
Planprogram Frösö Park

Godkännandehandling 2018



Godkännandehandling, juni 2018

Planprogrammet har tagits fram i samarbete mellan kommunala tjänstemän och Frösö Park Fastighets 

AB med anlitade projektutvecklare, arkitekter, landskapsarkitekter och utredare.

Karin Söderberg; Projektledare Mark- och exploatering, Tor Hagman och Nina Pisto Berg; Planarkitekter 

Samhällsbyggnad, har lett kommunens projektgrupp.

Planprogrammet har författats i samverkan med RED Management genom Anna Westman och White 

Arkitekter genom Britta Holmblad; Arkitekt, och Sam Keshavarz; Landskapsarkitekt.

Från Frösö Park Fastighets AB har Fredrik Karlstedt, Projektchef och Marcus Lundberg, VD medverkat.

Planprogram Frösö Park, Godkännandehandling juni 2018 

Planeringsunderlag

Utredningar
Utredningar har utförts som underlag för planprogrammet:

1. Frösö Park – Bullerutredning till planprogram, NIRAS, 2017-03-01, Rev. 2018-05-04.

2. Arkeologisk utredning steg 1, inför planerad nybyggnation av bostäder vid Frösö Park, JAMTLI 2016:17 

ISSN 1654-2045.

3. Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning inom Frösö Park, Fastigheten Kungsgården 5:3 m.fl . NIRAS, 

2017-01-20.

4. Översiktlig bedömning Geoteknik, SWECO, 2017-01-25.

5. Principer för dagvattenhantering i Frösö Park, SWECO, 2017-02-17, rev. 2017-04-24. 

6. Dagvatten lågpunkts- och rinnvägsanalys, SWECO, 2017-04-26. 

7. Översiktlig systemhandling för dagvattenhantering med hänsyn till PFAS, Sweco 2018-03-23.

8. Miljökonsekvensbeskrivning - Planprogram för Frösö Park, Sigma Civil, 2017-06-12.

9. Trafi kanalys: Utbyggnad av bostäder i Frösö Park och Söder om Vallsundsbron, SWECO, 2017-07-03. Rev. 

2018-03-25.

Övriga utredningar som legat till grund för planprogrammet:

1. Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön, inklusive F4, Jämtlands Läns Museum, 2006. 

2. MTU (Miljöteknisk undersökning) avseende PFAS inom f.d. Jämtlands fl ygfl ottilj, F4, Frösön, NIRAS, 2015-

07-03.

3. Resultat av kompletterande undersökningar av perfl uorerade ämnen vid f.d. F4 Östersunds fl ygplats, Försvars-

makten, 2017-10-20

4. Undersökning av föroreningssituationen avseende PFAS inom tidigare F4 Frösön (Utgör bilaga 2 till utredning 

5 ovan), NIRAS, 2017-06-28. 

5. Kompletterande provtagning vid f.d F4 Frösöns fl ygfl ottilj med avseende på PFAS (Utgör bilaga 2 till utred-

ning 5 ovan), NIRAS, 2017-10-19

Bilder och illustrationer
Där inget annat uppges har bilder/illustrationer tagits fram av Östersunds kommun eller White arkitekter. 



Innehåll
Kapitel 1 – Inledning

Syfte och huvuddrag

Arbetsprocess

Planprocess

Programsamråd

Kapitel 2 – Planeringsförutsättningar

Tidigare ställningstaganden

Förordnanden

Övriga policydokument

Programområde

Frösö Park historia och nutid

Befi ntlig bebyggelse

Kulturmiljö

Arkeologi

Landskapsbild

Naturmark och rekreation

Kommunikationer

Kommersiell och offentlig service

Mark och vatten

Störningar och risker

Kapitel 3 – Utvecklingsförslaget

Vision för Frösö Park 

Övergripande struktur

Kommunikationer

Service

Grön- och vitstruktur

Blåstruktur

Utformning av stadsrum

Utformning av bebyggelse

Kapitel 4 – Genomförande

Teknisk försörjning

Avtal och ekonomiska frågor

Fastighetsrättsliga frågor

Tidplan för genomförande och utbyggnad

Fortsatt arbete

Kapitel 5 – Konsekvenser

Miljökonsekvenser

Ekonomiska konsekvenser

Trafi kmässiga konsekvenser

Sociala konsekvenser

5

8

10

10

10

11

12

14

15

17

19

20

21

23

24

24

26

27

27

28

31

32

34

38

40

42

44

46

54

61

62

62 isk försörjning

62 tal och ekonomiska frågor

63tighetsrättsliga frågor

64tTidlan för genomförande och utbyggnad

65

66

69 

69 tal och ekonomiska frågor

70



4



5

Kapitel 1

Inledning

I detta kapitel beskrivs
ett sammandrag av förslaget,  

programmets bakgrund och 
kommunens övergripande mål. 



”En livskraftig, 
varierat tät och 

blandad stadsdel, 
nära natur och rekreation med 

vidsträckt utsikt, växer fram kring 
Storsjöns vatten – 

där historia möter framtid.” 
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Inledning

Östersund växer! Kommunen har ett befolkningsmål 

på 65 000 invånare 2040 och en övergripande vision 

att vara ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och 

ekonomiskt hållbart samhälle. Inriktningen är en sam-

manhållen stad där utbyggnaden ska kopplas till redan 

utbyggd infrastruktur i attraktiva lägen. I respektive 

stadsdel/tätort ska befi ntlig bebyggelse kompletteras 

med det som inte fi nns för att skapa en blandad stad.

Frösö Park har under senaste decenniet omda-

nats från militärt område till en företagspark med 

konferens, hotell, sport och kultur. Här fi nns idag 

500 arbetsplatser och stor potential att bidra till att 

Östersund stärker sin roll som tillväxtmotor i regio-

nen genom att komplettera Frösö Park med bostäder. 

Möjligheten för detta har öppnats upp genom att Tra-

fi kverket sedan 2015 ändrat riksintresseprecisionen 

för infl uensområde avseende fl ygbuller baserat på ny 

bullerförordning.

Genom att integrera verksamheter med boendemiljö-

er är tanken att skapa en ny stadsdel på en redan eta-

blerad plats där en del av infrastrukturen redan fi nns. 

Ambitionen är att Frösö Park ska bli en inspirerande 

livsmiljö med ett mångfacetterat utbud av bostads- 

och upplåtelseformer, verksamheter, fritidsaktiviteter 

och rekreation.

Frösö Park har ett unikt läge med sydvästslutt-

ning mot Storsjön och utblickar mot Oviksfjällen och 

Åreskutan. Närheten till natur och friluftsliv, Kungs-

gården, Bynäset, Åre-Östersund golfklubb och konsta-

rena gör Frösö Park till ett attraktivt bostadsläge. 

Här fi nns potential att skapa en blandad stadsdel med 

unika kvaliteter för såväl boende som näringsliv och 

besökare.

Stadsdelen planeras att utvecklas i samklang med 

topografi n och naturen med social - och ekologisk 

hållbarhet som utgångspunkter. Boendemiljöerna kan 

utformas för att underlätta en hälsosam livsstil.

Översiktsplanens vision om Östersund som staden 

kring vattnet kan realiseras här, samtidigt som strand-

linjen och den strandnära naturen inte privatiseras 

utan hålls tillgänglig för allmänheten.

Utifrån platsens unika förutsättningar och Öster-

sunds övergripande vision och mål för samhällsutveck-

lingen har följande vision formulerats för Frösö Park:

Östersund centrum nås med bil inom 10 minuter och 

Åre Östersund Airport inom 5 minuter. Stadsdelens 

utveckling är tänkt att utgå från redan etablerade 

verksamheter för att växa i takt med marknadens 

efterfrågan, vilket bidrar till god resurshushållning och 

ekonomisk hållbarhet. 

Då mycket av områdets trafi k kommer att ha Öster-

sund centrum som målpunkt är det viktigt att främja 

miljösmarta resor och transporter. Det innebär bl a att 

etablera en ny huvudgata som ryggraden för utökad 

kollektivtrafi k med bussar och hållplatser i bostä-

dernas närhet, samt att ge goda förutsättningar för 

cykelpendling. 
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Frösö Park, vy från hotellet

Frösö Park, lokalgata mot Storsjön
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Situationsplan  skala 1:10000 N 
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Syfte och huvuddrag

Syftet med planprogrammet är att presentera ett 

förslag för hur Frösö Park kan utvecklas till en levande 

stadsdel genom att redan etablerade verksamheter 

kompletteras med 1000-1600 bostäder, samt ytterlig-

are verksamheter och service, enligt översiktsplanens 

utbyggnadsstrategi ”Staden kring vattnet”. 

Intentionen är att skapa en stadsdel med höga boen-

devärden som bygger på platsens unika läge, kulturmil-

jö och möjligheter till rekreation och naturupplevelser. 

Planprogrammet ska utgöra en vägledning för kom-

mande detaljplaneläggning.

Genom att området delvis redan är ianspråktaget 

för bebyggelse och har en etablerad infrastruktur fi nns 

förutsättningar för resurseffektivt byggande och håll-

bart markutnyttjande samtidigt som området kan ges 

en struktur som främjar de sociala värden och service-

funktioner som utgör grunden i en livskraftig stadsdel.

Området är stort och kommer utvecklas under lång 

tid innan det är fullt utbyggt. Planprogrammet fokus-

eras på att ge goda strukturella förutsättningar för att 

stadsdelen ska vara attraktiv både under utbyggnad-

stiden och när den är fullt utbyggd. Förslaget innebär 

en variation av olika typer av boendeformer (villor, 

radhus, mindre fl erfamiljshus), förskolor, skola, parker 

och gröna kopplingar genom området. 

Västra Frösön är en plats som har betydelse för 

många människor. Den vidsträckta utsikten över 

odlings- och kulturlandskapet, Storsjön och fjällen är 

unik och dessa värden är viktiga att bevaka när Frösö 

Park omvandlas. I programområdet ingår stora delar 

som kommer att lämnas obebyggda just för att säker-

ställa att stadsutveckling och bevarande ska gå hand 

i hand. Inom det tidigare fl ottiljområdet fi nns också 

befi ntlig bebyggelse, varav en stor del är kulturhisto-

riskt värdefull, som ska beaktas i planeringsprocess 

och genomförande. Samtidigt är det viktigt att denna 

bebyggelse genom förslaget ges möjlighet till fortsatt 

användning och blir del i en levande stadsdel. 

BYNÄSVÄGEN
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KUNGSGÅRDSVÄGEN
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ÅRE-ÖSTERSUND AIRPORT

Kungsgården

Bollplan

Förslaget i korthet
Storlek: 232 ha, varav 140 ha naturmark/vattenområde, 82 ha blan-

dad stadsdel med bostäder och 10 ha turistisk verksamhet. Förslaget 

innehåller två nya stadsdelsparker, en ny hotellpark och bevarande av 

befi ntliga kvartersparker. 

Bostäder: ca 1000-1600 nya bostäder fram till 2050. Illustrationen visar 

en möjlig utveckling med ca 1400 nya bostäder. 

Service: befi ntligt företagsområde med arbetsplatser, konferens, sport 

och konst utvecklas med livsmedel, förskola, skola, vård- och omsorg

Kommunikationer: Buss, utvecklat gång- och cykelnät.

Karaktär: En varierad tät och blandad stadsdel nära natur och rekreation.

Den kulturhistoriskt värdefulla miljön är tydligt avläsbar i den samtida 

stadsdelen.  
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se sid 28
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Arbetsprocess

Planprocessen inleddes i januari 2016 med en work-

shopserie där arkitekter och Frösö Park Fastighets AB 

tillsammans med ett brett deltagande av kommunala 

tjänstemän kartlade planeringsförutsättningarna för en 

utveckling av programområdet. En övergripande idé för 

områdets markanvändning arbetades fram. 

När utvecklingsförslaget hade börjat ta form följdes 

vårens workshops upp av referensgruppsmöten med re-

presentanter från kommunens olika discipliner. Syftet 

var att ha en dialog kring, och få input till, utvecklings-

förslaget som sedan skulle skickas ut på samråd. Där 

stämdes även av den vision och de kvalitativa håll-

barhetsmål som underhand hade arbetats fram inom 

projektgruppen. 

I framtagandet av programförslaget låg fokus på 

att ge förutsättningar för att nå följande kvalitativa 

hållbarhetsmål:

Social hållbarhet - hälsa och välbefi nnande

Det ska fi nnas goda förutsättningar för boende och 

verksamma att göra aktiva livsval som främjar hälsa 

såväl som miljö. Det ska vara enkelt att välja gång och 

cykel framför bilen och att ta sig ut för spontanidrott 

och naturskön utevistelse. 

En tät struktur, där befi ntliga verksamheter och 

turistnäring kompletteras med bostäder, ger en balans 

i dag och nattbefolkning vilket bidrar till trygghet, 

skapar underlag för kollektivtrafi k och närservice 

samt bidrar till mångfald och socialt umgänge med 

såväl planerade som spontana möten. 

Hållbar mobilitet

Det fi nns en tradition i Östersund att transportera sig 

med bil. En utvecklingen av Frösö Park ska ge ökade 

incitament för minskat bilåkandet och användningen 

av alternativa drivmedel. För programmet innebär det 

en integrerad gatustruktur som ger förutsättningar 

för många sätt att röra sig; till fots, skidor, cykel etc,  
både inom området och dess närmiljö. Kollektivtrafi k-
stråk med busshållplatser inom 300 meter planeras, 

liksom gena kopplingar för cykelpendling. Förskolor, 
skolor och övrig offentlig service placeras i direkt 
anslutning till huvudgator, grönytor och nära busshåll-

platser.

Klimatneutral stadsdel

Inom fortsatt planeringsprocess uppmuntras till sam-

verkan för förbättrad turtäthet med buss, laddnings-

stationer drivna med förnyelsebar energi, pooler med 

elbilar och elcyklar, samt energieffektiva helhetslös-

ningar för offentlig miljö, verksamheter och boende.

Planprocess och programsamråd

Programarbetet inleder den planprocess som leder fram 

till nya detaljplaner. Planprogrammet är tänkt att för-

enkla fortsatt detaljplanering genom att tidigt bredda 

kommunens beslutsunderlag med berörda parters erfa-

renheter och synpunkter. Programhandlingen beskriver 

utgångspunkter, huvuddrag och mål för fortsatt plane-

ring. Kommande detaljplaner utvisar sedan mer exakt 

vilken byggrätt och utformning som är lämplig samt hur 

övriga genomförandefrågor och detaljfrågor löses inom 

respektive deletapp.

Ett förslag till planprogram var ute på samråd 28/8 

- 25/9 2017. Under programsamrådet hade remissin-

stanser, sakägare, allmänhet, organisationer och intres-

segrupper möjlighet att framföra sina synpunkter på 

förslaget. 

Under samrådet arrangerades även ett öppet hus där 

allmänhet och berörda fi ck mer information och hade 

möjlighet att ställa frågor och diskutera förslaget med 

kommunens tjänstemän, arkitekter och Frösö Park 

Fastighets AB. 

Efter samrådstidens slut sammanställdes alla 

inkomna synpunkter och remissvar i en samrådsredo-

görelse och programmet reviderades och kompletteras 

inför beslut om godkännande av Kommunfullmäktige. 

Planprogrammet och samrådsredogörelsen ligger nu 

som grund för kommande detaljplanearbete. 

Kapitel 1 Inledning



Kapitel 2

Planeringsförutsättningar

Här beskrivs planerings-
förutsättningar för Frösö Park 

och området idag  



”Östersund 
utvecklas till ett 

demokratiskt, socialt, 

ekologiskt och ekonomiskt hållbart 
samhälle”
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan Östersund 2040

Översiktsplanen för Östersunds kommun 2040 antogs 

20 mars 2014. Den utgår från ett befolkningsmål på 

65 000 under planperioden och ger därför beredskap 

för 5 000 nya bostäder. Planen ska ge en fl exibilitet i 

stadsbyggandet beroende på hur befolkningstillväxten 

blir. Översiktsplanens övergripande vision är att:

”Bevara och utveckla landskapets natur-, kultur- 

och rekreationsvärden” 

Landsbygden i Östersund har stora natur-, kultur- och 

landskapsvärden. Den brukningsvärda jordbruksmar-

ken har mycket hög prioritet. Huvudlinjen är att den 

inte ska bebyggas eller minska i areal.

Att förstärka kommunens friluftsprofi l är både en 

folkhälso- och tillväxtfaktor. Gränsvärdet om 50 meter 

till gröna miljöer ska så långt som möjligt tillämpas 

vid om- och nybyggnation av bostäder. Planeringen av 

bostäders närmiljö ska utgå från ett barn- och ung-

domsperspektiv för att erbjuda dem en stimulerande 

och tillgänglig utemiljö sommar såväl som vinter.

”Fossilfritt 2030”

Inriktningsmålet är att de fossila koldioxidutsläppen 

ska minska med 100% och att energiförbrukningen 

ska minska med 20% till 2030, jämfört med 2010. 

Stadsdelsutvecklingen ska främja energieffektiva 

lösningar som bygger på förnyelsebar energi för 

infrastruktur, bebyggelse, uppvärmning, belysning och 

kommunikationer.

”Östersund ska utmärka sig som friluftsstad” 

Invånare ska kunna färdas till fots, på cykel eller på 

skidor från boendet till skogs- och strövområden samt 

på Storsjöns is. Här ska fi nnas utvecklade och skötta 

spår liksom natur- och storartad vildmark.

