. (Natur och kultur i
Storsjöbygden, Jämtlands läns museum 1988,
s 101-102)
En av Storsjöbygdens många skogar.
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VEGETATIONSTYPER
En växt kan utgöras av en ört, ett gräs,
mossa eller en lav. Många växter tillsammans
kallas vegetation. Vegetationen kan utifrån
karakteristiska artsammansättningar indelas i
olika vegetationstyper. Dessa mer eller mindre
urskiljbara enheter betingas av de klimat- och
markförutsättningar som råder på området.
Strandområdenas
naturoch
rekreationsvärden har länge varit förbisedda
och det är först på senare år som man har
börjat uppmärksamma dessa. Genom att dela
in strandområdena i olika vegetationstyper,
en så kallad biotopkartering, får man en bättre
översikt vad som finns och hur dessa områden
skulle kunna skötas. 				
Rekreationsområde vid Minnesgärdet.

Granskog, Härke.

Granskog
Hedgranskog eller blåbärsgranskog som den
också kallas är den vanligaste skogstypen i
Sverige. Trädskiktet domineras av gran och i
fältskiktet hittar man ris som blåbär och lingon
samt ett antal örter, gräs och mossor. Här finner
man arter som kruståtel, vårfryle, ängskovall,
skogsstjärna, gullris, revlummer, kvastmossor,
kammossa, husmossa och väggmossa. På
lite mer näringsrik mark träffar man även
på arter som ekorrbär och harsyra. På mer
näringsfattiga och i regel också torrare skogar
ersätts hedgranskogen av hedtallskog.
Ängsgranskog är en annan typ av
granskog som ger en annorlunda prägel än
den magrare hedgranskogen. Vanligtvis är
ängsgranskogarna igenvuxna hagmarker
och lövängar där hävden har upphört.
Vanligen hittar man denna skogstyp på
kalkrik mark och hyser en lång rad arter som
annars påträffas i lövskogar och lundar. Till
karaktärsväxterna hör arter som blåsippa,
vårärt, lungört, trolldruva och hässlebrodd. På
kalkrika marker kan orkidéer som näsrot och
guckusko påträffas. Denna skogstyp är vanlig
i området kring Storsjöbygden.

Tallskog vid rastplatsen Minnesgärdet.
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Tallskog
Tallskog finns ofta där torra markförhållanden
råder. Ofta är denna skogstyp artfattig och
växer där jormånen är mager. På mindre
bergiga marker hittar man fler örter som till
exempel skogsviol och pyrolor. Annars hittar
man mest mossor och lavar, till exempel
olika typer av renlavar. Bland högre växter
dominerar lingon, kruståtel, fårsvingel,
bergsyra, stensöta och vårspärgel.
Blandskog
En blandskog kan bildas av flera olika orsaker,
till exempel vid gallring, kalhuggning eller
i samband med igenväxning av tidigare
starkt kulturpåverkat landskap. Näringsrik
jord gynnar förekomsten av lövträd. I
Storsjöbygden är vanligt förekommande
lövträd i blandskog björk, rönn, asp, och
hägg. Al och olika salixarter hittas också
vanligt i fuktigare områden ofta i anslutning
till stranden.

Blandskog, Söderskogen.

Hygge
På hyggen får ljuskrävande arter chans att
etablera sig. Om ett hygge lämnas utan
återplantering uppträder först olika lövträd
och så småningom kommer det även tall och
gran. När de stora träden växer upp bildar
de skugga och konkurrerar ut alla mindre
ljuskrävande.
Åker
Människans odlade mark hyser en rad ofta
konkurrenssvaga arter som är knutna till öppen
jord som regelbundet bearbetas. I äldre tiders
åkerbruk hade man större problem med dessa
arter som minskade skörden och begreppet
”ogräs” blev ett vedertaget samlingsnamn på
dessa arter.
Idag har de flesta arter försvunnit
genom djupare plöjning, effektiv utsädes
rensning och besprutning. Trots detta är det
flera arter som envist håller sig kvar. Detta
är ofta ettåriga växter med djupgående
rotsystem som till exempel åkertistel, kvickrot,
åkermolke, rödplister, dån, baldersbrå,
kamomill, åkerförgätmigej och harkål.

Hygge, Härke.

Åker vid Frösö Strand.
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Torräng vid banvall.

Fuktig strandäng.

Ängsmark
Ängs- och betesmarker är viktiga delar av
landskapet. De biologiska värden som finns
i dessa marker är en rest av den skötsel
och det bruk som var vanligt under många
hundra år. På väl bevarade ängsmarker kan
man hitta över ett hundratal olika arter på
bara en kvadratmeter stor yta. Beroende på
markens beskaffenhet får floran också olika
karaktär och betestrycket påverkar också
artsammansättningen.
Den öppna ängsmarken som har
en god vattentillförsel kallas vanligt för
slåtterängen eller fuktäng. Den innehåller
arter som även är vanligt förekommande
i fuktiga dikeskanter. Hävdade fuktängar
innehåller arter som smörblomma, rödven,
ängsgröe, daggkåpa, skogsklöver, prästkrage,
röllika, tuvtåtel, humleblomster, ängsvädd,
hirsstarr, smörboll, blodrot och darrgräs. Då
hävden minskar eller upphör växer dessa
fuktängar snabbt igen och domineras sedan
av storväxta arter som älggräs, kärrtistel,
strätta, ängsruta, brudborste, daggkåpa och
midsommarblomster.
Torräng är vanligast förekommande i
vägrenen men kan också hittas i sluttningar
med enbuskar eller liknande. Den innehåller
växter som kräver en god ljustillgång och som
tål kraftig torka under vegetationsperioden.
Torrängen är näringsfattig och mycket
artrik både gällande växter och insekter.
Vanligt förekommande arter är backtimjan,
mandelblom, vårstarr, tjärbklomster, gulmåra,
ängshavre, liten blåklocka och rödkämpar.
Tomtmark
Det finns många andra tätortsmiljöer som
också är värdefulla för växter och djur.
Trädgårdar och koloniområden är till exempel
minst lika betydelsefulla och kan fungera
som spridningsvägar för många växt- och
djurarter.

Tomtmark vid Frösö Strand.
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Park
Parkerna skiljs oftast från naturområdena
genom att ha klippta gräsytor, anlagda
gånstigar, träd- och buskplanteringar samt
blomsterplanteringar
och
planteringar
med lägre buskar. Givetvis förekommer en
variation av mer natulika parker alternativt
mer intensivt skötta.
Ruderatmark
Ruderatmark eller skräpmark som det också
kallas är tillfälliga miljöer som försvinner när
markanvändningen ändras. Det kan till exempel
vara upplag av schaktmassor och jordhögar
eller områden i hamnar, kring industrier och
byggplatser. Alla arter som betecknas som
ogräs påträffas på ruderatmarker men även
förvildade trädgårdsväxter kan förekomma
men blir oftast inte långlivade.

Parkmark, Frösö Strand.

Sjöstrand
Stränderna kring Storsjön består av sten
och grus i varierande fraktioner. På vissa
platser är strandmaterialet naturligt sorterat
och bildar fina badvikar. På andra ställen är
strandmaterialet varierande med större och
minder stenar vilket gör den svår att gå på.
Vissa områden har också strandpartier av
blockkaraktär.
Ruderatmark, Jamtliområdet.

Strand
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i storsjöns vatten
Storsjön i solens glans. Vattnet
är av god kvalité, klart och
kallt.

Storsjöbygden är ett vattenrikt område med
många stora sjöar. Utmärkande är Storsjön,
Locknesjön, Näkten, Alsensjön och Näldsjön,
som med sina smala vikar skär djupt mellan
höjderna. Med sina 456 km² är Storsjön
Sveriges till ytan femte största sjö. Det största
uppmätta vattendjupet är 74 meter. Storsjön
har en stor öppen central del, Storsjöflaket,
med långt utdragna vikar mot nordväst,
sydost och söder. 		
Genom att vatten upptar och avger värme
långsamt har sjöarna en viss inverkan på
det lokala klimatet. Vårarna blir visserligen
kalla, men den upplagrade sommarvärmen
förlänger i gengäld på hösten. Detta är
gynnsamt för jordbruket. På många håll
odlar man därför ute på uddar och näs
med vatten på flera sidor. Utmärkande för
Storsjöbygdens sjöar är också det klara rena
vattnet och de goda fiskeförhållandena. Höga
pH-värden skapar speciella förutsättningar
för vattenlevande växter och djur. (Jämtlands
läns museum, 1988 s. 78)
De många sjöarnas och vattendragens
läge och form bestäms av topografin.
Vattendragen rinner ofta fram i urgamla
sprickzoner medan sjöarna däms upp av
inlandsisen fördjupade sprickdalar samt
bakom åsar och moränryggar. Landskapets
höjdområden ger upphov till vattendelare.
Dessa avgränsar olika vattendrags avrinningsområden från varandra. Storsjöbygdens
avvattnas till allra största delen genom
Indalsälven. (Jämtlands läns museum, 1988 s.
79)
FISKET I STORSJÖN
I Storsjön finns ett 15-tal olika fiskarter. De i
nämnd ordning vanligast förekommande är
sik (fem arter), harr, abborre, öring, gädda,
kanadaröding, lake och röding. Många av
dessa fiskar återfinns också i Storsjöbygdens
övriga sjöar. Rödingen är den fisk som lever
högst över havet och det märkliga är att den
finns i helt isolerade fjällsjöar dit den inte
kan ha vandrat. Man anser att det är troligt
att rödingen kom hit med issjöarna under
slutskedet av istiden.
Under de senaste decennierna har nya fiskarter
inplanterats i Storsjön. Till dessa räknas
kanadaröding och nors.
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Kanadarödingen skulle ersätta den vanliga
rödingen vilken minskade till följd av
Storsjöns reglering. Arten kom dock att
påverka jämvikten mellan fiskarterna genom
att den är en utpräglad rovfisk. Bestånden av
mindre sik minskade drastiskt. Därigenom
minskade även födan för storöringen och
rödingen. För att möta denna obalans
inplanterades en ersättare för sik, nämligen
nors. Den är, liksom de flesta sikarter,
planktonätare och lever i stora stim ute
på sjöarna. Denna åtgärd visade sig vara
verkningsfull då både storöringen och
kanadaöringen lever (till ca 90 %) av nors.
Sikbestånden började öka och rödingen är
långsamt på väg tillbaka. (Jämtlands läns
museum 1988, s 81)
STORSJÖODJURET
Denna sägenomspunna varelse har av
observatörer beskrivits som en fem till sju
meter (enstaka vittnesmål säger upp till 30
meter) lång orm med pucklar, hal glänsande
och slemmig, med runt huvud och tefatsstora
ögon. Varje sommar fylls ortspressen med nya
iakttagelser och inte ens det berömda odjuret
Loch Ness lär ha visat sig vid så många tillfällen.
Naturligtvis har Storsjöodjuret inte fått vara
ifred för envetna sanningssökare och år 1894
bildades ett bolag med Oscar II i spetsen för
att försöka fånga odjuret. Man anställde då
en norsk valfångare och tillverkade väldiga
fångstsaxar och andra redskap som man
agnade med grisar. Dessa saxar kan beskådas
på Jämtlands läns museum i Östersund.
Numera är Storsjöodjuret fridlyst sedan den
22 januari 1986 och har utnämnts som symbol
för Östersunds turistbyrå och för turism i
Storsjöbygden. (Jämtlands läns museum,
1988 s. 82)
Idag finns flera spaningplatser för
Storsjöodjur. Bland annat på Frösön vid
Vallsundsbrons fäste.

I en nyårsrevy 1949 sjöng revymakaren Hudo:
(Citat ur Badhusdynastin och dåtiden, Lennart
Frii, s. 189-190)
I Storsjön det finns, enligt folkfantasin,
Ett odjur så mystiskt och stort
En tumlare, val eller jättedelpin,
En Nibelungsdrake? man sport
Det funnits i djupet månghundrade år
till oss människors fasa och skräck
Om odjuret sagor i bygderna går
Mycket mer än om vitran eller näck
Ja, vad kan det va som i djupet bo
uti Storsjön kring Fröjs vackra ö
Ty att det är någonting alla vi tro
– förstör ej mystiken i vår sjö.
Det konstiga är – dom som odjuret sett,
Alltid har det haft olika form.
En del sett en orm, andra påstå en häst,
De haft pucklar och ögon som kol
Det har sprutat eld när det varit som bäst
Ö ingen har smakat nån alkohol
Nu odjuret kanske i dvala gått
Till säsongen det har sagts adjö
Må till sommaren knäppas ett nytt
kameraskott
– men förstör ej mystiken i vår sjö.

Mörkret sänker sig över Storsjön.
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Sjöutsikt från promenadstigen i Söderskogen.

Hur har stränderna påverkats av
stads-utvecklingen? Vilka platser är
viktiga idag, och var finns de största
problemen? Hur kan vi utveckla och
forma stränderna utefter våra behov
som vi har idag? Genom att studera
strandområdena i Östersund som en
helhet kan vi också förstå vilken relation
de olika områdena har till varandra.
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EXPLOTERING AV STRANDZONEN
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EN SKYDDAD STRANDZON
I och med järnvägens tillkomst i Östersund
skiljdes strandområdet tydligt från staden.
Strandområdet blev på det här viset utestängt
från staden och betraktades som utmark. De
centrala strandområdena bebyggdes med
industriverksamhet. Järnvägen fortfarande
idag har en stor barriärverkan på både gott
och ont. Utifrån en stadskarta kan man tydligt
se att de strandområden i Östersund som
inte har delats av järnvägen idag är i princip
igenbyggda med villatomter. Exempel på
det kan man se på södersidan av Frösön
och i Lugnvik. Längs stranden i Östersund är
däremot området öppet med längre grönstråk
och delvis övergivna industriområden. Så
även om man kan se järnvägen som en stark
barriär mellan Storsjön och staden så är det
också tack vare den som vi fortfarande har så
stora strandområden kvar i centrum.
Hur vi nu ska utveckla dessa områden och ta
tillvara dem på bästa sätt blir en spännande
uppgift. Lika spännande är kanske hur vi kan
ta tillvara på de små strandgluggar som blivit
kvar i täta bostadskvarter.
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Bevara Storsjöns gröna strandområden och
skydda dem från ytterligare expploatering.
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strandstråk
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Hela tiden färdas vi längs olika stråk till exempel
ett grönstråk eller kanske längs gångstråket på
affärsgatan. Det är viktigt att behandla även
strandsträckorna som stråk eftersom det är på
detta sätt som vi rör oss. Tanken är att man på
detta sätt ska få en större medvetenhet om
strandområdenas förhållande till varandra vid
en framtida planering av strandområdena.
Genom att granska och analysera de befintliga
stråken kan vi få en ökad förståelse över hur
stadens invånare rör sig. Med denna vetskap
blir vi uppmärksamma på stadens kvalitéer
och brister och vi kan planera staden med
människan i fokus. Stråk är något som skapar
rörelse och riktning, och med stråk kan man
länka samman områden. Detta kan ge staden
större rekreativa kvalitéer och uppmuntra till
ett aktivt friluftsliv som i sin tur ger en bättre
folkhälsa.

Strandnära rekreationsstråk är en stor
kvalité för staden.
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CENTRALA STRANDSTRÅK
Idag finns tre stora huvudstråk längs
med Östersunds stränder, Frösöstråket,
Lugnviksstråket och Storsjöstråket. De sträcker
sig långt ut i de olika stadsdelarna, något som
är mycket unikt och en stor kvalité för staden.
Tyvärr är stora sträckor av dessa stråk i ganska
dåligt skick, särskilt i de centrala delarna där
de rekreativa värdena är låga. Stora öppna ytor
och enformighet är de största problemen. De
ljusare partierna på dessa pilar visar platser där
stråket på ett eller annat sätt är avbrutet. Dessa
områden har en stor potential att utvecklas
till vackra rekreationsstråk alla i kontakt med
centrum.
Frösöstråket
Stråket sträcker sig från Badhusparken över
till Frösön vidare mot Vallsundsbron och
Frösö strand. Sträckan längs med Vallaleden är
mycket smal och den intillgående biltrafiken
är tät. Det finns en grusad gång- och
cykelbana längs hela sträckan. Området kring
Frösö Strand har en lummig parkkaraktär
och har även koppling till naturstigen vid
Mjällebäcken. Området är en stor tillgång för
Östersund och det finns stora möjligheter att
utveckla det vidare. Vid Frösö strand finns
även en brygga som är anpassad för att kunna
beträdas med rullstol.
Lugnviksstråket
Från Badhusparken i norrgående riktning
löper ett strandstråk som sträcker sig
genom hela Lugnvik. Området strax norr om
Badhusparken, vid Jamtlibryggan, är öppet
och platsen används idag som campingplats.
Vidare norrut finns asfalterad gång- och
cykelväg som fortsätter mot Göviken och
sedan vidare mot Lugnvik. Vid Göviken finns
en populär badplats.
Stråket varierar sig ganska mycket och
sträcker sig genom både villaområden och
natur, den går också växelvis vid strandkanten
och genom bebyggelsen.
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Strandängen i Storsjöstråkets förlängning
är ett populärt rekreationsstråk.

