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Sammanfattning 

 

Östersunds kommun har tagit fram ett förslag på detaljplan för Betongen 1 m.fl. i den 

östra delen av Östersund, i anslutning till väg E14/E45.  Syftet med detaljplanen är att 

skapa de planmässiga förutsättningarna för att förbättra infarten till Hagvägen samt att 

avlasta cirkulationsplats Odenskog. I samband med detta ska också Betongen 1 samt 

del av Odensala 14:1 planläggas för sällanköpshandel med tillhörande service. Inom 

fastigheten Betongen 1 finns idag en betongstation som kommer att rivas och ersättas 

på annan plats.  

 

Den här miljökonsekvensbeskrivningen beskriver de effekter och konsekvenser som 

detaljplanens genomförande kan antas medföra på den fysiska miljön med ett 

tidsperspektiv på cirka 15–20 år. Konsekvenserna av planförslaget ska jämföras med 

konsekvenserna av ett så kallat nollalternativ, om planen inte blir av. Syftet med 

miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i arbetet så att en hållbar utveckling 

främjas, samt att ge beslutsfattare underlag som möjliggör ökad miljöhänsyn och 

bättre beslut utifrån miljösynpunkt. 

 

Planförslagets påverkan på omgivningen är till följd av ökade mängder trafik såsom 

utsläpp av föroreningar till luft och vatten samt trafikbullerpåverkan. Även stads- och 

landskapsbild samt naturmiljö påverkas av planförslaget. 

 

Både planförslaget och nollalternativet bedöms medföra liten negativ konsekvens på 

luftkvalitet. De negativa konsekvenserna för luftkvaliteten till följd av planförslaget 

bedöms sammantaget bli små i och med att MKN fortfarande underskrids med 

marginal. 

 

Miljöaspekten dagvatten bedöms få positiva konsekvenser av planförslaget, förutsatt 

att åtgärder för rening och fördröjning vidtas. Nollalternativet innebär att 

markanvändningen kommer att vara oförändrad, vilket medför en fortsatt påverkan på 

dagvattnet från betongstationen och konsekvens bedöms som Liten negativ – påtaglig 

negativ. 

 

För påverkan på stads- och landskapsbilden är effekten påtaglig negativ eftersom 

handelsområdet kommer kunna skymtas mellan träden. Då landskapet redan präglas 

av vägar och av storskalig bebyggelse bedöms det ha ett lågt värde och konsekvensen 

blir därmed liten negativ-påtagligt negativ. Ingen förändring av planområdet sker i 

nollalternativet vilket innebär att betongstationen ligger kvar. Betongstationen utgör 

ett visuellt påtagligt inslag i stads- och landskapsbilden med sin höjd över omgivande 

landskap. Eftersom landskapets känslighet bedöms vara liten blir konsekvensen av 

nollalternativet liten negativ - påtaglig negativ. 

Naturmiljön bedöms ha ett påtagligt värde till följd av de naturvärdesobjekt av 

betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på kommunal nivå som påträffades i 

inventeringen. En påtaglig negativ effekt bedöms till följd av genomförandet av planen 

då skogsmark och ev. småvatten kommer att tas i anspråk, och livsmiljöer för djur och 

växter kommer att påverkas negativt i och med att de förändras eller försvinner helt i 

planförslaget. Även nollalternativet kan innebära att naturmiljön tas i anspråk då det 

finns skog att ta i anspråk för att möjliggöra industri i den idag gällande detaljplanen. 

Gällande detaljplan medger däremot inte att mark kan tas i anspråk i samma 

utsträckning som planalternativet. Nollalternativet bedöms därmed ge liten effekt 

vilket leder till att konsekvensen blir liten negativ – påtaglig negativ.  

Kommenterad [A1]: Stycket kan komma att uppdateras till följd 

av att samrådssynpunkter beaktas. Det finns underlag med 
emissionsfaktorer och mätdata som konsulten inte fått ta del av. För 

att öka bedömningens säkerhet behöver underlagen tas hänsyn till. 
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Både vid genomförande av planen och vid nollalternativet bedöms miljöaspekten buller 

medföra en liten negativ konsekvens.  Baserat på  beräkningar överskrids riktvärden 

för buller vid delar av förskolegården i liknande omfattning i båda scenarierna. 

Trafiken som helhet bedöms ha ett högt värde med hög känslighet till följd av 

närheten till riksintresse för kommunikationer (väg E14, väg E45 och Stuguvägen) samt 

Hagvägens tillfart i trafikplats Odenskog. En påtaglig negativ konsekvens bedöms till 

följd av nollalternativet (prognosår 2040). Ingen/obetydlig konsekvens bedöms som 

följd av planförslaget eftersom genomförande av föreslagna åtgärder kan förbättra 

trafiksituationen något.  

Sammanfattning av bedömda konsekvenser för planförslaget och nollalternativet: 

Miljöaspekt Planförslag Nollalternativ 

Luftkvalitet Liten negativ konsekvens Liten negativ konsekvens 

Dagvatten Positiv konsekvens Liten negativ – påtaglig 

negativ konsekvens 

Stads- och landskapsbild Liten negativ – påtaglig 

negativ konsekvens 

Liten negativ – påtaglig 

negativ konsekvens 

Naturmiljö Påtaglig negativ 

konsekvens 

Liten negativ – påtaglig 

negativ konsekvens 

Buller Liten negativ konsekvens Liten negativ konsekvens 

Risk kopplat till trafik Ingen/obetydlig 

konsekvens 

Påtaglig negativ 

konsekvens 

 

Planens bedöms inte medföra någon påtaglig skada på något av riksintressena E14 och 

E45. Planförslaget bedöms inte heller medföra försämrade möjligheter att uppnå 

uppsatta miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster förutsatt att föreslagna 

åtgärder avseende dagvattenhantering vidtas. Miljökvalitetsnormer för luft bedöms 

klaras med marginal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommenterad [A2]: Meningen kan komma att uppdateras till 

följd av att samrådssynpunkter beaktas. Det finns underlag med 

emissionsfaktorer och mätdata som konsulten inte fått ta del av. För 

att öka bedömningens säkerhet behöver underlagen tas hänsyn till. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Östersunds kommun har tagit fram ett förslag på detaljplan för Betongen 1 m.fl. i den 

östra delen av Östersund, i anslutning till väg E14/E45.  Syftet med detaljplanen är att 

skapa de planmässiga förutsättningarna för att förbättra infarten till Hagvägen samt att 

avlasta cirkulationsplats Odenskog. I samband med detta ska också Betongen 1 samt 

del av Odensala 14:1 planläggas för sällanköpshandel med tillhörande service. Inom 

fastigheten Betongen 1 finns idag en betongstation som kommer att rivas och ersättas 

på annan plats. 

  

Planområdet gränsar mot Stuguvägen i norr, Hagvägen i sydöst och Körfältsvägen i 

väster. En översiktsbild som visar planområdets placering ses i Figur 1.  

 

Gällande detaljplan för Betongen 1 tillåter industriändamål.  

Den del av Odensala 14:1 som berörs av planförslaget är idag planlagd som parkmark.  

 

Östersunds kommun har bedömt att detaljplanen behöver genomgå en strategisk 

miljöbedömning och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) därför behöver tas fram.  

 

Det har tidigare gjorts utredningar av geoteknik, markföroreningar och 

naturvärdesinventering. Under detaljplanearbetet görs det även en dagvattenutredning, 

trafikanalys och bullerutredning. Dessa utredningar samt övriga utredningar som är 

relevanta för miljöbedömningen har utgjort underlag för denna MKB.  

 

 

Figur 1: Översiktsbild som visar planområdets ungefärliga placering i Östersund 
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1.2 MKB I PLANPROCESSEN  

När en kommun upprättar eller ändrar en detaljplan ska kommunen enligt miljöbalken 

göra en miljöbedömning av planen om dess genomförande kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter 

i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas. Om detaljplanen 

bedöms kunna medföra en betydande miljöpåverkan ska en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. En väl integrerad MKB-process skapar 

därmed förutsättningar för minskad miljöpåverkan. 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen upprättas och samråds tillsammans med detaljplanen. 

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande, vilket innebär att 

miljökonsekvensbeskrivningen och övriga planhandlingar finns tillgängliga för 

granskning vid två tillfällen under planprocessen.  

2 AVGRÄNSNING OCH METOD 

2.1 AVGRÄNSNING AV MILJÖASPEKTER 

Östersunds kommun har genomfört en undersökning om betydande miljöpåverkan. I 

kommunens undersökning motiveras behovet av att göra en strategisk 

miljöbedömning med att: 

 

Genomförandet av planen förväntas öka person- och godstransporter till och från 

planområdet. Den ökade trafiken kan medföra ökat buller, försämrad luftkvalitet och 

en ökad risk för olyckor. Genomförandet av detaljplanen innebär en markant påverkan 

på stads- och landskapsbild. Dagvattenhanteringen bedöms behöva förstärkas då 

planen medför att områden som idag utgörs av grönytor kommer att hårdgöras. 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen har därför kommit att avgränsas till följande 

miljöaspekter: 

• Luftkvalitet 

• Dagvatten 

• Stads- och landskapsbild 

• Naturmiljö 

• Buller 

• Risk kopplat till trafik 

Dessutom beskrivs och bedöms planens påverkan på miljön under byggskedet samt 

påverkan på riksintressen. 

 

Frågan om alternativa lokaliseringar anses vara utredda i Östersunds översiktsplan, 

och behandlas inte i denna MKB. Området förutsätts vara sanerat från 

markföroreningar när detaljplanen genomförs, och bedömning av planens effekt på 

områden för förorenad mark har därför uteslutits ur miljöbedömningen.  

2.2 AVGRÄNSNING I TID 

Miljökonsekvenserna har avgränsats till att bedömas längst till och med att 

genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. 

2.3 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING 

Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas till detaljplaneområdet och till de delar av 

närområdet som berörs av förändrade trafikmängder till och från detaljplaneområdet.  
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2.4 METOD FÖR KONSEKVENSBEDÖMNING. 