”Bygg där redan infrastruktur fi nns”

Inriktningen är en sammanhållen stad där utbyggnad 

kopplas till redan utbyggd infrastruktur i attraktiva lä-

gen som är tillgängliga med gena gång- och cykelvägar 

samt god kollektivtrafi k. I stads- och trafi kplaneringen 

ska framkomlighet prioriteras i följande ordning: gång, 

cykel, kollektivtrafi k, varutransporter och biltrafi k.

Avvikelser

I översiktsplanen anges Frösö Park som ett verksam-

hetsområde i förlängningen av ett prioriterat stråk 

för stadsutveckling och ingår därmed inte inom de 

områden som utpekats för bostadsutveckling. Över-

siktsplanen antogs innan avgränsningen av riksintresset 

för Åre-Östersunds Airport reviderades 2015 vilket har 

gjort att restriktionerna för bostäder i området nu har 

lättats och är lämpliga att pröva. 

Östersund vill genom sina utbyggnadsstrategier stär-

ka sin profi l som ”staden kring vattnet”. De strategier 

som främst berör planprogrammet för Frösö Park är:

”Blanda staden” 

Den blandade staden är befolkad under större delen 

av dygnet med bostäder och verksamheter som vänder 

sig utåt gatan. Det ger en trygg och attraktiv miljö 

med innehållsrika gator, stråk, parker och platser där  

människor i olika åldrar och med olika bakgrund och 

ursprung kan mötas. Den blandade staden innehåller 

också byggnader från olika tider. Stadsbyggandet ska 

därför sträva mot att blanda bostäder, verksamheter 

och service, gärna i samma kvarter. Vid gator med 

god genomströmning ska lokaler för verksamheter i 

bottenvåningarna möjliggöras. Det ska vara möjligt att 

kunna byta boendetyp efter livets olika skeden.

”Satsa på livskraftiga stadsdelscentrum”

I den hållbara staden är det viktigt att dagligvarubu-

tiker och annan samhällsservice fi nns i stadsdelarna. 

Butiker behöver starkt kundunderlag och bör ges möj-

lighet att utvecklas till fullsortimentsbutiker. Entréer 

till handel, service och arbetsplatser placeras nära kol-

lektivtrafi khållplatser så att urbana platser och stråk 

kan bildas kring dessa målpunkter. Nya stadsdelar bör 

inrymma minst cirka 2000 bostäder för att kunna bära 

en skola och en livsmedelsbutik.



Planmosaik över gällande detaljplaner
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Fördjupad översiktsplan för västra Frösön 
med omnejd

Den fördjupade översiktsplanen som antogs av kom-

munfullmäktige 18 mars 2010 hade som syfte att 

möjliggöra omvandling av F4:s fl ottiljområde till civil 

användning. 

Översiktsplanen anger att f.d fl ottiljområdet ska 

användas för arbetsplatser och verksamheter, både i 

befi ntliga byggnader samt tillkommande. Samtidigt 

ska kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, 

inklusive gröna parkmiljöer beaktas. Huvuddelen av 

jordbruksmarken har ett högt brukningsvärde och 

ska bevaras som sådan. Direkt norr om golfbanan 

föreslår översiktplanen turistiskt boende. Kungsgår-

den görs tillgängligt för turistiskt boende och Frösö 

Skans utvecklas som besöksmål. Stränderna i Kungs-

gårdsviken och Bynäset ska vara allmänt tillgängligt 

rekreationsområde med naturstigar och möjlighet till 

allmänt tillgängligt bad och båtliv. Åstorpet pekas ut 

som gästhamn. 

Liksom för översiktsplan 2040 gäller att avgräns-

ningen för riksintresset Åre-östersund Airport , och 

därmed gränsen för bostäder, reviderades efter att den 

fördjupade översiktsplanen togs fram.

Gällande detaljplaner

Programområdet berörs av två detaljplaner. 

DP-F163 Kungsgården 5:3 m.fl , Frösö läger, laga 

kraft 2012-06-26.

Detaljplanen omfattar Frösö Park, f.d. fl ygfl ottiljom-

rådet F4. För den del som ingår i programområdet 

medger planen nybyggnation av kontor, lätt industri, 

hotell, idrott och hotell/vandrarhem med byggnadshöjd 

om högst 10 meter. Detaljplanen reglerar även skydds- 

och varsamhetsbestämmelser för kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader och miljöer.

DP-F166 -  Stocke 4:1, turistisk verksamhet på 

Kungsgården, laga kraft 2012-10-25.

Detaljplanen omfattar Kungsgården och dess närmas-

te omgivning. Marken är i huvudsak planlagd för turis-

tiskt boende inkluderande möjligheter till restaurang, 

hotell, vandrarhem, kultur- och hantverksändamål 

samt konferens. Detaljplanen upphäver strandskyddet 

i delar av planområdet men säkerställer samtidigt att 

allmänheten kan passera vid vattnet. Befi ntliga bygg-

nader, inklusive en trädgård, med kulturhistorisk värde 

har fått skyddsbestämmelser i detaljplanen.

DP-F163 Kungsgården 5:3 m.fl ,   

Frösö läger 

laga kraft 2012-06-26

DP-F166 - Stocke 4:1, 

turistisk verksamhet på 

Kungsgården,laga kraft 

2012-10-25. 
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Förordnanden

Vattenskyddsområde 

Storsjön utgör dricksvattentäkt och delar av pro-

gramområdet ligger inom den yttre skyddszonen av 

vattenskyddsområdet för Minnesgärdets vattentäkt. 

Syftet med vattenskyddsområdet är att långsiktigt sä-

kerställa vattenkvaliteten genom att vattentillgången 

hålls skyddad mot föroreningar eller andra skadliga 

verksamheter. 

Vattenskyddsområdet fastställdes 2016-12-12 med 

stöd av 7 kap 21 § miljöbalken (1998:808). 

Strandskydd 

Strandskyddet omfattar ytan 100 meter från strand-

linjen, både på land och i vatten, enligt Miljöbalken 

kapitel 7. Även bäckar omfattas av strandskydd.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förut-

sättningarna för allmänrättslig tillgång till strandom-

råden och bevara goda livsvillkor för djur- och växt-

livet på land och i vatten. Länsstyrelsen kan besluta 

om upphävande av strandskydd inom ett område om 

tillräckligt starka skäl fi nns.

 I gällande detaljplan Stocke 4:1, Turistisk verk-

samhet på Kungsgården, är strandskyddet upphävt. 

För att trygga allmänhetens tillgång till stranden och 

värna om goda livsmiljöer för djur och växter har ett 

område på mellan 20 - 30 meter närmast strandlinjen 

reserverats som allmän plats / natur. 

Riksintressen

Programområdet berörs av tre riksintressen. Riksin-

tressen är geografi ska områden med värden av na-

tionell betydelse. Områdena ska enligt Miljöbalken så 

långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt 

kan skada dessa värden.

Kulturmiljö Storsjöbygden

Hela programområdet ligger inom område klassat som 

riksintresse för kulturmiljövård (Storsjöbygden Z 25). 

Riksantikvarieämbetet bedömer om ett område är av 

riksintresse för kulturmiljövården enligt Miljöbalken 

3 kap 6§. Nedan beskrivs motivet till riksintresset 

Storsjöbygden och vilka delar av dess uttrycksbeskriv-

ningen som berör programområdet.

Motivering 

”Centralbygd i kambrosilurområdet kring Storsjön, 

med förhistorisk bruknings- och bosättningskonti-

nuitet med ett tiotal mindre lokalbygder, sedermera 

sockencentra med kyrkor och ursprungliga gårds- och 

bylägen, några med bevarade sakrala bebyggelsenamn 

som Hov och Vi men även gudsnamnen Frö och Njord 

som tillskrivs öarna Frösön och Norderön”. 

Uttryck 

De delar av uttrycksbeskrivningen som berör program-

området är …”Öppet jordbrukslandskap med radbyar 

och äldre gårdar med 1800-talsgården som domine-

rande gårdstyp på höjd- och sluttningslägen med vida 

utblickar”….”Bland skilda miljöer märks kulturland-

skapet på Frösön med gravhögar, odlingsrösen, skans 

från 1600-talet ”...”och Kungsgården”. (Se vidare 

avsnitt Kulturmiljö).

Rörliga friluftslivet Storsjöbygden

Hela planområdet berörs av riksintresset för det rörli-

ga friluftslivet (Storsjöbygden FZ 8) enligt Miljöbalken 

3 kap 6§. Områden av riksintresse för friluftslivet är 

utpekade av Naturvårdsverket och Havs- och vatten-

myndigheten. För att ett område ska vara ett riksin-

tresse för friluftslivet ska det ha stora värden sett i ett 

nationellt perspektiv på grund av särskilda natur- och 

kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god till-

gänglighet för allmänheten. 

”Riksintresset består av den natursköna och varia-

tionsrika Storsjöbygden med nära kontakt mellan kal-

fjäll och rik odlingsbygd samt vida utblickar. Friluftsliv 

som till exempel fi ske, båtsport, natur- och kulturstu-

dier samt cykling är av intresse”. 

VattenskyddsområdeProgramområdesgräns



Infl uensområde fl ygbuller
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Riksintresse Åre-Östersund Airport

Delar av programområdet berörs av område som av 

Trafi kverket är utpekat som riksintresse för kommuni-

kation (Åre Östersund Airport). Ett riksintresseområde 

kring en fl ygplats ska enligt bestämmelserna i 3 kap 8 

§ miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 

försvåra tillkomst eller utnyttjande av fl ygplatsen. 

För att säkerställa att funktionen luftfartsanlägg-

ning inte skadas fi nns utöver riksintresseområdet även 

ett infl uensområde för fl ygplatsen defi nierat. Infl uens-

området är den yta utanför riksintresseområdet inom 

vilken bebyggelse eller andra anläggningar påtagligt kan 

försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av fl ygplatsen 

med hänsyn till bland annat fl ygbuller, fl yghinder och 

elektromagnetisk strålning.

Med anledning av att nya riktvärden för trafi kbuller 

som beslutats i ”Förordning (2015:216) om trafi kbul-

ler vid bostadsbyggnader” har Trafi kverket minskat 

infl uensområdet för buller kring Åre-Östersunds fl yg-

plats. Detta innebär förändrade förutsättningar vad 

gäller planering av bostadsbyggnader i bullerutsatta 

lägen. 
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Övriga Policydokument

Mer (*) i Östersund

Planen för hållbar tillväxt i ett attraktivt Östersund 

2014-2020, beslutad av kommunfullmäktige 20 mars 

2014, ska skapa förutsättningar för mer människor, 

jobb och bostäder. Flera tillväxtfaktorer har priorite-

rats för att nå målen. Väsentliga för programmet är: 

• Attraktiva och hållbara boendemiljöer i lägen som 

är utmärkande för Östersund. Förutsättningar 

ges för förtätning, nybyggnation och omvandling 

av fastigheter till bostäder, samt till utveckling av 

attraktiva kommersiella boenden för besöksnä-

ringen.

• Goda förutsättningar för företag att utvecklas och 

växa, bland annat genom satsningar på före-

tagskluster och kunskapsintensiva företag med 

koppling till forskning och utveckling.

• Attraktiva kulturmiljöer bevaras och det fi nns en 

god infrastruktur för kultur. Nya och utvecklade 

mötesplatser och scener för kultur där olika aktö-

rer samverkar skapas. Arrangemang och attrak-

tioner för besökare och invånare stöttas. 

Ett Östersund för Alla

Strategin för ett inkluderande samhälle genom design 

för alla, beslutad av kommunstyrelsen 2015 02-10, har 

som syfte att ge alla människor samma möjlighet att 

delta i alla delar av samhället. Policyn omfattar sju 

grundprinciper för detta: 

• Lika möjlighet till användning

• Flexibel användning

• Enkel och självklar användning

• Information som går att uppfatta

• Tolerans mot misstag

• Låg fysisk ansträngning

• Utrymme för komma intill och använda

Handelspolicy 2016

Östersunds handelspolicy, antagen av Kommunfull-

mäktige 2016-06-21, anger övergripande mål och 

riktlinjer för handelns utveckling. 

• Markberedskap för handel där det är långsiktigt 

hållbart.

• Inga nya externa köpcentra. Sällanköpshandel 

koncentreras till centrum och handel med skrym-

mande varor till Lillänge / Odenskog.

• En livskraftig stadskärna utvecklas, värnas och 

prioriteras framför övriga handelsplatser.

Kapitel 2 Planeringsförutsättningar

• Befi ntliga stadsdelscentran stöttas. Nya livsmed-

elsbutiker placeras nära bostäder och kollektivtra-

fi k.

Specifi ka riktlinjer anges för stadsdelscentra. Rele-

vant för Frösö park är att ny handel som tillgodoser 

främst stadsdelens eget behov ska tillåtas; både dag-

ligvaror och sällanköpsvaror, samt att kommunen ska 

verka för fl er bostäder i närområdena.

Plan för naturvård och park

I den övergripande planen för naturvård och park 

prioriteras tre utvecklingsområden: 

”Biologisk mångfald” En variationsrikedom av 

naturtyper och miljöer ska fi nnas. Ett aktivt och sam-

ordnat naturvårdsarbete ska drivas för att bevara och 

stärka biologisk mångfald inom kommunens naturmil-

jöer. 

”Ekosystemtjänster” Innebär alla de nyttigheter 

och värden som ekosystemen tillhandahåller;  bl.a. 

luft- och vattenrening, temperaturjämning, erosions-

kontroll, pollinering av grödor, skogens förmåga att 

binda koldioxid, sjöar och vattendrags förmåga att 

producera fi sk etc. Grönytor ska skapas för att rena 

dagvatten och luft, minska buller och förbättra lokal-

klimatet. Ekosystemtjänster ska ingå som en naturligt 

del vid planering och exploatering. 

”God folkhälsa” Är av betydelse för att uppnå de 

övriga dimensionerna av en hållbar utveckling. Kom-

munen lyfter särskilt fram barn- och ungdomsperspek-

tivet. God tillgång ska fi nnas till grönområden av hög 

kvalitet med närhet till bostäder, anpassade för alla 

oavsett funktionsförmåga.

För attraktiva och trygga grönområden är gröny-

tornas form, storlek och kvalitet av betydelse. Par-

kerna kan delas in i åtta s.k. baskaraktärer. Ju fl er 

baskaraktärer ett grönområde innehåller desto högre 

värde har grönytan för rekreation eftersom den kan 

fungera för fl er människor och olika sinnesstämningar. 

Kommunen ska beakta de olika baskaraktärerna vid 

planering av parker och gröna miljöer; det rofyllda, 

det vilda, det artrika, en rymd för tanke och verder-

vickelse, allmänningen, lustgården, centrum/festen, 

kulturen. 



ÖSTERSUND FRÖSÖ 

GOLFKLUBB

Orienteringskarta, programområdets läge (rosa) i 
förhållande till Östersunds stadskärna (gul cirkel).

Programområdets avgränsning, Skala 1:150000
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Programområdet

Programområdet som är beläget på Frösöns västra 

sida, ca 10 km från Östersunds stadskärna, omfattar 

Frösö Park och Kungsgården med anslutande skogs- 

och åkermark samt en del av ett vattenområde inom 

Kungsgårdsviken. Programområdet avgränsas i norr 

av Stockevägen, i öster av Östersund Frösö Golfklubb, 

i väster av Bynäsvägen, samt i söder av Kungsgårds-

viken.

Programområdets totala areal är 232 ha bestå-

ende av 37 ha åkermark och 87 ha skogsmark, samt 

vattenområde om 48 hektar. Av resterande mark är 

10,5 ha planlagd för turistisk verksamhet och 49,5 ha 

planlagd för kontor, industri, idrott och tidsbegränsade 

boenden. 

Frösön

Östersund
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A
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PROGRAMOMRÅDESGRÄNS 
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GOLFKLUBB
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FRÖSÖ PARK 

ÅRE-ÖSTERSUND 

AIRPORT

Markägoförhållanden 
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Fastigheter och markägande

Av de fastigheter som ingår inom programområdet 

äger Östersunds kommun Kungsgården 5:7, Stocke 4:1, 

samt Kungsgården 5:6. Kungsgården 5:6 är upplåten 

med tomträtt till Frösö Park Fastighets AB som även 

äger Kungsgården 5:3. Östersund-Frösö Golfklubb äger 

Kungsgården 5:2.

Kapitel 2 Planeringsförutsättningar

Kungsgården 5:6

Kungsgården 5:2

Kungsgården 5:5

Kungsgården 5:3

Kungsgården 5:7

Stocke 4:1

Kungsgården 5:2



Frösö Park idag; vy mot Åreskutan med hotellet i förgrunden. 
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Frösö Park historia och nutid

Frösö Park (f.d. F4-området)

Området har använts för militär verksamhet under 

mer än 300 år, först som övnings- och lägerplats för 

Jämtlands dragonregemente (fältjägarna) och dess 

kavallerikompani och från och med 1925 för Jämt-

lands fl ygfl ottilj (F4); en av landets äldsta och största 

fl ygfl ottiljer.