Storsjöstråket
Från Badhusparken vidare söderut sträcker
sig Storsjöstråket mot Minnesgärdet
och Odensala. De mest centrala delarna
förutom Badhusparken är dominerade av
parkeringsytor och industri vilket bryter
av stråket som annars har stora rekreativa
kvalitéer. Längs hela sträckan har man
en fantastisk utsikt över Storsjön och i
Minnesgärdet finns både en gc-väg och en
lite mindre gångstig som löper längs med
strandkanten. Minnesgärdet har varierande
karaktärer med både öppna ängsytor och
tätare skogsbestånd. Här finns även en fin
badplats och volleybollplan samt möjlighet
att parkera med bil om man så önskar. Vägen
fortsätter längs strandkanten i riktning mot
Brunflo.
Vallsundet/Härke
Här finns ej ett öppet stråk idag men
området vid Vallsundet och Härke har goda
förutsättningar att utvecklas till ett strandstråk.
På båda plasterna finns stigar vid stranden
som vid upprustning skulle kunna kopplas
ihop med varandra och bilda ett vackert
promenadstråk. Området ligger också i nära
anslutning med natur- och kulturstigarna
kring Peterson-Bergers Sommarhagen.

storsjölandskapet-strandstråk

ett grönt nätverk
Den gröna strukturen är mycket viktig för staden,
både för människor och djur. Den hjälper till att
skapa en god livsmiljö och bör ha ett varierat
innehåll. Med grönstruktur menas ett grönt
nätverk, en sammanhängande struktur av
grön mark som skapar levnadsförutsättningar
för växter och djur i staden. Speciellt viktiga
ur biologisk synpunkt är de grönstråk som
sammanbinder stadens grönstruktur med
omgivande natur då de fungerar som
spridningskorridorer för växter och djur och
därigenom bidrar till att öka den biologiska
mångfalden i staden. Dessa ”gröna korridorer”
utgör även ofta viktiga kommunikationsstråk
mellan olika stadsdelar och gång- och
cykelstråk är ofta förlagda till dessa. Dessa
stråk eller gröna korridorer är särskilt viktiga
att ta hänsyn till vid planläggning t ex för nya
bebyggelseexploateringar.
Huvudbeståndsdelarna i stadens
gröna nätverk är parker, natur- och rekreationsområden samt gröna korridorer och stråk. De
gröna stråken skall vara väl sammanhållna
och lätta att röra sig i utan kraftiga barriärer.
De binder samman landskapets natur- och
kulturmiljöer och fungerar som viktiga
spridningsvägar för flora och fauna.
GRÖNSTRUKTUR I ÖSTERSUND
Östersund har få grönytor i den centrala
stadskärnan, vilket beror mycket på den
gamla kvartersstrukturen från stadsbildandet
då parker inte var något naturligt inslag
som det är idag. Först när Badhusparken
byggdes fick Östersund en riktig stadspark.
Bristen på grönytor i centrum har man på
senare tid kompenserat med att bygga stora
grönområden i stadens utkant. Kopplingen
mellan dessa grönområden och möjligheten
att kunna röra sig mellan dem blir viktig vid
uppbyggnad av ett grönt nätverk.
Stränderna är också viktiga rekreationsområden som tillsammans med stadens
övriga grönsstruktur bildar en stad med goda
möjligheter till ett rikt friluftsliv. Genom att
förbättra kopplingen mellan dessa områden
skapas fler valmöjligheter och uppmuntrar till
en ökad användning av stränderna.

Bra förbindelse mellan grönstråk och
strandområde hittar man vid Frösö Strand.
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TECKENFÖRKLARING

TVÄRSTRÅK

Strandområde

Semsån

Grönområde
Naturreservat
Järnväg
Elljusspår
Natur- och fornstig
Järnvägsövergång
Tunnel
Befintligt stråk

Rannåsens naturreservat

Föreslaget
stråk

Östbergets fritidsområde
Östersunds fritidsområde
Stockestigen

Ändsjöns naturreservat

Kyrkstigen

Spikbodarna fritidsområde

Stengårdsstigen

Ändsjön

Peterson-Bergers
Sommarhagen

Mjällebäcken

Lillsjöns fritidsområde
Lillsjön
Mjällestigen

Torvalla
naturreservat

STORSJÖN
Fillstabäcken

Naturreservat
Odensalakärret

Odensalabäcken

Fillstabäckens
naturreservat
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BEFINTLIGA STRÅK

FÖRESLAGNA STRÅK

Idag finns relativt få kopplingar mellan strand
och stad. Det beror dels på att stora delar av
de centrala stränderna inte är av sån kvalité
att man vill vistas där, dels beror det på stark
barriärpåverkan av järnvägen men också
av bebyggelse. Det finns egentligen bara
ett stråk idag som tydligt knyter samman
strandområde med övrigt grönområde och
det är Frösö Strand, röd pil.

Det finns dock flera områden i nära
anslutning till stränderna som enkelt skulle
kunna sammanbindas. Detta redovisas som
föreslagna stråk med orange pilar på kartan.

Frösö Strand
Populärt grönområde med goda förbindelser
med centrum. I anslutning till området går
Mjällestigen som är en välanvänd naturstig.
Centrumstråket
Östersunds tydligaste stråk som förbinder stad
och strand. Gångstråket mellan Stortorget
och Badhusparken ger en tydlig kontakt med
Storsjön.
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Vallsundet
Stort grönområde med flera natur- och
fornstigar. Med enkla åtgärder skulle man
kunna åstadkomma en förbindelse mellan
strand- och grönområde.
Odensala
Strandområdet här är välbesökt liksom naturoch rekreationsområdet i Lillsjön. Att ge
dessa två områden en grön koppling skulle
skapa Östersunds största sammanhängande
grönområde.
Lugnvik
Strandområdet vid Persudden är välbesökt
och skulle kunna förenas med elljusspåret
och naturområdena norr om järnvägen.
Semsån förbinder dessa två områden och ett
stråk i anslutning till ån skulle ge Lugnvik fina
rekreationsmöjligheter.

strandområden
Östersund har många strandområden
som vi ska ta tillvara och förvalta. Genom
att kartlägga de befintliga stränderna
får vi en uppfattning om situationen i
dagsläget. Utifrån detta kan vi utvärdera
vilka åtgärder som bör tillämpas.
Vacker strandkant vid Härke.
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INVENTERADE OMRÅDEN
Hagelbyn
Semsån

Sjöängen

Persudden
Åkervägen
Fiskarvägen

Norra Frösön
Jamtliområdet
Frösö
båthamn

Göviken

Hornsbergsparken
Badhusparken

Sjötorget

Norra Frösön

Storsjöstråket

Härke
Vallsundet

Viltstråket
Vallsundsvägen

Sikvägen

Regnbågsvägen

Frösö båtklubb

Frösö strand

STORSJÖN
Strandområdet
Böle och Knytta

Minnesgärdet
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INVENTERING
Vid inventeringen har fokus varit på de
stadsnära strandområdena. Skälet till det
är att det är i de stadsnära områdena som
tillgången på tillgängliga strandområden är
minst samtidigt som behoven är som som
störst. Men även delar av norra Frösön samt
området kring Böle/Knytta har studerats
mer översiktligt. De flesta av de inventerade
områdena är planlagda som natur- eller
parkmark. Inventeringen har gjorts med
avseende på områdenas tillgänglighet
för rekreation och friluftsliv, natur- och
kulturvärden, samt upplevelsevärden.
Natur- och kulturvärden
Avser kvalitén på den befintliga vegetationen.
Höga naturvärden har en plats som har
välskött vad avser gallring, djurliv och
artrikedom. Kulturvärden kan till exempel
vara ett välbevarat stenröse, fornlämningar,
gravhögar, kulturstigar etc.
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Tillgänglighet
Hur tillgänglig är platsen för besökare? Hur väl
kan man tillgodogöra sig platsens kvalitéer.
Det är frågor som avvägs vid bedömning
av platsens tillgänglighet. Hur väl man kan
använda platsen är förstås beroende av
gångstigar, parkering, anslutande cykelvägar,
bryggor, sittbänkar vid utsiktsplatser osv. Även
platsens kvalité vad gäller rörelsehindrade har
studerats.
Rekreativa värden
För att få ett högt värde ska platsen vara
användarvänlig. Det kan till exempel vara att
det finns rastplats, en bänk, en grillstad, bra
skyltning etc. Här spelar också naturvärden och
tillgänglighet in eftersom det är aspekter som
bidrar till att höja den rekreativa upplevelsen.

strandområden - frösön

FRÖSÖN
LUGNVIK

NORR

KARLSLUND

HORNSBERG
CENTRUM
KÖRFÄLTET
ODENSLUND
VALLA
SÖDER

ODENSALA

BÖLE
KNYTTA
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HORNSBERG

Vallsundsbron

Stränderna på Frösön är på många ställen
mer eller mindre svåråtkomliga. Den norra
sidan, norr om båthamnen sluttar brant ner
i Storsjön och har därför mindre rekreativa
värden. Marken är också på många ställen
privatägd.
Vid de centrala delarna av Frösön hittar
man Frösöbron som ett monument över det
moderna bilsamhället. Det finns dock ganska
stora gröna områden i anslutning till bron av
parkkaraktär vars innehåll skulle kunna göras
mer intressant för besökarna. Vidare söderut
breder Vallaleden ut sig och skapar en stark
barriär mellan bebyggelse och strand. Den
lilla remsan som är kvar mellan vägen och
sjön är väldigt smal och enformig och är en
intressant sträcka att jobba vidare på.
Vid Vallsundsbron har man lyckats bra
med att binda samman bil- och gångtrafik
och det finns fina grönområden nedanför
sjukhusområdet som ansluter. Här hittar man
också en spaningsplats för Storsjöodjuret och
många brukar också bada här och på den lilla
ön Öneholmen utanför.

Frösö båthamn
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VALLA
Bebyggelsen i Valla är förhållandevis ung, i
huvudsak från 1950-talet och framåt. Flera
områden med flerbostadshus byggdes under
miljonprogrammets framfart på 1960- och
1970-talet. Det finns gott om variationsrika
promenadområden som också är ett resultat
från den här tiden. Strandområdet har däremot
efterhand byggts igen med privata villor och
idag finns det endast mindre lucktomter
kvar. Kvalitén på dessa områden varierar
men eftersom det är många som bor här i
flerbostadshus eller i villor utan strandtomt
är det mycket angeläget att de möjligheter
som finns att utveckla och anlägga strandnära
parker tas tillvara.
I Härke finns enligt kartan förhållandevis stora strandområden men verkligheten
ger inte riktigt samma bild. Området
karaktäriseras av enskilda tomter som ramas
in med tät skogsvegetation. Ett problem är
privatiseringen av strandområdena. Stigar och
ängar klipps ända ned till stranden och man
har byggt bryggor vid stranden vilket ger det i
dag allmänna strandområdet en väldigt privat
karaktär. Detta gör att det blir otillgängligt för
allmänheten och inte används i någon större
utsträckning.

Strandskoning, Frösön.

Stränderna på Frösön är väldigt fragmenterade
i småområden som dock är ganska jämt
spridda över Frösön vilket ger fler tillgång
till dessa. Frösön har ett fantastiskt läge med
närheten till Storsjön vilket alla borde få ta del
av. Därför vill vi göra stranden tillgänglig för så
många som möjligt och förbättra de områden
som redan finns idag. Frågan vi måste ställa oss
är hur vi kan öka de rekreativa och kvalitéerna
på de befintliga stränderna

Blomsteräng vid strand.
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1. härke
Frösö norr

Frösö båthamn

HORNSBERG

Hornsbergsparken
Frösöstråket

VALLA
Härke

Vallsundet

Viltstråket
Sikvägen
Vallsundsvägen
Frösö båtklubb
Regnbågsvägen

Vegetationstyper
Granskog med inslag av lövträd
Markanvändning idag
Tomtmark med anslutande bryggor vid
stranden. Allmän mark är tätbevuxen och
svåråtkomlig.
Förslag
Den allmänna marken skall göras
tillgänglig och de rekreativa värdena
förbättras.

Frösö strand
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Härke ligger på den sydvästra delen av Frösön
med utsikt över Storsjön och fjällen. Härke är
ett attraktivt och populärt område där som
både har närhet till naturen och vattnet men
också till Östersunds centrum Här planeras
ytterligare utbyggnad av enskilda bostäder
och detaljplanen möjliggör totalt 31 nya
småhustomter i strandnära läge, varav 23 är
belägna på kommunens mark och övriga 8
ägs av privatpersoner.
På områdets sydöstra del finns ett
område med ängsmark. Det är en öppen plats
med ung vegetation som ger en fin utsikt och
vy utöver Storsjön, och är en fin paus i det
övriga tätbevuxna området. Idag används
inte området men kommer i framtiden att
bebyggas i anslutning till huvudvägen,
strandzonen skall dock lämnas obebyggd.
Artsammansättningen är ungefär densamma
här som den andra platsen i Härke, men
mycket yngre. I fältskiktet dominerar olika
grässorter.

Gröna mattor av mossa växer i fältskiktet.
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Tillgänglighet
Genom området finns en huvudväg med
infarter till tomterna. Det finns inga utmärkta
parkeringsplatser men det är lätt att stanna
till vid grusvägen. Vägen har i dagsläget en
privat karaktär och saknar skyltning och
belysning. Det allmänna strandområdet har
här gjorts privat med t.ex. anläggande av
bryggor, klippning av gräs, samt huggning av
träd så att öppna gator från tomterna och ned
mot sjön bildats. En ny gång- och cykelbana
kommer att ledas till och från området längs
Varvsvägen, till en nyanlagd GC-väg parallellt
med Varvsvägen fram till det gamla färjelägret.
En busslinje har sin ändhållplats vid Härke
konstmuseum. Flera bussar stannar vid
Härkevägens anslutning till Peterson-Bergers
Väg.

Kvalitéer
•Vacker skogsmiljö.
•Området utgör ett större samman- 		
hängande grönområde.
•Befintlig stig finns vid strandkanten.
•Bra busskommunikationer finns.
•Cykelväg kommer att ansluta 		
från busshållplats i Vallsundet.
Brister
•Tomter saknar avgränsning.
•På vissa ställen smal passage mellan
tomt och strand.
•Vegetation i behov av gallring.
•Tydliga stigar ned till stranden 		
saknas.
•Bryggor ger ett privat intryck.
Naturvärden
Området sluttar i sydvästlig ned mot stranden
och är beväxt med blandvegetation med
både barr- och lövträd. De stora tallarna är
karaktäristiska för området och gallringar
har genomförts. Fältskiktet består av mossa
som bildar gröna mattor och ger en lummig
karaktär. Här kan man också hitta arter som
t.ex. blåbärs- och lingonris och vitsippor.
Gallringar har genomförts där nya tomter och
kraftledningsgator skall byggas.

Det är fint med öppningar i vegetationen mot
stranden.
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Rekreativa värden
Utsikten är mycket vacker och strandsträckan
är relativt lång, dock ockuperad med bryggor
till stor del. Det finns en gångstig som löper
igenom området längs med strandkanten
som på många ställen är igenvuxen men som
har potential att utvecklas till ett vackert stråk.
Det är också en relativt stor andel grönyta
i strandzonen, men som måste gallras och
eventuellt planteras med ny vegetation på
vissa ställen.

strandområden - frösön

På vissa ställen löper stigen väldigt nära
tomtgränserna varför det är extra viktigt att markera
privat mark. Genom att göra stigarna tydliga och
avgränsa tomterna kan man lättare röra sig längs
den allmänna strandsträckan.