Bedömning av miljökonsekvenserna till följd av planens genomförande har utgått från 

det berörda områdets förutsättningar och värde samt bedömd omfattning av 

störningen eller ingreppet (påverkan). 

 

Bedömningen av miljökonsekvenserna görs i tre steg:   

Steg 1 – Bedömning av områdets förutsättningar och värden. Steg 1 besvarar hur 

känsligt/tåligt området är för påverkan och förändringar.  

Steg 2 – Bedömning av störningen eller ingreppets omfattning (påverkan) och effekt.  

Steg 3 – Bedömning av betydelsen av effekten/påverkan utifrån områdets känslighet 

(Steg 1 och steg 2 vägs samman) 

 

Om en aspekt i ett område med högt värde påverkas i stor omfattning innebär det stor 

negativ konsekvens. En liten påverkan på ett område med litet värde innebär små 

negativa konsekvenser. Positiva konsekvenser kan uppstå om inverkan på ett område 

är positiv. Om planens genomförande inte bedöms få någon effekt på aspekten, blir 

det inte heller någon konsekvens. 

 

Områden med stora värden är till exempel riksintressen eller andra intressen som 

gäller på EU-nivå, såsom Natura 2000-områden eller överskridande av 

miljökvalitetsnormer. Områden med måttliga värden utgörs av regionala och större 

kommunala intressen. Områden med låga värden är områden med lokala och mindre 

kommunala intressen.  

 

Effekten, vilket är beroende av omfattningen och varaktighet av påverkan som planen 

antas medföra för respektive miljöaspekt har bedömts på en skala: stor – måttlig – 

liten – positiv – ingen, Fel! Hittar inte referenskälla.. 

 

Konsekvenserna har sedan bedömts utifrån en sammanvägning av värdet och effekten 

av påverkan. Bedömningarna av påverkan och konsekvens har gjorts i förhållande till 

nollalternativet. 

 

Tabell 1 Bedömningsmetodiken i miljökonsekvensbeskrivningen 

Värde/känslighet 

och effekt 

Stor negativ 

effekt 

Påtaglig negativ 

effekt 

Liten negativ 

effekt 

Ingen/obetydlig 

effekt 

Positiv 

effekt 

Högt värde/hög 

känslighet 

Stor negativ 

konsekvens 

Påtaglig negativ-

stor negativ 

konsekvens 

Påtaglig 

negativ 

konsekvens 

I
n
g
e
n
/
o
b
e
t
y
d
l
i
g
 
k
o
n
s
e
k
v
e
n
s
 

P
o
s
i
t
i
v
 
k
o
n
s
e
k
v
e
n
s
 

Påtagligt 

värde/påtaglig 

känslighet 

Påtaglig 

negativ-stor 

negativ 

konsekvens 

Påtaglig negativ 

konsekvens 

Liten negativ 

– påtaglig 

negativ 

konsekvens 

Litet värde/låg 

känslighet 

Påtaglig 

negativ 

konsekvens 

Liten negativ - 

påtaglig negativ 

konsekvens 

Liten negativ 

konsekvens  

Inget/obetydligt 

värde 
Ingen/obetydlig konsekvens 
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3 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 PLANOMRÅDET  

Planområdet ligger ca 2 km öster om Östersunds centrum i direkt anslutning till 

Odenskogs cirkulationsplats och omfattar fastigheten Betongen 1 samt delar av 

Odensala 14:1 (se Figur 2). Området är ca 13,8 hektar stort och är idag 

industriverksamhet samt parkmark. Betongen 1 består till stor del av hårdgjorda ytor, 

ett antal industribyggnader i olika höjd samt flera sedimentationsbassänger. I området 

finns flera större ytor med olika typer av träd, klippta gräsytor och dagvattendamm. 

 

 

Figur 2 Planområdet, områdets vita gräns överensstämmer inte helt med plankartan. 

3.2 PLANOMRÅDETS OMGIVNINGAR 

Planområdet angränsar i sydväst till stadsdelen Körfältet med flerfamiljshus samt 

Mosippans förskola i planområdets direkta närhet som kan ses i Figur 3. Norr om 

planområdet finns villaområdet Erikslund. Planområdet angränsar i sydost till 

Odenskogs industriområde.  

 

 
Figur 3 Planområdets omgivningar 

Odenskogs 
trafikplats 

E14/E45 

605 

87 

Körfältet 

Mosippans 
förskola 

Odenskogs 
industriområde 

Erikslund 
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3.3 RIKSINTRESSEN OCH ÖVRIGA SKYDDADE OMRÅDEN 

Inom planområdet saknas utpekade riksintressen. I angränsning till planområdet finns 

väg E14 samt väg E45 som bägge är av riksintresse för kommunikationer (MB 3 kap 

8§). Enligt vägarnas generella funktionsbeskrivning är de av både särskild nationell och 

internationell betydelse då de ingår i både det nationella stamvägnätet fastställt av 

riskdagen och EU:s utpekade nätverk för transporter, TEN-T (Trafikverket, 2022).  

 

Väg 605 utgör viktig förbindelse till riksintresset Åre Östersund Airport och är 

rekommenderad väg för transporter med farligt gods. (NVDB 2009). 

 

I området saknas registrerade forn- eller kulturhistoriska lämningar. 

 

De västra och sydöstra delarna av planområdet ligger inom Minnesgärdets 

vattenskyddsområdes (Naturvårdsverket, 2022). 

3.4 NATURMILJÖ 

Området är starkt präglat av den industri som bedrivs idag och är tydligt fragmenterat 

av både omkringliggande vägnät och bostäder. Väg & miljö utförde en naturvärdes-

inventering inom delar av fastigheterna Odensala 13:1 och 14:1 under sommaren 

2021. Naturvärdesinventeringen kompletterades i november 2022. Området beskrivs 

som frisk barrskog i de södra delarna som i norr övergår till medelålders triviallövskog 

och gräsytor.  

 

3.5 MILJÖKVALITETSNORMER 

Vid planering skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer enligt 5 

kap 3 § MB. Miljökvalitetsnormer (MKN) meddelas av regeringen och är föreskrifter om 

kvaliteten på mark, vatten, luft och miljön i övrigt om det behövs för att varaktigt 

skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter 

för människors hälsa eller miljön. Det finns i dag miljökvalitetsnormer för utomhusluft, 

vattenförekomster, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. 

 

3.5.1 LUFT 

MKN för utomhusluft enligt luftkvalitetsförordningen (2010:477) gäller i hela landet. 

Med utomhusluft avses enligt förordningen utomhusluften med undantag för 

arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik. Sedan Östersunds 

kommun började mäta utomhusluft för snart 15 år sedan har miljökvalitetsnormerna 

för luft innehållits för samtliga ämnen fram till 2020. Eftersom miljökvalitetsnormen 

för dygnsmedelvärde av partiklar (PM10) överskred 50 µg/m³ under 56 dygn så 

innehölls inte miljökvalitetsnormen. Miljökvalitetsnormen får max överskridas 35 dygn 

per år. Högsta uppmätta dygnsvärdet var 408 µg/m³ den 30 mars 2020. 

Överskridandena av dygnsmedelvärdena för PM10 resulterade i ett årsmedelvärde på 31 

µg/m³ och årsmedelvärdet för MKN på 40 µg/m³ innehölls. Under flera torra dygn med 

osopade gator hade Östersund högst värden i landet när det gäller PM10. Nivåerna av 

kväveoxider mäts också och understiger miljökvalitetsnormen under 2020 Östersunds 

kommun, 2021). Den långsiktiga trenden är att årsmedelvärden på NO2 minskar. 

Troligtvis sker minskningen till följd av att infasning av renare bränslen och elbilar 

m.m. har bidragit till förbättringen av luftkvaliteten i kommunen. 

 

Luftföroreningarna i Östersund idag är i huvudsak orsakade av trafiken. Partiklar från 

avgaser, däck, asfalt och grus från sandningen utgör de största källorna. Kommunen 



 

 

 

Uppdrag: 324063, MKB Betongen 1 och Odensala 1 2022-09-20 

Beställare: Östersunds kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen  

 

12(37) 

ska enligt lag ta fram ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med problemet och 

sänka partikelhalterna. Redan idag arbetar kommunen för att sänka 

föroreningshalterna. Åtgärder som redan är i gång är att blöta vägbanan under 

vårsopningen, samt att trafikplanera i syfte att sprida trafiken och underlätta för 

cyklister och fotgängare (Östersunds kommun, 2022). Kommunen har kört 

”teståtgärder” under våren 2022 i form av dammbindning med saltlösning och 

våtsopning flera dagar i veckan för att försöka sänka halterna. Dessa insatser har gett 

bra resultat och Östersund har både haft lägre högstanivåer och färre dygn som 

överskrider MKN. Målet är att MKN för PM10 ska klaras så snart som möjligt, men senast 

inom ca 3 år. Åtgärdsprogrammet skickades ut på samråd från nämnden i juni 2022. 

Den reviderade versionen skulle därefter upp i Kommunfullmäktige i december för att 

antas, och därefter skickas till Naturvårdsverket och EU. Eftersom ärendet blev 

återremitterat har åtgärdsprogrammet inte antagits och inte skickats till 

Naturvårdsverket eller EU.   

 

3.5.2 VATTEN 

Det hanterade dagvattnet kommer via de intilliggande rinnvägarna att avrinna till 

Lillsjön vidare via Odensalabäcken och slutligen Storsjön som därigenom utgör 

områdets recipienter. Lillsjön är vattenförekomst klassad som övrigt vatten och berörs 

inte av miljökvalitetsnormer (MKN) (VISS, 2022). Sjön har otillfredsställande ekologisk 

status och uppnår ej god kemisk status enligt VISS. Odensalabäcken samt Storsjön är 

vattenförekomster och dessa (Odensalabäcken och Storsjön) omfattas därför av 

uppsatta MKN. Senast beslutade MKN är att uppnå God ekologisk status 2039 och God 

kemisk ytvattenstatus med undantag (mindre strängt krav) för kvick-silver och PBDE. 