Flygfl ottiljen har varit en relativt integrerad del av 

Frösön, främst genom landsvägen (Stockevägen) som 

gick igenom området, men även genom fl ygplatsen 

för civilt fl yg som tidigare låg i anslutning till fl ot-

tiljområdet. Flottiljen har varit en viktig arbetsplats 

för militärer och civila och ett fl ertal anställda bodde 

inom området. Lokalerna i området har också använts 

vid olika typer av arrangemang utan militär anknyt-

ning. Först 1986 inhägnades området och stängdes av 

för genomfartstrafi k och fl ygplatsen fi ck sin nuvarande 

placering.

Genom nedläggningen av garnisonen i Östersund 

under 2004/2005 öppnades området återigen upp för 

allmänheten och stora lokalytor och markområden fri-

gjordes. Utan militärfl yg har också förutsättningarna  

utanför det militära området förändrats.

Flygfl ottiljen omfattade vid nedläggningen ett stort 

område med kaserner, fl ygfält och övningsfält. Öst-

ersunds kommun tog vid nedläggningen över all mark 

utom garnisonsområdet och fl ygplatsen från Fortifi -

kationsverket. Statliga fastighetsutvecklingsbolaget 

Vasallen tog över garnisonsområdet och påbörjade 

omdaningen till en företagspark med namnet Frösö 

Park. Området förvärvades sedan 2011 av Frösö Park 

Fastighets AB som fortsatte utvecklingen med nä-

ringsliv och besöksnäring i form av bland annat hotell, 

evenemangs- och mässcenter, kontorslokaler samt 

konstarena. 2016 hade Frösö Park 500 arbetsplatser. 

Sedan riksintresset och gränsen för infl uensområdet 

för fl ygbuller ändrades 2015 så har även utveckling av 

bostäder i området möjliggjorts. 
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Kungsgården

Området kring Kungsgården, med omgivningar av 

odlingsmark, bebyggelse, alléer och resterna av Frösö 

skans (försvarsanläggning uppförd under 1600-ta-

let då svenskar och danskar stred om Jämtland), är 

en miljö med kulturvärde av riksintresse. Markerna, 

främst kring Stockevägen, tros har varit bebodda 

redan under 500-talet. 

Kungsgården har haft en central roll i Jämtlands 

historia från slutet av 1400-talet till slutet av 1700-ta-

let då Östersunds expansion kom i gång. Kungsgården 

var en viktig plats för det formella överlämnadet av 

Jämtland till Sverige 1645 då ett nytt regemente 

(Frösö läger) inrättades för den nya landsdelen norr 

om Kungsgården (Se f.d fl ottiljområdet F4 ovan).

Kungsgården var avsedd som bostad för kungens 

högste representant i provinsen samt residens för 

kungen vid besök. Från 1660-talet fungerade Kungs-

gården som bostad åt chefen för kavallerikåren i 

Jämtland och därefter som bostad till chefen för 

Jämtlands fl ygfl ottilj. På 1820-talet uppläts mark för 

torp på Kungsgårdens ägor och kring Frösö läger. En 

del av dessa fungerade som boställen för regementets 

personal. Några av torpbyggnaderna fi nns ännu kvar.

Efter försvarsnedläggningen köpte kommunen in 

Kungsgården som år 2013 öppnades upp för allmänhe-

ten med restaurang och konferensverksamhet. Kungs-

gården har nu sålts till Frösö Park Fastighets AB.

Befi ntlig bebyggelse

Inom det före detta fl ottiljområdet fi nns idag ca 100 

byggnader av varierande slag från slutet av 1800-ta-

let fram till början av 2000-talet. I södra delen av 

området fi nns stora byggnadsvolymer med industriell 

karaktär, tex en f.d. fl ygplansverkstad och hangarer. I 

mittdelen fi nns byggnader i mindre skala som använts 

för kontor, logi, utbildning och idrott. I norr fi nns en 

f.d expeditionsbyggnad, verkstäder och hangarer, men 

i mindre byggnadsvolymer än södra delen.  

Området och den militära verksamheten har konti-

nuerligt förändrats och moderniserats i takt med både 

militära och samhälleliga förändringar. Bebyggelse-

strukturen och byggnaderna som fi nns representerade 

inom Frösö Park tydliggör den militära verksamhetens 

utveckling i området. 

I takt med att nya verksamheter har etablerats har 

byggnaderna hyresgästanpassats och förädlats med ny 

användning som butiks- och lagerlokaler, kontor, lätt 

industri och vård. Exempelvis har militärrestaurangen 

byggts om till hotell, en f.d. JAS tvätt har byggts om 

till en konstarena med tillfälliga arrangemang, och en 

hangar till kontor.  

Inom Kungsgården, i den södra delen av program-

området, fi nns sex byggnader bestående av huvudbygg-

nad med fl ygelbyggnad samt komplementbyggnader 

Byggnaderna har genom årens lopp uppförts på nytt 

och även fl yttats. Befi ntliga byggnader som används 

för restaurang och konferensverksamhet är uppförda 

mellan år 1820-1900. 

Väster om Kungsgården längs stranden fi nns två 

torp från 1800-talets början bevarade; Åstorpet 

och Stenstorpet. Åstorpet används för gästhamnens 

verksamhet och Stenstorpet upplåts av kommunen för 

olika typer av evenemang. 

År 1480 fl yttades Kungsgården från Mjälle till dess 
nuvarande plats nära Bynäset. 

Den fd offi cersbyggnaden är den äldsta byggnaden 
i området och bildar tillsammans med de tre kaser-

nerna och gymnastikhallen en väl sammanhållen 
miljö med militära byggnader från sent 1800-tal.

Den första sjöfl ygshangaren vid Kungsgårdsviken. 
Byggnaden är exteriört mycket välbevarad.
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Kulturmiljö

Programområdet ingår inom riksintresse för kultur-

miljövården (Storsjöbygden Z 25). Värdet i riksin-

tresset består i den ålderdomliga jordbruksbygden 

där människor har bott och brukat jorden under en 

mycket lång tid. Uttryck för riksintresset är ”ett öppet 

jordbrukslandskap med radbyar och äldre gårdar med 

1800-talsgården som den dominerande gårdstypen på 

höjd- och sluttningslägen med vida utblickar”. Miljöer 

som nämns specifi kt och som berör programområdet 

är kulturlandskapet på Frösön med gravhögar, odlings-

rösen, Frösö skans från 1600-talet och Kungsgården.

Kulturmiljöprogrammet

Kommunen arbetar för närvarande med ett kultur-

miljöprogram för tätorter, etapp 2, där Frösön ingår. 

Programmet är en del av översiktsplanen Östersund 

2040 och innehåller strategier och ställningstaganden 

kring vilka byggnader och bebyggelseområden som 

har kulturhistoriska värden. Inom arbetet uppdateras 

kunskapsunderlag som tidigare inte funnits samlat 

utan varit spritt i en rad olika dokument, utredningar 

och inventeringar.

Programmet ska vara vägledande i beslut om 

bygglov och samhällsplanering. Även om programmet 

ännu inte är slutgiltigt så används de hittills framtagna 

värderingarna som underlag vid bedömning av exem-

pelvis skydds- eller varsamhetsbestämmelser.

Beskrivning av området

I kulturmiljöprogrammet beskrivs Frösö Park på 

följande sätt: ”Området har över åren förändrats, 

utökats och förminskats och det går att urskilja tydliga 

perioder i den militära verksamhetens historia i den 

fysiska miljön. Placeringen av byggnaderna inom 

den centrala delen av området har till stor del följt 

1880-talets mönster och de fl esta byggnaderna har 

placerats med sin längdriktning parallellt med höjdkur-

vorna, vilket ger ett ordnat och överskådligt intryck. 

De äldsta byggnaderna, kasern- och skolbyggnaderna, 

före detta offi cersbaracken och gymnastikhallen präg-

lar området, men det fi nns även ett fl ertal välbevarade 

och karaktärsfulla byggnader från 1920- och 30-talet.

Den centrala delen av fl ottiljområdet ger ett lum-

migt intryck med stora grönytor, fl era trädalléer och 

trädplanteringar i rader. Det fi nns även mer gestaltade 

grönområden vid kanslihuset, före detta militärrestau-

rangen och i området mellan expeditionsbyggnaden, 

före detta offi cersbaracken och gymnastikhallen.

Den gamla landsvägen (Stockevägen) går som ett 
huvudstråk genom hela fl ottiljområdet och Lägervägen 

och Cronstads väg har varit genomgående gator i läger-
området sedan området planlades. De björkalléer som 
kantar fl era av vägarna är utmärkande i området.

På andra sidan Stockevägen (utanför programområ-
det) fi nns större fl yg- och fordonsrelaterade byggnader 
som har uppförts med olika material, utformning och 
placering under senare hälften av 1900-talet. Flygledar-
tornet utgör ett landmärke i den här delen av området.”

Värdeomdöme

”Tillsammans skapar byggnaderna en sammanhål-

len fl ygfl ottiljmiljö där just blandningen av olikartade 

byggnader blir det karaktäristiska. Inom fl ottiljområ-

det fi nns värden som kan motiveras både ur nationell, 

regional, lokal och mer intern militärhistorisk synvinkel.

Här fi nns kaserner från fyra olika tidsperioder; 

lägerbarackerna av resvirke med dekorativa fasad-

detaljer, 1930-talets avskalade lättbetongkaserner, 

en förläggningsbarack av enkel plankkonstruktion och 

1940-talets standardritade massiva kaserner i tegel 

med putsade fasader.

Några av hangarerna är representanter för nya 

byggnadstekniker och tekniska konstruktioner vilket 

ger dem ett teknikhistoriskt värde. Flera byggnader 

har ett arkitekturhistoriskt värde då de genom sin ge-

staltning är exempel på en viss arkitekturstil; 1930-ta-

lets funktionalistiska ideal med slätputsade fasader, 

plana tak och fönsterrader, liksom 1940-talets mer 

traditionella arkitekturstil som återfi nns bland annat i 

bostadshusen i områdets nordvästra del.

Den bebyggda miljön vid fl ygfl ottiljen F4 har stora 

kulturhistoriska värden och uppvisar en 300-årig mili-

tärhistorisk kontinuitet. Alla byggnader inom området, 

vissa mer än andra, har ett miljöskapande värde för 

området som stort och det är just mångfalden av bygg-

nader som är karaktäristiskt för F4.”

Vid utveckling av området ska följande beaktas: 

•  Bebyggelsens struktur

•  Förhållandet mellan byggnader och öppna ytor

•  De fritt liggande byggnaderna

•  Grönytorna och dess gestaltade parkliknande 

karaktär

•  Trädalléerna

•  Sträckningen av Lägervägen och Cronstads väg
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Bebyggelse inom programområdet som värderas vara särskilt 
värdefull. Byggnaderna har delats in i klass A och B. 

Inom gällande detaljplan för F4-området (Kungs-

gården 5:3, Frösö läger, F163) har 21 byggnader samt 

parkmiljöer fått skydds- och varsamhetsbestämmelser 

enligt 8 kap 13§, respektive 14§, i PBL (Plan- och 

bygglagen). Det innebär att de bedöms vara särskilt 

värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 

eller konstnärlig synpunkt och att de därmed inte får 

förvanskas. I kulturmiljöprogrammet som är under 

framtagande bedöms ytterligare 7 byggnader inom pro-

gramområdet som kulturhistoriskt särskilt värdefulla. 

Kungsgården

Kungsgården är ännu ej klassifi cerad inom kultur-

miljöprogrammet. En befi ntlig klassifi cering fi nns 

i ett kulturhistoriskt planeringsunderlag framtaget 

av Jämtlands Läns museum (Kulturhistoriskt plane-

ringsunderlag för del av Frösön, inklusive F4, 2006) 

där Kungsgården med åkermarken, björkallén och de 

två torpen Åstorpet och Stenstorpet, samt lämning-

arna från Frösö skans bedöms som miljö med särskilt 

kulturhistoriskt värde. Kungsgården ingår även i 

uttrycksbeskrivningen för riksintresset för kulturmiljö-

vård (Storsjöbygden Z25).

I det kulturhistoriska planeringsunderlaget moti-

veras Kungsgårdens kulturhistoriska betydelse på 

följande sätt: ”Kungsgården och Frösö skans har 

haft rikspolitisk betydelse. De visar båda på Frösöns 

centrala roll i länet fram till det att staden Östersunds 

expansion kom i gång på allvar. Kungsgårdens huvud-

byggnad har ett stort arkitekturhistoriskt värde då den 

tydligt avspeglar hur staten från centralt håll kunde 

påverka byggenskapen i landet. Dessa byggnader 

kom att spela en viktig roll i hur nya ideal och moden 

spreds geografi skt och socialt.”

Befi ntliga byggnader och trädgård inom Kungsgår-

den, inklusive Stenstorpet, är i gällande detaljplan 

(Stocke 4:1, F166) belagda med skyddsbestämmelser 

enligt 8 kap 13§ i PBL (Plan- och bygglagen), dvs 

bedöms vara särskilt värdefulla från historisk, kultur-

historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och 

får därmed inte förvanskas. 

 Särskilt värdefull byggnad klass A innebär att förvanskningsförbud enligt 
plan- och bygglagen gäller. Byggnaden har ett så högt värde att rivnings-
förbud/skyddsbestämmelser bör övervägas vid upprättande av detaljplan.

 Särskilt värdefull byggnad klass B innebär att förvanskningsförbud enligt 
plan- och bygglagen gäller. Värdena bedöms inte vara av sådan art att 
de kan innebära hinder för andra allmänna intressen. I första hand bör 
varsamhetsbestämmelser övervägas vid upprättande av detaljplan.

 Odlingsmark
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Karta med sammanställning av alla fornlämning / kulturhistoriska 
lämningar inom och i direkt anslutning till området.

    Fornlämningar 

  Övriga kulturhistoriska lämningar

 Bevakningsobjekt 

  Odlingsmark

Arkeologi

Frösö Park ligger inom ett av länets mest fornläm-

ningstäta områden. Dess långa historia gör att det 

fi nns många spår av tidigare mänskliga aktiviteter. 

Fornlämningar är skyddade av kulturmiljölagen och 

åtgärder eller markarbete som kan beröra dessa krä-

ver tillstånd av Länsstyrelsen.

Övriga kulturhistoriska lämningar som påträffas 

skyddas inte av kulturmiljölagen men bör behandlas 

med hänsyn för undvikande av skador. 

Koncentrationer av fornlämningar och andra kultur-

historiska lämningar längs Kungsgårdsvikens stränder, 

samt inom fl ottiljområdet, fi nns sedan tidigare re-

gistrerade. I samband med programarbetet för Frösö 

Park har en arkeologisk utredning steg 1 (Jamtli 

2016:17), dvs en fördjupad fornminnesinventering, 

också tagits fram för skogsområdet mellan fl ottiljom-

rådet och åkermarken norr om Kungsgården.

Inom den arkeologiska utredningen för Frösö Park 

påvisas 59 lämningar. Huvudsakligen består dessa av 

stridsvärn men det förekommer bland annat också 

röjningsrösen, husgrunder samt en ristning, en färdväg 

och en militär anläggning. Av de påträffade lämning-

arna bedöms färdvägen vara en fornlämning. Reste-

rande är övriga kulturhistoriska lämningar med undan-

tag för ett bevakningsobjekt, dvs där det inte gått att 

ta ställning till om lämningen är en fornlämning utan 

det behöver kontrolleras vid ett markingrepp.

Färdvägen bör undersökas vidare för att kunna 

identifi era och datera olika generationers vägbankar 

samt dokumentera eventuella konstruktionsdetaljer. 

Stridsvärnen har en stor betydelse för förståelsen av 

Frösö Parks historia och bör vägas in i det fortsatta 

planeringsarbetet.

Inom fl ottiljområdet fi nns kulturhistoriska lämningar 

från olika tidsperioder utmed Stockevägens båda sidor. 

Lämningarna i form av bland annat gårdstomter, 

gravfält, minnesmärken och en fästning/skans ligger 

mellan husen och kan lätt komma till skada vid bygg-

nationer och andra arbeten. 

Utefter Kungsgårdsviken fi nns ett antal fornläm-

ningar. Förutom Kungsgårdens bytomt och Frösö 

skans fi nns gravhögar, fynd av slagg,  järnframställ-

ningsplatser och boplatser. I princip hela Dragedet 

i direkt anslutning till programområdet i väster är 

registrerat som tingsplats. 
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Strandpromenaden längs med Storsjön

Topografi n faller ner mot Storsjön

Brynzonen och den öppna åkermarken
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Landskapsbild

Topografi n inom planområdet faller från dess högsta 

punkt på Stockevägen i öster, ca +400 meter över 

havet, till strandkanten längs med Storsjön ca +298 

meter över havet. Lutningen är relativt konstant över 

det stora området, med undantag för vissa lokala 

platåer, och planar ut i närhet till Storsjön. Den slut-

tande terrängen är ett viktigt karaktärsdrag för att 

läsa av landskapet och förstå platsens kulturhistoriska 

användning. Topografi n ger vidsträckta utblickar mot 

det större landskapsrummen - inte minst mot Storsjön 

och fjällandskapet. Av samma anledning blir området 

exponerat mot omgivande platser i väst, något som bör 

beaktas i utformningen av planförslaget.

Programområdet präglas av tydliga kontraster mel-

lan öppna och slutna rum i landskapet, mellan tät skog 

och öppet jodbrukslandskap. I södra delen av området 

är det öppna och svagt sluttande odlingslandskapet 

tydligt läsbart och delvis väl defi nierat av skogspartier. 