Förslag på möjliga åtgärder
		
•Vegetationen är i behov av gallring
som ska utföras av fackman. 			
Försiktig gallring skall ske där en 		
variation mellan öppna och slutna 		
bestånd eftersträvas. Vissa områden
i synnerhet i fuktstråken bör behålla
sin nuvarande naturkaraktär för att ge
skydd åt växter och djur medan ytor i
anslutning till stigarna kan hållas mer
öppna.
•Stigar ska finnas från bilvägen 		
och vara tydliga, eventuellt utmärkta
med skyltar. Om det är lämpligt kan
befintliga stigar användas och eventuellt
breddas. Det bör vara tydlig skillnad på
privat och allmän stig. 		
Vissa stigar kan beläggas med barkflis
eller grus för bättre framkomlighet.
• En grillplats på en väl vald plats skulle
vara en kvalité.
•Det bör framgå tydligt vad som är privat
och inte. Tomterna bör därför vara väl
avgränsade med till exempel gärdsgård.
Man ska kunna röra sig längs med stigen
längs vattnet utan att den upplevs
privat. Detta är särskilt viktigt på de
ställen där området mellan strand och
tomt är smal.
•Gräsytor utanför tomtgränser bör 		
inte klippas utan istället skötas extensivt
som slåtterytor som slås på 		
sensommaren.
•Vegetationsridån mellan stigen och
stranden kan på vissa ställen öppnas
upp med fina utblickar mot sjön 		
medan den på andra ställen är mer 		
sluten. Detta skapar variation och 		
en mer intressant upplevelse längs 		
med stigen.
•Kontakten med Vallsundet bör
undersökas där det finns goda 		
möjligheter för ett sammanhängande grönstråk.
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2

3

1. Utsikt mot stranden från gångstigen.
2. Trädgårdsmöbler, båtar och privata grillar
placerade på stranden ger ett intryck av att
bryggorna står på privat mark.
3. På många ställen är skogen tät och stigen
igenvuxen.
4. I anslutning till stigarna gallras skogen t.ex. som
på bilden medan den på andra ställen är tätare till
förmån för djurlivet.

1
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2. vallsundet
Frösö norr

Frösö båthamn

HORNSBERG

Hornsbergsparken
Frösöstråket

VALLA
Härke

Vallsundet

Viltstråket
Sikvägen
Vallsundsvägen
Frösö båtklubb
Regnbågsvägen

Vegetationstyp
Ängsmark med inslag av buskvegetation
Markanvändning idag
Badplats med tillhörande parkering
Förslag
Förstärka platsens befintliga värden
samt skapa kontakt med angränsande
naturstigar.

Frösö strand
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Ett vackert strandområde hittar man mellan
Härke varv och det gamla färjelägret. Ett
vackert strandområde hittar man mellan Härke
varv och det gamla färjeläget. Här har man
utsikt över det böljande jordbrukslandskapet
i norr och Storsjön i söder. Strandsträckan
används idag som badplats och det finns
parkeringsmöjligheter som ansluter.
•
•
•
•

Kvalitéer
Bra möjligheter till sol och bad.
Vackert kulturlandskap.
Nära flera rekreationsområden
t ex Wilhelm Peterson-Bergers
Sommarhagen.
Bra kommunikationer.

Brister
Brant sluttning till stranden vilket
försvårar för funktionshindrade.
•
Stigen ovanför stranden skulle
		
kunna klippas.
•
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Naturvärden
Stora utbredda ängsmarker och odlingsfält
dominerar området med en grön ridå av träd
och buskar vid strandkanten. Här finns gott
om olika lövträd och buskar som björk, rönn,
hägg och vinbär men också karakteristiska
tallar som formats av vinden. Från ängsmarken
ner till stranden slutar det brant och nedanför
kan man hitta små strandfickor där man kan
finna sitt eget lilla badställe. Här finns också
en stenpir som går ut i vattnet som ger ett
skyddat läge till badviken nedanför.

Sommarhagen

Kyrkstigen

Stengårdsstigen

Tillgänglighet
Området är idag tillgängligt med bil med
bra parkeringsmöjligheter. Det finns även
bra busskommunikationer då Vallsundet är
ändhållplats på fyrans busslinje. Området
är också tillgängligt med cykel med en
ny cykelväg från det gamla färjelägret.
Skyltningen skulle kunna förbättras då
området ligger lite skyddat från den lite större
bilvägen Peterson-Bergers Väg.

Härke

Vallsundet

n-

rso

te
Pe
rs

e
rg

Be

Stengårdsstigen

g

Vä

Rekreativa värden
En stig löper ovanför stranden på ängsmarken
parallellt med Varvsvägen Denna utgör en
vacker promenadsträcka som skulle kunna
utvecklas och göras mer tydlig. Området
kring Vallsundet skulle kunna bli populärt, i
samband med den nya bebyggelsen i Härke,
som en länk till övriga bebyggelsen i Valla.

Härke konstmuseum

Ängsmark

P

Badstrand
GC-väg
Busshållplats

Området ligger nära kultur- och fornstigarna vid
Peterson-Bergers Sommarhagen.
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Förslag på möjliga åtgärder
•

•
1. Området lockar många badgäster
sommartid och gräsplanen avsedd för
parkering hårdgörs för bättre framkomlighet.

•

2. Genom att förtydliga stigen kan man ta en
promenad här och njuta av de vackra vyerna.

•
•
•

En grillplats med tillhörande 		
vindskydd kan ge platsen fler
funktioner även vintertid. Det ger
också möjlighet till förvaring av
t.ex. matsäck eller om man vill
byta kläder.
Platsen ska kontinuerligt rensas
från skräp under badsäsongen.
Ängen som angränsar till 		
parkeringen kan slåttras en gång
per år på sensommaren för att ge
enstörre blomsterprakt och
promenadstigen på denna 		
förtydligas t.ex. med beläggning
av grus.
Parkeringen bör beläggas
med grus vilket ger platsen ett
ansiktslyft.
En skylt placeras vid PetersonBergers Väg med anvisning om
badplatsen.
Området ansluter till naturstigar
och kulturstigar vid Peterson
Bergers Sommarhagen. 		
Informations skyltar med 		
karta skall finnas vid busshållplatsen och parkeringen.

1

2
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Utsikt från stigen ovanför stranden.

Ett vindskydd med tillhörande grillplats byggs för att ge
området fler funktioner. Detta ger fler sittplatser samt
möjlighet för förvaring av tillhörigheter till besökarna.
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3. nedre vallsundsvägen
Frösö norr

Frösö båthamn

HORNSBERG

Hornsbergsparken
Frösöstråket

VALLA
Härke

Vallsundet

Viltstråket
Sikvägen
Vallsundsvägen
Frösö båtklubb
Regnbågsvägen

Vegetationstyp
Ängsmark med inslag av träd- och buskvegetation
Markanvändning idag
Lucktomt med möjligheter till bad
Förslag
En badbrygga för allmänhetens behov
anläggs.

Frösö strand

0

500

1000 m

Strandsträckan längs med Vallsundsvägen
är tätbebyggd med villatomter och det finns
nästan ingen kontakt med stranden. Med
tanke på att det finns många bostäder norr om
Vallsundsvägen utan kontakt med stranden är
det viktigt att det finns luckor sådana som den
här som säkerställer allmänhetens tillträde till
stranden. I det här fallet är emellertid släppet
för smalt, vilket innebär att området upplevs
som privat. Detta begränsar användningen för
allmänheten.

•
•

•
•
•

Trädbestånd vid stranden.
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Kvalitéer
Idyllisk plats vid vattnet.
Vacker markflora.
Brister
Litet utrymme mellan tomter
skapar ett privat intryck.
Svårt att se området från 		
Vallsundsvägen.
Bryggor begränsar visuellt 		
strandområdet .

strandområden-frösön

Naturvärden
Här finns vackra exemplar av äldre björkar
samt al, hägg och rönn. Delar av området
är ängsmark med en variation av arter
som midsommarblomster, daggkåpa och
liljekonvalj som dominerande arter.
Tillgänglighet
Detta område är väldigt smalt och då avståndet
till de angränsande tomterna är litet upplevs
det som väldigt privat. Områdets användning
för allmänheten är därför begränsad. Från
vägen finns en smal remsa för att komma ner
till området som delvis korsar en tomtnedfart
vilket förstärker intrycket av att området är
privat mark.
Rekreativa värden
Idag används inte området av allmänheten i
någon större utsträckning och förmodligen
är det väldigt få som överhuvudtaget känner
till det. Miljön här är annars väldigt idyllisk
och det skulle nog kunna bli ett bra ställe för
picknick i gräset. Kanske skulle man kunna
bygga ett vindskydd och en grillplats här för
att understryka att det är en allmän plats.

Privat brygga.
Steg ner till stranden från bilvägen.

•

•
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Förslag till möjliga åtgärder
En badbrygga för allmänheten
byggs vilket skapar bättre möjligheter för att kringboende ska ha
bättre tillgång till stranden.
Ängsytan slås en gång om året,
under sensommaren för att skapa
en rik blomsterprakt. En stig 		
klipps ner till stranden för att öka
tillgängligheten.

strandområden-frösön

4. viltstråket
Frösö norr

Frösö båthamn

HORNSBERG

Hornsbergsparken
Frösöstråket

VALLA
Härke

Vallsundet

Viltstråket
Sikvägen
Vallsundsvägen
Frösö båtklubb
Regnbågsvägen

Vegetationstyp
Granskog med inslag av mindre lövträd.
Markanvändning idag
Lucktomt med badstrand.
Förslag
Området ska skötas så att den befintliga
öppna karaktären behålls.

Vacker skogsdunge.

Frösö strand

0

500

1000 m

Viltstråket är en viktig plats som utgör en
stor kvalité för bostadsområdet i norr. Här
dominerar barrvegetation som bildar en
pelarsal med skymt av stranden från vägen.
Ner till stranden finns en stig som är väl synlig
från vägen och som lockar till vattnet.
Kvalitéer

•
•
•
•
•

Vegetationen är välskött och är
ett bra lekområde för barn
En tydligt markerad, välskött stig
leder ner till vattnet
Tydlig avgränsning av 		
intilliggande tomter
Bra möjligheter för sol och bad
Bra kontakt med grönområde i
norr.

Brister
Svårt att hitta hit utan att känna
till platsen.
Naturvärden
•
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Gran och Tall är de dominerande arterna
här med underståndare av rönn. I fältskiktet
finns mossa som bildar frodiga gröna mattor.
Gallring har utförts och man har tagit bort
gamla grankvistar upp till manshöjd viket ger
ett luftigt intryck och en skymt av stranden
redan från den korsande bilvägen ovanför.
Stranden är formad som en vik vilket skärmar
av de angränsande tomterna.
Tillgänglighet
Det finns ingen parkering här men det finns
möjlighet att parkera längs vägen Viltstråket
ovanför. En bred stig leder ner till vattnet och
är täckt med barkflis. Den är väl synlig men
skulle eventuellt kunna förstärkas med en
skylt. Handikappmöjligheter bör undersökas.
I övrigt är det mycket bra tillgänglighet för
det här området som skulle kunna föregå som
exempel till andra liknande områden.
Rekreativa värden
Trots att området är relativt litet störs man
inte av intilliggande tomter, vilket är en viktig
egenskap. Stranden är av finkornigt material
och området lämpar sig bra även för yngre
barn.

God kvalité på badstranden.

•

Förslag på möjliga åtgärder
Sittplatser skapar bättre 		
förutsättningar för badgäster.

Stigen ned till stranden är tydlig och
syns väl från vägen ovanför.
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5. regnbågsvägen
Frösö norr

Frösö båthamn

HORNSBERG

Hornsbergsparken
Frösöstråket

VALLA
Härke

Vallsundet

Viltstråket
Sikvägen
Vallsundsvägen
Frösö båtklubb
Regnbågsvägen

Vegetationstyp
Ängsmark med inslag av träd- och buskvegetation
Markanvändning idag
Lucktomt med badstrand, vindskydd och
grillplats.
Förslag
Upprustning av grillplatsen samt förbättra
gångväg ner till stranden.

Timrat vindskydd höjer de rekreativa
värdena.

Frösö strand

0

500

1000 m

Området vid Regnbågsvägen är av ängskaraktär och ansluter till ett större grönområde
i norr. En bäck sammanbinder dessa två. Vid
stranden växer en grön ridå av träd som ramar
in området. Även här finns badmöjligheter
även om detta strandområde är lite smalare
än föregående plats. Här hittar man också en
anlagd grillplats och ett vindskydd och platsen
ser ut att vara välbesökt. Man har en fin utsikt
över Vallsundsbron och man kan sitta och
spana efter ett och annat Storsjöodjur.
Här anläggs en brygga som en del i projektet
Skogs- och naturpärlor.
•
•
•
•

Kvalitéer
Befintlig grillplats och vindskydd.
Vacker utsikt över Vallsundsbron
Vacker blomsteräng
Bra tillgänglighet från 			
intilliggande bostadsområde.

•
•
•

Brister
Grillplats i behov av upprustning
Smal stig ned till stranden.
Få sittplatser på platsen. Särskilt 		
vidgrillplatsen.
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Naturvärden
Även här har området en nära kontakt
med det större grönområdet i norr. Detta
skapar en grön korridor för både natur och
rekreation. Strandområdet karaktäriseras av
ängsvegetation med en smal spontan stig som
leder ner till stranden. Intill stranden växer en
grön ridå av blandad löv- och barrvegetation.
Träden skapar en bra avskärmning mot
vägen ovanför. Genom slåtter av ytan på
sensommaren där man avlägsnar höet istället
för vanlig klippning kan ängsytan få en större
artrikedom.
Tillgänglighet
Vägen ner till stranden är en spontan stig
som skulle kunna förtydligas. Fler sittplatser
vid stranden och runt grillplatsen ökar
tillgängligheten för besökare. Området har bra
förutsättningar för att göras handikappvänligt.
Genom att förbättra markbeläggningen
med stenmjöl och minimera lutningar kring
grillplasten kan området användas av fler.
Det finns också en bilväg som leder ner till
stranden som skulle kunna användas för att
göra platsen anpassad för funktionshindrade.
Rekreativa värden
Lucktomter som denna är en stor tillgång
och ger möjlighet för fler att nyttja
närheten till vatten. Det är också väldigt
bra att strandområdet är länkat till det
stora grönområdet i norr vilket tillsammans
skapar en grön kil ända från Valla centrum till
stranden. Stranden består av mindre stenar
och lämpar sig mycket bra för bad.

•
•
•
•

Bäck som rinner från grönområdet ovanför.

Förslag på möjliga åtgärder
Grillplatsen rustas upp och förses
med fler sittplatser.
Stigen jämnas till och beläggs
med stenmjöl.
Ängsytan hävdas genom slåtter
på sensommaren varvid höet
avlägsnas.
Brygga anläggs våren 2007 som
en del av Skogs- och naturpärlor.
Finkornigt grus på stranden skapar bra
förutsättningar för bad.
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6. sikvägen
Frösö norr

Frösö båthamn

HORNSBERG

Hornsbergsparken
Frösöstråket

VALLA
Härke

Vallsundet

Viltstråket
Sikvägen
Vallsundsvägen
Frösö båtklubb
Regnbågsvägen

Vegetationstyp
Ängsmark och blandskog
Markanvändning idag
Ruderatmark och båtisättningsplats.
Förslag
Ta vara på den potential som finns på
området och öka de rekreativa värdena.

Frösö strand
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Det här området ligger väldigt centralt
bara ett stenkast från Valla centrum. Det
är ett lite större område med en platå av
ängsmark som sedan sluttar ganska brant
ner mot vattnet. Mitt på ängen finns en stor
grusyta och ett elhus som troligtvis används
som grusupplag eller vändplan. Detta är ett
mycket tråkigt inslag som bör tas bort.
Ovanför området finns ett stort antal
bostadskvarter som skulle ha glädje av en
bostadspark.

Området sett från Sikvägen.

•
•

•
•
•
•
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Kvalitéer
Stor grönyta med befintlig 		
vegetation.
Potential att bli en bostadsnära
naturpark.
Brister
Smal strand med stora stenar.
Grusplanen förfular området.
Marken ojämn efter röjning.
Brant stig ner till vattnet.

strandområden - frösön

Natur
Här finns fina exemplar av stora uppvuxna
träd som ger området ett lummigt intryck.
Den befintliga vegetationen skapar bra
förutsättningar för att utveckla platsen till en
bostadspark. Skogspartiet är av blandkaraktär
och skapar en fin miljö med bra rumslighet.
Elhuset är ett störande inslag och kan döljas
med t.ex. ett buskage.

•
•
•

Förslag till möjliga åtgärder
Grusplanen tas bort och görs om
till ängsyta och runt elhuset
planteras buskar.
Stigen beläggs med stenmjöl
och en trappa byggs ned till 		
stranden.
Grillplats anläggs på en väl vald
plats.