Både Odensalabäcken och Storsjön har Måttlig ekologisk status och uppnår ej god 

kemisk status enligt VISS. Inga fisk- eller musselvatten berörs av detaljplanen. 

 

3.5.3 BULLER 

MKN för omgivningsbuller gäller för kommuner med fler än 100 000 invånare. MKN för 

omgivningsbuller är därmed inte aktuellt i detaljplanen.  

3.6 GÄLLANDE PLANER 

Planområdet är utpekat för utveckling av sällanköpshandel i kommunens översiktsplan 

(Östersund 2040, antagen 20:e mars 2014). Översiktsplanen anger också att 

sällanköpshandel inte ska utvecklas öster om väg E14.  

 

För området gäller följande detaljplaner: 

• Dp 279, Trafikplats Lillänge, laga kraft 1985-04-04 Gällande anger 

industriändamål för fastigheten Betongen 1 samt park mellan Betongen 1 och 

Körfältsvägen, se Figur 4.  

• Dp 184, Körfältet och Odenskog i Östersund 

• Dp 391, Odensala 13:1 m fl. Detaljplanen anger park på fastigheten.  

• Dp 361, Lillänge. Planen anger parklandskap och bebyggelse vid Lillänge. 
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Figur 4 Plankarta för trafikplats Lillänge. Bild från Östersunds kommun (2022). 

 

3.7 ANDRA RELEVANTA PLANER OCH PROGRAM 

Planområdet har tidigare varit föremål för planläggning för sällanköpshandel. En MKB 

upprättades för detaljplan 2014 för sällanköpshandel i motsvarande område.  

4 PLANFÖRSLAGET OCH ALTERNATIV 

4.1 PLANFÖRSLAGET 

I förslaget till detaljplan (se Figur 5) möjliggörs yta för sällanköpshandel med en totalt 

tillåten byggrätt om 12 700 m
2

 BTA. Användningsrätten för ytan avser kvartersmark 

med centrumhandel, drivmedel, detaljhandel med skrymmande varor och  

transformatorstation samt allmän plats med gata och natur. I enlighet med 

kommunens gällande parkeringsnorm innebär föreskriven byggrätt att 381 

parkeringsplatser får inrättas, motsvarande 30 parkeringar/1000 m
2

 BTA. 
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Figur 5 Plankarta till detaljplan för Betongen 1 och Odensala 14:1 som visar kvartersmark med 
centrumhandel, drivmedel, detaljhandel med skrymmande varor och transformatorstation samt allmän 

plats med gata och natur. Bild från Östersunds kommun (2022). 

4.2 NOLLALTERNATIV 

Nollalternativet innebär att markanvändningen kommer att vara oförändrad, det vill 

säga att området fortsatt utgörs av industrimark och parkmark. Nollalternativet 

innebär att inget handelsområde anläggs. 

 

5 PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 

5.1 LUFTKVALITET  

Genomförandet av detaljplanen kommer att resultera i ökade personbils- och 

lastbilstransporter både till och från planområdet. Den ökade trafikmängden kommer 

att innebära ökade utsläpp av luftföroreningar. 

 

För att beräkna halterna används VOSS (Verktyg för Objektiv Skattning med 

Spridningsmodellering) (SMHI, VOSS – Verktyg för Objektiv Skattning med 

Spridningsmodellering, 2022) för att genomföra en preliminär bedömning av 

luftkvaliteten i luftutredningen. Resultatet från VOSS visar att en fördjupande 

kartläggning behövs då halterna av PM10 överskrider den nedre utvärderingströskeln 

för dygn. En fördjupande kartläggning med Aermod har därför genomförts. AERMOD 

användas i lokal- och regionalskalig beräkning av luftkvalitet och beräknar 

koncentrationer i luft och deposition till mark. Modellen är mångsidigt användbar för 

både marknära och upphöjda källor (SMHI, AERMOD-modellen, 2022).  

 

Kommenterad [A3]: Kapitlet kommer att uppdateras till följd av 

att samrådssynpunkter beaktas. Det finns underlag med 

emissionsfaktorer och mätdata som konsulten inte fått ta del av. För 

att öka bedömningens säkerhet behöver underlagen tas hänsyn till. 
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AERMOD är en gaussisk plymmodell för avstånd upp till 50 km. Modellen kan hantera 

punktkällor, areakällor, volymkällor och linjekällor. Modellen använder etablerade 

matematiska samband för den nedre delen av atmosfärens luftrörelser och tar hänsyn 

till komplexa terrängförhållanden i form av höjdkurvor samt markytans beskaffenhet. 

Modellen använder meteorologiska data från markbaserade väderstationer tillsammans 

med mätningar från väderballonger för att kunna beräkna förhållanden i den nedre 

delen av atmosfären. Med dessa data beräknas turbulens, blandningshöjder, 

friktionshastigheter, ytvärmeflöde etc. Dessa parametrar tillsammans med aktuella 

terrängförhållanden är avgörande för att beräkna plymens spridning och utspädning. 

AERMOD är utvecklad av United States Environmental Protection Agency (US EPA) 

tillsammans med American Meteorological Society (AERMIC) och är verifierad och 

validerad genom ett stort antal studier där modellberäknade data jämförts med 

mätningar. I USA är AERMOD den dominerande modellen för spridningsberäkningar vid 

avstånd upp till 50 km då detta är den förordade modellen av US EPA men AERMOD är 

även en av de mest använda modellerna globalt för dessa syften.  

5.1.1 TRAFIK OCH TRAFIK EMISSIONER 

Halter för NO2 och PM10 enligt nollalternativet samt planförslaget har beräknats. 

Beräkningarna som genomförts har gjorts utifrån trafikflödena enligt trafikanalys 

(Sweco, 2022-06-20) i området samt trafikinformation från Östersund kommun. 

Ytterligare ny exploatering vid Väghyveln 5 och bussgatan på Körfältsvägen kommer 

att påverka trafikflöden i området eftersom de är pågående detaljplaneärenden alldeles 

intill området. Beräkningen tar därför med de nya exploateringarna. Trafikflödet för 

nollalternativet och planförslaget visas i Figur 6 och Tabell 2 nedan: 

 

Figur 6 Årsdygnstrafik (ÅDT) för de olika vägarna i anslutning till planområdet. Siffrorna utanför parentes är 
för planförslaget 2040, siffrorna inom parentes är för nollalternativet 2040. 

 

Tabell 2 Trafikdata för samtliga vägar. 

Vägar  Nollalternativ (ÅDT) Planförslaget (ÅDT) 

Körfältsvägen  6900 7950 

Stuguvägen  8660 10170 

Inspektörsvägen 2500 3250 

Hagvägen  12380 15440 
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E14 söderut  10270 v 10270 v 

6520 ö 6520 ö 

E14 norrut  4780 v 4780 v 

7150 ö 7150 ö 

Väg 87 3120 3120 

Övriga vägar 500 500 

ÅDT för planförslaget 2040 har beräknats om utifrån max beräknat trafikflöde för 

eftermiddagens maxtimme 16-17 från trafikanalysen. 

ÅDT för nollalternativet för E14 och väg 87 antas detsamma som trafikflöde för planförslaget 

2040.  

 

Utsläppen av NOX och PM10 från fordonens förbränningsmotorer antas ske enligt den 

svenska anpassningen av HBEFA 4.1, 2021. Emissionsfaktorer för år 2040 har använts. 

Partiklar som PM10 uppkommer också sekundärt från slitage mot vägbanan, speciellt 

vid användningen av dubbdäck. Episoder av höga halter PM10 uppkommer oftast under 

våren när vägarna torkar upp och resultatet av hela vinterns slitage exponeras för åter-

emission (s.k. resuspension) i atmosfären. Denna sekundära effekt är flera 

storleksordningar större än utsläppen genom avgasrören. För dessa beräkningar har 

faktorer baserade på statistik från mätningar i urban miljö använts. Emissioner som 

beräknas utifrån emissionsfaktorer visas i Tabell 3 nedan: 

 

Tabell 3 Emissioner från gaturummet och avgaserna som beräknas utifrån emissionsfaktorer (ton/år) 

Nollalternativ 2040 (ton/år) Planförslaget 2040 (ton/år) 

NOX PM10 NOX PM10 

2,599 3,437 2,984 3,747 

5.1.2 METEOROLOGI, GEOGRAFI, RECEPTER OCH BAKGRUNDHALTER 

Östersund är beläget i mellersta Sveriges bergstrakter i Jämtland, sydöst om Storsjön. 

Ett brett sund, Östersundet, skiljer staden från Frösön, som ingår i tätorten Östersund. 

Östersunds geografiska läge bland berg och sjöar påverkar vinden och därmed hur 

luftföroreningar sprids. Därför är meteorologiska data och geografi data en viktig 

komponent i utredningen. 

 

Vid beräkningarna har meteorologiska data hämtats från Östersund-Frösön Flygplats 

(Stationsnummer 134110). Det meteorologiska observationerna är timvisa och följande 

parametrar används i modellen: 

- Vindhastighet 

- Vindriktning 

- Temperatur 

- Molnmängd 

- Lufttryck 

- Relativ luftfuktighet 

Meteorologiska data från 2017-01-01 t.o.m. 2019-12-31 har använts.  
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Figur 7 Vindros som visar på vindförhållanden runt stationen. 

Utöver meteorologiska data från markbaserade väderstationer använder modellen data 

från väderballonger som sänds upp två gånger per dygn. Denna typ av väderdata är 

inte lika platsberoende och mäts enbart vid ett fåtal platser i Sverige. Dessa data är 

inhämtade från Sundsvall (WMO ID 02365) för samma tidsperiod som övriga 

meteorologiska data. 

 

Topografiska data har hämtats från Lantmäteriet med en upplösning på 50 m. 

 

För att kunna avgöra halter i olika delar av modellområdet används så kallade 

receptorer. I varje receptorpunkt beräknas haltbidraget och med en tätare placering av 

receptorerna förbättras den spatiala upplösningen i spridningsmodellen. I föreliggande 

modell används olika avstånd mellan receptorerna beroende på hur nära planområdet 

de är placerade. I Tabell 4 redovisas vilka receptoravstånd som använts. 