Nordvästra delen består i huvudsak av tät skog med 

vissa öppna ytor från före detta militära övningsområ-

den. 

I anslutning till Stockevägen dominerar det före 

detta fl ottiljområdet som byggts ut i etapper. Området 

kan delas in i två delområden: ett med mer småskalig 

bebyggelse i en grön rutnätsstruktur i väster och ett 

med mer storskalig bebyggelse i öster. 

Det fi nns en tydlig läsbarhet i områdets befi ntliga 

vägstrukturer som dels är strukturerade efter jord-

brukslandskapet med skog och åkermark, där vägarna 

lokalt binder samman bebyggelsen med Stockevägen, 

dels av militärområdets kvartersliknande vägstruktur.

På kartan på nästa sida är viktiga utblickar mar-

kerade. Utblickarna är viktiga punkter eftersom de 

skapar kontakt mellan olika rum i landskapet och visar 

hur landskapet hänger samman.

Naturmark och rekreation

Frösöns kulturlandskap är omtalat och en självklar del 

i detta är grönstrukturen. Inom området fi nns höga 

naturvärden och viktiga rekreationsstråk. 

Vegetation

Inom programområdet fi nns fl era typer av vegetations-

karaktärer.

Området ner mot Kungsgårdsviken och utmed Stock-

evägen består av öppen åkermark som ska bevaras. 

Inom f.d. fl ottiljområdet fi nns parkmiljöer och skogs-

partier. Inom parkmiljöerna är många träd överåriga 

och i behov av föryngring. Vackra och friska träd är 

värda att bevara för rekreationssyfte och bör passas 

in i markanvändningen. Ny plantering bör göras efter 

genomtänkt gestaltning.

Nordvästra delen av programområdet består av 

skog av produktionskaraktär med både tätare partier 

och kalavverkad mark. I nordöstra delen som inte är 

aktuell att bebygga fi nns kalklövskog. 

I brynzonen mellan bebyggelsen och den öppna 

åkermarken fi nns i huvudsak blandbarrskog av lågört-

typ samt mindre inslag av asp- och blandbarrskog av 

sumptyp. Troligtvis kan orkidéer förekomma i området 

då marken är kalkgynnad. Delar av skogen har nyligen 

gallrats så marken består nu av gles tallskog med in-

slag av äldre träd. Brynzon i gränsen mellan åker och 

tallskog och är särskilt viktig för vissa fåglar, insekter 

och andra djur.  

Strandzonen fyller en viktig funktion för biologisk 

mångfald och är särskilt gynnsam för växters och 

djurs utveckling.

Kapitel 2 Planeringsförutsättningar



Utblickar mot det omgivande landskapet

Landskapsanalys
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I programområdets närområde har fridlysta växter 

som brunkulla och gentianor observerats och inom 

programområdet fi nns skyddade småbiotoper (alléer). 

Åtgärder som påverkar dessa negativt kräver dispens 

från artskyddsförordningen. Under försommaren 2018 

kommer en övergripande naturvärdesinventering att 

genomföras för hela området. Fördjupade naturvär-

desinventeringar ska sedan genomföras inom ramen 

för respektive detaljplaneprocess. 

Grönstråk

Inom området fi nns ett antal grönstråk som är viktiga 

för det rörliga friluftslivet och upplevelsen av kultur-

landskapet. Grönstråken utgör länkar som gör det 

möjligt att på plats uppleva områdets riksintressanta 

värden, såväl friluftsliv som kulturlandskap. Här fi nns 

vida utblickar över den variationsrika Storsjöbygden 

med nära kontakt mellan kalfjäll och det öppna jord-

brukslandskapet med radbyar och äldre gårdar.

Grönstråkens utformning och yta är avgörande för 

hur väl de kan användas av allmänheten. Särskild 

betydelse har det grönstråk som utgör brynzon längs 

med åkerkanten ovanför Kungsgården. 

Väster: 

Hus i park-miljö

Utblickar

Utblickar

STORSJÖN

Åkermark, öppet 

landskapsrum

Brynzon, inslag av äldre 

tallar med höga naturvärden

Gallrad skog

Tät skog

Tät skog

Öster: 

Mer storskalig bebyggelse

Utblickar

Utblickar
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Åstorpet

Stenstorpet

Huvudstråk för rekreation

Viktiga utblickar mot landskapet

Brynzon

Stig / promenad

LEGEND

Det är viktigt att ta hänsyn till att planområdet 

anges som Riksintresse för friluftsliv så att ett ge-

nomförande av planen inte innebär att barriärer sätts 

upp för grönstråk. Olika områden på Frösön, så som 

Sommarhagen, Kungsgårdsviken och Bynäset ska ha 

fortsatt koppling till varandra. 
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Kommunikationer

Gatunät

Ett tydligt nät med huvudgator fi nns inom program-

området som i riktning nordöst - sydväst förbinder 

infartsvägen Stockevägen med målpunkterna Kungs-

gården, Åstorpet med båtklubb och Bynäset längs 

Kungsgårdsviken, samt tvärgående Cronstads väg, Lä-

gervägen och Mustangvägen inom f.d fl ottiljområdet. 

Samtliga vägar inom området har enskilt huvdmann-

skap med undantag förr Stockevägen och vägen ner till 

Bynäset, vilka kommunen ansvarar för. 

Gång och cykel

Interna gångvägar fi nns inom vissa kvarter i området. 

Genomgående gång- och cykelvägar saknas. I dags-

läget fi nns ingen separat gång- och cykelförbindelse 

till omgivande målpunkter såsom t.ex. Åre Östersund 

Airport, Frösö Kyrka, Valla och Östersunds centrum. 

Stockevägen och Rödövägen pekas dock ut i kommu-

nens cykeltrafi kprogram för utbygnad av cykelnätet. 

Utbyggnaden ingår i investering kategori 1 vilket 

innebär högsta prioritet. 

Inom naturmarken fi nns ett utbrett stigsystem.

Buss

Kollektivtrafi ken till/från Frösö Park uppfyller ej en 

god turtäthet och möter därmed inte det behov som 

fi nns för besöksnäringen och befi ntliga arbetsplatser. 

Rådande situation innebär att arbetande och besökare 

i Frösö Park till största del är beroende av egen bil 

eller taxi. Linje 3 trafi kerar Frösö Park till Östersunds 

centrum på 23 minuter, via Valla centrum, med ca 1,5 

timmes trafi k (10 avgångar under vardagar samt 8 

respektive 5 avgångar under lördagar och söndagar). 

Linje 4 trafi kerar Frösö Park till Torvalla centrum, via 

Östersunds centrum och Härke, endast med enstaka 

avgångar, medan bussen för fl ertalet avgångar vänder 

i Härke. Åre Östersund Airport trafi keras inte med 

stadsbussarna. 

För stadsdelens utveckling med hållbara transporter 

är det av stor vikt att antal arbetsplatser, besökare 

och boende ger underlag för busslinjer till Frösö Park 

med god turtäthet till Åre Östersund fl ygplats fl ygav-

gångar, Östersund stations tågavgångar, samt Öster-

sund och Valla centrum för arbetspendling.

Frösö Park är ett prioriterat utvecklingsområde för 

Nettbuss Stadsbussarna som undersöker möjligheten 

till genare busstrafi k till Frösö Park, inklusive en kopp-

ling till Åre-Östersund Airport. 

Parkering och varutransporter

I anslutning till befi ntliga verksamheter fi nns rikligt 

med parkeringsplatser. Befi ntliga varumottagningar 

och utfarter är inte i konfl ikt med övriga kommunika-

tionsslag. 

Mål för hållbara transporter
Översiktsplanens strategi för en klimatneutral kommun 

är att prioritera åtgärder som uppmuntrar till ökad 

gång och cykling. Östersund ska erbjuda en stadsmiljö 

som gör det enkelt att välja att vara fysiskt aktiv i 

sin vardag. Både när det gäller att ta sig till arbete, 

förskola eller nöje och fritid, samt butiker och service. 

Inom stadsplaneringen gäller följande prioritering för 

framkomlighet: gång-, cykel-, kollektivtrafi k, varu-

transporter och biltrafi k. 

Ett gångvänligt Östersund för alla eftersträvas. 

Gatustrukturen ska vara säker, trygg och estetiskt 

tilltalande med sammanhängande och gena länkar 

som erbjuder närhet både fram till hållplatser och för 

förfl yttning inom orten. 

Cykeltrafi k ska vara separerad från motorfordons-

trafi k längs huvudgator. Vid nybyggnation av gång- 

och cykelbanor ska de, i möjligaste mån, separeras. 

Kommunen eftersträvar att länka ihop cykelvägarna 

och utforma cykelhuvudstråk för expresscykling så 

att cykelpendling främjas på längre sträckor (t.ex. 20 

km).  

Kollektivtrafi ken ska vara attraktiv med högst 300 

meter fågelvägen till tätortsbuss och 600 meter till 

landsbygdsbuss, ha god turtäthet och kunna erbjuda 

att resa med cykel. För busstrafi k defi nieras god tur-

täthet med ett minimum på 15 turer vardagar, 8 turer 

lördagar och 6 turer söndagar. 

Biltrafi ken behöver ställas om till elbilar, eller andra 

Co
2
-fria transportlösningar. 

Parkeringspolicy för ett hållbart Östersund, an-

togs av kommunfullmäktige 28 april 2016. Flexibla 

parkeringsnormer har införts som ger möjlighet att 

minska antalet parkeringsmöjligheter vid förekomst av 

t.ex. bilpool och elcykelpool, kollektivtrafi k med hög 

turtäthet mm. Högre krav ställs på tillgänglighet till 

cykelparkeringar, bilparkeringar för funktionsnedsatta, 

samt korttidsparkeringar för angöring.
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Kommersiell och offentlig service

Offentlig service

Offentlig service fi nns i dagsläget inte inom Frösö 

Park. Planerad bebyggelse kommer föra med sig behov 

av offentlig service i form av förskola och skola mm. 

Förskola och skola

Närmaste grundskola och förskola fi nns i Valla Centr-

um. Förskolor bör byggas ut i takt med infl yttning till 

stadsdelen för att klara mål för hållbara transporter. 

En skola kan också bli aktuellt vid ett tillräckligt stort 

underlag. Vid nybyggnation strävar barn och ungdoms-

förvaltningen efter 8-10 avdelningar per förskola. 

Utemiljön vid förskolor och skolor ska ge goda för-

utsättningar för motorisk och kognitiv utveckling hos 

barnen samt allmän hälsa.

Vård och omsorg

Det fi nns ett stort behov av skapa nya tillgängliga 

lägenheter, särskilda boenden för äldre, samt grupp-

bostäder fram till 2028 i hela kommunen. Nya senior-, 

äldre- och LSS-boenden ska lokaliseras i anslutning 

till stadsdelscentrum och nära kollektivtrafi k. Inom 

programområdet fi nns goda förutsättningar för att 

etablera dessa verksamheter.

Kommersiell service och kulturellt utbud

Dagens utbud av kommersiell service utgörs av hotell 

med konferenslokaler, restaurang, gym och spa, konfe-

rens- och eventarena, samt en konsthall för tillfälliga 

arrangemang. Inom närområdet fi nns Åre-Östersund 

golfklubb med restaurang, Stocke Titt hembygdsgård, 

Kungsgården, samt gästhamnen.

Närmaste centrum för dagligvaror och kommersiell 

service fi nns i Valla. I takt med att fl er företag etable- 

rar sig, turistnäringen ökar och boende fl yttar in är 

det väsentligt att livsmedelsbutik och närservice kan 

etableras för att hålla tillbaka ökat behov av transpor-

ter.

Mark och vatten 

Geoteknik
En översiktlig geoteknisk undersökning (Sweco, 2017) 
har gjorts inför programarbetet. Huvudsakliga delar 
av området bedöms täckas av ca 0,2-0,7 m mulljord. 
Vid bebyggda områden består jorden överst av fyll-
ningsmaterial, främst morän. Därpå följande naturliga 
jordlager består enligt SGU:s jordartskarta av lerig 
och/eller siltig morän. Mot djupet övergår moränen till 
så kallad ”Blåhall”, en mycket fast lagrad lermorän, 
som bedöms ha en mäktighet på upp till ca 8 m och 
underlagras av berg. Generellt inom området bedöms 
djup till berg variera mellan ca 0-10 m.

Jordarterna bedöms vara mycket tjällyftande varför 
grundläggning ska utföras frostskyddad. Detta kan 
göras genom utskiftning av tjällyftande jord och/eller 
termisk isolering för att förhindra skadlig tjälnedträng-
ning.

Ingen geohydrologisk undersökning har gjorts för 
området och det saknas därmed uppgifter om hur 
grundvattennivåerna ligger inom området. En sådan 
utredning ska tas fram i samband med kommande 
detaljplanearbete. 

Dagvatten

En exploateringen för bostäder och verksamheter 

inom programområdet innebär en ökning av hårdgjord 

yta vilket gör att dagvatten (ex regnvatten och smält-

vatten) inte kan infi ltreras på samma sätt som tidigare 

och att åtgärder måste vidtas för att kompensera för 

det.

Inom programarbetet har översiktliga dagvattenut-
redningar i form av en lågpunkts- och ytavrinnings-
kartering (Sweco, 2017), ett PM med principer för 
dagvattenhantering (Sweco, 2017) samt en översiktlig 
systemhandling (Sweco, 2018) tagits fram. Vilka prin-
ciper som är lämpliga för programområdet presente-
ras i förslagsdelen.

Befi ntlig dagvattenhanteringen för f.d. fl ottiljom-
rådet består av ett separat dagvattennät i ledningar 
där vattnet leds ut i Kungsgårdsviken i Storsjön, strax 
utanför området som utgör vattenskyddsområde. En 
del dagvattnen transporteras också som ytvatten via 
befi ntliga diken och bäckar. Genomförda karteringar 
visar att det fi nns en tydlig struktur på ytvattenfl ödet 
från nordost, ner mot sydväst och Storsjön. Antalet 
lågpunkter är få och förhållandevis grunda och det 
bedöms osannolikt att det förekommer stående vatten 
inom planområdet vid exempelvis skyfall eller vårfl od.
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Klimatförändringarna med mer regn under kortare 

tidsperioder ställer större krav på dagvattensystemet. 

I översiktsplanen anges en viljeriktning om att dag-

vatten ska tas omhand i öppna system med fördrö-

jande lösningar. På grund av Storsjöns relativa storlek 

är dagvattnets kvantitet av underordnad betydelse, så 

länge området är sanerat från föroreningar, men en 

minskning av de förväntade fl ödena efter exploatering 

är väsentlig för att kunna få en effektiv rening. Dess-

utom är det ett avstånd på ca 600 meter till Storsjön 

som dagvattnet ska förfl yttas varför det är önskvärt 

att minimera nödvändig dimension på avledningen. 

Eftersom åkermarken nedanför det tänkta utbygg-

nadsområdet är högproduktiv och ska behållas får den 

ej användas för dagvattenfördröjning, mer än vad den 

gör idag. 

I och med att Storsjön utgör dricksvattentäkt, samt 
att dess ekologiska status bedöms som måttligt och 
den kemiska statusen som ej god, är det viktigt att 
inga föroreningar tillförs Storsjön från programom-
rådet. Som anges i kapitlet om markföroreningar har 
prover tagna i dagvattenutlopp påvisat förekomst av 
PFAS-ämnen. Troligtvis fi nns också en del förorening-
ar från hårdgjorda ytor, vägtrafi k och verksamheter, 
näringsläckage från jordbruksmarken och transport av 
partiklar vid häftig nederbörd.  I och med att marken 
till stor del består av moränlera är markens infi ltra-
tions- och reningsförmåga begränsad. 

Vid en utveckling av området gäller att ett 20-års-
regn ska kunna fördröjas inom allmän platsmark. 
Inom kvartersmark med fl erbostadshus ska ett 2-års-
regn kunna fördröjas. Kommande detaljplaner ska 
även reglera att minst 50% av markytan inom villa- 
och rahuskvarter är infi ltrerbar, dvs att den består av 
permeabla material som exempelvis gräs eller grus. 

 För att det ska fi nns kapacitet för att ta hand 
om dagvattnet från området bör det säkerställas 
att tillräcklig mark avsätts för detta. Det är särskilt 
viktigt med tanke på att öppna dagvattenlösningar i 
ett kallt klimat behöver större ytor för att funktionen 
ska upprätthållas även vintertid. I detta ska enligt 
översiktsplanen även en estetisk aspekt vägas in så 
att lösningarna även utgör en tillgång som förskönar 
utemiljön. Ett exempel på det kan vara bäckar och 
dammar i parker.

Störningar och risker 

Föroreningar i mark och vatten

Inom programområdet har fl era typer av markförore-

ningar identifi erats. 2015 tog Försvarsmakten fram 

en utredning av förekomst av PFAS (poly- och perfl uo-

rerade ämnen, se faktaruta) i mark, grundvatten och 

ytvatten inom f.d. fl ottiljområdet (Niras, 2015). Dessa 

följdes upp av kompletterande undersökningar under 

perioden 2015-2017 (Försvarsmakten, 2017)

Inom programarbetet har även gjorts en översiktlig 

markundersökning (Niras, 2017) innefattande prov-

tagning i mark, grundvatten och ytvatten inom det 

område där bostäder, förskola samt skola planeras. 