Tillgänglighet
Det finns både en bilväg och en stig ner till
stranden där stigen är mycket brant och har
förmodligen uppstått spontant. Marken här
är mycket ojämn vilket troligtvis är ett resultat
av trädröjning. Bilvägen är inte lika brant och
det är troligt att den vägen används som
båtisättningsplats. Stranden är sedan ganska
smal med stora stenar.
Rekreativa värden
I det skick området är idag är platsen av
ganska dåligt rekreativt värde och är i behov
av åtgärd. Dock har området ett väldigt bra
läge och ytan är relativt stor vilket borde tas
tillvara. Detta skulle kunna bli en plats där man
kan samlas vid diverse aktiviteter. Ängen är
en bra plats för picknick, en fiske-/badbrygga
skulle kunna anläggas här och man skulle
även kunna anlägga en grillplats.

Smal strandremsa som är otillgänglig.

Fina naturmiljöer som kan utvecklas till en
bostadspark
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7. frösö båtklubb
Frösö norr

Frösö båthamn

HORNSBERG

Hornsbergsparken
Frösöstråket

VALLA
Härke

Vallsundet

Viltstråket
Sikvägen
Vallsundsvägen
Frösö båtklubb
Regnbågsvägen

Vegetationstyp
Ängsmark med inslag av buskar och
träd.
Markanvändning idag
Ruderatmark och båtisättningsplats.
Förslag
Ta vara på den potential som finns på
området och öka de rekreativa värdena.
Stranden är nedskräpad och har stora stenar och är inte
lämplig för bad.

Frösö strand
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Lite längre bort på Sikvägen kommer man
till ett grönområde som angränsar till Frösö
båtklubb. Området sluttar starkt nedåt och
består av ängsmark som är till en del bevuxet
med träd och buskar. Här finner man även
enbuskar som är ett vackert inslag. Dock
utgör området som disponeras av båtklubben
ett tråkigt inslag som ger ett allmänt skräpigt
inryck med skrotupplag vid vägkanten och
skräp vid stranden. Detta ger området en
karaktär av industriområde istället för ett
naturområde vilket är synd med tanke på
områdets storlek.

•
•

•
•
•
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Kvalitéer
Närhet till bostadsområde
Intressant inslag av enbuskar i
slänten
Brister
Begränsad tillgänglighet p.g.a.
områdets topografi
Angränsande verksamhet ger en
bakgårdskänsla.
Nedskräpat kring strand och
intilliggande verksamhet.

strandområden-frösön

Verksamheten vid båtklubben är visuellt
störande mot grönytan.

Naturvärden
Längs vägkanten växer en ridå av träd bland
annat ett vackert aspbestånd som skulle kunna
åskådliggöras vid en eventuell beskärning.
Slänten är av ängskaraktär med enbuskar
som växer. Här finns fina naturvärden men
verksamheten vid båtklubben skapar en
bakgårdkänsla.

•
•

Förslag till möjliga åtgärder
Buskage planteras för 		
att avgränsa den intilliggande
verksamheten.
Området rensas från bråte och
skräp.

Tillgänglighet
Kring området ligger tät villabebyggelse
och här finns underlag för en bostadpark
med naturkaraktär. Gångstigar ansluter
till området som också har kontakt med
sikvägen. Topografin gör att området kan vara
svåråtkomligt för funktionshindrade, äldre
och folk med barnvagnar.
Rekreativa värden
Som platsen är utformad idag är de rekreativa
värdena inte så stora. Detta beror till största
del av verksamheten på den angränsande
tomten.

Området sluttar starkt vilket begränsar
tillgängligheten.
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8. frösö strand
Frösö norr

Frösö båthamn

HORNSBERG

Hornsbergsparken
Frösöstråket

VALLA
Härke

Vallsundet

Viltstråket
Sikvägen
Vallsundsvägen
Frösö båtklubb
Regnbågsvägen

Frösö strand
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1000 m

När man följer Önevägen, ett stycke väster om
Vallsundsbron kommer man till Frösö strand.
Det här är Frösöns längsta strandstråk med
gång- och cykelbana som sträcker sig från
Mjälle i väster, förbi Frösö sjukhusområde
och hela vägen mot båthamnen i Hornsberg
i nordöstlig riktning. Mot Mjälle har stråket
en mer utpräglad naturkaraktär och mot
båthamnen mer parkkaraktär. Ett kvarter
med flerbostadshus har nyligen byggts här
norr om Önevägen och området är ett viktigt
naturinslag för de boende. På området håller
också en fotbollsklubb sin verksamhet.

Vegetationstyp
Park, natur och jordbrukslandskap.
Markanvändning idag
Rekreationsområde med möjligheter till
bad, fiske och promenad.
Förslag
Förbättra parkeringsmöjligheter, skyltar
samt avlägsna klotter.
1. Fin väg längs med stranden.
2. Området ansluter till naturstig.

1.

2.
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•
•
•
•

•
•
•
•

Natur
Vid Frösö strand hittar man öppna vyer med
odlingsfält och ängsmark och här är väldigt
vackert. I norr ser man Öneberget resa sig och
mot söder har man Storsjöns vida vatten. Vid
Mjälle hittar man områden med ängsmark,
skogsdungar och några gårdar som ligger
intill åkerplättarna. Stranden här i väster är
ganska brant med stora stenar och är svår att
nå men detta planar ut sig när man rör sig
österut. Längs med hela strandsträckan går
en grusväg med en ridå av träd och buskar
mot stranden som silar solljuset från söder.
Denna ridå öppnar sig ibland och ger en vy
utöver vattnet och det finns också flera ställen
där man via små stigar kan komma ned till
stranden. Här kan man finna karaktäristiska
vindpinade tallar och gran samt olika arter av
lövträd

Kvalitéer
Stort sammanhängande 		
grönområde.
Vacker natur med god 		
tillgänglighet.
Stora sträckor är handikapp 		
vänliga.
Promenadslinga ansluter på 		
området.
Brister
Inga parkeringsplatser
Vissa skyltar, grillplatser och vindskydd är i behov av upprustning
Klottersanering bör genomföras
Området runt fastigheten vid
Frösö strand ger ett tråkigt 		
intryck.

Tillgänglighet
Området är välbesökt och nästan alltid ser man
människor som promenerar här. Hit kan man
ta sig med buss, och det finns en busslinje som
stannar precis vid området, linje 1, hållplats
Frösö strand. Parkering finns men är avsedd
som besöksparkering till flerbostadshusen.
Det bör undersökas om denna kanske kan
utökas och göras tillgänglig för besökare till
grönområdet. Det går också bra att ta sig hit
via cykelväg eller varför inte ta en promenad
efter Mittnordenleden som går längs hela
stranden från Östersund. Gångvägen är
asfalterad stora sträckor och det går bra att
ta sig fram med rullstol. På området finns
även skyltar och en promenadslinga finns
utmärkt. Vissa av skyltarna skulle dock kunna
bytas ut och några läggas till, bland annat en
skylt om Storsjöodjuret. Varför inte angöra en
spaningsplats på stranden?

Handikappvänlig brygga ger möjlighet för
fler att nyttja området.

49

strandområden-frösön

Områdeskarta Frösö Strand.
Vallaleden

ÖNEBERGET
Mjällestigen
Bebyggelse
Park

Öne

väg

en

Jordbruksmark

Va
lla
led

Fiskebrygga

Trädkantad
grusväg

en

Badstrand

Rekreativa värden
Det här är ett område med stora rekreativa
värden och tillsammans med stråket som
leder in till Östersunds centrum är det här
ett av stadens största grönområde. Längs
Frösö strand finns både grillplatser, badvikar
och bryggor. Nedanför Arnjothallen vid
Frösö strand finns också en större båtbrygga
som också lämpar sig mycket bra för fiske.
Bryggan är utrustad med flera sittplatser och
är också rullstolsvänlig. Eftersom området
är populärt är vissa platser ganska slitna och
skulle vara i behov av upprustning med t ex
papperskorgar, nya eldstäder och vindskydd
samt intensifierad klottersanering.
Badvänlig strand.

50

strandområden-frösön

•
•
•
•
•
·•

•

Förslag till möjliga åtgärder
Parkeringsmöjlgheter för 		
parkbesökare ska finnas.
Det ska vara tillåtet att 		
vistas med hund längs med 		
promenadstigen.
Promenadstigen får nya skyltar
för att göras tydligare.
Det befintliga vindskyddet tas
bort, ny placering undersöks.
Skräp och klotter i anslutning till
bryggan tas bort.
Miljön kring fastigheten Frösö
Strand 3:7 förbättras, liksom 		
kontakten mellan de två 		
stråken mittnordenleden och
mjällestigen.
En högre skötselintensitet 		
med avseende på renhållning
eftersträvas.

Höger: Mjällebäckens utlopp.
Ner: Vacker utsikt mot Vallsundsbron.
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9. frösöstråket
Frösö norr

Frösö båthamn

HORNSBERG

Hornsbergsparken
Frösöstråket

VALLA
Härke

Vallsundet

Viltstråket
Sikvägen
Vallsundsvägen
Frösö båtklubb
Regnbågsvägen

Vegetationstyp
Park med gräs och lägre buskar.
Markanvändning idag
Gång- och cykelstråk.
Förslag
Förbättra framkomligheten och öka
variationen för att öka upplevelsevärde.

0

500

1000 m

Frösöstråket är en viktig länk mellan
Östersund och Frösön och flitigt använd som
transportsträcka. Stråket är en fortsättning på
Frösö Strand och löper förbi Vallsundsbron och
Hornsbergsparken vidare in mot Östersunds
centrum. Frösöstråket är mycket smalt och
begränsas av den intilliggande Vallaleden.
Längs med gångvägen växer lägre vegetation
i form av buskar och mindre träd. Sträckan
saknar belysning kvällstid.

•

•

•
•
Gångstråket löper paralellt med Vallaleden.

Frösö strand

•
•
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Kvalitéer
Stråket utgör en viktig länk 		
mellan Östersund 			
och Frösön och gör hela 		
strandsträckan tillgänglig för
rekreation.
Storslagen utsikt utöver centrala
Östersund och Storsjön.
Brister
Saknar kvällsbelysning.
Vallaleden har en stor 		
barriärverkan och 			
få övergångar finns.
Gångvägen är välanvänd och
grusbeläggningen gör vägen
ojämn och gropig.
Sträckan upplevs som enformig
och lång.

strandområden-frösön

Tillgänglighet
Positivt är att hela sträckan från Östersund till
Frösö Strand är tillgänglig för rullstolsburna.
Dock kan vägen jämnas till för att underlätta
framkomligheten. Stranden kantas av en
skoning som skapar en viss distans och gör
att man inte kommer ned till vattnet utan
befinner sig ovanför.
Rekreation
Sträckan är väldigt öppen och ofta blåsig
och man känner sig oskyddad när man vistas
här. Att skapa en bättre rumslighet och mer
variation längs med stråket skulle underlätta
detta.

Storsjöodjursspaningsplats

Natur
Vegetation med olika arter av lägre träd
och buskar har planterats längs stråket med
bland annat poppel och rönnspirea. I övrigt
är extensivt skötta gräsytor det dominerande
inslaget.

Stråket fortsätter under Vallsundsbron
mot Frösö Strand.
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•
•

Förslag på möjliga åtgärder
Belysning på gångvägen gör 		
sträckan trevligare kvällstid.
Gångvägens beläggning förbättras 		
och underhålls kontinuerligt 		
efter behov.
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10. hornsbergsparken
Frösö norr

Frösö båthamn

HORNSBERG

Hornsbergsparken
Frösöstråket

VALLA
Härke

Vallsundet

Viltstråket
Sikvägen
Vallsundsvägen
Frösö båtklubb
Regnbågsvägen

Vegetationstyp
Park av blandtyp
Markanvändning idag
Del av gång- och cykelstråk samt
idrottsaktiviteter
Förslag
Förbättra och utveckla innehållet och
rumsligheten samt öka variationen för
att öka upplevelsevärdet.

Frösö strand

0

500

1000 m

Kring Frösöbrons fäste ligger ett större grönområde som är Frösöns största park. Vita
lamellhusen ligger i kanten och har innergårdar
som smälter ihop med parken. Stora gräsytor
präglar området som är populärt för
sportaktiviteter och hundmotion. Den norra
delen av parken har ett välvuxet tallbestånd
och stranden kantas med björkrader.
Den södra delen har mindre vegetation
men har fått tillskott av planteringar med
sommarblommor, konstverk och en fotbollsgolfbana.

Södra delen av Hornsbergsparken.
Gångvägen på bilden leder in mot
Östersunds centrum.
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•
•
•
•

•
•
•

Kvalitéer
Fina tallbestånd finns som skapar
viktiga volymer.
Stor yta avsett för park nära 		
centrum.
Utrymme finns för flera typer
av aktiviteter som kan skapa en
bred målgrupp.
Befintlig vegetation kan 		
användas som ett ramverk för
framtida utveckling.
Brister
Stora öppna ytor skapar 		
ödslighet.
Låg användningsfrekvens idag.
Liten kontakt med vattnet.

Björkradena karaktäriserar de centrala
stränderna.
Norra delen av Hornsbergsparken, bild mot söder.
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TECKENFÖRKLARING
Gräs
Tomtmark
Tät busk- och
trädvegetation
Byggnad

Fotbollsplan

Yta med
tallbestånd

en

Trädrad
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Frösöbron

Natur
De stora vida gräsytorna är utmärkande
för parken. Området har ett flertal större
trädindivider som skapar rumslighet och
karaktär och är viktiga att bevara. Stranden
markeras av björkrader bredvid vilken stigen
också löper på den södra sidan. På den norra
delen av parken har vissa ytor lämnats som
ängsytor vilket ger en fin kontrast till de mer
finklippta ytorna. Generellt är den norra delen
av Hornsbergsparken bättre planerad än den
södra. Området har fått en bas, ett ramverk, som
ger plats för en mer småskalig planering. Den
storskaliga och den småskaliga planeringen
kan inte existera utan varandra utan båda
sidor måste finnas för att skapa en intressant
utemiljö i ett bra sammanhang. Detta är ett bra
sätt att beskriva Hornsbergsparken idag, ett
ramverk som behöver kompletteras med ett
smakfullt innehåll för att skapa en intressant
park med en mänsklig skala.

Gångbro mot Östersund

Områdeskarta Hornsbergsparken.
Bostadsbebyggelse som angränsar till
strandområdet.
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Tillgänglighet
Ur handikappsynpunkt är Hornsbergsparken
en vältillgänglig park med små lutningar och
ett välgjort gångvägsystem. Dock känns inte
strandkontakten så självklar här som den
skulle kunna göra. Med relativt enkla åtgärder
som t.ex. en gångväg längs med björkraden
på den norra delen samt fler sittplatser med
utsikt mot sjön skulle dessa kvalitéer förstärkas
avsevärt.
Rekreativa värden
Området idag är storskaligt och upplevelse
mässigt inte tillfredställande. Genom att
göra området mer innehållsrikt skapas bättre
förutsättningar för att skapa en välbesökt
park med utrymme för fler målgrupper.
Genom att med hjälp av vegetation skapa en
tydligare rumslighet på platsen skapar man
variation och en mer intressant miljö. Detta
skulle kunna göras med hälp av lägre buskar,
perennplanteringar, bänkar etc.

Frösöbron, bild mot söder.
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•
•
•
•

Förslag på möjliga åtgärder
Ge området en mer ingående
gestaltning som skapar en 		
intressant och tilltalande miljö.
Förbättra områdets rumslighet
med vegetation och tillför mer
Tillför upplevelsevärden så att
parken blir mer välbesökt.
Öka kontakten med Storsjön.

Parken ger utrymme för
idrottsaktiviteter.
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11. frösö båthamn & 		
norr
Frösö norr

Frösö båthamn

HORNSBERG

Hornsbergsparken
Frösöstråket

VALLA
Härke

Vallsundet

Viltstråket
Sikvägen
Vallsundsvägen
Frösö båtklubb
Regnbågsvägen

Vegetationstyp
Park av grästyp samt trädrader.
Markanvändning idag
Hamnverksamhet samt bostadspark
Förslag
Förbättra framkomligheten och
variationen för att öka upplevelsevärdet.

Frösö strand
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Norra Frösön sluttar brant ner i Storsjöns
vatten och är också bebyggd på några ställen
med ett antal privata tomter. På grund av
att tomterna delar upp sträckan finns det
idag inget sammanhängande grönområde,
samtidigt som topografin är svårhanterlig.
Detta gör att området norr om Frösö
båthamn idag inte aktuellt för utbyggnad av
grönområdet. I framtiden skulle möjligheten
för ett rekreationsstråk mellan Frösö båthamn
och Hjälmtorpet kunna undersökas.
Frösö båthamn har däremot en nära
kontakt med bebyggelsen i Hornsberg och
ligger bara ett kvarter från centralgatan.
Området övergår söderut i Hornsbergsparken
och har bra kontakt med centrum.