Receptorhöjden avser höjd ovan marknivå som denna är placerad. 

 

Tabell 4 Inbördes receptoravstånd beroende på avstånd från mitt av planområdet. 

Avstånd från planområdet Receptoravstånd Receptorhöjd (ovan mark) 

200 m 5 m  2 m 

500 m 50 m 2 m 

1000 m 100 m 2 m 

 

Utöver ovanliggande receptorer har tio receptorpunkter placerats inom det planerade 

området, se Figur 8. 
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Figur 8 Receptorer inom beräkningsområdet. 

För att kunna avgöra om miljökvalitetsnormerna överskrids eller ej behövs det tas 

hänsyn till bakgrundshalt från mätdata. Dessa urbana bakgrundshalter är en 

kombination av bidrag från lokala, regionala, nationella och globala utsläppskällor. 

Urbana bakgrundshalter för NO2 enligt senaste mätningen under 2018 (SMHI, Halter i 

luft, 2022). Urbana bakgrundhalter för PM10 enligt kartläggning över Östersund 2022 

(COWI, 2022). 

5.1.3 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER 

Beräknade halter för nollalternativet 2040 

Resultatet av beräkningarna av situationen i nollalternativet redovisas för NO2 i Figur 9– 

Figur 11och för PM10 i Figur 12- Figur 13. Resultaten sammanfattas också som 

beräknade siffervärden i de tio receptorpunkterna samt högst halt i området i tabell 5 

nedan.  

 

Varje figur redovisar halter i form av isolinjer enligt färgskalan i respektive figur och 

planerat område är markerat i rött. 
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Figur 9 Beräknade halter av NO2 [μg/m3] som årsmedelvärde (m), nollalternativet 2040. 

 
Figur 10 Beräknade halter av NO2 [μg/m3] som 98-percentil dygn (98D), nollalternativet 2040. 
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Figur 11 Beräknade halter av NO2 [μg/m3] som 98-percentil timme (98h), nollalternativet 2040. 

 
Figur 12 Beräknade halter av PM10 [μg/m3] som årsmedelvärde (m), nollalternativet 2040. 
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Figur 13 Beräknade halter av PM10 [μg/m3] som 90-percentil dygn (90D), nollalternativet 2040 

Beräknade halter för Planförslaget 2040  

I Figur 14 - Figur 18 redovisas beräknade halter för NO2 och PM10, planområdet 

markerat i rött. Resultaten sammanfattas också som beräknade siffervärden i de tio 

receptorpunkterna samt högst halt i området i tabell 5 nedan.  

 
Figur 14 Beräknade halter av NO2 [μg/m3] som årsmedelvärde (m), planförslaget 2040. 
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Figur 15 Beräknade halter av NO2 [μg/m3] som 98-percentil dygn (98D), planförslaget 2040. 

 
Figur 16 Beräknade halter av NO2 [μg/m3] som 98-percentil timme (98h), planförslaget 2040 
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Figur 17 Beräknade halter av PM10 [μg/m3] som årsmedelvärde (m), planförslaget 2040. 

 
Figur 18 Beräknade halter av PM10 [μg/m3] som 90-percentil dygn (90D), planförslaget 2040. 
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Tabell 5 Sammanfattning av beräkningsresultaten i de tio receptorpunkterna (se figur 6) samt högst halt i 
området. Som referens ges också MKN och miljömålen. Alla mått ges i μg/m3. 

Nollalternativ

et 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Högs

t halt 

MK

N 

MMå

l 

NO2 m 23,3

6 

23,2

5 

23,2

2 

23,3

1 

23,2

8 

23,2

4 

23,3

0 

23,2

5 

23,1

7 

23,2

2 

24,93 40 20 

98

d 

44,1

3 

44,1

0 

44,0

8 

44,1

2 

44,1

0 

44,0

9 

44,1

2 

44,1

0 

44,0

7 

44,0

8 

44,88 60 - 

98

h 

44,1

5 

44,1

1 

44,0

9 

44,1

3 

44,1

1 

44,1

0 

44,1

3 

44,1

0 

44,0

7 

44,0

9 

46,35 90 60 

PM10 m 10,0

8 

9,97 9,93 10,0

3 

10,0

1 

9,97 10,0

4 

9,99 9,90 9,92 11,35 40 15 

90

d 

15,6

5 

15,5

8 

15,5

6 

15,6

2 

15,6

1 

15,5

9 

15,6

4 

15,6

1 

15,5

6 

15,5

5 

16,56 50 30 

Planförslaget  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Högs

t halt 

MK

N 

MMå

l 

NO2 m 25,1

7 

25,0

6 

25,0

2 

25,1

4 

25,1

1 

25,0

7 

25,1

5 

25,0

9 

25,0

0 

25,0

1 

26,30 40 20 

98

d 

44,1

6 

44,1

1 

44,1

0 

44,1

4 

44,1

3 

44,1

2 

44,1

5 

44,1

3 

44,0

9 

44,1

0 

44,67 60 - 

98

h 

44,2

8 

44,1

9 

44,1

6 

44,2

4 

44,2

2 

44,1

9 

44,2

4 

44,2

0 

44,1

4 

44,1

6 

45,91 90 60 

PM10 m 10,1

1 

9,99 9,95 10,0

7 

10,0

4 

10,0

0 

10,0

8 

10,0

2 

9,92 9,94 11,36 40 15 

90

d 

15,6

7 

15,6

0 

15,5

7 

15,6

5 

15,6

3 

15,6

1 

15,6

6 

15,6

3 

15,5

7 

15,5

7 

16,57 50 30 

 

Tabell 5 ovan sammanfattar resultaten som beräknade siffervärden i de tio 

receptorpunkterna (förskolan och bostäderna som visas i Figur 8) samt högst halt i 

området.  

5.1.4 BEDÖMNING 

För planförslaget: de beräknade årsmedelvärdena för NO2 för de 10 

receptorpunkterna ligger mellan 25–25,17 µg/m
3

, högst värde i området är 26,3 

µg/m
3

, vilket med god marginal understiger MKN (40 µg/m
3

), men över miljömålet (20 

µg/m
3

). De beräknade dygns- och timmedelvärdena (98-percentilen) för NO2 i de 10 

receptorpunkterna är mellan 44,09–44,16 µg/m
3

 (dygnsmedelvärde) respektive 44,14–

44,28 µg/m
3

 (timmedelvärde). Högst värde i området är 44,67 µg/m
3

 

(dygnsmedelvärde) respektive 45,91 µg/m
3

 (timmedelvärde). Värdena klarar både MKN 

och miljömål med god marginal.  

 

Det beräknade årsmedelvärdena för PM10 för de 10 receptorpunkterna är mellan 9,92–

10,11 µg/m
3

 och uppskattade dygnsmedelvärdena (90-percentil) är mellan 15,57–

15,67 µg/m
3

, högst värde i området är 11,36 µg/m
3

 (årsmedelvärde) respektive 16,57 

µg/m
3

 (dygnsmedelvärde) vilka klarar både MKN och miljömål med god marginal. 

 

För nollalternativet: samtliga beräknade värden för NO2 och PM10 är lite lägre än 

planförslaget. För PM10 kan både de beräknade årsmedelvärdena och dygnsvärdena 

(90-percentil) klara MKN och miljömål. För NO2 kan de beräknade dygns- och 

timmedelvärdena (98-percentilen) klara både MKN och miljömål, de beräknade 

årsmedelvärdena är under MKN men över miljömålet. 

 

Miljökvalitetsnormer: Miljökvalitetsnormerna för luft underskrids med marginal i 

området även om luftföroreningarna ökar i takt med att trafikeringen ökar till följd av 

planförslaget. De negativa konsekvenserna för luftkvaliteten till följd av planförslaget 

bedöms sammantaget bli små i och med att MKN fortfarande underskrids med 

marginal. 

 

Området har redan idag höga trafikflöden och utsläppen från fordonstrafiken och, 

enligt beräkningar, är årsmedelvärdena för NO2 över miljömålet både för 

nollalternativet och planförslaget. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp vad gäller 

luftkvalitén i området, framför allt med hänsyn till eventuella ytterligare exploateringar 
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och trafiklösningar. I och med att vissa värden överskrider miljömålet kan det vara 

lämpligt att kontrollera trafikflödena i området kommande år. I dagsläget bedöms inga 

ytterligare åtgärder behöva vidtas i och med att samtliga beräknade värden med 

marginal underskrider MKN. 

 

5.2 DAGVATTEN 

Lillsjön är klassad som övrigt vatten och berörs inte av MKN (VISS, 2022). Sjön har 

otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status enligt VISS. 

Lillsjön omfattas av bevarandemål och är ett naturreservat. Odensalabäcken samt 

Storsjön är vattenförekomster och omfattas därför av uppsatta miljökvalitetsnormer. 

Det hanterade dagvattnet kommer via de intilliggande rinnvägarna att avrinna till 

Lillsjön, vidare via Odensalabäcken, och slutligen Storsjön som därigenom utgör 

områdets recipienter. Dagvattnet kan utgöra en miljörisk i och med att föroreningar 

och sediment riskerar att följa med dagvattnet ut i recipienterna. 

 

En dagvattenutredning har utförts mellan sommaren och hösten 2022 (Arctan AB 

Infrakonsulter, 2022). Syftet var att studera nuvarande och planerad markanvändning 

för att se hur avrinningsmönstret inom planområdet förändras som en följd av 

planerad exploatering och vilka dagvattenflöden som kan förväntas genereras. Utifrån 

detta har också erforderliga fördröjningsvolymer och föroreningssituation beräknats 

och dagvattenhanterande åtgärdsförslag har föreslagits. 

 

Enligt utredningen ökar dagvattenflödena för 2-årsregnet från 520 l/s till 1100 l/s, och 

dagvattenflödena för 20-årsregnet från 1100 l/s till 2300 l/s (klimatfaktor inkluderat i 

beräkningen) i hela planområdet som en följd av den planerade exploateringen. 