Föroreningar har påträffats utspritt över hela områ-

det. Generellt förekommer de ytligt i marken. Förore-

ningar som har påträffats i halter över gränsvärdet för 

KM (känslig markanvändning, se faktaruta) är PFOS, 

PCB, olika metaller samt alifater. Barium och krom 

förekommer i halter som överskrider riktvärdet för 

MKM (Mindre känslig markanvändning). Låga halter 

petroleum har uppmätts i porluft nedströms en f.d. 

fl ygplatsverkstad. Även PFOA har uppmätts men för 

detta fi nns inga riktvärden framtagna ännu.

Utredningar påvisar sammantaget höga halter av 

PFAS  i jord samt grund- och ytvatten. I jord och 

grundvatten bedöms de höga halterna som ställvisa 

men hela det f.d fl ottiljområdet bör dock betraktas 

som misstänkt förorenat av PFAS i jord och grund-

vatten. Sannolikt sker en kontinuerlig spridning till 

Kungsgårdsviken i recipienten Storsjön. 

Samtliga ytvattenprov inom f.d fl ottiljområdet hade 
högre halter av PFOS än det gränsvärde HVMFS 
(havs- och vattenmyndigheten) har satt för medel-
värde över ett år. Även andra typer av PFAS än PFOS 
detekterades. Vid ett dike nedströms en f.d. NBC-bana 
/ brandövningsplats var PFAS-halten särskilt hög. 
PFAS-ämnen har även påträffats i högre liggande 
markområden än de som ingått i utredningarna vilket 
indikerar att det fi nns fl er förorenade områden inom 
eller uppströms programområdet. För att undvika 
spridning av förorening ska detta utredas vidare innan 
exploatering påbörjas. En kompletterande provtagning 
har gjorts (hösten 2017) av jord och brunnsvatten vid 
en f.d. räddningsstation / bränngrop norr om program-
området men den påvisade inte PFAS över gällande 
riktvärden. Provtagning av brunnsvattnet ska dock 
följas upp i samband med andra undersökningar kring 

f.d. F4 Frösön. 
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PFAS

PFAS är ett samlingsnamn för fl era s.k. perfl uorerade 

alkylsyror som är svårnedbrytbara, däribland PFOS 

och PFOA som kan ge långsiktiga skador på både 

hälsa och miljö. För andra PFAS-ämnen saknas kun-

skap, både när det gäller varje ämne för sig och den 

samlade effekten av av ämnena. PFOS har på senare 

tid upptäckts i kommunala dricksvattentäkter på fl era 

platser i Sverige. En tänkbar orsak till detta är det 

brandsläckningsskum som använts vid övning av släck-

ning av petroleumbränder.

Preliminära riktvärden för PFOS i mark- och grund-

vatten har tagits fram av Statens geologiska institut 

(SGI, 2015). Dessa fungerar också som jämförelse-

värden för summering av olika PFAS-ämnen. PFAS-

ämnen i ytvatten har inga riktvärden i dagsläget men 

jämförelser kan göras mot framtagna gränsvärden 

för kemisk status av inlandsytvatten (HVM 2015). 

Livsmedelsverket har också satt rekommendationer vid 

förekomst av PFAS i dricksvatten.

Naturvårdsverkets  riktvärdesmodell 

Naturvårdsverket utgår ifrån två typer av markan-

vändning för beräkning av generella riktvärden:

KM – känslig markanvändning. Markkvaliteten 

begränsar inte markanvändning utan alla grupper av 

människor kan vistas permanent inom området utan 

risk. Det möjliggör exempelvis bostäder, förskola, 

skola etc.

MKM –  mindre känslig markanvändning. Här kan 

marken användas för exempelvis kontor, industrier, 

hotell eller vägar, där människor vistas mer tillfälligt. 

Försvarsmakten har sanerat marken till mindre känslig 

markanvändning inom fd fl ottiljområdet. Därefter har 

PFAS påträffas (se ovan). Då bostäder, förskole- och 

skolverksamhet planeras innebär det att ytterligare 

saneringar av området kan komma att krävas.

 

Ytvattenprover vid Kungsgårdsviken visar att PFAS-
koncentrationerna varierar över tid samt att det sker 
en kraftig utspädning. Fortsatt provtagning samt 
fl ödesmätning rekommenderas för att fånga årsvaria-
tioner och kunna bedöma en total belastning av PFAS 
till Kungsgårdsviken. 

Provtagna sediment i en dikesmynning till Kungs-

gårdsviken har visat förhöjda koncentrationer av 

PFOS. Uppföljande provtagning längre ut i viken samt 

provfi ske har gjorts under hösten 2017. En utvärdering 

av provtagningarna väntas under våren 2018. Kort-

fattat visar provtagningen att halterna i sedimenten 

sjunker längre ut i viken. Halterna av PFOS i fi sk 

överstiger MKN (miljökvalitetsnormerna) för fi sk. Det 

föranleder dock inga restriktioner för konsumtion av 

fi sk. 

Vidare utredning kommer att krävas i samband med 
kommande detaljplaneläggning. Innan en detaljplane-
process påbörjas ska det vara säkerställt att sanering 
är möjlig och den ska sedan genomföras innan bygglov 
beviljas. Särskild hänsyn ska tas till att eventuellt 
schaktarbete under vattenytan kan öka risken för 
spridning av PFAS-föroreningar.  I väntan på lämpliga 
saneringsmetoder för PFAS-förorenad jord kommer 
Försvarsmakten att följa upp föroreningssituationen 
kring källområdena inom ramen för ett kontrollpro-
gram som väntas vara klar under våren 2018. Kom-
munen gör i nuläget bedömningen att marken efter 
sanering kommer att vara lämplig för bostadsändamål 

samt annan känslig markanvändning. 
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Buller 

Programområdet exponeras för tre olika bullerkällor; 

fl ygbuller från fl ygplan och helikoptrar, mark- och indu-

stribuller från fl ygplatsen samt trafi kbuller.

En preliminär bullerutredning (Niras, 2017, rev. 

2018) har tagits fram för att i tidigt skede klargöra 

bullersituationen och vilka hänsyn som måste tas för 

de planerade bostäderna.   

En fördjupad bullerutredning behöver tas fram inom 

ramen för fortsatt detaljplanearbete med utredning av 

bullersituationen inom programområdet och hur nya 

byggnaders placering och utformning kan bidra till en 

god ljudnivå.  En bedömning av bullerkällorna sam-

mantaget behöver också göras.  

Buller från fl ygtrafi k

Enligt gällande riktlinjer, ”Förordning (2015:216) om 

trafi kbuller vid bostadsbyggnade”, får buller från fl yg-

platser inte överskrida 55 dBA FBN (fl ygbullernivå). 70 

dBA maxnivå får ej heller överskridas mer än 16 gånger 

mellan 06-22 vid uteplats och 3 gånger mellan 22-06 

vid fasad. Swedavia har tagit fram fl ygbullerkurvor uti-

från bedömd trafi kering för år 2040 (15 300 rörelser/

år). Maxkurvan på 70 dBA utgör också gräns för riksin-

tressets infl uensområde, dvs är det en förutsättning för 

programförslaget att bostäder enbart planeras utanför 

den kurvan. 

Helikoptertrafi k ingår i den bullerutredning som 

tagits fram men är så begränsad att den inte bedöms 

påverka planområdet på ett avgörande sätt. 

Mark- och industribuller

För buller från fl ygplatsen som genereras av fl ygplan 

som taxar eller står uppställda, samt arbetsfordon och 

installationer, gäller Boverkets vägledning om industri- 

och annat verksamhetsbuller. Den anger för bostäder, 

skolor, förskolor och vårdlokaler att ljudnivån vid fasad 

bör vara högts 50 dBA dagtid och 45 dBA nattetid 

(med undantag för vissa yttre installationer som t.ex. 

ventilation där gränsen är 40 dBA). Utöver det gäller 

maximala ljudnivåer om högst 55 dBA med undantag 

för enstaka tillfällen. En liten del av området utanför 

fl ygbullergränsen tangerar gränsen för 45 dBA ekviva-

lentnivå vilket behöver tas hänsyn till vid utformning av 

förslaget.  

Trafi kbuller

Det har inte tagits fram någon trafi kutredning men 

en preliminär prognos är att Stockevägen kommer 

att trafi keras med ca 9700 fordon utifrån en antagen 

utbyggnadstakt.  

Den dimensionerande fl ygbullerkurvan, d.v.s. gränsen 

för bostäder, ligger ca 100 meter från Stockevägen. 

Trafi ken på Stockevägen kan uppgå till 20.000 fordon 

per dygn innan riktvärdet på 60 dBA ekvivalent ljud-

nivå, samt 70 dBA maxnivå, överskrids. Riktvärdena 

för buller bedöms också kunna klaras inom området så 

länge fordonsmängden inte överskrider 2500 fordon per 

dygn/gata. Om trafi kmängderna på någon gata, exem-

pelvis bussgatan, blir högre kan bostäderna i anslutning 

till gatan planeras med bullerskyddad sida. 

Bullerutredningen visar utifrån trafi kprognosen för 

2040 att befi ntliga bostäder längs Stockevägen som 

mest kan exponeras för bullernivåer på 58 dBA ekviva-

lentnivå. Maxnivån påverkas inte. Åtgärder i befi ntlig 

miljö brukar vidtas om den dygnsekvivalenta ljudnivån 

överskrider 65 dBA. 

Golfsäkerhet

Svenska Golfförbundet respektive trafi kverket har 

utformat riktlinjer för säkerhetsavstånd och slagrikt-

ningar. Dessa ska beaktas i det fortsatta planarbetet 

för golfnära boenden och rekreationsstråket närmast 

golfbanan.

Infl uensområde fl ygbuller



Kapitel 3

Utvecklingsförslaget
I det här kapitlet beskrivs 

utvecklingsförslaget för 
Frösö Park i sin helhet. 



”En livskraftig, 
varierat tät och 

blandad stadsdel, 
nära natur och rekreation med 

vidsträckt utsikt, växer fram kring 
Storsjöns vatten – 

där historia möter framtid.” 

Frösö Park - en socialt hållbar stadsdel - växer fram kring Storsjöns 
vatten.

Vision för Frösö Park 
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Vision för Frösö Park 

Mot bakgrund av Östersunds kommuns vision om ett 

demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt håll-

bart Östersund och de utmaningar som regionen står 

inför ska Frösö Park utvecklas till en livskraftig och 

attraktiv miljö som ger invånare, besökare och infl yt-

tare val för hur man vill leva sitt liv. 

Det unika med platsen - historien, naturen och kul-

turlandskapet - är en del i stadsdelens identitet. 

Östersund ska enligt översiktsplanen Östersund 2040 

ha beredskap för att växa med 5 000 bostäder till 

2040. Målbilden är ”Staden kring vattnet”, där Stor-

sjön i stadens mitt erbjuder många kvaliteter. Stads-

byggnadsidén bakom målbilden, förtätning, grundar 

sig i tanken om stadens attraktivitet och hållbarhet 

och är motsatsen till stadsutglesning. 

Att bygga tätare ger möjlighet att forma värden och 

kvaliteter, utöver nya bostäder, som skapar en bra och 

socialt hållbar livsmiljö. Det tätare samhället möjliggör 

för effektivare kollektivtrafi k och hållbar service, vilket 

är viktigt för attraktiviteten och trivseln i vardagen. 

För planområdet innebär det en effektiv och robust 

struktur och ett systemtänk som bygger vidare på re-

dan befi ntliga investeringar och som kopplar området 

ytterligare med Östersunds stadskärna. 

Frösö Park kan på så sätt bli en förlängning av den 

centrala staden samtidigt som ett livskraftigt stads-

delscentrum utvecklas. Stadsdelen kan också på ett 

positivt sätt stärka kopplingarna ned till Bynäset och 

Storsjön- till natur och rekreation. Boende från hela 

Östersund kan med bra gång- och cykelstråk lätt ta sig 

ut i naturen för rekreation. 

Närheten till fl ygplatsen placerar Frösö Park i ett 

utmärkt läge i regionen. Ett stort och rikt omland och 

upptagningsområde ger förutsättningar för uthållighet 

över tid. För att skapa ett infl öde behöver planområ-

det ha en hög tillgänglighet och en koncentration av 

målpunkter och attraktioner. Planområdet kan på så 

sätt bidra till att stärka Östersunds stad i ett regionalt 

perspektiv. 



Programområdets läge

Frösö Park som del av ”Staden kring vattnet”.
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En varierat tät och blandad stadsdel 

Utvecklingsförslaget innebär en sammanhållen ny 

bebyggelse. En relativt hög täthet föreslås i syfte att 

skapa bättre underlag för handel, service och kollek-

tivtrafi k och, i kombination med omvandling av befi nt-

ligt verksamhetsområde, hushålla med markresurser. 

Attraktioner och målpunkter, som exempelvis parker, 

förskolor, fritidsaktiviteter och busshållplatser, ska 

vara placerade lätt tillgängliga i strukturen. 

Frösö Park ska utvecklas till en blandad stadsdel som 

främjar genomströmning. Området har i sig förutsätt-

ningar att bli en funktionsblandad stadsdel då här 

redan fi nns etablerade verksamheter i form av arbets-

platser och kultur. Strukturen ska erbjuda en diversitet 

av olika lägen för att främja olika aktörer och bjuda in 

till olika användande. Därför är stärkta kopplingar till 

fl ygplatsen, stadskärnan och andra stadsdelar av stor 

betydelse. Det innebär också att bostäder, verksamhe-

ter och service - med byggnader och miljöer från olika 

tidsepoker och en mångfald av bostadstyper - står sida 

vid sida. 

I en blandad stadsdel är stadsrummen inkluderande, 

vilket ger förutsättningar för social sammanhållning. 

I en inkluderande miljö kan boende, verksamma och 

besökare vistas på lika villkor. Väl lokaliserade och 

utformade stadsmiljöer, parkrum och andra platsbild-

ningar kan fungera kompensatoriskt för boendemiljöer 

som inte är tillgängliga för alla. 

Det som sker i det offentliga rummet är det som for-

mar livet – det är här man ser och blir sedd. Att se var-

andra i vardagen är en utgångspunkt för den föreslagna 

strukturen för området. Det innebär i mer detaljerad 

skala byggnaders relation till stadsrum, placering av 

entréer och fasadernas utformning. Unikt för området 

är en vidsträckt utsikt över fjällvärlden, vilket särskilt 

ska tillvaratas från områdets viktigaste stadsrum. 

Bynäset

STORSJÖN

Frösö Park

Rödön
Krokom

Östersund

Golfbanan

Valla

Hornsberg

Åre-Östersund

Airport

FRÖSÖN

Knytta

Andersön

Programområde

Huvudgatunät 

Kollektivtrafi k, buss

Utvecklat gång-och cykelnät

Förslag till båtlinje

Förlängt prioriterat utvecklingsstråk, 

från Översiktsplan Östersund 2040

LEGEND



Referensbild - byggnader får nytt liv 
Arkitekt: Andrew Franz

Referensbild - gammalt möter nytt 
Ryue Nishizawa, Foto: Iwan Baan

Referensbild - aktiverade gröna ytor i Seattle
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Övergripande struktur

Med avstamp i historien 

Historien ska vara tydligt avläsbar i den nya stadsde-

len och det kulturhistoriska arvet omhändertas. Det 

fi nns en tydlig historisk kontinuitet, med bas i områ-

dets 300-åriga militärhistoria, som förslaget bygger 

vidare på och värnar. Mångfalden av byggnader är 

karaktäristiskt för den före detta fl ygfl ottiljens västra 

del - blandningen och det olikartade - samtidigt som en 

sammanhållen miljö erhållits. Detta mycket tack vare 

byggnadernas ordnade placering, enkla formspråk, 

stora gestaltade grönytor och trädplanteringar. 

Vid möten mellan befi ntlig och ny bebyggelse ska 

skalan förhålla sig till omgivningen och utformningen 

motiveras. Parkmiljöerna kring Stockevägen och Cron-

stads väg ska bevaras och utvecklas. Trädplanteringar, 

ex längs Stockevägen, kompletteras. Befi ntlig bebyg-

gelse ges om möjligt nytt innehåll och liv med bevarad 

karaktär som en tillgång för området. Exempelvis kan 

en av de befi ntliga kasernerna söder om Cronstads väg 

nyttjas som förskola och kasernen norr om gatan kan 

testas för bostadsändamål. 

Cronstadts väg föreslås få en stärkt roll i strukturen 

som det stråk som binder samman de kulturhistoriskt 

värdefulla miljöerna med stadsdelens nya delar. 

Landskapet formar stadsdelen

Kontrasten mellan det öppna jordbrukslandskapet mot 

Storsjön och den skogsbeklädda sydvästsluttningen 

med vida utblickar mot fjällvärlden är en utgångspunkt 

för planförslagets huvudstruktur. 

Flygvy med områdets tre nivåer

Områdets tre tydliga nivåer - höjdryggen vid Stocke-

vägen, mellanplatån och sluttningens fot ger områ-

dets viktigaste rörelser sin form. Bebyggelsen följer 

topografi n och avslutas med en tydlig bebyggelsegräns 

innan brynzonen tar vid. 