Strandområdet på norra Frösön är brant och
otillgängligt.
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•

•
•

Kvalitéer
Trädplanteringarna vid Norra
Strandvägen skapar ett 		
intressant ramverk för 		
vidare utveckling.
Brister
Grusvägen vid hamnen sliten.
Liten kontakt med vattnet.

Naturvärden
Vid Södra Strandvägen har man planterat
bollpil kring rektangelformade gräsytor,
vilket skapar spännande rumsformationer
och ger ett lummigt intryck till gatan.
Trädplanteringarna skapar ett fint ramverk åt
platsen men skulle också kunna kompletteras
med t.ex. buskar eller perennplantering för ett
bättre helhetsintryck.
Tillgänglighet
Här finns flera parkeringsytor och mellan
gräsytorna och kajkanten löper en grusstig.
Genom att lägga till en cykelparkering
uppmuntras man till att lämna bilen hemma.
Stogen är sliten och bör förbättras med
stenmjölsbeläggning och kantskärning.

Sliten grusväg vid strandkanten.

Trädplanteringar mot Norra Strandvägen.

Rekreativa värden
Hamnområdet ligger nära Hornsbergs
centrum och ska kunna fungera som båthamn
likväl som bostadspark för de kringboende.
Genom att göra de rekreativa värdena större
t.ex. med sittplatser vid vattnet och en
boulebana mellan trädraderna kan området
göras med välanvänt.

•
•
•

Förslag på möjliga åtgärder
Stigen får ny stenmjöls- 			
beläggning.
Fler sittplatser anordnas vid vattnet.
Boulebana skapar en ökad 			
användning av platsen.
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Båthamnen sedd från söder.

LUGNVIK
LUGNVIK
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Lugnvik är en stadsdel 3,5 km strax norr
om Östersund centrum. Här finns ett stort
industriområde och mot stranden ligger
ett bostadsområde som klyvs mitt itu av
järnvägen. Större delen av moderna Lugnvik
byggdes i mitten på 1970-talet under
miljonprogrammet något som har gett
stadsdelen sin prägel. Dock har Lugnvik funnits
långt innan det. Strandområdet här angränsar
till järnvägen i norr och är på sina ställen
väldigt smalt. Här finns mestadels friliggande
villabebyggelse med större trädgårdar vilket
ger ett lummigt intryck. Bebyggelsen är
indelad i mindre byar som snarast har storlek
jämförbar med kvarter. Ett stort antal bostäder
har strandtomt men det finns också många
tomter norr om Lugnviksvägen som inte har
kontakt med Storsjön.

1. Grönytor används ofta till
båtförvaring.
2. Villabebyggelse, Sjöängen.
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Strandområdena längs med Lugnviksvägen
är lättillgängliga och skapar fina utblickar mot
Storsjön. De allmänningar som finns ligger
bra placerade i bostadsområdena och har
bra upptagningsområden. Lugnviksvägen är
tämligen smal här vilket dämpar hastigheten
på biltrafiken och underlättar för cykeloch gångtrafikanter. Många av dessa
små allmänningar har dock blivit allmän
förvaringsplats för småbåtar. Sjöängen
och Göviken utgör tillsammans det största
sammanhängande strandområdet i Lugnvik.
Dessa områden har stor potential att utvecklas
och används redan idag flitigt.
Generellt har Lugnvik bra utbud med strandområden som ger stora möjligheter för de
boende att nyttja närheten till sjön. Dock
har många av områdena bristande innehåll
eller är i behov av skötsel vilket skulle höja de
rekreativa värdena avsevärt.

1.

2.

1. Stora gräsytor vid Sjöängen.
2. Strandområde vid Persudden.
3. Källsprångsvägen
3.

61

strandområden-lugnvik

12. hagelbyn
Vegetationstyp
Blandskog samt ängsmark
Markanvändning idag
Lucktomt med mindre skogsbestånd
Förslag
Göra stigen ner till vattnet synlig och
förbättra framkomligheten till platsen.

LUGNVIK

Hagelbyn
Källsprångsvägen
Persudden
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Åkervägen

Fiskarvägen

Lugnviksvägen får ett lummigt intryck tack vare
villaträdgårdarna.

Sjöängen

Göviken

Jamtliområdet

JAMTLI

Badhusparken

Härke
Viltstråket

Vegetationen är av blandtyp.
Vallsundsvägen

Vallsundet

Sikvägen

Regnbågsvägen

Hagelbyn ligger i Sjötorget
Lugnviks norra del och
innefattar ett par villatomter. Byn avgränsas i
norr av en grön kil som agerar som bullervall
mot järnvägen. Det lilla skogspartiet är av god
kondition och utgör ett trevligt grönt inslag.
Här finns också en allmänning som går ner
Storsjöstråket
till sjön. Här finner man
en stig som löper från
Lugnviksvägen ända ner till vattnet. Stranden
formar sig en liten vik och här växer några
karaktäristiska tallar.
•
•

Kvalitéer
STORSJÖN
Befintlig stig ner till stranden
finns.
Finfördelat material på stranden
ger bra förutsättningar för bad.
Storsjöstråket

•
•
•
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Brister
Smal stig som är svår att 		
upptäcka.
Området är i behov av städning.
Tät vegetation som gör området
svårtillgängligt.

strandområden-lugnvik

Natur
Vegetationen är tät och det är med vissa
svårigheter som man tar sig ned till vattnet. I
övrigt är miljön här fin och ängen på den södra
sidan är ett vackert blickfång. Vegetationen i
skogspartiet är blandad med inslag av gran,
tall, björk, lönn och poppel. Det är gott om
yngre buskvegetation vilket kan göra det
svårt att ta sig ned till stranden. I fältskiktet
finner man mossa, ormbunke och blåbärsris.
Tillgänglighet
Området sluttar ned mot vattnet från vägen
och
det finns inte riktigt någon bra gångstig vilket
gör att området är svåråtkomligt för funktionshindrade. En bredare stig ned till vattnet med
komplement av viss gallring gör området mer
inbjudande och lättåtkomligt, se område nr 4,
Viltstråket, för inspiration.
Rekreativa värden
Den här platsen erbjuder flera möjligheter.
Detta är en av de få platserna i Lugnvik där
gruset är mer finfördelat vilket gör platsen
till ett bra badställe för ett sommardopp. Här
skulle man också kunna tänka sig att ha en
grillplats, men det viktigaste är att stigen ned
till vattnet görs bredare vilket inbjuder till ett
besök. Det är också viktigt att platsen rensas
från skräp.

Stranden är av finkornigt material
och utgör en bra badplats.

•
•
•

Förslag på möjliga åtgärder
Befintlig stig ner till stranden
breddas.
Området bör rensas från skräp
och bråte.
Vegetationen gallras för att öka
de rekreativa värdena.

Vacker utsikt med tallar i bakgrunden.
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13. båtplats:
källsprångsvägen

I Lugnvik finns ett antal parksläpp som
fungerar som förvaringsplats för mindre
fritidsbåtar. Dessa platser används flitigt
och en del verkar också användas till bad.
Eftersom både bebyggelsen och vegetationen
är förhållandevis tät i Lugnvik är dessa platser
viktiga för att öppna upp och ge utblickar mot
sjön.

LUGNVIK

Hagelbyn
Källsprångsvägen
Persudden
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Åkervägen

Fiskarvägen
Sjöängen

Göviken

Jamtliområdet

JAMTLI

1.

Badhusparken

Härke
Vallsundet

Viltstråket
Sikvägen
Vallsundsvägen
Regnbågsvägen

2.

3.

Källsprångsvägen är en vik där man har utsikt
mot centrala FrösönSjötorget
genom en ridå av björkar.
Platsen används främst som förtöjningsplats
och förvaring av mindre båtar och här finns
en pir. Strandsträckan här är ganska lång
men är belagd med stora stenar vilket gör att
den ej lämpar sig förStorsjöstråket
bad. Området är viktigt
för att ge de boende en känsla av närhet
till vattnet och man ser många som cyklar
och promenerar utefter Lugnviksvägen. I
riktning mot söder övergår strandsträckan i
naturområdet Persudden och här finns även
STORSJÖN
en anlagd grillplats.

•
•

Kvalitéer
Fin utblick utöver Storsjön.
Storsjöstråket
Skapar en paus i villabebyggelsen.

•

Brister
Pir i behov av upprustning.

1 & 3. Pir för förtöjning av småbåtar.
2. Del av viken, bild mot norr.
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14. båtplats:
åkervägen
LUGNVIK

Hagelbyn
Källsprångsvägen
Persudden
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Åkervägen

Fiskarvägen
Sjöängen

Göviken

1.
Jamtliområdet

JAMTLI

Badhusparken
Sjötorget

Det här är en liten grönyta som öppnar sig mot
vattnet. Här finns en pir för småbåtsändamål
och förvaring av mindre båtar på land. Platsen
ramas in av ett tallbestånd och en ängsyta
med blommor och här finns också ett större
Storsjöstråket
buskage. En bit av stranden
här har finkornigt
material och är en bra badplats.
Sikvägen

2.

gen

•
•
•

Kvalitéer
STORSJÖN
Fin utblick
utöver Storsjön.
Skapar en paus i 			
villabebyggelsen.
Kan fungera som badplats.
Brister

Storsjöstråket

1 & 2. Pir för förtöjning av småbåtar.
3. Vackert tallbestånd på platsen.

3.
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15. båtplats:
fiskarvägen
LUGNVIK

Hagelbyn
Källsprångsvägen
Persudden

1 & 2. Stranden skulle kunna fungera som badstrand men
tas upp av fritidsbåtar.
3. Gräsytorna hålls klippta av de kringboende.
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Åkervägen

Fiskarvägen
Sjöängen

Göviken

Jamtliområdet

JAMTLI

1.
Badhusparken

Fiskarvägen ligger liksom de andra
Sjötorget
båtplatserna strax intill
vägen och ger också
den en fin öppning ut över sjön. Här har man
också klippt gräset vilket öppnar upp området
ytterligare. Platsen lämpar sig förutom som
båtplats även till bad- och fritidsaktiviteter.
Storsjöstråket

Härke
Vallsundet

Viltstråket
Sikvägen
Vallsundsvägen
Regnbågsvägen

•
•
2.

•

Kvalitéer
Fin utblick utöver Storsjön
Den klikppta ytan ger plats för
fritidsaktiviteter.
STORSJÖN
Finkornigt strandmaterial skapar
badnöjligheter.

Storsjöstråket

3.
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Visst har även dessa platser gröna upplevelsevärden trots
sin ringa storlek.

•
•

Förslag på möjliga åtgärder
Ängsytor slåttras på 			
sensommaren för en rikare 		
blomsterprakt.
Dessa ytor hålls öppna även i
framtiden för att få en visuell
utblick genom bebyggelsen
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16. persudden
Vegetationstyp
Ängsmark och blandskog
Markanvändning idag
Strövområde och grillplats
Förslag
Bättre grillplatser och kontinuerlig
städning på området.

LUGNVIK

Hagelbyn
Källsprångsvägen
Persudden
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Härke
Vallsundet

Viltstråket
Sikvägen
Vallsundsvägen
Regnbågsvägen

Persudden smälterBadhusparken
ihop med båtplasen vid
Sjötorget
Källsprångsvägen. Det
här är ett viktigt område
och de många stigarna indikerar på dess
popularitet. Här finns en större ängsyta med
vacker blomsterfägring och ett skogsområde
närmast stranden. En brygga kommer under
våren 2007 att placeras
i närheten av Semsåns
Storsjöstråket
mynning som en del i Skogsstyrelsens projekt
Skogs- och naturpärlor som syftar till att lyfta
fram vackra och intressanta utflyktsmål i
naturen.

STORSJÖN

2.

•
•
•
•

Kvalitéer
Vacker blomsteräng
Populärt rekreationsområde
Befintliga gångstigar
Bra sammansättning av 		
Storsjöstråket
vegetation

•
•

Brister
Stranden svårtillgänglig
Nedskräpat

1. Fina stigar ger bra promenadmöjligheter.
2. Stranden är svår att gå på och är ej lämplig för bad.
3. En av flera spontana grillplatser på området.
3.
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Natur
Området domineras av en stor ängsyta som
avgränsas med barrvegetation mot sjön.
Skogspartiet här är vackert med en stor
åldersvariation i beståndet.
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Rekreation
Här finner man flera spontana grillplatser
varför det kan vara en bra idé att förbättra
förutsättningar för sådana aktiviteter. Platsen
skulle också kunna vara ett bra utflyktsmål för
skolor. Här är liksom på flera andra områden
problem med nedskräpning, och en mer
intensiv skötselinsats gällande renhållning
bör därför finnas under sommarsäsongen.

Tomtmark
Tät busk- och
trädvegetation

Storsjön

vik
gn
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Tillgänglighet
Det är lätt att ta sig till området och stigarna
är i gott skick. Svårare är det att ta sig hit
som funktionshindrad, vilket främst beror på
stigarnas kvalité snarare än på topografin. För
att göra området mer tillgängligt klan vissa av
stigarna breddas och jämnas till och beläggas
med stenmjöl. Det bör även finnas en
stenmjöls belagd stig från bilvägen. Stranden
har inslag av större stenar vilket gör den svår
att gå på och den lämpar sig därför inte heller
så bra för badaktiviteter.

Ängsyta

Områdeskarta Persudden.

•
•
•

Förslag på möjliga åtgärder
Området bör städas kontinuerligt
under sommarsäsongen.
Ett antal fasta grillplatser byggs
och de gamla tas bort.
Några huvudstigar breddas och
beläggs med stenmjöl.

Ängsyta synlig från vägen.
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17. sjöängen
Vegetationstyp
Park med öppna gräsytor.
Markanvändning idag
Öppen yta mot sjön samt grillplats.
Förslag
Området får en mer ingående
gestaltning som skapar en intressant
tilltalande miljö samt en bättre
rumslighet och kontakt med sjön.
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Sjöängen

Jamtliområdet

Grässyta
Tomtmark
Tät busk- och
trädvegetation

Badhusparken

Koppling mellan Sjöängen och Göviken.

Sjöängen är ett parkområde
i centrum av ett
Sjötorget
bostadsområde i Lugnviks södra del. Området
består av två större gräsytor med några få träd
och buskar. På gräsplanen närmast vattnet
finns en pumpstation och en vändplan och på
den andra gräsplanen finns en lekplats och en
bystuga.
Storsjöstråket

Härke
Vallsundet

Viltstråket
Sikvägen
Vallsundsvägen
Regnbågsvägen

STORSJÖN

Storsjöstråket
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Kvalitéer
Potential till att bli ett större 		
sammanhängande grönstråk.
Närhet till bostadsområde.
Befintlig lekplats.
Brister
Stora öppna ytor 			
skapar ödslighet och en låg 		
användningsintensitet.

Natur
Strandområdet vid Sjöängen är dominerat
av klippt gräs med endast några få träd och
buskar är utspridda över ytorna.
Tillgänglighet
Idag fungerar strandområdet främst som en
utblicksvy från vägen. Området skulle kunna
bli en fin bostadspark, med lekmöjligheter
och plats för diverse olika sportaktiviteter i en
fin strandmiljö. En mötseplats istället för den
tomma plats som den är idag.
Rekreation
Det här är ett område med fantastiskt läge
och stort potential som skulle kunna göras
mycket mer innehållsrikt. Kopplingen med
Göviken gör också området intressant vilken
skulle kunna förstärkas. Att göra Sjöängen till
en plats där människor vill vistas är ett viktigt
mål.

Planterade björkar vid vattnet.

•
•

•

Förslag på möjliga åtgärder
Öka kontakten med Storsjön t.ex.
med sittplatser vid strandkanten.
Ge området en mer ingående
gestaltning som skapar en
bättre rumslighet och en 		
intressant och tilltalande miljö
De stora arealerna skapar plats
för sportaktiviteter, något som
bör tas tillvara.