Lämpliga dagvattenåtgärder för den aktuella planen har valts och anpassats utifrån de 

platsspecifika förutsättningarna, föreslagen strukturskiss från Arkikom arkitekter samt 

uppställda krav från kommunen och aktuell branschstandard. För de platsspecifika 

förutsättningarna har topografi och geotekniskt underlag varit styrande. Öppna 

robusta dagvattenåtgärder som också kan bidra till ett mervärde har primärt 

föreslagits, i linje med kommunens ambitioner. 

 

I Figur 19 har delområden (1–6) och föreslagna åtgärder illustrerats. Möjliga lägen för 

fördröjning av 20-årsregnet är markerat med blå skrafferingar. Rinnpilar illustrerar hur 

avrinningen genom höjdsättning i stort bör anordnas. Åtgärder som generellt föreslås 

inom planområdet är: 

• Översilning 

• Planerad höjdsättning 

• Trög och ren avrinning 

 

En svart streck-prickad linje redovisar planerad kvartersmark. Övriga ytor planeras att 

utgöra allmän plats. 
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Figur 19 Systembild med illustration av delområden och lägen för dagvattenåtgärder. Området för 
planerad kvartersmark är markerad med svart streck-prickad linje. Ortofoto i bakgrunden. 

Föroreningsberäkningarna har modellerats i den webbaserade recipient- och 

dagvattenmodellen StormTac Web (v22.2.3). Föroreningshalter för nuläge utan rening, 

efterläge utan rening, efterläge med rening och förväntad reduceringsgrad har 

beräknats. Utifrån genomförd modellering går det att påvisa att efterläget med rening 

reducerar föroreningstransporten mot nulägessituationen för samtliga föroreningar. 

Om de principer och förslag till dagvattenåtgärder, med underliggande krav, som 

redovisas i dagvattenutredningen implementeras bedöms i dagvattenutredningen att 

en god dagvattenhantering uppnås för den aktuella planen.  

5.2.1 BEDÖMNING 

Nollalternativet medför en föroreningsbelastning på dagvattnet och dess recipienter i 

och med den betongstation som finns kvar på området om inte planalternativet blir av. 

Eftersom en betongstation är en miljöfarlig verksamhet är det troligt att åtgärder för 

dagvattenhantering kan bli aktuella även i nollalternativet.  därför bedöms det bli en 

liten negativ effekten av nollalternativet. Området är delvis beläget inom 

vattenskyddsområdes primära och sekundära skyddszon, vars värde bedöms vara 

påtagligt, då det är av större kommunalt intresse. Den sammanvägda konsekvensen 

för nollalternativet blir därmed liten negativ – påtaglig negativ. 

 

Enligt dagvattenutredningen beräknas föroreningsmängden öka jämfört med 

nuvarande situation om inga åtgärder vidtas och dagvattenutredningen föreslår därför 

åtgärder som bör vidtas inom planområdet för att minska föroreningar i dagvattnet. Då 

planförslaget och dess dagvattenåtgärder förbättrar föroreningstransporten jämfört 

med nuläget och nollalternativet bedöms att planförslaget ger en positiv effekt och 

därmed en positiv konsekvens för påverkan från dagvatten.  

 

Det bedöms att den aktuella planen inte försvårar uppfyllnad av miljökvalitetsnormerna 

för planens recipienter (vattenförekomsterna Odensalabäcken och Storsjön). Även 

Lillsjön som omfattas av bevarandemål och är ett naturreservat (ej vattenförekomst och 

omfattas inte av miljökvalitetsnormer) utgör en recipient till planen. Med bakgrund av 
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ovanstående bedöms att situationen förbättras även för Lillsjön genom planens 

genomförande och de föreslagna dagvattenåtgärderna.   

5.3 STADS-OCH LANDSKAPSBILD 

Odenskogs trafikplats med omgivande industribebyggelse är ett storskaligt 

landskapsrum som präglas av trafikplatsen med kringliggande ytor. På tomten 

Betongen 1 finns idag en betongfabrik där delar av anläggningen har en höjd över 

omgivande landskap. Till landskapets värden hör de skogsdungar och de 

sammanhängande områdena med vegetation som finns både inom och utom 

planområdet.  

 

Topografin i landskapet präglas helt av trafikplatsens höjdskillnader och är i övrigt 

utan utblickar eller visuella samband med övriga Östersund. Landskapets värden är 

därför sammantaget relativt små, och tåligheten för förändringar bedöms vara relativt 

stor.  

 

Stor betydelse för påverkan på landskapet har hanteringen av slänter och vägars 

sidoområden. Noggrann utformning av slänter och sidoområden har betydelse för 

områdets helhetsverkan, för möjligheten att sköta området och för möjligheten att 

etablera ny vegetation. Vid släntutformning behöver hänsyn tas till släntlutningar och 

materialval med syfte att underlätta för vegetation att etablera sig. 

5.3.1 BEDÖMNING 

Storskalig ny bebyggelse bedöms inte påverka landskapsbilden på ett negativt sätt 

jämfört med nollalternativet. Landskapet har en tålighet för nya trafikanläggningar då 

området redan präglas av vägar och av storskalig bebyggelse. Det utrymme som nya 

trafikanläggningar kräver innebär dock att befintliga grönområden med uppvuxna träd 

tas i anspråk. Det är främst från sydväst som landskapsbilden förändras lite till följd av 

infart till handelsområdet. Fullvuxna träd som tas bort för att genomföra planen kan 

inte ersättas av nya, fullvuxna träd inom detaljplanens genomförandetid.  

 

För bostäderna är effekten påtaglig negativ eftersom handelsområdet kommer kunna 

skymtas mellan träden. Då landskapet redan präglas av vägar och av storskalig 

bebyggelse bedöms det ha ett lågt värde och konsekvensen blir därmed liten negativ-

påtagligt negativ. 

Ingen förändring av planområdet sker i nollalternativet vilket innebär att 

betongstationen ligger kvar. Betongstationen utgör ett visuellt påtagligt inslag i stads- 

och landskapsbilden med sin höjd över omgivande landskap. Eftersom landskapets 

känslighet bedöms vara liten blir konsekvensen av nollalternativet liten negativ - 

påtaglig negativ. 

5.3.2 FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

En åtgärd för att minska detaljplanens negativa påverkan är att möjliggöra att 

skogsdungar och vegetationsridåer kan sparas i den mån det är möjligt. 

 

5.4 NATURMILJÖ 

Planområdet utgörs av både naturmark och den betongstation som finns på platsen. 

Naturvärdesinventering (Väg & Miljö, 2021) utfördes i de södra och nordöstra delarna 

av planområdet, se Figur 21, och kompletterades med inventering av den norra delen 

(Väg & Miljö, 2022), se Figur 20. Betongstationen samt planområdets västra delar 
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omfattades således inte av inventeringen. Områdets naturmark utgörs i huvudsak av 

skogsmark (inventerades 2021) och gräsytor (inventerades 2022). Parkmarken består 

av utegård för förskolan Mosippan. I det planerade området finns naturvärden i form 

av värdefulla träd, hydrologiskt känsliga områden, skyddade arter och rödlistade arter.  

 

Figur 20 Karta med området som inventerades 2022 markerat i blått (figur från Väg & Miljö) 

I naturvärdesinventeringen framgår det att två mindre ytor strax öster och söder om 

betongstationen (se Figur 21) uppvisar påtagligt naturvärde (klass 3). Objekten i den 

här värdeklassen består av naturtypen skog och träd. Områdena i denna värdeklass är 

generellt sett värdefulla, med inslag av rödlistade arter och signalarter. Områdena 

saknar dock flera indikatorarter av högsta nivå och en tydlig hävdprägel. I 

naturvärdesinventeringen bedöms dessa naturvärdesobjekt vara av betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på kommunal nivå. 

 

Fyra mindre ytor visar på visst naturvärde (klass 4) (se Figur 21). Tre av objekten i den 

här värdeklassen består av skog och träd. Områdena har inslag av positiva 

biotopkvaliteter, men saknar flera indikatorarter och biotopkvaliteter för att nå upp till 

påtagligt naturvärde. Ett objekt består av ett småvatten. Objektet har tydliga spår av 

nedskräpning varför det bedöms ha en något sämre vattenkvalitet vilket gör att det ej 

bedöms uppnå påtagligt naturvärde. I naturvärdesinventeringen bedöms dessa 

naturvärdesobjekt vara av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 

kommunal nivå. 

 

Inga ytterligare naturvärdesobjekt avgränsades i den kompletterande inventeringen. 

 

I området har 44 naturvårdsarter påträffats i samband med inventeringarna, varav 33 

klassas som signalarter. 13 av dessa naturvårdsarter är även rödlistade som nära hotad 

(NT) enligt Rödlistade arter i Sverige 2020. Fyra växter, varav tre orkidéer, som är 
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fridlysta enligt 8 §§ artskyddsförordningen påträffades också. Tre invasiva främmande 

arter påträffades inom eller i områdets direkta närhet. 

 

Rödlistade och fridlysta arter som påträffades var bland annat hotade ved- och 

marksvampar, växten gullviva men även orkidéerna tvåblad, grönkulla och 

ängsnycklar. Med tanke på hur området ser ut idag och dess exploateringshistorik 

bedöms framför allt noterade rödlistade mark och vedsvampar utgöra relikta 

förekomster (kvarvarande arter från tidigare mer sparsamt påverkade områden som 

idag saknar naturliga spridningsvägar). 