HÖJDRYGG

MELLANPLATÅNSLUTTNINGENS FOT



Huvudstruktur för Frösö Park

Befi ntliga vägar och stråk utvecklas och kompletteras med nya sträck-
ningar - för ökad tillgänglighet, orienterbarhet och byggbarhet. 
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En robust huvudstruktur 

Områdets tre befi ntliga stråk; Bynäsvägen, Safi rgränd 

och Kungsgårdsvägen, bildar stomme i strukturen och 

förbinder Stockevägen med Storsjön. Den gamla färd-

vägen öppnas och förlängs som en tillgänglig och gen 

koppling mellan Kungsgården och områdets planerade 

stadsdelscentrum. 

Cronstads väg får en stärkt roll i den nya strukturen 

som det medlande stråket mellan de kulturhistoriskt 

högst klassade miljöerna i väster, det besöksintensiva 

hotellet och de områden som är tänkta för främst bo-

stadsändamål. Sträckningen anpassas i områdets östra 

del för att ansluta till Risevägen - och vidare in mot 

Valla/Östersund, för ökad integrering med omgivningen. 

De kompletterande gatorna i nordvästlig- sydöstlig 

riktning följer topografi n och är placerade så att de 

ansluter till befi ntliga gator, stigar och naturstråk. En 

ny trädplanterad bussgata, för en trygg och tillgänglig 

miljö över dygnet och över året, föreslås vid områdets 

mellannivå och kopplar samman huvudstråken. 

Gator och stråk ska möta bebyggelse och parker utan 

bergskärningar och leda ut i naturen. På så vis blir 

stråken i Frösö Park också entréer till naturen för både 

boende och besökare. Frösöns tänkta kontinuerliga 

strandpromenad kan i programområdets södra del ut-

vecklas som en integrerad del i områdets huvudstruktur. 

Förslaget erbjuder en robust och överskådlig huvud-

struktur som är möjlig att bebygga med en varierad 

täthet och med olika utbyggnadstakt. En mer fi n-

maskig struktur utvecklas inom de större kvarteren 

vartefter området detaljplaneras. 

Strukturen är en del av ett systemtänkande och en 

helhetssyn, där användande av befi ntlig infrastruktur 

och byggande på ianspråkstagen mark är en viktig del. 

Huvudstrukturen samspelar med områdets viktigaste 

stadsrum och grönytor för att generera värden och 

möjliggöra för multifunktionalitet, som exempelvis en 

effektiv infrastruktur, att biologiska spridningsvägar 

stärks och utvecklande av ekosystemtjänster.  
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Klass A Kulturhistoriskt högt klassad bebyggelse

Klass B Kulturhistoriskt klassad bebyggelse

Befi ntlig historisk färdväg

Befi ntliga gator/vägar 

Befi ntliga stigar/stråk 

Nya kompletterande gatudragningar, huvudstruktur

Möjlig strandpromenad, del av nät runt hela Frösön

Höjdformationer
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Referensbild - Huvudstråk kantas av bebyggelse med 
möjlighet till mindre verksamheter/vardagsnära service. 

Ålstensgatan, Bromma

Referensbild - Bostadsbebyggelse med entré mot gatan. 

Högmora 2:24, Imola, Pontus Lomar

Referensbild - Stadsdelscentra med närservice. 

The Glass Farm, MVRDV 
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Varierad täthet 

Planförslaget möjliggör för 1000 - 1600 bostäder med 

en variation av bebyggelse- och boendetyper. Kartbil-

den på nästa sida är illustrerad med ca 1400 bostäder. 

De skiftande förutsättningarna inom området inne-

bär att bebyggelsen och tomtstorlekarna kommer att 

variera i täthet. 

Generellt gäller att täthet längs huvudgator ska 

prioriteras. Där föreslås de något större byggnads-

volymerna; fl erbostadshus i en generell våningshöjd 

om 2-5 våningar och sammanbyggda småhus i 2-4 

våningar. En högre täthet här ger gaturummet tydlig-

het och skapar orienterbarhet samt liv och trygghet i 

de offentliga rummen där fl est människor rör sig. 

Utöver detta delas planområdet in i en gradient som 

relaterar till olika lägen: 

Programförslaget innebär en högre täthet i den 

norra delen kring området närmast Stockevägen och  

stadsdelscentrat med verksamhetslokaler, fl er fl erbo-

stadshus och sammanbyggda småhus - den mest livliga 

delen av området. 

I den mellersta delen, kring den föreslagna bussga-

tan, föreslås företrädelsevis mindre fl erbostadshus, 

stadsvillor och småhus - sammanbyggda och frilig-

gande - med mindre tomter. 

I lugnare, mer avskilda lägen i bebyggelseområdets  

kanter och längs brynzonen, placeras friliggande 

småhus, med varierande tomtstorlekar. Lägst täthet 

föreslås kring områdets bebyggelsegräns vid sluttning-

ens fot.  
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Stadsdelen sluttar ner mot vattet, tvärsektion skala 1:5000

Bebyggelsestruktur för Frösö Park

I området planeras för en varierad täthet, med mer 
kompakt bebyggelse kring områdets stadsdelscentra. 
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I särskilda lägen, mest aktuellt norr om och kring 

Cronstads väg, i anslutning till stadsdelscentrat, kan 

högre bebyggelse för bostadsändamål och/eller verk-

samheter upp till sju våningar, prövas. Om avsteg från 

den generella våningshöjden görs ska det motiveras 

genom väl bearbetad arkitektur och utifrån noggranna 

studier av påverkan på landskapsbilden. Detta utveck-

las under kapitel ”Utformning av bebyggelse”.

Illustrationen ovan är exemplifi erad med: 

Flerbostadshus ca 40 st, 500 lgh

Stadsvillor ca 35 st, 300 lgh 

Sammanbyggda småhus ca 300 st

Friliggande småhus ca 250 st

Bef.byggnader/Verksamheter 

Förskola/Skola

Programområdesgräns

Bullergräns fl ygplansbuller

LEGEND
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Kring föreslagen 
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se sid 28
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FBN 55 dB(A) 
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Kommunikationer 

Gatunät

För att främja en hållbar mobilitet bör en kvalitativ 

och levande gatumiljö utvecklas, som stärker kopp-

lingen mellan Östersunds stadskärna och programom-

rådet. 

Gatustrukturen är uppbyggd med lättorienterande 
huvudgator som kopplar stadsdelen till det omgivande 
landskapet. Det lokala mer fi nmaskiga nätet, viktigt 
för de som bor och verkar här, kan vara mer slingrande 
och landskapsanpassat. Hur gaturrummen utformas 

beskrivs i kapitlet gaturum. 

I största möjliga utsträckning innebär förslaget att 

befi ntlig infrastruktur används och utvecklas. Stocke-

vägen, via Vallaleden, kopplar redan idag direkt till 

Östersunds stadskärna. 

En trafi kanalys har utförts (Sweco 2017, rev. 2018) 

med avseende på det övergripande trafi knätet i Öster-

sund. Utredningen bedömer vilka effekter en exploa-

tering inom Frösö Park skulle få i kombination med 

en utbyggnad av en stadsdel söder om Vallsundsbron. 

I utredningen har fl era alternativ med olika exploate-

ringsgrad för respektive område utvärderats. 

Kort sammanfattat ger utbyggnadsförslagen en 

stor andel ny trafi k som har Östersunds centrum som 

målpunkt. Kapacitetsproblem väntas uppstå i vissa 

punkter/gator framförallt under rusningstid. Berörda 

trafi kavsnitt är cirkulationsplatserna Vallaleden-Vall-

sundsbron respektive Vallaleden-Fröjavägen samt den 

östgående avfarten från Frösöbron. Problempunkter  

kan också uppstå in mot stadskärnan i korsningen 

Rådhusgatan/Färjemansgatan samt övergångsstället 

vid korsningen Strandgatan-Samuel Permans gata. 

Effekterna består främst i en upplevd sämre fram-

komlighet (köbildning). Trafi ktekniskt sett bedöms 

dock trafi ksystemet klara en relativt stor ökning innan 

ombyggnadsåtgärder måste till. Frösövägen bedöms i 

samtliga exploateringsalternativ få en stor del tillkom-

mande trafi k i det fall man inte väljer att genom åtgär-

der styra den till Vallaleden. 

Ett antal åtgärdsförslag har tagits fram för att 

hantera en ökad trafi kmängd. I första hand föreslås 

påverkan av resandemönster och val av trafi kslag, där 

det fi nns goda möjligheter till förändring. Åtgärder 

som dock bedöms behöva göras är bl.a

• en avsmalning av Frösövägen för att förhindra 
smittrafi k till förmån för cykelbana

• ombyggnation av cirkulationsplats Frösövägen-
Bergsgatan

• bullerplank längs Vallaleden 
• extra körfält i cirkulationsplatsen Vallaleden - 

Vallsundsbron
• Ombyggnation av Vallsundsbron för ökad gång- 

och cykeltrafi k

För att uppnå bedömd effekt av ovanstående åtgär-

der måste nedanstående grundförutsättningar vara 

uppfyllda: 

• Goda bussförbindelser och cykelstråk till området
• Mobilitetslösningar som ex. bil- och cykelpool fi nns 

tillgängliga
• Informationsinsatser för att skapa ett hållbart 

resebeteende
• Offentlig och kommersiell närservice fi nns i områ-

det, ex. barnomsorg 

• Marknadsföring av området som klimatsmart

Trafi kutredningen bedömer inte att en utbyggnad 

av Frösö Park kommer att ge några kapacitetspro-

blem inom själva programområdet. Trafi kökning längs 

Stockevägen kan dock vid rusningstimmar innebära 

konfl ikt med lantbruksrelaterad trafi k. In-utfart till 

Stockevägen från Vallaleden kan också behöva ses 

över och eventuellt kompletteras med cirkulations-

plats. 

Kollektivtrafi k

En bussgata föreslås placeras centralt inom området, 

dragen så att huvuddelen av bebyggelsen når en buss-

hållplats inom 300 m. Hållplatserna placeras strate-

giskt i förhållande till områdets service. 

En bussförbindelse med god turtäthet (minimum 15 

turer på vardagar, 8 turer på lördagar och 6 turer på 

söndagar) mellan Östersund och planområdet skulle 

kunna betyda mycket i valet av trafi kslag för såväl 

arbetande som boende i området. Nettbuss utför en 

översyn av stadsbussarnas linjer. Kommunen anser att 

en förbättrad turtäthet till Frösö Park är av stor vikt 

och bör ingå i denna översyn. 

En expressbuss, en stomlinje eller en egen bussfi l för 

sträckan skulle innebära en än mer attraktiv kollektiv-

trafi k. 

Också båtmöjligheterna (Thomée och/eller taxi-

båt) skulle kunna utvecklas för att ytterligare stärka 

Östersunds kommuns övergripande målbild ”Staden 

kring vattnet” och även förbättra tillgängligheten till 

Bynäset. 



Områdets olika gaturum
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STORSJÖN

Gång- och cykel

Inom den övergripande planeringen av Östersunds 

gång- och cykelnät planeras för och utreds komplet-

terande cykelbanor som kan förbättra cykelförbindel-

serna mellan Frösö Park och Östersunds centrum. En 

utveckling av strandpromenaden längs västra Frösön 

utreds också. 

Inom programmet föreslås en ny koppling mellan 

bussgatan och Risevägen som ett genare alternativ den 

mer kuperade planerade cykelstråket längs Stockevä-

gen. 

Trafi ken föreslås i stor utsträckning ske på de 

gåendes villkor. För en beskrivning av områdets olika 

gaturum som redovisas på kartan ovan, se kapitel 

”gaturum”.

Flyg

Flyget innebär en möjlighet för fl er att se Östersund 

som en boendeort. Samtidigt är fl ygets klimatpåver-

kan stor och närheten till fl ygplatsen och dess påver-

kan på människors hälsa, främst i form av buller, ska 

beaktas i det fortsatta arbetet med stadsdelen. En 

ny mer direkt koppling till fl ygplatsen, för att minska 

trafi karbetet och öka möjlighet till pendling, föreslås 

utredas inom fortsatt planeringsprocess.  
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Referensbild - Naturen kan agera tema för försko-
lans gård. Parklek, Liljeholmen

Trailspår längs Storsjöns strand med 
direkt närhet till fl ygplatsen. 

Referensbild - Vård- och omsorgsboende, 

Marge arkitekter. Foto: Johan Fowelin 

Referensbild - Stadsdelen ska erbjuda aktiviteter och event.

 Kiruna Torg, White. 

Referensbild - Strandkanten kan utvecklas och inbjuda 
till aktivitet och möten. Kallbadhus Karlshamn, White. 
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Service 

Offentlig service

För att säkra att den nya stadsdelen blir funktions-

blandad krävs en strategisk placering av områdets 

offentliga service. Besöksintensiva verksamheter, 

attraktioner och målpunkter, som exempelvis förskolor 

och busshållplatser, ska vara placerade lätt tillgäng-

liga. Detta inte minst för att skapa förutsättningar 

för en attraktiva arbetsplatser. På detta sätt stödjs 

stadsdelens liv och rörelse – tänkta livsmönster och 

potentialen i den sociala miljön. 

Skola och förskola 

En utbyggnad av hela programförslaget ger ett behov 

av 5 förskolor med 6-10 avdelningar var och en tre- 

parallellig F-6 skola.

Förskolor har placerats lätt tillgängliga längs prome-

nadstråk och i närhet till kollektivtrafi k och stads-

delsparker eller naturområde. Skolan har lokaliserats 

i den del av stadsdelen där fl est människor bor - vilket 

ger möjlighet för många att nyttja skolgården även 

efter skoltid. 

Förskolor och skolor har stora möjligheter att 

samverka och vara delaktiga i stadsdelens funktioner, 

mötesplatser och vardagsliv. Detta gäller framförallt 

omgivningarna med natur, aktivitet och näringsliv. 

Här kan också undersökas möjligheten att använda 

befi ntliga byggnader, som led i ett hållbarhetstänk och 

en profi lering.

Alla barn ska ha möjlighet att leka utomhus i häl-

sosamma och inspirerande miljöer. Bedömningen av 

tillräcklig storlek på friyta friyta bör ta hänsyn till 

både friytan per barn och till den totala storleken på 

friytan. Gården ska vara tillgänglig och erbjuda platser 

för lek i såväl soliga lägen som i skugga och på ytor 

med varierad topografi  och skiftande vegetation. Sam-

utnyttjande, exempelvis mellan förskola och allmän 

park eller förskola och skola, är en av nycklarna till 

effektivt hushållande av mark. 

Vårdboende

Boenden vars behov behöver tillgodoses med särskilda 

insatser; vård och omsorg, lokaliseras nära annan 

service och kollektivtrafi k. Denna typ av service är lika 

viktigt som skolverksamheten för livet i stadsdelen och 

ska även den integreras i området och omgärdas av 

natur för särskilt fokus på samvaro och livskvalitet. 
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Översiktlig princip för områdets service
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Kommersiell service

Handel, kultur och arbetsplatser i stadsdelen koncen-

treras främst till zonen närmast Stockevägen, norr om 

och kring Cronstads väg. Här ska en tidig etablering 

av dagligvaruhandel av närservicekaraktär och var-

dagsnära service möjliggöras. Ytterligare lokaler för 

handel, service och företagande ska möjliggöras för 

att möta förändrade behov över tid. Servicefunktioner 

blandas där det är möjligt med bostäder för att skapa 

en levande och trygg stadsdel. 

Bostadshus längs Frösö Parks mest centrala gaturum 

bör ges möjlighet till lokaler i bottenplanet för verk-

samheter som exempelvis café, tandläkare och frisör. 

Detta ger liv åt gatan och kan bli trevliga träffpunkter 

för boende och besökare. Även om verksamheter inte 

etableras i ett tidigt skede är det viktigt att den möjlig-

heten inte byggs bort. 

En aktiv livsstil 

Träning och rekreation är en viktig del av det tänkta 

livet i Frösö Park. Området ska tillgodoses med grund-

läggande funktioner för fritidsaktiviteter, exempelvis 

sport och rekreation, bollplaner och utegym. Redan 

idag fi nns golfbana nästgårds. Trailspår, hinderbana 

och elljusspår används fl itigt och blåsiga isfria dagar 

surfas det i bukten. 

Fritidsaktiviteter samlade, eller väl tillgängliga, med 

integrerade stråk bidrar till att aktiviteter kan utföras 

utan biltransport.Det gör det också enklare och mer 

attraktivt att vistas ute. 

För de yngre ska det, genom att lekplatser placeras 

i stadsdelsparker och på mindre kvartersgemensamma 

platsbildningar, fi nnas gott om lekmöjligheter, både 

nära bostaden och som utfl yktsmål. Lekplatserna kan 

möbleras med lek- och träningsredskap – gärna med 

naturtema. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Föreslagen placering av dagligvaror/närservice 

Möjlig placering av skola - förskola

1. Förskola, 6-10 avd med gård 3800-5500 m2 

2. Förskola, 6-10 avd med gård 3000-5300 m2

3. Förskola, 6-8 avd med gård 3400 m2

4. Förskola, 6-8 avd med gård 3400 m2

5. Förskola, 6-10 avd med gård 3600 m2 

6. Skola, F-6 med gård 7800 m2

Skolgårdar

Buss, läge för busshållplats

Möjliga lägen för offentlig/kommersiell service

Attraktionstäta stråk 

Programområdesgräns

LEGEND



Granne med golfbanan – med Sveriges kanske vack-
raste utsikt. Foto: Östersund Frösö golfklubb 

Befi ntliga naturområden och stråk behålls 

Spår inom området med direkt förbindelse till de 
vackra omgivningarna ger identitet och karaktär.