Panorama över Sjöängen, bild mot norr.
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18. göviken
Vegetationstyp
Tallskog samt blandskog
Markanvändning idag
Badplats
Förslag
Bättregrillplatserochkontinuerligstädning
på området.
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Badhusparken

Mellan Lugnviksvägen
och Storsjön ligger
Sjötorget
ett större sammanhängande grönområde
med en badstrand men även en pir med
båtisättningsplats. I anslutning till badplatsen
finns en bilparkering som är utsatt med en
Storsjöstråket
skylt från vägen.
Härke
Vallsundet

Viltstråket
Sikvägen
Vallsundsvägen
Regnbågsvägen

Vegetation som ramar in området, bilder mot söder.

•
•

Kvalitéer
Potential till att bli ett större 		
sammanhängande grönstråk tillsammansSTORSJÖN
med Sjöängen.
Befintlig parkering finns.
Barnvänligt område.

•
•
•

Brister
Storsjöstråket
Dålig skötsel.
Stigar som vuxit igen.
Skräpigt kring parkeringsplatsen.

•

Natur
Uppvuxna tallar dominerar synintrycket
men det finns även lövträd i busklagret.
Vegetationen här är tät och är i behov
av gallring och i synnerhet kring
promenadstigarna.
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Tillgänglighet
Stigar finns i den trädbevuxna delen
av området. Dessa är dock igenvuxna
och skulle behöva breddas för bättre
framkomlighet. Genom att dra en stig som
löper från Sjötorget och hela vägen genom
Göviken och sedan ansluter till gc-vägen
vid reningsverket skapas ett långt grönstråk
som skulle erbjuda stora rekreativa värden.
Området kring parkeringen är skräpigt och
en högre skötselintensitet bör vidtas.
Rekreativa värden
Området är populärt sommartid och är en
av Östersunds större befintliga badstränder.
Här finns också möjlighet att parkera med
bil där uppsatt skylt finns vid vägen. Genom
gallring av vegetationen skapas en mycket
trevligare miljö att vistas i. För att locka fler
besökare skulle verksamheter som t.ex. en
kiosk kunna finnas. Genom att göra om
båtisättningsplatsen till en kombinerad badoch båtbrygga får platsen ett rejält lyft.

Göviken har naturligt funkornigt material.
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Förslag till möjliga åtgärder
Gallring av vegetation gör att
man kan vistas i skogspartiet.
Breddning av stigar samt 		
förlängning av stig till Sjöängen.
Kontinuerlig skräprensning 		
av området under sommar -		
månaderna är önskvärd..
Kioskverksamhet under 		
badsäsongen lockar fler besökare.

Pir som fungerar som båtisättningsplats.
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CENTRUM
Östersunds centrum är tätbebyggt med
få grönytor och dess struktur härstammar
från 1788 års grundplan då då staden fick
sitt rutnätsraster. Den samlade småskaliga
stadskärnan skapar en upplevelserik miljö för
promenader. Dock är inslagen av grönytor i
centrum få och det mest centrala området
Badhusparken, som också har fått rollen
som stadspark, har kommit att bli stadens
gröna hjärta och är en populär samlingsplats
sommar som vinter. Tänkvärt är att trots
stadens läge vid vattnet är detta den enda
platsen i centrum där man har förenat grönyta
och folkliv med stranden.

Badhusparken är en naturlig
samlingsplats.
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NORR & SÖDER

1.

I och med att järnvägen byggdes kom det
att förändra stadsbilden drastiskt och det
skapades en barriär mellan strand och
bebyggelse vilket är påtagligt fortfarande
idag. Järnvägens barriärverkan skapar en öde
strandzon med liten aktivitet både mot norr
och söder med undantaget Badhusparken.
I söder har industri- och företagsverksamhet präglat stadsdelen och området
kantas av en bilväg intill vattnet. Idag
karaktäriseras området av stora öppna ytor
och ett antal företagslokaler samt tomma
fabrikslokaler. Området ligger väldigt
centralt men här är aktiviteten låg om nästan
obefintlig.
Det norra strandområdet har en
historia som flygfält för sjöflyg men idag
pågår ingen verksamhet på området som står
öppet och tomt. Det är alltså endast kring
brofästet vid Frösöbron som strandområdets
rekreationsvärden har tagits tillvara.

1 & 2. Både mot norr och söder
finns stora ytor ruderatmark.
Hamnområdet är ett vackert inslag i
centrumbilden.
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2.

Källsprångsvägen
Persudden
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19. jamtliområdet
Sjöängen

Göviken

Vegetationstyp
Ruderatmark
Markanvändning idag
Temporär campingplats
Förslag
Bättre grillplatser och kontinuerlig
städning på området.

Jamtliområdet

JAMTLI

CENTRUM
Badhusparken
Sjötorget

Storsjöstråket

Härke
Vallsundet

Viltstråket
Sikvägen
Vallsundsvägen
Regnbågsvägen

STORSJÖN
Som en förlängning
av Badhusparken
breder Jamtliområdet ut sig mot norr. Likt
stranden på Frösön har denna också blivit
planterad med en björkrad. I övrigt är det
här en yta som tills vidare har blivit lämnad
åt sitt öde. Området är i detaljplan avsatt
Storsjöstråket
för en utvidgning av Jamtli
historieland där
utredningsskisser har gjorts för en framtida
utbyggnad.
•
•

•

Kvalitéer
Attraktivt läge som länk mellan
Lugnvik och Badhusparken.
Befintliga gång- och cykelvägar
av god kvalité.
Brister
Öppna ytor skapar ödslighet.

Kanten ner till vattnet är hög vilket
ger en sämre kontakt med vattnet.
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Natur
Övergången till Badhusparken är grön och
fin men resten av Jamtliområdet består av
en större grusplan som under Storsjöyran
används som campingplats. Björkraden vid
vattnet som angränsar området planteras
även här och skapar en fin sammanhållning
med staden.
Tillgänglighet
En asfalterad gc-väg löper genom området
och binder samman Lugnvik och Östersund.
Vid en utbyggnad av Jamtli är det viktigt att
strandstråket hålls öppet för allmänheten. Det
blir en viktig avvägning att se till så att både
allmänhetens och Jamtlis intressen får en
jämvikt.
Rekreativa värden
Den stora gräsplanen längst mot Badhusparken
skulle kunna lämpa sig som fotbollsplan eller
kanske någon annan sportaktivitet. Idag
används strandkanten flitigt som fiskeplats
och kan gärna fortsätta att få göra det i
fortsättningen. En gångväg och bänkar längs
med kanten skulle göra de rekreativa värdena
ännu större. Jamtlibryggan kan även göras
tillgänglig för bad till exempel med en stege.

Vid jamtlibryggan stannar thomée, men bryggan
skulle också kunna göras tillgänglig för bad.
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Förslag på möjliga åtgärder
En gångväg och en trädrad vid
strandkanten ger stor förbättring
av upplevelsevärdet.
Vid en eventuell utvidning av
Jamtli Historieland ska ett gångoch cykelstråk i anslutning till
stranden säkras.
Vid gräsplanen i anslutning 		
till Badhusparken kan någon
form av fritidsaktivitet äga rum.
En stege på bryggan byggs för
att göra den tillgänglig för bad.

Hagelbyn
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20. badhusparken
& sjötorget
Fiskarvägen

Övre bilden: Lekplatsen är populär och brukar ofta
vara välbesökt.
Nedre bilden: Trädrad av björkar som fortsätter
norrut.

Sjöängen

Göviken

Jamtliområdet

JAMTLI

CENTRUM
Badhusparken
Sjötorget

Storsjöstråket

e
Vallsundet

Viltstråket
Sikvägen
Vallsundsvägen
Regnbågsvägen

STORSJÖN

Trädallén är en historisk rest från det gamla
badhuset, där de utgjorde en entrégång.

Badhusparken i stadens centrum har sina rötter
tillbaka i den blomstrande badhusepoken.
Idag är badhuset borta men kvar står parken
som har kommit att bli en samlingspunkt
för Östersunds stadsbor, sommar likväl som
vinter. Ett förnyelseprogram
för parken är
Storsjöstråket
under utarbetande.
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Sjötorget nedanför västra stationen har en
hamnkaraktär med båtliv, matservering och
flanerande. Här finns även en parkering som
idag dominerar ytan till stor del. Hamnområdet
ingår som en del av Storsjöstråket som
fortsätter vidare söderut.
Sjötorget är idag under ombyggnad
och tanken är att torget ska få en karaktär som
mötesplats med sittplatser på piren. Stora
delar av asfaltytorna försvinner och ersätts
med gatsten.

•
•

•

Kvalitéer
Stora rekreativa värden och fint
strövområde.
Handikappvänligt område.

Hamnpromenaden, bild mot norr.

Brister
Dålig kontakt med övriga Storsjöstråket vilken skulle kunna 		
förstärkas.

Hamnen är välbesökt och skapar en livlig aktivitet
sommartid.

Sjötorget med hamnen som blickfång.
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21. storsjöstråket
Vegetationstyp
Ruderatmark
Markanvändning idag
Gles företagsverksamhet
Förslag
Bättre grillplatser och kontinuerlig
städning på området.

Badhusparken

CENTRUM

Sjötorget

ODENSKOG
ODENSLUND

Storsjöstråket

SÖDER

Viltstråket
Strandskoningen
Sikvägenmed sina grova stenblock skapar
allsundsvägen
barriär till vattnet. Frösö båtklubb
Regnbågsvägen

STORSJÖN

Frösö strand

Rastplats:
Minnesgärdet
Minnesgärdet
Söderskogen

Strandängen
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Idag karaktäriseras stråket av sina öppna ytor
och storskaliga industritomter. Bilvägen ligger
kant i kant med strandskoningen som har
byggts upp med stora stenar. Strandområdet
längs söder Dock kan man konstatera
att sträckan utgör en viktig länk mellan
centrum och strandstråket som fortsätter vid
Minnesgärdet. Storsjöstråket är ett intressant
område vad gäller framtidsplanering. Idéerna
och diskussionerna om vad som ska hända med
området är många. Området är stort, ungefär
som sträckan mellan Jamtli och Österängen,
och resultatet kommar att ha stor påverkan
på Östersunds stadsbild. Idag är stråket öppet
och känns oändligt långt, vinden blåser hårt
och man kan känna sig ganska utsatt när
man vistas här. Trots att vattnet ligger så nära
är man upplevelsemässigt långt ifrån med
en kraftig strandskoning och ett bilräcke.
Hur bygger man för att lösa dessa problem?
Intressanta men viktiga frågor.
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Tillgänglighet
Området är topografiskt mycket platt vilket
ger bra förutsättningar för att bygga för alla,
ung som gammal, funktionshindrad eller
inte.

Kvalitéer
Del av stråk som löper hela vägen
från Lugnvik och Badhusparken
söderut mot Odensala.
Attraktivt läge i centralad delen
av staden med fantastisk utsikt.
Stora ytor ger stora möjligheter
för olika funktioner.

Rekreativa värden
Förutom utsikten är det få rekreativa värden
här idag. Trots detta ser man ofta människor
här som promenerar, löptränar cyklar etc. Det
finns alltså ett behov av ett stråk här. Eftersom
platsen ligger så centralt finns det möjlighet
att göra ett välbesökt urbant stadsstråk
gärna kombinerat med bostäder. Bo01 och
Hammarby sjöstad är bara två exempel på
liknande projekt att inspireras av.

Brister
Strora öppna ytor med stark vind.
Lång och enformig strandsträcka.
Strandskoning som ökar det 		
upplevda avståndet till vattnet.

Naturvärden
Området har liten andel vegetation och
karaktäriseras snarare av ett grus- och
asfaltlandskap. En del träd och buskar finns
längs vägkanten. Dessa bör i möjligaste mån
bevaras vid en ombyggnad eftersom de
fungerar rumsbildande, en egenskap som väl
behövs i detta öppna landskap.

Stora öppna ytor karaktäriserar Storsjöstråket.
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Förslag till möjliga åtgärder
Ta tillvara på stråket och gör det
till en rekreativ länk mellan 		
centrum och Odensala.
Vid framtida planering av Storsjöstråket bör stor omsorg läggas på
utformning av strandområdet.
En bred grönremsa med gång
och cykelväg samt trädrader mot
vattnet planeras in.
Gott om sittplatser och 		
handikappanpassade 		
fiskebryggor bör finnas längs
stråket.
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Stadsdelen Odensala byggdes ut under den
stora expansionsperioden under slutet av
1960- och 1970-talet. Här breder villamattorna
ut sig på den tidigare åkermarken. Järnvägen
löper även här nära stranden och skiljer
bebyggelse från strand. Dock så har det
i Odensala haft mer positiva effekter än i
centrum. Strandområdet har fått bevaras
som ett sammanhängande grönområde och
skyddats från exploatering. Här finns gångoch cykelvägar som har förbindelser med
Östersunds centrum. Området är ett värdefullt
strandnära stråk för promenader, jogging,
skidåkning, ridning, hundrastning etc. Intill
järnvägen, fast på ovansidan hittar man ett
naturreservat, Odensalakärret, som med sitt
kalkhaltiga vatten ger en intressant flora med
bl.a. många kalkälskande orkidéer.

1. Barrskog med inslag av lövträd som bildar
vackra ljusreflexer soliga dagar, Söderskogen.
2. Karaktäristiska tallar vid stranden,
Söderskogen.
3. Storslagen utsikt vid Strandängen.
Öppna ängsytor och rik blomsterfägring vid Strandängen.

4. Område med parkkaraktär, Minnesgärdet.
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Åkervägen
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Norra Frösön

strandområden-odensala
Jamtliområdet

22. minnesgärdsstråket
Lummig cykelväg mot Odensala.

Badhusparken

CENTRUM
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Frösö strand

ODENSALA
Rastplats:
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Söderskogen

Vid Minnesgärdet börjar ett större grönområde
som löper söderut i riktning mot Odensala.
Stråket är varierande man möter olika
karaktärer när man rör sig längs det.
Stranden varierar mycket längs med
stråket.
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Naturvärden
Längs stråket möter man väldigt olika typer av
natur och man stöter på både skogspartier och
stora ängsytor. Den angränsande järnvägen
har också en banvall med en fantastisk
blomsterfägring.
Tillgänglighet
Det är enkelt att ta sig hit med bil, cykel eller till
fots och området ligger inte särskilt långt ifrån
Rådhusgatan där många busslinjer passerar.
Här finns också parkeringsmöjligheter för
bilar. Det finns en lite bredare gc-väg som går
parallellt med järnvägen och en smalare stig
som löper lite närmre vattnet och som också
har de största rekreativa värdena.
Rekreativa värden
Genom den mångfald av karaktärer som finns
längs stråket gör detta att det finns något
som passar alla. Behovet av att ha ett område
där man kan ta sin dagliga promenad eller
joggingtur, träffas och grilla med sina vänner
eller ligga och sola på stranden är stort och det
här området är en stor tillgång för Östersund.
Natur i centrum, det finns få städer idag som
kan erbjuda samma möjligheter.

Det är ett populärt stråk med många
besökare varje dag.

Områdeskarta, Minnesgärdsstråket.
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23. rastplats:
minnesgärdet

Vegetationstyp
Tallskog med inslag av lövträd
Markanvändning idag
Rastplats
CENTRUM
Badhusparken
Förslag
En ny sittplats, bredare stigar samt bättre Sjötorget
skyltning till platsen.

ODENSKOG
ODENSLUND

Karaktäristisk tallskogsvegetation.
Storsjöstråket

SÖDER

Viltstråket
Sikvägen
allsundsvägen
Frösö båtklubb
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Frösö strand

ODENSALA
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En kulle med tallvegetation växer intill
Storsjöstråket som har funktion som rastplats.
Det är en fin plats att stanna på för de som
besöker staden. Till skillnad från övriga delen av
Storsjöstråket är den här plasten mer skyddad av
trädenochbuskarnavilketgerentrevligaremiljö.
BeroendepåplanernafördetövrigaStorsjöstråket
är det svårt att säga vad den här platsen kommer
att ha för funktion i framtiden men tillsvidare kan
man förbättra platsen utifrån den funktion den
har idag.

Utsikt mot norr.
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strandområden-odensala

•
•
•

•
•
•

Kvalitéer
Del av stråk som löper hela vägen
från Lugnvik och Badhusparken
söderut mot Odensala.
Attraktivt läge i centrala delen av
staden med fantastisk utsikt.
Stora ytor ger stora möjligheter
för olika funktioner.

Tillgänglighet
På den lilla kullen finns några stigar som
används både av hundägare, motionärer
och de som stannar till vid rastplatsen. Dessa
skulle kunna breddas lite, något som skulle
göra en stor skillnad till platsen. Information
om rastplatsen skulle kunna finnas vid
Rådhusgatan.

Brister
Strora öppna ytor med stark vind.
Lång och enformig strandsträcka.
Strandskoning som ökar det 		
upplevda avståndet till vattnet.