 

Figur 21 Naturvärdesobjekt avgränsade vid naturvärdesinventering utförd 2021 vid planområdets södra 
och nordöstra delar (bild från Väg & Miljö) 

Arten violett gulvinge har noterats i närområdet enligt artportalen och har en god 

förekomst runt Östersundsområdet. Arten är idag starkt hotad (EN) enligt rödlistan och 

omfattas av ett åtgärdsprogram (ÅGP), vilket medför att livsmiljöer där arten påträffas 

inte får försämras. Violett guldvinge har i närområdet framför allt observerats i ”nya 

miljöer”, dvs kraftledningsgator och vägkanter. Dessa områden skapar i regel soliga 

brynmiljöer som fjärilen och dess värdväxt ormrot föredrar. I naturvärdesinventering 

nämns det att arten eftersöktes i den södra delen av inventeringsområdet under en 

dag med gynnsamma väderförhållande, men påträffades inte. Utifrån den låga 

förekomsten av ormrot i de norra delarna bedöms det området inte vara gynnsamt för 

arten.  

5.4.1 BEDÖMNING 

Tre orkidéer, grönkulla, ängsnycklar och tvåblad samt gullviva har noterats inom 

planområdet. Konsekvenserna för planerade åtgärder kommer innebära att orkidéerna 

och gullviva försvinner. Alla orkidéer i Sverige är fridlysta enligt 8, 9 §§ 

artskyddsförordningen vilket innebär att det är förbjudet att plocka eller gräva upp 

plantor, dispens från artskyddet kan därför krävas. Grönkulla och tvåblad är däremot 



 

 

 

Uppdrag: 324063, MKB Betongen 1 och Odensala 1 2022-09-20 

Beställare: Östersunds kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen  

 

30(37) 

vanligt förekommande orkidéer i Jämtlandstrakten och har god bevarandestatus, vilket 

gör att planerad åtgärd inte kommer påverka arternas bevarandestatus varken lokalt, 

regionalt eller nationellt.  

 

Violett guldvinge förekommer på flertalet lokaler i närområdet med liknande 

brynmiljöer. Planerade åtgärder riskerar därför att försämra en möjlig livsmiljö för 

arten vilket går emot målen för åtgärdsprogrammet.  

 

Naturmiljön bedöms ha ett påtagligt värde till följd av de naturvärdesobjekt av 

betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på kommunal nivå som påträffades i 

inventeringen. En påtaglig negativ effekt bedöms till följd av genomförandet av planen 

då skogsmark och ev. småvatten kommer att tas i anspråk, och livsmiljöer för djur och 

växter kommer att påverkas negativt i och med att de förändras eller försvinner helt i 

planförslaget. 

Nollalternativet kan innebära att naturmiljön tas i anspråk då det finns skog att ta i 

anspråk för att möjliggöra industri i den idag gällande detaljplanen. Detaljplanen 

medger däremot inte att mark kan tas i anspråk i samma utsträckning som 

planalternativet. Nollalternativet bedöms därmed ge liten effekt vilket leder till att 

konsekvensen blir liten negativ – påtaglig negativ.   

5.4.2 FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

Följande åtgärder är föreslagna i naturvärdesinventeringen: 

• Undvik att påverka objekt 5 i figur 19 negativt, området har värden knutna till 

skoglig kontinuitet och skyddsvärda marktaggsvampar 

• Visa hänsyn till småvattnet i objekt 1 i figur 19. Behöver området ianspråktas 

kan det vara aktuellt att kompensera för detta. 

• Ta hänsyn till område 2, 3, 4 och 6 i figur 19 vid fortsatt arbete med området. 

• Där rödlistade och fridlysta arter har noterats rekommenderas hänsynsåtgärder 

om möjligt, framför allt för vedsvampar knuta till död ved genom att flytta träd 

och lågor till lämpliga lokaler i närområdet. Inom naturvärdesobjekt där hotade 

marksvampar har noterats rekommenderas att undvika områdena om det är 

möjligt. 

• Integrera ekosystemtjänster i planering. Områden med höga naturvärden är 

även en viktig och värdefull förutsättning för ekosystemtjänsten Biologisk 

mångfald. Vidare skapar sammanhängande naturområden och sparade träd 

även bättre förutsättningar för reglerande tjänster som lokal Klimatreglering, 

Vattenreglering, med mera. 

• Beakta möjligheterna att ha en mer ändamålsenlig skötsel som främjar både 

biologisk mångfald och upplevelsevärden där det är lämpligt. Detta kan ex. 

vara att ersätta traditionellt skötta gräsmattor med ängsskötsel. 

• Uppmuntra aktörer (såsom byggaktörer/arkitekter) att bevara befintlig 

vegetation där det går. Detta kan skapa möjligheter för många arter att leva 

kvar. Vid nyplantering bör växtarter användas som anknyter till platsens natur. I 

möjligaste mån bör vilda svenska växter användas. Detta ökar 

förutsättningarna för arter knutna till arter som redan förekommer i 

landskapet. Det minskar också risken för att invasiva arter introduceras.  

• Det påträffades även två invasiva främmande arter vid 

Naturvärdesinventeringen, vresros och bergklint. För dessa är det viktigt att en 

hanteringsplan tas fram för att hindra ytterligare spridning. 

 

Följande åtgärder rekommenderas också: 

• Den norra delen av planområdet ingick inte i naturvärdesinventeringen, 

kompletterande inventering har utförts men resultat från inventeringen har inte 
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funnits tillgängliga vid framtagandet av MKB. Resultat från inventeringen bör 

bevakas avseende om livsmiljöer för violett gulvinge påträffas. 

 

5.5 BULLER 

En trafikbullerutredning har utförts av Norkonsult (2022). I utredningen redovisas 

resultat från bullerberäkningar för nollalternativet, vilket innebär bullerpåverkan från 

trafikmängder enligt nuläget plus exploatering på kvarteret Väghyveln med handel och 

bostäder. För planförslaget redovisas en framtida prognos för år 2040, där en 

trafikökning på 15% inkluderats.  

 

Vid förskolans fasad är högsta beräknade ekvivalenta ljudnivå för planförslaget ca 55 

dBA och maximal ljudnivå 68 dBA. Med standardfönster, som dämpar ca 30 dBA, fås 

en ekvivalent ljudnivå inomhus på ca 25 dBA och maximal ljudnivå inomhus på ca 38 

dBA. Riktvärdena inomhus, ekvivalent ljudnivå 30 dBA och maximal ljudnivå 45 dBA, 

klaras med god marginal. För nollalternativet var högsta beräknade ekvivalenta 

ljudnivå ca 54 dBA och maximal ljudnivå 68 dBA.  

 

Beräkningarna för förskolegården visar att ekvivalent ljudnivå varierar mellan 51–57 

dBA för planförslaget. För nollalternativet varierar den ekvivalenta ljudnivån mellan 50–

57 dBA. Riktvärdet för område avsett för lek, vila och pedagogisk verksamhet för 

befintlig skolgård, ekvivalent ljudnivå på 55 dBA, överskrids med upptill 2 dBA inom 

norra och östra delen av befintlig skolgård. Maximal ljudnivå varierar mellan 55–82 

dBA för både planförslaget och nollalternativet. Riktvärdet för maximal ljudnivå, 70 

dBA, överskrids närmast planerad bussgata i väster med ca 12 dBA. Om ytor för lek, 

vila och pedagogisk verksamhet sker i västra delen av befintlig skolgård kan en skärm 

anläggas längs planerad bussgata i väster för att sänka ljudnivån.  

 

Enligt Naturvårdsverket är riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad för befintliga 

bostäder 55 dBA. Detta beräknas klaras för samtliga befintliga bostäder längs 

Körfältsvägen i både planförslaget och nollalternativet utan särskilda 

bullerskyddsåtgärder. 

5.5.1 BEDÖMNING 

Planförslaget och nollalternativet medför liknande trafikbullerpåverkan vid bostäders 

och förskolans fasader. Bullernivåerna vid fasad ligger under Naturvårdsverkets 

riktvärden för maximal och ekvivalent ljudnivå.  

 

Utan vidtagna bullerreducerande åtgärder finns en bullerpåverkan vid delar av 

förskolegården i både planförslaget och nollalternativet. I de nordöstra delarna 

överskrids den ekvivalenta ljudnivån med ca 2 dBA och i den västra delen överskrids 

den maximala ljudnivån med ca 12 dBA längs med bussgatan. Bullerpåverkan i både 

planförslaget och nollalternativet bedöms medföra en liten negativ konsekvens då 

majoriteten av förskolegården klarar Naturvårdsverkets riktvärden. 

5.6 RISK KOPPLAT TILL TRAFIK  

En trafikanalys och kapacitetsberäkningar har utförts av SWECO (båda daterade 2022-

12-19). En avvägning av kapacitetsberäkningarna och trafikanalysen ingår i den 

sammanvägda bedömningen av detaljplanens påverkan på trafiksystemet eftersom 

CAPCAL begränsas till att inte ta hänsyn till lokala körbeteenden. Trafikanalysen är mer 

anpassad till de lokala förutsättningarna på platsen. Detaljplanen antas generera 2 000 

fordonsrörelser till och från planområdet.  
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Trafikanalysen (SWECO, 2022) redovisar trafiksituationen vid ett fullt utbyggt 

planförslag med olika trafiklösningar, ett nollalternativ för nuläget samt ett 

nollalternativ för nuläget med uppräknad trafik till år 2040. Vid beräkning av 

prognosår 2040 för nollalternativet har nuvarande trafikmängder (år 2018) räknats 

upp med 15 %.  

  

Planförslaget möjliggör för en ny cirkulationsplats på Hagvägen som har koppling mot 

det nya handelsområdet och mot trafikplats Odenskog. Cirkulationsplatsen ska bli 

delvis dubbelfilig med fem tillfarter och ska dimensioneras för att möjliggöra för ett 

bra trafikflöde vid maxtimmen. Syftet är att avlasta trafikplats Odenskog från 

lokaltrafik. Trafikanalysen (SWECO, 2022) pekar på att ny cirkulationsplats på 

Hagvägen klarar av att hålla önskvärd servicenivå ifall färdmedelsfördelning enligt 

kommunens klimatstrategi år 2040 efterlevs. De föreslagna åtgärderna antas avlasta 

Hagvägen och de övriga länkarna inom projektområdet.   

 

Nollalternativet påvisar att framkomligheten generellt sett är god men att viss 

framkomlighetsproblematik även uppstår i cirkulationsplats vid trafikplats Odenskog. 