Gångstigar längs brynzonen kan utformas som 
naturstigar. 
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Grön- och vitstruktur

Utgångpunkten för den nya grönstrukturen i Frösö 

Park har varit att tillgängliggöra naturen i och kring 

Frösö Park för alla invånare i Östersund. Genom att 

utveckla det befi ntliga gatunätet i form av Bynäsvä-

gen och Kungsgårdsvägen förstärks kopplingarna från 

Stockevägen ner till Bynäset och Storsjön.

Som boende ska det vara lätt att ta cykeln el-

ler skidorna direkt från hemmet ut i den omgivande 

naturen. Gröna huvudgator och parker, som kopplar 

samman stadsdelen med den omgivande naturen, möj-

liggör skidåkning, cykling och gröna promenader men 

fungerar även som viktig huvudstruktur för snöröjning 

och dagvattenhantering. 

Som nämnts i planprogrammets inledande kapitel 

”Naturmark och rekreation” fi nns några värden av 

särskild vikt som exempelvis relationen till den omgi-

vande åkermarken, brynzonen med dess höga natur-

värden och strandkanten med dess höga värden för 

rekreation, djur- och växtliv. I programförslaget tas 

dessa värden i beaktning och förstärks genom ett be-

varande av en brynzon som mellan åkerlandskapet och 

den föreslagna bebyggelsen. Strandkanten hanteras 

varsamt för att behålla de befi ntliga naturvärdena för 

djur- och växtliv. Stråket längs vattnet kan utvecklas 

längs vissa sträckor för att förbättra möjligheterna att 

röra sig i en kontinuerlig promenad längs med vattnet. 

I det fortsatta arbetet bör en skötselplan tas fram 

för brynzonen. Det kan även vara aktuellt att ta fram 

program för strandkanten inom programområdet. 

Brynzonen

Brynzonen är i sitt sydvästläge en stor kvalitet och en 

fantastisk livsmiljö för många arter; växter, djur och 

människor. Brynzonens naturvärde ska bevaras.

Brynzonen varierar i bredd med en minsta bredd om 

50 meter. Rekreativa möjligheter för promenader, löp-, 

och skidspår kan stärka brynzonen som rekreativ re-

surs inom närområdet men även som en grön länk mel-

lan Bynäset och bostäder öster om Frösö Park. Bryn-

zonen är också en naturlig lågpunkt vid sluttningens 

fot och därmed lämplig att fördröja dagvatten inom. 

Behov av yta för dagvattenhantering och rekreations-

stråk får dock inte ske på bekostnad av brynzonens 

biologiska värde. Därför är det inom fortsatt planpro-

cess viktigt att mer i detalj utvärdera och eventuellt 

justera bredden på brynzonen så att biologiska värden, 

rekreation och dagvatten ges tillräckligt med yta. 



Grönstrukturplan. Nya grönytor i form av två större parker och gröna huvudgator blir 
viktiga rekreativa element i det nya området. Befi ntliga rekreationsstråk längs brynzonen, 

Bynäsvägen och Kungsgårdsvägen utvecklas med hänsyn till befi ntliga naturvärden. 

43Planprogram Frösö Park, Godkännandehandling juni 2018 Kapitel 3 Utvecklingsförslaget

Park

Park på kvartermark

Gröna huvudgator (s. 49)

Huvudstruktur 

Brynzon

Befi ntliga stigar/ promenadstråk

Programområdesgräns

LEGEND

STORSJÖN

Parker och vistelsevärden

I förslaget inryms två större offentliga rum i form 

av stadsdelsparker; här kallade Cronstads park och 

Tallparken. Dessa kopplas samman med genomgående 

parkstråk som leder vidare ned till naturmarken på 

Bynäset och till strandzonen. 

Parkerna ska utformas så att de skapar höga vistel-

sevärden som inte brynzonen eller de andra bostads-

nära grönområdena kan erbjuda. Det kan handla om 

ytor för lek, idrott, grönskande planteringar, platser 

för vila eller midsommarfi rande.

Enligt kommunens styrdokument ”Plan för natur-

vård och park” kan parkernas olika kvaliteter delas in 

i åtta så kallade baskaraktärer. Ju fl er baskaraktärer 

ett grönområde innehåller desto större värde har grön-

ytan för rekreation eftersom den kan fungera för fl er 

människor och olika sinnesstämningar. I den fortsatta 

utformningen av parkerna ska dessa baskaraktärer 

beaktas. I kapitlet ”Utformning av stadsrum” beskrivs 

dessa närmare. 

1.  Cronstads park 

2.  Tallparken

3.  Brynzonen

4.  Parkstråk

1. 

2. 

4.

4.

3.

3.

3.

4.

3.

Förutom parkerna med kommunalt huvudmanna-

skap fi nns inom området gott om gröna parkrum på 

kvartersmark, dels en större park i anslutning till det 

befi ntliga hotellet, dels befi ntliga parkmiljöer inom den 

före detta fl ygfl ottiljen F4:s västra del.

Förslaget innebär att både behovet av mindre 

grönytor inom 50 meter (i regel inom kvartersmark), 

samt större grönytor inom 300 meter, bedöms kunna 

uppfyllas. 
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Referensbild - Dagvattenfördröjning i park 
och gröna huvudstråk, Tyresö stadspark.

Referensbild -  Dagvattenhantering i gata, 
Norra Djurgårdstaden, Stockholm.

Referensbild - Reningsdamm.

Korsängens vattenpark, Enköping. Foto:  Skötsel av 
dagvattendammar - en handbok, WRS, 2013

Referensbild - Brynzonen kan utformas med ett 
meandrande svackdike för att fördröja dagvatten. 

Harford County, USa
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Blåstruktur

Ett genomförande av programförslaget kommer att 

innebära ökade fl öden av dagvatten. I översiktsplanen 

anges en viljeriktning att dagvattnet tas om hand i 

öppna system med fördröjande lösningar. På grund av 

Storsjöns storlek är dagvattnets kvantitet av under-

ordnad betydelse men en minskning av fl ödena krävs 

ändå för att kunna minimera dimensionen på avled-

ningen de 600 meter ned till Storsjön som vattnet 

ska förfl yttas. Fördröjande lösningar innebär också 

rening av dagvatten vilket är viktigt med tanke på att 

Storsjön utgör dricksvattentäkt. Även den högkvalita-

tiva jordbruksmarken mellan utbyggnadsområdet och 

Storsjön ska skyddas mot tillförsel av föroreningar och 

utökade dagvattenfl öden. För att uppnå denna inten-

tion är det viktigt att dagvattenhanteringen förs in i 

tidigt skede i planprocessen och att plats reserveras 

för rening och fördröjning. 

Resultatet från den lågpunkts- och ytavrinnings-

kartering som tagits fram (Sweco, 2017) visar att de 

naturliga avrinningsvägarna i stort sett harmonierar 

med den framtagna strukturen i planprogrammet. 

Med mindre justeringar av höjderna, kommer det att 

vara möjligt att säkerställa en god ytavrinning med 

minimerade risker för översvämning. 

Principer för lokalt omhändertagande av 
dagvatten

Dagvattnet inom Frösö Park ska tas omhand i öppna 

system med fördröjande lösningar. En väl fungerande 

dagvattenlösning är mer än bara en teknisk anord-

ning som har en funktion vid regn utan kan om den är 

genomtänkt bidra till såväl biologisk mångfald, liksom 

estetiska, rekreativa och ekonomiska mervärden. En 

grönare infrastruktur bidrar även till förbättrad luft-

kvalitet och ett jämnare klimat, då träd och växtlighet 

skapar skugga och minskad uppvärmning av marken. 

Dessa ekosystemtjänster måste medräknas när ”blå-

grön” hantering av dagvattnet jämförs med traditio-

nell avledning i slutna rörsystem.

Principen för dagvattenlösning inom programområ-

det är att den hanteras i tre steg (Sweco, 2017).

 Första steget är fördröjning och omhändertagande 

nära källan innan dagvattnet avleds till den allmänna 

dagvattenanläggningen. I omedelbar anslutning till be-

byggelsen kan vattnet bromsas upp med hjälp av ytlig 

avledning och grönytor. Exempel på lösningar är att 

vatten från stuprör och hårdgjorda ytor avleds ut över 

gräsytor, grus eller andra permeabla markmaterial 

och att gröna tak används på förråd och komplement-

byggnader. Det andra steget i dagvattenhanteringen 

är trög avledning lokalt på allmän platsmark, alter-

nativt kvartersgator eller andra större gemensamma 

ytor. Det kan handla om att anlägga svackdiken utmed 

vägar, att avvattna parkeringar till diken istället för 

till ledningar via dagvattenbrunnar, fördröjande ytor i 

kombination med parker och rekreationsytor. 

Tredje steget i dagvattenhanteringen är en sam-

lad fördröjning och avledning. Planområdet avrinner 

naturligt åt sydväst vilket skapar goda förutsättningar 



Dagvatten. Den genomförda lågpunkts- och ytavrinningskartering-
en visar att de naturliga avrinningsvägarna i stort sett harmonierar 

med den framtagna strukturen i planprogrammet (PM lågpunkts- 
och ytavrinningskartering, Sweco, 2017). 
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att fånga upp dagvattnet inom brynzonen och samla 

det i en punkt i förlängningen av Safi rgränd. Vid upp-

samlingspunkten bör en reningsanläggning anläggas 

för att säkerställa att exploateringen inte riskerar att 

försämra vattenkvaliteten i recipienten. Vattnet före-

slås sedan ledas vidare i öppet dike ned till recipienten.  

Utformningen av reningsdammen bör studeras nog-

grannt så att den utgör ett naturligt tillägg i skogsmar-

ken och med hänsyn till befi ntliga rekreationsstråk.  

Den översiktliga systemhandlingen (Sweco, 2018) 

inräknar att fördröjning av dagvatten kan ske inom 

parkytor inom den sydvästra delen av området. På 

grund av markens lutning inräknas inte parkytor i 

området övre delar. Med fördröjning inom allmänna 

parkytor och inom kvartersmark behöver svackdiket 

inom brynzonen en bredd av 7 meter med ett största 

djup om 1 meter. Svackdiket anpassas till befi ntlig 

vegetation och utförs meandrande med smalare och 

bredare partier. Brynzonen kan behöva breddas på 

Dagvattenhantering i gata

Dagvattenhantering

Park där fördröjningszon kan anläggas

Brynzon där fördröjningszon kan anläggas
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vissa ställen, alternativt kompletteras med små gröna 

platsbildningar, så att svackdiket inte hindrar ett sä-

kerställande av brynzonens viktiga funktioner avseen-

de yta för rekreation, bevarande av biologisk mångfald 

och tillräcklig avgränsning mot åkermark.

Förslaget till systemlösning och fl ödesbeäkningar 

utgår från att området är helt sanerat från PFAS. Vid 

kvarvarande förekomst av PFAS, exempelvis upp-

ströms ett utbyggnadsområde med bostäder, måste 

dagvattenhanteringen utgöras av täta system. Ett 

anläggande av systemen får inte innebära risk för 

spridning av PFAS. 

Vid en explotering av området gäller att ett 20-års-
regn ska kunna fördröjas inom allmän platsmark. 
Inom kvartersmark med fl erbostadshus ska ett 2-års-
regn kunna fördröjas. Kommande detaljplaner ska 
även reglera att minst 50% av ytan inom villa- och 

rahuskvarter ska vara permeabel. 



Diagram: gator och allmän platsmark med 
kommunalt huvudmannaskap.
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Storsjön

Stockevägen

Vy från hotellets terass över stadsdelen och hotellparken med fjällen i fonden.

Utformning av stadsrum

I detta kapitel beskrivs översiktligt gestaltningsprinci-

per för de olika stadsrummen. I det forsatta detaljpla-

nearbetet kommer ett mer detaljerat gestaltningspro-

gram tas fram, kopplat till varje detaljplan. Avsikten 

är att en god helhetsmiljö ska uppnås. 

Stadsrummen i Frösö Park består av huvudgator 

(inklusive två breda parkstråk), lokalgator, två större 

stadsdelsparker, mindre platsbildningar, brynzonen och 

hotellparken. 

En klimatanpassad och grönskande utemiljö skapar 

rekreativa värden och bidrar till att forma en attrak-

tiv boendemiljö. Genom att skapa platser där många 

människor rör sig blir de välanvända och levande. 

Parker och mindre platser placeras i anslutning till 

huvudstråk. Utformningen av dessa offentliga rum ska 

präglas av platsens karaktär och ta tillvara på vegeta-

tion, utblickar och solförhållanden. För att alla ska 

känna sig välkomna utformas platserna för att locka 

en blandning av människor i olika åldersgrupper med 

aktiviteter som intresserar både tjejer och killar. Det 

kan till exempel handla om att det i parkerna fi nns 

plats för både lek, skate men också lugna platser.

Vegetation är en viktig del av stadsrummen. Idag 

präglas området av höga rekreativa naturvärden. 

Befi ntlig vegetation sparas där det är möjligt och kom-

pletteras med exempelvis träd, busk- och perennplan-

teringar. Till planteringsytorna kan dagvatten ledas 

för fördröjning och viss infi ltration. En genomtänkt 

växtanvändning kan väsentligt förhöja upplevelserna i 

torg- och parkmiljö, utan att innebära stora kostnader 

för drift och underhåll. 

För att säkerställa att parkerna blir attraktiva och 

trygga ska utformningen utgå från Östersunds kom-

muns plan för naturvård och park. Där beskrivs ex-

empelvis hur parker ska utformas med hänsyn till åtta 

så kallade baskaraktärer: Det rofyllda, Det vilda, Det 

artrika, En rymd för tanke och vederkvickelse, Allmän-

ningen, Lustgården, Centrum/festen och Kulturen. 

På nästkommande sidor beskrivs de olika stadsrum-

mens respektive funktioner och vilka baskaraktärer 

som ska beaktas för respektive rum översiktligt. 
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Cronstads park, skala 1:2000

Cronstads park

I det befi ntliga stråket som leder ned till Bynäset före-

slås en större stadsdelspark. Parken ska utformas med 

funktioner och aktiviteter så att den blir en samlande 

mötesplats för fl era åldersgrupper och innehålla olika 

aktiviteter som exempelvis lek, ytor för spontanidrott 

och tillfälliga evenmang som midsommarfi rande och 

parkteater. Genom att samla många funktioner och 

erbjuda olika aktivitetsmöjligheter i samma park kan 

den bli en levande mötesplats en stor del av dygnet.  

Genom att utveckla parken i korsningen mellan park-

stråket som leder ned mot Bynäset och den centrala 

bussgatan så blir parken lätt att nå för många. 

Parken fyller en viktig funktion för drift och under-

håll då de kan användas för att fördröja dagvatten 

och fungera som tillfällig upplagsplats för snöröjning. 

Genom en omsorgsfull utformning och växtgestalt-

ning kan parken bidra till en ökad biologisk mång-

fald och stärka exempelvis stödjande och reglerande 

ekosystemtjänster som biologisk mångfald respektive 

dagvattenhantering.

Baskaraktärer att beakta i utformningen:  

Det artrika,  Allmänningen,  Lustgården,

Centrum/festen, Kulturen

Referensbild - Flexibla ytor för vinteraktiviteter kan 
göra stadsdelsparken till en aktiv plats året om. 

Oprogrammerade ytor som kan användas både till 
vardag och fest.

Referensbild - Plats för en större lekplats i den nya 
parken.
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Tallparken, skala 1:2000

Referensbild - Parken ska utvecklas varsamt och ta hänsyn till 
befi ntlig vegetation men kan innehålla inslag av exempelvis lek. 

Lurparken, Midsommarkransen.  

Referensbild - En öppen karaktär i det diagonala stråket 
kan erbjuda plats för picnic och promenader. 
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Tallparken

I anslutning till brynzonen och Kungsgårdsvägen före-

slås en större park med till stor del bevarat bestånd av 

äldre uppvuxna tallar. Parken ska utformas varsamt 

för att behålla de höga naturvärdena. Parken är lik-

som Cronstads park en viktig del av gång-, cykel-, och 

skidförbindelsen mellan målpunkter som hotellet uppe 

vid Stockevägen och Kungsgården nere vid Storsjön. 

Den gamla färdvägen som löper tvärs genom parken 

är av arkeologiskt intresse då den vittnar om platsens 

långa kulturhistoria. Här kan en öppnare karaktär 

erbjuda ett långsmalt parkrum med fi na utblickar mot 

åkerlandskapet. Färdvägen fyller en viktig funktion då 

den möjliggör en tillgänglig lutning genom området, 

från Stockvägen till Kungsgården.

Parken utformas som en naturpark med mindre 

platsbildningar som lyfter fram den befi ntliga naturka-

raktären. Trygghet är en viktig aspekt att beakta vid 

gestaltningen. 

Baskaraktärer att beakta i utformningen:  

Det vilda, En rymd för tanke och vederkvickelse,    

Det artrika, Kulturen, Det rofyllda
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Grön huvudgata, planutsnitt skala 1:1000

Referensbild - Gröna huvudgator för gång, cykel och 
skidåkning.

Grön huvudgata, principsektion, skala 1:300

Referensbild - Grön huvudgata, Konza Tech City, 
Didier Design Studio. 