Rekreativa värden
Idag finns bänkar och bord nere vid vägen,
även om det är mycket vackrare att sitta ett
slag upp på kullen på en befintlig platå och
se ut över sjön där man också är mer skyddad
mot vind.

Naturvärden
Det täta tallbeståndet är mycket vackert och
ger en stark karaktär åt platsen. Området
ligger på en kulle och ger en fin utsikt ut
över sjön och skapar en fin övergång till
grönområdet mot söder, Minnesgärdet.
Här finns övervägande tallvegetation men
även vissa inslag av lövvegetation främst i
buskskiktet. I fältfloran hittar man arter som
rödklöver, prästkrage, kråkvicker, blåklocka,
kärringtand och rallarros.

•
•

Förslag på möjliga åtgärder
Stigarna förtydligas för bättre
framkomlighet.
En sittplats byggs uppe på 		
kullen, med en liten skylt vid
parkeringen som visar vägen.

Rastplats med vackert läge vid Storsjön.
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Åkervägen
Fiskarvägen
Norra Frösön

strandområden-odensala
Jamtliområdet

24. minnesgärdet
Vegetationstyp
Park av blandtyp.
CENTRUM
Markanvändning idag
Badhusparken
Fritidsområde med sport- och
badmöjligheter.
Sjötorget
Förslag
En ny sittplats, bredare stigar samt bättre
skyltning till platsen.

ODENSKOG
ODENSLUND

Storsjöstråket

SÖDER
Fin badstrand med finkornigt grus.

Viltstråket
Sikvägen
allsundsvägen
Frösö båtklubb
Regnbågsvägen

STORSJÖN

Frösö strand

ODENSALA
Rastplats:
Minnesgärdet
Minnesgärdet
Söderskogen

Strandängen
0

500

1000 m

Söderskogen
Sjövändan

Minnesgärdet är ett område som tidigare har
varit belagt med ett antal fritidshustomter.
Detta syns tydligt på trädgårdsvegetationen
som fortfarande ramar in tomterna. Idag finns
ingen av dessa tomter kvar utan området
används istället som bad- och friluftsområde.
En större brygga finns vid stranden men är av
ganska dåligt skick.

•
På området finns utrymme för flera sportaktiviteter.

•
•
•
•

•
•

Väg ner mot tidigare strandtomt.
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Kvalitéer
Intressant rumsbildande 		
vegetationsstruktur.
Parkering och befintlig gc-väg
som ansluter.
Strand av god kvalité.
Populärt område för bad- och
sportaktiviteter.
Goda möjligheter finns för 		
att göra en handikappvänlig 		
badplats
Brister
Badbryggan i behov av 		
upprustning.
Dålig kontakt med stranden,
behov av en stig.

strandområden-odensala

Naturvärden
Området har en intressant utformning som
har sin grund i den gamla gårdsstrukturen.
Träd och buskar är mestadels planterade vid
tomtgränserna vilket skapar en intressant
rumsuppdelning. Den gör att man enkelt
kan hitta en avskiljd plats även om det skulle
vara en välbesökt dag. Här är övervägande
lövvegetation men det finns även inslag av
barrträd. Det skulle fungera bra att göra vissa
gräsytor till ängsytor för att skapa en större
variation. Ett förslag är att hålla ett par gräsytor
klippta, som klipps med tätare intervaller än
i dagsläget, och klippa resten som äng. Man
skulle även kunna gallra vegetationen vid
stranden på vissa ställen för att öppna upp
och skapa ett mer varierat uttryck.
Tillgänglighet
Området har ett bra läge och det faktum
att platsen utgör en del av ett större
promenadstråk gör platsen ännu mer attraktiv.
Här finns även möjligheter att parkera med
bil vilket gör att många kan nyttja området,
både stora som små. Vidare mot Odensala
går en stig alldeles vid strandkanten och som
är en mycket vacker promenad. Ett förslag är
att denna stig borde fortsätta i den här delen
av grönstråket och fram till badplatsen. De
befintliga vägarna som tidigare gått ned till de
gamla strandtomterna kan på så sätt ansluta
till stigen. Genom att öppna upp den kan man
på ett helt annat sätt uppleva strandmiljön på
området.

Rekreativa värden
Det här är en fin badplats, men förutom den är
stranden ganska stenig och svår att gå på och
själva strandsträckan som är badbar är inte så
stor men här finns plats för flera aktiviteter. Det
finns stora gräsytor med plats för sport och
lek samt en beachvolleybollplan. Området är
välbesökt och här finns möjlighet att göra plats
för fler aktiviteter. Sittplatser med bord samt
en allmän grillplats skulle tillföra platsen ett
större rekreationsvärde. En skylt i anslutning
till cykelvägen med karta och olika avstånd till
t.ex. Odensala cntrum skulle vara uppskattat. är
mycket bra med sportaktiviteter. Bryggan nere
vid stranden är av dålig kvalitet vilket borde
åtgärdas. I och med att den angörs ska den
göras handikappvänlig och ge möjlighet för
rullstolshindrade att kunna bada från denna.
Läs mer i avsnittet om handikappolicy.
Området är befriat från nedskräpning i
någon större utsträckning vilket är något som
bör upprätthållas även i framtiden.

Sittplatser vid vattnet visar att det det är uppskattat att
vistas vid stranden.

Förslag på möjliga åtgärder
•
Stigen vid sjön tydliggörs för
bättre framkomlighet.
•
Badbryggan rustas upp.
•
Gallring av vegetation i buskage
efter behov.
•
Sittgrupper med bord samt en
grillplats byggs på området.
•
Några gräsytor sköts som 		
ängsytor istället.
Vackert parkområde vid badstranden.
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Åkervägen
Fiskarvägen
Norra Frösön

strandområden-odensala
Jamtliområdet

25. söderskogen
Vegetationstyp
Lövvegetation med inslag av barrträd
CENTRUM
Markanvändning idag
Badhusparken
Fritidsområde med sport- och
badmöjligheter.
Sjötorget
Förslag
En ny sittplats, bredare stigar samt bättre
skyltning till platsen.

ODENSKOG
ODENSLUND

Storsjöstråket

SÖDER

Vackert skogsbestånd vid cykelvägen.

Viltstråket
Sikvägen
allsundsvägen
Frösö båtklubb
Regnbågsvägen

STORSJÖN

Frösö strand

ODENSALA
Rastplats:
Minnesgärdet
Minnesgärdet
Söderskogen

Strandängen
0

500

1000 m

Söderskogen
Sjövändan

Det här skogspartiet har en väldigt vacker
stig vid strandkanten som är mycket populär
som rekreationsstråk och används till allt
ifrån promenad- och joggingstråk till ridspår.
Skogspartiet angränsar till naturtreservatet
Odensalakärret i öster men järnvägen utgör
en barriär mellan områdena.

•
•
•
•
•

•
•
90

Kvalitéer
Vid stranden är skogen 		
variationsrik och gör stråket 		
intressant.
God kvalité på cykelväg och de
flesta stigarna.
Vacker stig vid vattnet.
Naturreservatet Odensalakärret
angränsar.
Vacker blomsterfägring på 		
banvall
Brister
Från cykelvägen är skogen tät och
man har ingen sikt mot vattnet.
Få sittplatser längs gång- och 		
cykelvägen.

strandområden-odensala

Naturvärden
Här finns stora naturvärden och kring stigen
vid vattnet har vegetationen en stor variation
så att den aldrig upplevs som tråkig. Höjdskillnaden till vattnet varierar också från en
mycket brant kant till mer utplanad. Detta i
kombination med vegetationen och utsikten
skapar en mycket intressant miljö. Gångoch cykelvägen kan däremot upplevas som
mer monoton eftersom vegetationen inte
förändras nämnvärt längs sträckan. Här kan
man på vissa ställen öppna upp så att man
kan skymta stranden. Dock får man inte
gallra för mycket utan det är kontrasterna
som gör det intressant. Mot stranden
nedanför Odensalakärret finns ett säreget
strandområde kallat “Kalkaren” med en brant
strandskärningdär kalkbleke fälls ut. Området
är den tredje Skogs- och naturpärlan längs
stränderna. En brygga kommer att anläggas
här. Här kan man stanna till för en picknick
och njuta av den säregna naturen och utsikten
över Storsjön.
Tillgänglighet
Det är ganska lätt att hitta till den nedre stigen
från vägen tack vare små stigar som går ned
från cykelvägen. Vissa av dessa skulle kunna
breddas något så man tydligt ser att de leder
ned till stranden. I övrigt är tillgängligheten
bra och stigen vid vattnet är av bra kvalité,
dock är det på många ställen rötter som
sticker upp vilket gör det svårt att färdas här
med t.ex. rullstol. Cykelvägen har inte samma
problem, men på många ställen här är skogen
tät så man inte kan se ned till vattnet, vilket
gör den något enformig.

Rekreativa värden
Sträckan är en av Östersunds vackraste
strandstråk. Dock finns det få ställen att sitta
och ta en paus på. En rastplats och några
bänkar på väl placerade ställen skulle vara ett
önskvärt inslag.

•
•
•

Förslag på möjliga åtgärder
Stigarna från gc-vägen ner till
stranden görs tydliga och
breddas.
Sittplatser med bord ordnas och
placeras ut på väl valda ställen.
Ett antal luckor gallras ned 		
mot vattnet för att göra gc-vägen
mer intressant.

2.

1 & 2. Strandområdet är varierat och
är både brant och flackt.
3. Stigen vid vattnet är av god kvalité.
1.

3.
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Åkervägen
Fiskarvägen
Norra Frösön

strandområden-odensala
Jamtliområdet

26. strandängen
Vegetationstyp
Ängsmark med buskinslag
CENTRUM
Markanvändning idag
Badhusparken
Fritidsområde med sport- och
badmöjligheter.
Sjötorget
Förslag
En ny sittplats, bredare stigar samt bättre
skyltning till platsen.

ODENSKOG
ODENSLUND

Storsjöstråket

SÖDER

Viltstråket
Sikvägen
allsundsvägen
Frösö båtklubb
Regnbågsvägen

STORSJÖN

Frösö strand

ODENSALA
Rastplats:
Minnesgärdet
Minnesgärdet
Söderskogen

Strandängen
0

Det är svårt att komma ned hela vägen till
stranden men utsikten från stigen är fantastisk.

500

1000 m

Söderskogen
Sjövändan

Här öppnar sig hela landskapet och man bjuds
på en storslagen vy ut över Storsjölandskapet.
Vegetationstypen är ängsmark med ett
fåtal buskage. Även här är järnvägen
upphöjd och banvallen översållas med en
otrolig blomsterprakt. Ovanför järnvägen
ligger ett område med kolonilotter och ett
bostadsområde som tillhör Odensala. Gångoch cykelvägen fortsätter också här och om
man vill kan man cykla upp genom en tunnel
till Odensala centrum. Cykelvägen fortsätter
sedan söderut mot Brunflo. Stranden är
brant och/eller smal och därigenom svår
att använda. Däremot finns även här en stig
nere vid vattnet som ger en närmre känsla till
vattnet.

•
•

Kvalitéer
Storslagna vyer utöver Storsjön.
Vacker blomsterprakt vid 		
banvallen.

•

Brister
Smal stig vid stranden som är
svår att gå på.
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strandområden-odensala

Naturvärden
Det öppna landskapet är något som kan vara
svårt att uppleva utan att det blir enformigt och
tråkigt men här gör det sig mycket bra mycket
beroende på utsikten. För att göra ängsytorna
mer artrika skulle dessa ytor kunna betas eller
slåttras under sensommaren. Banvallen har
en otrolig artrikedom och utgör ett mycket
vackert inslag.

Övergången mellan Söderskogen
och Strandängen.

Tillgänglighet
En spontan stig har uppstått som slingrar sig
nedför slänten och gör platsen mer tillgänglig.
Utan den skulle landskapet kännas väldigt
oåtkomligt. Dock är stigen smal och lite svår att
gå på, gc-vägen däremot är i bra skick. Genom
att göra strandstigen bredare, eventuellt med
stenmjölsbeläggning kan man ta sig närmre
stranden och ta del av landskapet som man
till viss del hamnar utanför när man går längs
cykelvägen.
Rekreativa kvalitéer
Själva stranden har inte så stora kvalitéer
just här men det är hela landskapet som gör
området så speciellt. De buskar och träd som
finns blir väldigt viktiga element och de hälper
till att skapa rumslighet och ge området en
mer mänsklig skala. De utgör också viktiga
blickfång i det annars så öppna landskapet.
Platsen lämpar sig bra att ta en promenad
eller joggingtur på. Man kan hitta en liten plats
vid vattnet att slå sig ner på, även här skulle
det kunna finnas en bänk med en passande
utformning vid vattnet.

•
•
•

Förslag på möjliga åtgärder
Stigen görs bredare och beläggs
eventuellt med stenmjöl.
Sittplatser placeras vid vattnet.
Ängen slåtterhävdas på 		
sensommaren för en större 		
blomsterprakt.
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Vid banvallen finns en artrik flora.

Åkervägen
Fiskarvägen
Norra Frösön

strandområden-odensala
Jamtliområdet

27. sjövändan
Vegetationstyp
Ängsmark med buskinslag
CENTRUM
Markanvändning idag
Badhusparken
Fritidsområde med sport- och
badmöjligheter.
Sjötorget
Förslag
En ny sittplats, bredare stigar samt bättre
skyltning till platsen.

ODENSKOG
ODENSLUND

Storsjöstråket

SÖDER

Viltstråket
Sikvägen
allsundsvägen
Frösö båtklubb
Regnbågsvägen

STORSJÖN

Frösö strand

ODENSALA
Rastplats:
Minnesgärdet
Minnesgärdet
Söderskogen

Strandängen
0

500

1000 m

Söderskogen
Sjövändan

1.

Lite norr om Odensalabäcken ligger en udde
som utgör en mycket bra badplats. Här är
sanden fin och området är barnvänligt. Det
finns också plats att ställa bilen på. Platsen
ligger skyddad från stigen och här har man
sol hela dagen.

•
•

Kvalitéer
Storslagen vy ut över Storsjön.
Finkornigt grus ger fina 		
badmöjligheter.

•
•

Brister
Det kan vara svårt att hitta hit.
Ingen sittplats i anslutning till
stranden.

2.

1 & 2. Utsikt ner mot vattnet från
järnvägen.
3. Badplatsen är av mycket god
kvalité med finkornigt material,
bild mot söder.

3.
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strandområden-odensala

Naturvärden
Även här sträcker sig det öppna landskapet
med sin ängsvegetation. Se strandängen.
Stranden är finkornig och det här är ett
barnvänligt område. Utsikten är fin och man
ser långt, både mot Vallsundsbron och längre
söderut.
Tillgänglighet
Hit tar man sig lättast genom att köra ned
växthusvägen och sedan höger efter tunneln.
Det finns bilväg ända ner till stranden samt
plats att parkera med bil. Platsen kan vara svår
att hitta och det skulle kunna sitta en skylt vid
cykelvägen ovanför att det finns en badplats
här.
Rekreativa värden
Som en länk i det grönstråk som löper
från Minnesgärdet utgör platsen ett fint
utflyktsmål. Stranden består av grus med fin
kvalité och är en av de finare badstränderna i
Östersund. Platsen är i sig väldigt vacker och
behöver inte tillföras så mycket, men ett par
bänkar och bord kan vara bra som fikaplats
för badgästerna.

•
•

Förslag på möjliga åtgärder
Bord med sittplatser placeras ut.
Skylt vid cykelvägen sätts upp.

Panoramafoto mot norr.

95

Bilväg till området.

BÖLE & KNYTTA
LUGNVIK

NORR

KARLSLUND

HORNSBERG
CENTRUM
KÖRFÄLTET
ODENSLUND
VALLA
SÖDER

ODENSALA

BÖLE
KNYTTA

0
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Idag har strandområdet vid Böle/Knytta
ingen detaljpplan, dock är en sådan under
utarbetning. Detta gör att det idag inte finns
någon indelning för park- och naturmark.
Karaktäristiskt för området är åkerlandskapet
som breder ut sig över de böljande höjderna.
Här finner man också skogspartier som bryter
av och skapar rumslighet i det annars öppna
landskapet. Mot söder, bort från stranden, kan
man hittar man också större skogsområden.

Fin utsikt från bilvägen.

Naturvärden
Här finns några skogspartier lämnade mellan
tomterna likt vilket påminner om Frösön.
Åkermark löper ofta ned ända mot stranden
där en smal trädremsa lämnats mot sjön. Dessa
är så smala att det inte finns någon plats att
förflytta sig längs med stranden. Dessa partier
har mer värde som utblickar från bilvägen.