Hagvägens tillfart in i cirkulationsplatsen visar sig ha störst 

framkomlighetsproblematik redan i nuläget. Tillfarten in i cirkulationen från väg E14, 

norrgående riktning, påvisar även den vara något nedsatt med viss köbildning som 

följd.  

 

Nollalternativet vid prognosår 2040 visar att den överliggande cirkulationsplatsen 

tillfart från Hagvägen, i trafikplats Odenskog, har för låg kapacitet enligt 

Trafikanalysen (SWECO, 2022). Analysen visar att detta innebär omfattande köer vid 

Hagvägens och Stuguvägens respektive tillfart till trafikplats Odenskog. Avfarter från 

väg E14 påvisar dock bättre framkomlighet i jämförelse med nuläget vilket kan bero på 

den sämre framkomligheten i övriga tillfarten till trafikplatsen. 

 

Kapacitetsberäkningar i CAPCAL (SWECO, 2022) för trafikplats Odenskog visar också 

att alla tillfarter ligger inom önskvärd servicenivå (under 0,8) både vid nollalternativet 

och vid trafikalstring från planområdet + 15 %. CAPCAL-analysen visar inte 

nollalternativet uppräknat till år 2040. 

5.6.1 BEDÖMNING 

Trafiken som helhet bedöms ha ett högt värde med hög känslighet till följd av 

närheten till riksintresse för kommunikationer (E14, E45 och Stuguvägen) samt 

Hagvägens tillfart i trafikplats Odenskog. Anläggningarna av riksintresse ska skyddas 

mot påtagligt försvårande av nyttjandet.  

 

Trafikanalysen (SWECO, 2022) påvisar att det finns en liten risk för att kapaciteten i 

trafikplats Odenskog kommer att överskrida ifall inte rätt åtgärder vidtas. 

Nollalternativet (prognosår 2040) visar sig innebära kapacitetsbrister i trafikplatsen 

tillfarter från Hagvägen och Stuguvägen vilket ses som en påtaglig negativ konsekvens. 

Vid anläggning av dubbelfilig cirkulationsplats på Hagvägen samt ändrad 

färdmedelsfördelning enligt klimatstrategin 2040 kommer belastningen att minska och 

klara sig inom önskvärd servicenivå. Planförslagets åtgärder kan komma att förbättra 

situationen något vilket bedöms som en obetydlig konsekvens i jämförelse med 

nollalternativet. 

 

Trafikanalysen (SWECO, 2022) visar att trafiksituationen för närområdet i stort behöver 

förbättras. Både nollalternativet vid prognosår 2040 och planförslaget med föreslagna 

trafikåtgärder kan innebära framkomlighetsproblematik för trafiksystemet i varierande 

omfattning beroende på vidtagna åtgärder. Trafikanalysen lyfter att det i nuläget inte 
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finns några andra möjligheter att justera framkomlighet i trafikplatsen utan att 

åtgärder och ombyggnation genomförs. Kommunens fokus bör därmed vara att 

säkerställa att de tillkommande trafikmängderna från Hagvägen och Stuguvägen inte 

använder trafikplatsen för lokala resor för att planförslaget ska vara genomförbart utan 

åtgärder på trafikplatsen behöver vidtas. Detta innefattar bland annat att kommunens 

klimatstrategi för år 2040 efterlevs. Den sammanvägda bedömningen är dock att 

planförslaget kan förbättra trafiksituationen i jämförelse med nollalternativet (år 2040). 

6 PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER UNDER BYGGSKEDET 

Arbeten inom detaljplanområdet kan medföra visst intrång i naturmiljö samt komma 

att orsaka störningar såsom grumling, damning, buller och byggtrafik med maskiner i 

området under byggskedet. 

 

Arbetet kan medföra risk för damning och nedsmutsning av omgivningen i närheten av 

arbets- och etableringsområden vid torr väderlek. Arbetet i kombination med vått 

väder kan medföra risk för smuts och lera på angränsande gator. För att begränsa 

damning och nedsmutsning kan förebyggande åtgärder vidtas så att detta inte sprids 

vidare. 

 

En viss negativ påverkan på boendemiljö kommer att uppstå i samband med 

byggskedet. Påverkan kommer att ske genom buller och ökad byggtrafik. För 

byggarbeten inom planområdet finns gällande riktvärden som ska innehållas under 

byggtiden. Riktvärden är utformade så att största bullernivå är tillåten vardagar, 

dagtid, från byggarbetsplatser.  

 

Planens genomförande bedöms innebära behov av schaktning. För att minimera 

miljöpåverkan från schaktarbeten bör massorna hanteras och återanvändas inom 

området och höjdsättningen av området anpassas så att massbalans kan uppnås. 

Genom noggrann höjdsättning bedöms effekten av schaktning och masshantering 

minska avseende klimatpåverkan (minskade transporter). En möjlig åtgärd är att redan 

i detaljplanen reglera markhöjderna för att uppnå massbalans inom planområdet. 

Negativ påverkan på grundvattnet kan även uppstå vid schaktning och byggnation 

inom området då markens naturliga skyddsskikt kan skadas eller förstöras. 

Geotekniska undersökningar kan behöva genomföras för att fastställa grundvattnets 

nivå och vidta eventuella, erforderliga försiktighetsåtgärder. Risken för påverkan 

bedöms i nuläget som liten då goda grundläggningsförhållanden i moränmark råder 

inom området, vilket också indikerar att behovet av schakt och fyll blir av liten till 

normal omfattning.  

 

Ett potentiellt förorenat område för betong- och cementindustri identifierades inom 

området. Kommunen är ansvarig för sanering i området. Risken för spridning av 

föroreningar bedöms som liten förutsatt att saneringen avslutas innan detaljplanen 

genomförs. 

 

I samband med att markarbeten utförs och mark som tidigare varit vegetationstäckta 

blottläggs så ökar risken för ökade flöden och sedimentationstransport. Under bygg- 

och etableringsfasen skall därför lokala sedimenteringsfällor anordnas inom 

planområdet om risk för slamtransport föreligger.  
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6.1 ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR ATT MINSKA NEGATIV PÅVERKAN 

 

• Sanering inom detaljplanområdet ska avslutas innan detaljplanen genomförs 

för att undvika spridning av föroreningar från tidigare betong- och 

cementindustri. 

 

• För att minska risken för att byggarbeten stör omgivande bostäder bör arbeten 

förläggas till vardagar mellan 7–19. 

 

• Säkerhet för oskyddade trafikanter under byggtiden ska beaktas. 

 

• För att begränsa damning och nedsmutsning kan förebyggande åtgärder vidtas 

som t.ex. rengöring och dammbindning genom vattenbegjutning vid torr 

väderlek och att tömma lastbilsflak från vatten så att detta inte sprids vidare. 

 

• Under bygg- och etableringsfasen skall lokala sedimenteringsfällor anordnas 

inom planområdet om risk för slamtransport föreligger. Dagvattenåtgärder för 

byggskedet ska implementeras innan övriga markarbeten påbörjas. 

 

• Del av arbeten kommer att utföra inom primär och sekundär skyddszon för 

vattenskyddsområde Minnesgärdets ytvattentäkt, skyddsföreskrifter för 

vattenskyddsområdet måste följas för att skydda grundvattenkvalitet. Dispens 

från vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter måste troligtvis sökas. 

 

Därtill föreslås åtgärder för att minska negativ påverkan på naturvärden enligt NVI. 

6.1.1 BEDÖMNING 

Sammantaget bedöms påverkan bli övergående och begränsad i tid till byggtiden 

förutsatt att saneringen avslutas innan detaljplanen genomförs samt andra föreslagna 

skyddsåtgärder vidtas. Konsekvensen under byggtiden bedöms därför bli liten då inget 

högt naturvärde kommer att beröras. 

7 SAMLAD BEDÖMNING OCH MÅLUPPFYLLELSE 

7.1 SAMLAD BEDÖMNING AV HUVUDALTERNATIVET OCH NOLLALTERNATIVET 

Planförslaget överensstämmer med kommunens egen översiktsplan. I Tabell 6 

redovisas en samlad bedömning av konsekvenserna för genomförandet av 

planförslaget och för nollalternativet. Förutsättningen för bedömningarna av 

planförslaget är att alla åtgärder beskrivna i planförslaget vidtas.  

 

Tabell 6 Samlad konsekvensbedömning av miljöaspekter för planförslaget och nollalternativet. 

Miljöaspekt Planförslag Nollalternativ 

Luftkvalitet Liten negativ konsekvens Liten negativ konsekvens 

Dagvatten Positiv konsekvens Liten negativ – påtaglig 

negativ konsekvens 

Stads- och landskapsbild Liten negativ – påtaglig 

negativ konsekvens 

Liten negativ – påtaglig 

negativ konsekvens 
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Miljöaspekt Planförslag Nollalternativ 

Naturmiljö Påtaglig negativ 

konsekvens 

Liten negativ – påtaglig 

negativ konsekvens 

Buller Liten negativ konsekvens Liten negativ konsekvens 

Risk kopplat till trafik Ingen/obetydlig 

konsekvens 

Påtaglig negativ 

konsekvens 

 

7.2 RIKSINTRESSE 

Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande negativ påverkan på riksintresset 

för kommunikation (väg E14, väg E45 och Stuguvägen)  

 

7.3 MILJÖKVALITETSNORMER 

En bedömning av hur planförslagets genomförande påverkar möjligheten att nå 

uppsatta miljökvalitetsnormer gällande luft och vatten redovisas i Tabell 7.  

 

Tabell 7: Påverkan på miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnorm Planförslagets påverkan och konsekvens 

Luft MKN för luft underskrids med marginal i området även 

om luftföroreningarna ökar i takt med att trafiken 

ökar. De negativa konsekvenserna för luftkvaliteten till 

följd av planförslaget bedöms sammantaget bli små i 

och med att MKN underskrids med marginal. 

Vatten Planförslaget bedöms inte påverka MKN för vatten 

negativt förutsatt att de principer och förslag till 

dagvattenåtgärder som redovisas i 

dagvattenutredningen implementeras. Då efterläget 

med rening förbättrar föroreningstransporten mot 

nulägessituationen bedöms att den aktuella planen inte 

försvårar uppnåelsen av miljökvalitetsnormerna för 

planområdets recipienter. 

 

7.4 MILJÖMÅL 

I arbetet mot en hållbar utveckling för att skydda människors hälsa, bevara den 

biologiska mångfalden, hushålla med uttaget av naturresurser samt skydda natur- och 

kulturlandskap har 16 nationella miljökvalitetsmål ställts upp. Miljömålen beskriver de 

egenskaper som natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara 

ekologiskt hållbar.  

 

De fem nationella miljökvalitetsmålen som i huvudsak berörs av detaljplanen är: Frisk 

luft, Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- 

och djurliv. Detaljplanen kan bedrivas utan att motverka de mål som bedöms vara 

relevanta: 

 

• Frisk luft och God bebyggd miljö. Genomförandet av detaljplanen kommer att 

resultera i ökade personbils- och lastbilstransporter både till och från 

planområdet. Den ökade trafikmängden kommer att innebära en ökad risk för 

Kommenterad [A4]: Stycket kan komma att uppdateras till följd 

av att samrådssynpunkter beaktas. Det finns underlag med 
emissionsfaktorer och mätdata som konsulten inte fått ta del av. För 

att öka bedömningens säkerhet behöver underlagen tas hänsyn till. 
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indirekt påverkan i form av buller, sämre luftkvalitet och trafikolyckor. 

Bullerutredning och luftkvalitetsberäkning har utförts för att bedöma påverkan. 

Enligt utredningen och beräkningen bedöms det att konsekvensen av buller och 

luftföroreningar bli liten för närboende. Samtliga åtgärder görs med hänsyn till 

omgivande miljö och bedöms därför inte motverka målen. 

 

• Levande sjöar och vattendrag. Det hanterade dagvattnet kommer via de 

intilliggande rinnvägarna att avrinna till Lillsjön, vidare via Odensalabäcken och 

slutligen till Storsjön vilka därigenom utgör områdets recipienter. Dagvattnet 

från planområdet kommer att öka eftersom en del stor av det som idag är 

grönyta kommer att hårdgöras. Andelen föroreningar i dagvattnet kommer 

också att öka i jämförelse med dagens nivå. För att minimera negativ 

miljöpåverkan finns åtgärder om växtbäddar och dammar angivna på 

plankartan. För mer detaljerade skyddsåtgärder, se kapitel 5.2. I och med att 

försiktighetsmått vidtas och åtgärder väljs för att minimera miljöpåverkan 

bedöms detaljplanen inte motverka målen mer än nollalternativet.  

 

• Levande skogar. I det planerade området finns naturvärden i form av värdefulla 

träd. Inget högt naturvärde kommer att beröras. Det markintrång som är 

nödvändigt för detaljplanen genomförande kommer att minimeras och hänsyn 

att tas till skyddsvärda områden. Åtgärderna bedrivs i så pass begränsad 

omfattning att de inte medför något hot mot bevarandet av den biologiska 

mångfalden i området.  

 

• Ett rikt växt- och djurliv. Naturvärdesinventeringen har påträffat fyra objekt med 

påtagligt naturvärde och fyra objekt med visst naturvärde i form av värdefulla 

träd, hydrologiskt känsliga områden, skyddade arter och rödlistade arter i det 

planerade området. Skogsmark och ev. småvatten kommer att tas i anspråk, 

livsmiljöer för djur och växter kommer att påverkas negativt. Projektet bedöms 

därför motverkar miljömålen i viss mål och naturvärden behöver då skyddas så 

långt som möjligt. För mer detaljerade skyddsåtgärder, se NVI.  

8 FORTSATTA UTREDNINGAR OCH ÅTGÄRDER  

För att miljökonsekvenserna till följd av planens genomförande ska motsvara 

bedömningarna i denna miljökonsekvensbeskrivning krävs att de åtgärder som 

föreslagits genomförs. Åtgärderna finns antingen beskrivna i detta dokument 

alternativt att det i MKB hänvisas till de utredningar som legat till grund för 

bedömningarna, vilka beskriver åtgärder som ska vidtas för att minska 

miljöaspekternas påverkan. 

  

Att exploatera det område där orkidéer växer innebär att dispens från artskyddet 

krävs. Orkidéerna är fridlysta enligt 8, 9 §§ artskyddsförordningen och det krävs 

dispens för att plocka eller gräva upp orkidéerna.  

 

Livsmiljöer där arten violett guldvinge har noterats omfattas av ett åtgärdsprogram 

(ÅGP), vilket medför att livsmiljön inte får försämras. I naturvärdesinventering 

eftersöktes arten i  inventeringsområdet, men påträffades inte. Senaste fyndet av 

violett guldvinge gjordes år 2018 och åtgärder för att öka områdets mångfald kan 

bidra till återkolonisation av arten.   

 

Dispens från vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter måste troligtvis sökas för att 

utöva arbeten inom vattenskyddsområdet till Minnesgärdets ytvattentäkt. 

Kommenterad [A5]: Meningen kan komma att uppdateras till 

följd av att samrådssynpunkter beaktas. Det finns underlag med 

emissionsfaktorer och mätdata som konsulten inte fått ta del av. För 

att öka bedömningens säkerhet behöver underlagen tas hänsyn till. 
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De åtgärder som föreslagits i NVI bör beaktas i framtida projektering. 

 

Om ytor för lek, vila och pedagogisk verksamhet sker i västra delen av befintlig 

förskolegård bör en skärm anläggas längs planerad bussgata i väster för att sänka 

ljudnivån.  

 

9 REFERENSER 

Arctan AB Infrakonsulter, 2022. Dagvattenutredning för detaljplan Betongen 1 och 

Odensala 14:1, sällanköpshandel.  

Arkikom. 2022. Översikt plan illustration på flygfoto – Nytt handelsområde,  

BETONGEN 1 

WSP, 2021. Betongen 1, Östersund, Miljö Due Diligence fas 1 och fas 2  

COWI, 2022. Luftutredning partiklar i Östersund.  

Miljökonsekvensbeskrivning, 2014. Detaljplan för fastigheten Betongen 1 m fl, 

2014-03-13 

Miljökonsekvensbeskrivning, 2016. Detaljplan Karlslund 3:4, Miljö och Vattenbyrån, 

2016-07-01 

Naturvårdsverket, 2022. Kartverktyget Skyddad Natur.  

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ hämtad den 2022-19-09 

Norconsult. (2022). Bullerutredning.  

SMHI, 2022. AERMOD-modellen.  

https://www.smhi.se/reflab/luftkvalitetsmodeller/mer-om-

modellerna/aermod. Hämtad 2022-05-24 

SMHI, 2022. Halter i luft. Hämtat från Datavärdskap för luftkvalitet: 

https://datavardluft.smhi.se/portal/concentrations-in-

air?C=23&M=2380&S=140&P=8&Y=2018&CU=4&AC=6&SC=1&vs=202:6:0

:0:0:0:0:0 hämtad 2022-07-04 

SMHI, 2022. VOSS – Verktyg för Objektiv Skattning med 

Spridningsmodellering. 

https://www.smhi.se/reflab/luftkvalitetsmodeller/objektiv-

skattning/voss-1.133876 hämtad 2022-05-19 

Sweco, 2022. PM – Trafikanalys Betongtomten.  

Sweco, 2022. Trafikanalys Lillänge, Östersund – Exploatering 

Betongtomten.  

Trafikverket, 2022. Tittskåp riksintressen. Riksintressen (trafikverket.se) 

 hämtad 2022-09-18 

VISS, 2022. Lillsjön. 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA27620310 

Hämtat 2022-05-17 

Väg & Miljö, 2021. Naturvärdesinventering – Odensala 13:1, 14:1, Östersunds kommun 

2021  

Väg & Miljö, 2022. PM komplettering NVI – Odensala 13:1, 14:1, Östersunds kommun 

2022 

Östersunds kommun, 2021. Objektiv skattning av luftkvaliteten i Östersunds 

kommun 2020.  

Östersunds kommun, 2022. Åtgärdsprogram för stadens luft efter att 

gränsvärden överskridits. Hämtat från https://www.ostersund.se/om-

webbplatsen/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/2021-06-24-atgardsprogram-for-

stadens-luft-efter-att-gransvarden-overskridits.html  

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://www.smhi.se/reflab/luftkvalitetsmodeller/mer-om-modellerna/aermod
https://www.smhi.se/reflab/luftkvalitetsmodeller/mer-om-modellerna/aermod
https://datavardluft.smhi.se/portal/concentrations-in-air?C=23&M=2380&S=140&P=8&Y=2018&CU=4&AC=6&SC=1&vs=202:6:0:0:0:0:0:0
https://datavardluft.smhi.se/portal/concentrations-in-air?C=23&M=2380&S=140&P=8&Y=2018&CU=4&AC=6&SC=1&vs=202:6:0:0:0:0:0:0
https://datavardluft.smhi.se/portal/concentrations-in-air?C=23&M=2380&S=140&P=8&Y=2018&CU=4&AC=6&SC=1&vs=202:6:0:0:0:0:0:0
https://www.smhi.se/reflab/luftkvalitetsmodeller/objektiv-skattning/voss-1.133876
https://www.smhi.se/reflab/luftkvalitetsmodeller/objektiv-skattning/voss-1.133876
https://riksintressenkartor.trafikverket.se/
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA27620310
https://www.ostersund.se/om-webbplatsen/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/2021-06-24-atgardsprogram-for-stadens-luft-efter-att-gransvarden-overskridits.html
https://www.ostersund.se/om-webbplatsen/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/2021-06-24-atgardsprogram-for-stadens-luft-efter-att-gransvarden-overskridits.html
https://www.ostersund.se/om-webbplatsen/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/2021-06-24-atgardsprogram-for-stadens-luft-efter-att-gransvarden-overskridits.html