Vegetationen vid stranden är
tät och svårigenomtränglig.
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strandområden - böle & knytta

Tillgänglighet
Campingområdet Sandviken skiljer sig från
den övriga landskapsstrukturen och här
finns ett större strandparti som är öppet för
allmänheten. Här finns goda möjligheter
att ta sig ned till stranden och här finns även
en större brygga för bad och fiske där också
Thomée lägger till.
I övrigt är det svårt att ta sig ned till
stranden här och skogspartierna är täta. Med
andra ord är strandområdet inte tillgängligt
i dagsläget. Vid ett ökat bostadstryck och
en ytterligare utbyggnad av Böle/Knytta bör
dock dessa områden tas tillvara likt modellen
för Östersund/Frösön. En kompletterande
undersökning angående strandområdet här
kan tas upp efter färdigställd detaljplan.

Förslag på möjliga åtgärder
Vid framtida planläggning säkerställs de resterande grönytorna
som naturmark så att de i 		
framtiden kan utgöra viktiga
släpp ned mot stranden.
Låt campingområdet fortsätta
vara en rekreativ samlingsplats
för allmänheten.

•

•

Rekreativa värden
De rekreativa värdena vid campingområdet
är stora och man har en gedigen utsikt över
Storsjön. De övriga områdena har i dagsläget
värde som utblickar från bilvägen och som
rumsbildande trädvolymer. Dessa områden
kan dock tänkas få en viktig funktion vid en
eventuell utbyggnad av Böle/Knytta.
Campingområdet vid Sandviken har stora rekreativa
värden.
Ofta lämnas en smal remsa mellan åkermark och
strand.
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slutsatser

98

slutsats-badstränder

badstränder
Flera förslag har inkommit gällande önskemål
om utvecklande av en central badstrand, vilket
också till en del har legat till grund för detta
projekt. Efter inventeringen av Östersunds
strandområden kan man konstatera att det
i huvudsak finns tre lämpliga områden som
skulle kunna vara aktuella för detta ändamål.
De tre områdena är Frösö Strand, Göviken och
Minnesgärdet.

Göviken

Frösö Strand
Välbesökt område med en befintlig park som
också ansluter till Mjällestigen. Frösö Strand
har en god kontakt med centrala Östersund
vilket är en stor kvalité.
Här finns en handikappvänlig brygga som
används för fiske. En befintlig badvik finns i
anslutning till brygan med ett vindskydd som
dock är i dåligt skick och bör bytas ut. Området
bör även rensas från skräp och klotter. I övrigt
har stranden ett bra söderläge och är inte
utsatt för någon starkare vind. Gruset är inte
lika finfördelat här som i Göviken och skulle
behöva sorteras från stora stenar. Området
saknar också parkeringsmöjligheter för ett
större besökarantal vilket måste lösas vid en
vid en eventuell utbyggnad.

Frösö strand

STORSJÖN
Minnesgärdet
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Frösö Strand
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slutsats-badstränder

Göviken
Området är en naturlig vik norr om Östersund.
Här finns finkotnigt grus och ett skogsbälte
som delar av området från Lugnviksvägen.
Här finns även en anslutande parkering och
igenväxta stigar som skulle kunna klippas
upp igen för att knyta kontakt med Sjöängen.
Stranden vänder sig mot väster och drabbas
av stark vind, läget ger också begränsat antal
soltimmar. Här finns en pir som används
som båtisättningsplats som idag ger ett
tråkigt intryck på området, men skulle kunna
utvecklas till en badbrygga.

Göviken

Minnesgärdet
Populärt område med anslutande naturstig
som fortsätter hela vägen till Odensala. Här
finns stora grönytor med kvartersstruktur som
skapar intressanta rumsbildningar. Här finns
även en mindre badvik av god kvalité. Resten
av stranden är belagd med större stenar och
därför inte så badvänlig. Här finns även en
badbrygga som dock är i beov av renopvering.
En befintlig volleybollplan finns också här
liksom goda parkeringsmöjligheter.

Minnesgärdet
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slutsats - handikappolicy

handikappolicy
TILLGÄNGLIGHET FÖR
FUNKTIONSHINDRADE

TECKENFÖRKLARING
Handikappvänligt
område, små
åtgärder krävs

Hagelbyn
Semsån

Ej handikappvänligt
idag, topografiska
möjligheter finns att
utveckla platsen

Sjöängen

Persudden
Åkervägen
Fiskarvägen
Norra Frösön

Topografiskt svårt att
handikapanpassa

Göviken
Jamtliområdet

Små rekreativa
värden

Hornsbergsparken
Badhusparken

Sjötorget

Härke
Vallsundet

Viltstråket
Sikvägen
Vallsundsvägen
Frösö båtklubb
Regnbågsvägen

Frösö strand

Storsjöstråket

STORSJÖN
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Man brukar räkna med att ungefär en tiondel
av Sveriges befolkning har mer varaktiga och
omfattande funktionshinder. Utöver dessa
tillkommer en större grupp som har nedsatt
funktion på grund av ålder och tillfälliga
funktionshinder till exempel på grund av
olycksfall.
I Östersund är stor del utav strandområdena svåråtkomliga på grund av
topografin. Vissa platser är enklare att göra
tillgängliga för funktionshindrade och andra
områden har en bra tillgänglighet redan i
dag. Det finns ingen given stadsbadstrand
idag men det finns önskemål om att utveckla
en sådan plats. En sådan allmän badplats
skall naturligtvis vara tillgänglig för alla.
Att lösa tillgängligheten för personer med
funktionshinder är därför en viktig fråga vid
utvecklingen av en sådan plats.
Övriga strandområden som kan vara aktuella
att förbättra kan utläsas från kartan.

Handikappvänligt område vid Vallsundsbron.
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I en tillgänglighetsplan från Nykvarns
Kommun beskrivs utformning av utemiljö
enligt följande:
HANDIKAPPARKERINGSPLATSER skall finnas i
omedelbar anslutning till badplatsen.
OMKLÄDNINGSHYTT OCHTOALETT anpassade
för personer med funktionshinder skall finnas
på badplatsen.
FÖRFLYTTNINGSVÄG mellan parkeringsplats,
omklädningshytt och badplats (vattenbryn)
skall finnas och ska vara jämn, hårdgjord och
har en lutning på max 1:50.
RAMP krävs för att ta sig ut i vattnet med
rullstol. Ett alternativ är en betongramp
försedd med ledstång på båda sidor. Rampen
får luta maximalt 1:20 och skall ha en bredd
på minst 0,9-1 meter. För personer med
gångsvårigheter behövs handledare som är
lätta att greppa om, placerad på en höjd av
0,9 meter. För barn krävs en kompletterande
handledare på 0,7 meters höjd.

Öka tillgängligheten till strandområdena för alla.

BRYGGOR ska vara så stabila som möjligt
eftersom gungning är mycket besvärande för
personer med funktionshinder, varför fasta
bryggor är bäst. Om bryggan skall användas
som badbrygga bör avståndet mellan brygga
och vattenyta vara litet för att underlätta
förflyttningar i och ur vattnet. Om flytbryggor
används ska dessa vara L-formade eftersom
den formen är minst känslig för vågrörelser.
Bryggans storlek beror bland annat
på om det ska vara möjligt att vända med
rullstol på bryggan och i så fall med vilken
typ av rullstol. En brygga skall ha en bredd på
minst 1,8 meter med brädor lagda vinkelrätt
mot gångriktningen. Räcke skall finnas längs
bryggan på en höjd av 0,9 meter samt en
avvisare på 0,4 meters höjd. Kontrastmarkering
av bryggans kanter krävs för att synsvaga
personer ska uppmärksamma dem. 			
Bryggan ska vara utrustad med en
trappa med handledare på bägge sidor så att
personer med gångsvårigheter kan ta sig ned
till vattnet. Handledarna placeras på två olika
höjder; 0,9 och 0,4 meter. Avståndet mellan
handledarna skall vara 0,6 meter för att det ska
vara möjligt att använda båda handledarna
samtidigt. Trappans första och sista steg ska
vara kontrastmarkerat. Invid trappan är det
lämpligt att placera en sittbänk.
YTMATERIAL bör anpassas så att risk för halka
ej uppstår. Vid bedömning av om halkrisk
förelägger bör särskilt lutande ytor och ytor
utsätts för fukt, väta och nedisning beaktas. I
utrymmen där man vanligtvis vistas utan skor
bör ytmaterialets egenskaper anpassas till
detta.
BYGGNADER som uppförs på kommunens
offentliga platser och som är avsedda att
kunna användas av allmänheten på olika sätt
skall vara anpassade så att de är tillgfängliga
för personer med funktionshinder.
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kvalitetsanalys

Se förstoring, bilaga nr. 6.

Genom att sammanställa informationen
som erhållits vid inventeringarna kan vi få
en helhetsbild över hur situationen ser ut
vid Östersunds stränder. Det är viktigt att
undersöka kvalitén på de grönområden som
finns, eftersom det är stor skillnad mellan
kvalitet och tillgång. Generellt har Östersund
stora sammanhängande strandområden men
ofta med få rekreativa kvalitéer. Genom en
kvalitetsanalys kan vi på ett enkelt sätt se var
vi behöver sätta in åtgärder.

TECKENFÖRKLARING
Klass I
Stora kvalitéer. Inga eller få
åtgärder krävs.
Klass II
Relativt stora kvalitéer. Vissa
åtgärder bör genomföras för att
höja de rekreativa värdena.
Klass III
Stor potential men kräver mer
omfattande åtgärder för att höja
de rekreativa värdena.

KLASSIFICERING
I vår bristanalys har vi jämfört platsernas
natur- och kulturvärden, värden för rekreation
och friluftsliv samt tillgängligheten.
Med tillgänglighet har vi utgått ifrån hur man
kan röra sig på platserna och hur väl man
kan ta del av den strandmiljö som erbjuds.
Detta innefattar befintligt skick på gång- och
cykelstigar, topografi samt allmän utformning
av platsen. Områdena har värderats från dessa
aspekter och sedan delats in i 5 kvalitetsklasser
där klass 1 har stora kvalitetsvärden och klass
5 har låga värden.

Klass IV
Områden som är svåra att
utveckla ytterligare. Kan bero på
områdenas funktion i dagsläget,
topografiska svårigheter och/eller
områdenas knappa yta.
Klass V
Stora brister i dagsläget vilket
kräver större åtgärder för att öka
de rekreativa värdena.
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Naturvärdesinventering
Vid inventeringen av strandområdena har
en översiktlig indelning i vegetationstyper
utförts. Därefter har områdenas naturvärden
bedömts. Bedömningen gäller för de
förhållanden och med den kunskap
som var känd vid inventeringstillfället.
Naturvärdesinventeringen har främst inriktats
på att hitta särskilt viktiga miljöer (biotoper),
och inte förekomster av enskilda arter. Nedan
ges exempel på några sådana viktiga miljöer.
•
•
•
•

Särskilt artrika naturmiljöer och 		
områden med hotade eller sällsynta
arter.
Välbevarade vegetationstyper.
Naturskogsartade skogsbestånd.
Kulturmarker med intressant flora- 		
eller fauna.

Tillgänglighet
Tillgänglighet kan definieras som den lätthet
med vilken man kan tillgodogöra sig stadens
gröna miljöer. Det finns flera områden som
redan idag är tillgängliga eller med enkla
medel skulle kunna göras tillgängliga för fler
människor.
Bland de faktorer som inventeras är
stigars sträckning, beläggning och lutning,
skyltar, angöringar, bänkar m.m. Här har vi
valt att inte behandla handikappaspekten
som behandlas i ett separat kapitel.
Rekreativa värden
En skogsdunge fylld av fågelsång har högre
rekreativt värde än enbart en skogsdunge.
Rekreation betyder vederkvickelse, vila,
tillfrisknande och att hämta ny kraft både
fysiskt och mentalt. Rekreation kan röra
sig i olika skalor. Från den organiserade
bandymatchen,
som
kräver
speciell
utrustning och anläggning, till en promenad
runt kvarteret eller att kunna se en vacker
blommande buske utanför huset.
Rekreation kan också handla om
rekreation för ögat. Man behöver inte alltid
vistas i ett område för att uppleva det. Det
man upplever från sitt fönster och bilrutan
kan också ha stor betydelse.
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sammanställning
PLATS

ANVÄNDNING

FÖRSLAG

Härke

Mark avsatt som
Den allmänna marken görs
natur i anslutning till
tillgänglig och de rekreativa
tomtmark.
värdena förbättras.
Badplats med
Förstärka platsens befintliga
Vallsundet
tillhörande
värden samt skapa kontakt med
parkering.
angränsande naturstigar.
Nedre
Lucktomt med liten En badbrygga för allmänt bruk
Vallsundsv.
badplats.
angörs.
Viltstråket
Lucktomt med
Ingen ytterligare förändring.
minder skogsparti
Området sköts så att befintlig
och badstrand.
karaktär bibehålls.
RegnbågsLucktomt med
Upprustning av grillplats samt
vägen
badstrand,
förbättring av gångväg ner till
vindskydd och
stranden.
grillplats.
Sikvägen
Outnyttjat
Utveckla området till en
grönområde med
bostadspark.
båtisättningsplats.
Frösö
Outnyttjat
Avgränsning av båtklubben
båtklubb
grönområde med samt anläggning av fiskebrygga
ruderatkaraktär.
i anslutning till pir.
Rekreationsområde
Förbättra
Frösö Strand
med möjlighet
parkeringsmöjligheter, skyltar
till bad, fiske och
samt klottersanering.
promenad.
Frösöstråket
Belysning oc förbättring
Gång- och cykelstråk
av gång- och cykelvägens
beläggning. 			
Hornsbergsparken
Frösö
båthamn
Hagelbyn

Båtplatser
Lugnvik
Persudden
Sjöängen

Öppen park som
Förbättra och utveckla
del av gång- och
innehållet och rumsligheten för
cykelstråk samt plats att öka de rekreativa värdena.
för idrottsaktiviteter.
Hamnverksamhet
Förbättra framkomligheten
samt bostadspark
och variationen för att öka
upplevelsevärdet.
Lucktomt
Befintlig stig
med mindre
ner till stranden breddas.
skogsbestånd
Området bör rensas från skräp
och bråte.
Vegetationen gallras
Utsikt från bilvägen Upprustning av bryggor samt
samt förvaring av
slåtter av ängsytor.
mindre fritidsbåtar.
Rekreationsområde Området städas kontinuerligt
med skogsparti och
och grillplatserna förbättras.
grillplatser.
Öppen bostadspark
Öka kontakten med Storsjön
med lekplats och
och ge området en mer
cykelbana.
ingående gestaltning.
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II

II

SIDA
30-33
34-37

IV

38-39

I

40-41

II
III

IV
I
V

II

II
II

IV

42-43

44-45
46-47
48-51

52-53

54-57

58-59
62-63

64-67

II

68-69

III

70-71

PLATS

ANVÄNDNING

FÖRSLAG

KVALITETSKLASS

SIDA

Göviken

Grönområde med
badstrand.

II

72-73

“Jamtli”
området

Temporär
campingplats med
ruderatkaraktär.

Gallring av vegetation,
breddning av stigar samt
kontinuerlig skräprensning.
Förlängd gångväg och
trädrad vid stranden. Gc-väg
hålls öppen vid en eventuell
utbyggnad av Jamtli.
Förnyelseprogram är under
utarbetande.

V

76-77

I och II

78-79

Badhus
parken

Stadspark samt
hamn-område
med parkering.
Anslutande länk till
Storsjöstråket.
Storsjöstråket
Transportstråk
med gles
företagsverksamhet.
Rastplats:
Rastplats med
Minnesgärdet mindre skogsparti.
Minnesgärde
stråket

Park- och
fritidsområde
med sport- och
badmöjligheter.

Söderskogen

Skogsparti med gcväg och naturstig.

Strandängen

Öppet
promenadstråk.
Badplats

Sjövändan

Hela sträckan bör behandlas
som en länk mellan centrum
och Minnesgärdet.
Ny sittplats, breddning av
stigar samt bättre skyltning till
platsen.
Upprustning av stigar och
brygga samt tillägg av
sittgrupper.

V

80-81

II

86-87

I

84-85

Gallring av vegetation, ny
anslutande järnvägsövergång
till Odensalakärret, breddning
av stigar vid behov samt tillägg
av sittplatser.
Förbättring av gångstigar.

II

92-93

Sittgrupper placeras ut.

I

94-95
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