Diagram: gröna huvudgator som kopplar 
samman planområdets centrala delar med den 

omgivande naturen, via stadsdelsparkerna.
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Gröna stråk

Inom planområdet fi nns ett antal gröna sammanhäng-

ande stråk som är tillgängliga till fots och med cykel 

och skidor. Dessa stråk är viktiga för att stödja och 

underlätta möjligheten att lätt kunna ta sig ut i den 

omgivande naturen.

I nord-sydlig riktning kopplar två gröna huvud-

gator, utformade som breda parkstråk, samman de 

centrala delarna kring hotellet med vattnet, Bynäset 

och Kungsgården. I öst-västlig riktning ska det vara 

möjligt att röra sig antingen till fots eller med cykel 

längs trädplanterade gator eller exempelvis på skidor 

längs brynzonen. 

De gröna stråken ska utformas så de upplevs som 

trygga alla tider på dygnet. Det kan handla dels om att 

de är kantade av bebyggelse eller gestaltade på andra 

sätt som främjar trygghet, dels att korsande gator 

utformas så att de gröna huvudgatornas framkomlig-

het prioriteras ur trafi ksäkerhetssynpunkt.

Storsjön
Stockevägen
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Referensbild -  Huvudgata,

Skovlunde Bymidte, Tegnestuen Vandkunsten.

Referensbild - Lokalgata,

Saffron Walden, Pollard Thomas Edwards.

Referensbild - Parkstråk, 

Buckinghamshire, Alison-Brooks Architects. 
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Gaturum 

Gaturummen i Frösö Park består av huvudgator 

(inklusive två breda parkstråk), lokalgator och 

parkgator. 

Gatumiljön ska präglas av tydlighet där det klart 

framgår för trafi kanterna var de ska korsa gatan, 

önskvärd hastighet och vem som har företräde. Ga-

torna ska utformas så att trafi ken i stor utsträckning 

sker på de gåendes villkor. 

Huvudgatorna utformas med plats för generösa 

gång- och cykelbanor. Utformningen av gång- och 

cykelstråk ska fullföljas även över korsande körbanor 

så att stråken förstärks och bilister uppmärksam-

mar gående och cyklister. På lokalgator sker cykling i 

blandtrafi k. 

Gaturummen ska uppmuntra till vistelse. Utformning 

och möblering av gatorna ska bidra till klimatskyddade 

miljöer med höga vistelsevärden. Där byggnader inte 

möter gaturummen kan andra avgränsningar i form av 

staket, låga murar och häckar skapa tydlighet mellan 

den privata gården och allmänna platsmarken. 

Flertalet befi ntliga stigar runt Frösön föreslås länka 

till ett promenadstråk, i form av en naturstig, längs 

Storsjöns strand.

Tillgänglighet

Den nya byggda miljön ska så långt som möjligt ter-

ränganpassas med hänsyn till Storsjöbygdens kultur-

landskap. 

Planområdets kuperade terräng tillsammans med 

befi ntlig bevarandevärd vegetation och dagens väg-

system innebär utmaningar i att skapa tillgänglighet 

i området. Befi ntliga vägar, mellan Stockevägen och 

Storsjön lutar idag ca 7 % i nordöst-sydvästlig rikt-

ning. För att undvika onaturliga slänter och schakt-

branter medför det att vissa nya gator kommer att få 

branta lutningar. Den nygamla färdvägen (streckad 

pil) som ansluter till Kungsgårdsvägen, ett av de gröna 

huvudstråken, får i planförslaget en tillgänglig lutning 

(5%) mellan Stockevägen och Storsjön. 

Ambitionen är att möjliggöra minst en tillgänglig 

gång- och cykelförbindelse från Stockevägen och ned till 

vattnet. Detta ska bevakas i det fortsatta planarbetet. 

Diagram: befi ntliga vägsträckningar som lutar ca 7 % samt förslag 
på möjligt läge för gata med tillgänglig lutning (5%) (streckad pil).

Storsjön

Den nygamla färdvägen

Stockevägen
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Huvudgator

Huvudgata buss, 18m, principsektion och utsnitt, skala 1:300

Grön huvudgata, 25m, principsektion och utsnitt, skala 1:300



Lokal bostadsgata, 8 m, principsektion och utsnitt, skala 1:300.

Lokal kvartersgata, 14.5 m, principsektion och utsnitt, skala 1:300.
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Lokalgator



SVACKDIKE

Parkgata/Gata mot brynzon, 8m, principsektion och utsnitt, skala 1:300.
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Gata mot brynzon



Diagram: markerade fastigheter för 
områdets olika typologier.
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Utformning av bebyggelse
I detta kapitel beskrivs översiktligt gestaltningsprinciper 

för bebyggelsen. I det forsatta detaljplanearbetet med 

området kommer ett mer detaljerat gestaltningsprogram 

tas fram, kopplat till varje detaljplan. Avsikten är att en 

god helhetsmiljö ska uppnås.  

Bostadstypologier

Frösö Park ska erbjuda ett brett spektrum av 

bebyggelsetyper med hög kvalitet – för att möta 

efterfrågan från människor med olika livsstil, ålder, 

fysiska förutsättningar, kulturell bakgrund och 

familjeförhållande. 

För att ge området en samlad identitet och samti-

digt svara mot efterfrågan av ett blandat boende får 

den nya bostadsbebyggelsen en varierad typologi och 

utformning. I området fi nns fyra typer av bostads- 

typologier:

• friliggande småhus / villor

• sammanbyggda småhus / parhus-kedjehus

• stadsvillor

• fl erbostadshus

En blandning av bostadstypologierna inom varje 

kvarter eftersträvas. På så sätt möjliggörs för en 

mångfald samtidigt som en anpassning till landskaps-

bilden förenklas - för att svara upp mot områdets 

unika karaktär. Utöver dessa typologier föreslås för-

skolor/skolor, nya verksamhetslokaler, publika bygg-

nader och tekniska anläggningar. 

Vy från en lokalgata med utsikt mot Storsjön.

Tekniska anläggningar ska om möjligt inordnas i 

kvartersstrukturen, in i den planerade bebyggelsen. 

För de anläggningar där detta inte är möjligt ska de 

lokaliseras för minsta störningspåverkan och utformas 

med hög kvalitet. 

Storsjön

Stockevägen

Flerbostadshus

Stadsvillor 

Sammanbyggda småhus 

Friliggande småhus

Bef.byggnader/Verksamheter

Förskola/Skola



Schematiska bilder på tänkbara typologier.

Referensbild - Arkitekthus Thomas Sandell

Referensbild - Äppelträdgården, White

Referensbild - Förslag för Norrberget, 
White

Referensbild - Offi ce for Beyond boundaries 
architecture

Forfatterhuset Kindergarten, Cobe
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Exempel på  friliggande 

småhus/parhus.

Tomtstorlek: 400-1000 kvm

Exempel på sammanbyggda 

småhus/ radhus-kedjehus.

Tomtstorlek: 250-800 kvm

Exempel på stadsvilla/ fl erbostadshus.

Tomtstorlek: 600-1000 kvm

Exempel på verksamhetslokal.

Tomtstorlek: ca 2000-4000 kvm. 

Exempel på förskola.

Tomtstorlek: ca 3500-4600 kvm 

Gårdsmiljöer

Den egna bostadsgården medför en viktig kvalitet till 

boendet. En kvartersgemensam gård med låg andel 

gårdsyta exponerad mot det offentliga rummet bidrar 

till känsla av tillhörighet och trygghet. Detta är sär-

skilt eftersträvansvärt i planområdets mer intensiva 

delar, med högre planerad täthet. 

Markkontakt bör uppmuntras, med exempelvis egna 

uteplatser och terasser. Gårdsstorleken ska relatera till 

bebyggelsens höjd och täthet. 

Gårdarna gestaltas gröna och en tydlig gräns mellan 

privat och offentligt eftersträvas. Avgränsningar mot 

gaturum kan utformas på olika sätt, exempelvis med 

en häck, låg mur, staket eller komplementsbyggnad.

Gårdarna ska utformas så att dagvatten kan för-

dröjas lokalt på kvartersmark. Hårdgjorda ytor bör 

mimieras till förmån för ytor av exempelvis gräs. 



HUVUDGATA

LOKALGATA

HUVUDGATA

Principer för bebyggelsens placering 
i relation till gaturummet. 
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Generella riktlinjer för bebyggelsen 

Bebyggelsens placering

Utblickarna mot fjällvärden, det öppna kulturlandska-

pet och den goda vattenkontakten är unika och höga 

rekreativa värden som ska tas tillvara och beaktas 

vid placering av bebyggelsen. Utsikten från publika 

platser, gator, parker och torg ska prioriteras. Särskilt 

viktig är utsikten från entréerna till området och från 

områdets parker, där utsikten är tillgänglig för alla 

som vistas i området: boende, verksamma och besö-

kande. 

Placeringen av bebyggelse sker utifrån principen att 

tydliggöra områdets stråk, platser och gaturum. Be-

byggelsen ska i möjligaste mån rama in gaturummet. 

I de fall där detta inte är möjligt ska andra avgräns-

ningar som exempelvis häckar, staket och trädrader 

skapa tydliga, inbjudande stadsrum. Om principen 

innebär stora ingrepp i landskapet eller ger avkall på 

boendekvaliteter i form av utblickar och utsikt så kan 

denna princip, förutsatt att detta motiveras, frångås. 

Bebyggelsens placering ska också anpassas efter på-

verkande yttre faktorer så som solljus, vind och buller. 

En hälsosam bebyggelsemiljö och hållbarhetsaspekter 

för den nya bebyggelsen är viktiga att beakta.

Markanpassning

Storsjöbygdens landskap är naturligt kuperat och 

vegetationen tät och högrest. Bebyggelsen ska utfö-

ras på ett sätt som inte skadar landskapsbilden. En 

god markanpassning utefter den varierade terrängen 

ska prägla bebyggelsen i Frösö Park. Längre bygg-

nadskroppar som sträcker sig mot höjdkurvorna kan 

behöva trappas för att följa landskapets form. 
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Referensbild -  Murar som tar upp höjdskillna-
der kan utföras i material med naturprägel. 

Bucher Beholz Architekten

Elevation, Frösö Park sedd från Storsjön, skala 1:500 Nya byggna-
ders höjder bör relatera till befi ntliga byggnader, Frösöns siluett. 

Referensbild - God markanpassning. 

Filter arkitekter. 

Översikt, exempel på karaktärer 
inom planområdet.
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Storsjön

Stockevägen

 Souterräng eftersträvas före markutfyllnader. I de 

fall höjdskillnader är nödvändiga att ta upp kan det 

med fördel göras med murar i naturmaterial. Byggna-

der ska landa väl i sin omgivning. Väl utformade sock-

lar bidrar till känslan att komma nära bebyggelsen. 

Bebyggelsens höjder

Frösöns siluett tecknas tydligt; sedd från fastlandet, 

öar, Storsjön och inte minst från fl ygplansfönstret. Ur 

landskaps- och stadsbildssynpunkt bör nya byggnaders 

höjder relatera till befi ntliga byggnader. 

Stora delar av områdets befi ntliga byggnader ligger 

idag på höjdryggen av Frösön. I de fall högre byggna-

der än den generella våningshöjden om 2-5 våningar 

prövas ska siluetten beaktas. Detta är mest aktuellt 

norr om och kring Cronstads väg. 

Särskilda riktlinjer för bebyggelsen i planför-
slagets olika delar 

Mot bakgrund av områdets storlek planeras för en suc-

cessiv utbyggnad över lång tid. Det är angeläget att de 

som arbetar i området idag samt boende och verksamhe-

ter som fl yttar in först i den framtida stadsdelen upplever 

de färdigställda kvarteren som en trygg och komplett 

boendemiljö. 

För att skapa trygghet och känsla av tillhörighet kan 

områdets olika delar utveckla egna sammanhållande 

identiteter, kopplat till deras specifi ka förutsättningar. 

På följande sidor beskrivs exempel på gestaltnings-

förutsättningar för kvarter inom planområdets olika 

delar. 
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Referensbild - Sockeln i stadsdelen. 

Förslag för Larsberg, White.

Bebyggelse som samspelar med fjälltoppar.Referensbild - Bebyggelse med aktiva botten-
våningar. Förslag för Norrberget, White.
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Här, i anslutning till de kulturhistoriskt intressanta 

miljöerna i den före detta fl ygfl ottiljen (F4:s) västra 

del, föreslås en blandad bebyggelse som stödjer gatu-

rummet Längs Cronstads väg. Delområdet har stora 

möjligheter att bidra med unika och urbana kvaliteter, 

med bas i den blandade men sammanhållna miljön 

som fi nns där idag. Ny bebyggelsen ska ansluta med 

varsamhet till områdets kulturhistoriskt intressanta 

helhetsmiljö. 

De stora grönytorna mellan Stockevägen och 

Cronstads väg ska bevaras och utvecklas. Byggnader 

som kompletteras inom parkmiljön ska förhålla sig 

till befi ntliga byggnaders formspråk; exempelvis med 

enkla, avskalade volymer och med en mättad färgska-

la. Befi ntliga kaserner kan inrymma nya verksamheter 

som exempelvis förskola och bostäder. 

Bostäder placeras så att de privata gårdarna ham-

nar i södervända lägen. Uttrycket mot gatan skall vara 

ordnat. Mot gården fi nns större frihet till individuell 

utformning. 

Bo på platån: Centralt blandkvarter med befi ntliga byggnader

Schematisk vy över blandkvarter i områdets nordvästra del. Cronstads väg markerad rosa i bild.  

En lägre och blandad bebyg-

gelse i 2-5 våningar ger möjlighet 

till fi na utblickar mot landskapet. 

Vertikalitet i bostadsarkitekturen 

kan samspela med såväl fjälltoppar, höga tallar och den 

före detta fl ygfl ottiljens skiftande karaktär. Takkupor 

och skorstenar bidrar till ett vackert taklandskap. 

Omsorgsfullt utformade bottenvåningar ger en rik 

upplevelse i miljön och entréer får gärna annonsera sig 

mot Cronstads väg och områdets övriga huvudstråk. 

I lugnare lägen i delområdet får sockelns utformning 

stor betydelse och ska utformas med väl genomarbe-

tade detaljer. 

Garageinfarter ska utformas så att de inte hindrar 

framkomligheten för gående och cyklande. 

För att rummen mellan husen ska upplevas inbjudan-

de ska parkeringar i möjligaste mån brytas ned i mindre 

enheter och dras in mellan husen. Parkeringsplatser 

ska integreras med hjälp av exempelvis vegetation för 

att inte dominera gatubilden. Samlande parkeringar 

omgärdas av häck. 

Befi ntliga kaserner

STORSJÖN

Cronstads väg Ny stadsdelsparkGröna ytor inom fd. 
fl ottiljområdet

Mot Bynäset



Schematisk vy över blandkvarter i områdets nordöstra del. Cronstads väg markerad rosa i bild.

Referensbild - En kvartersgemensam gård är 
en stor kvalitet. Förslag för Larsberg, White.

Referensbild - På höjdryggen kan högre 
våningstal, upp till sju våningar, testas. 

Referensbild - Variation och mindre plats-
bildning. Förslag för Norrberget, Utopia.
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STORSJÖN

Opus Capita Konsthall Cronstads väg Befi ntlig byggnad Den nygamla färdvägen Kungsgården

Den förlängda Cronstads väg, som kopplar vidare 

mot Risevägen, är områdets livligaste huvudgata. I 

områdets östra del bildar ett nytt verksamhetskvarter 

med plats för dagligvaruhandel av närservicekaraktär, 

tillsammans med nya bostäder och befi ntliga 

verksamheter som konsthallen, ett attraktivt möte. 

På den befi ntliga höjdryggen, norr om och kring 

Cronstads väg, kan enstaka byggnader med något högre 

våningstal – upp till sju våningar – prövas. Påverkan 

på landskaps- och stadsbild ska då studeras nogrannt. 

Arkitekturen ska hålla hög kvalitet och ansluta till omgi-

vande bebyggelse. Exempel på bearbetningar är indragen 

takvåning, neddragna hörn, indelning av fasaden eller 

olika material som på olika sätt bryter ner skalan. Vid 

utformning av byggnadshöjder, bebyggelsens volymer och 

täthet ska hänsyn tas till solljusförhållanden på gårdar 

och i bostäderna. 

För ett levande och tryggt gaturum utformas bygg-

naderna med entréer mot gata. Bottenvåningarna i 

den nya bebyggelsen kan innehålla mindre lokaler för 

Bo på berget: Del av stadsdelscentra

vardagsnära service. Det är viktigt 

att husen i områdets mest centrala 

lägen har sina huvudentréer mot 

huvudgator för att bidra till och 

berika livet på gatan. 

Varje byggnad ska bidra till variation och upplevelse 

längs huvudgatan och stråken. Husen får ej upplevas 

enformiga och de ska följa gatans topografi . En karak-

tärsfull utformning särskilt av nya verksamhetslokaler 

bidrar till att ge området identitet. 

Balkonger och burspråk innebär höga boendekvali-

teter och kan, rätt utformade, bidra till rummet mellan 

husen. Längs huvudgator bör utskjutande delar regle-

ras. Bottenvåningar bör inte utformas med utskjutande 

delar mot gator och stråk. 

Souterräng erbjuder bra lägen för effektiva, halvt 

nedgrävda garage. Parkeringsplatser ska integreras 

med exempelvis vegetation för att inte dominera gatu-

bilden. 



Schematisk vy över blandkvarter i områdets södra del, mot brynzonen.

Referensbild - Bebyggelse som ansluter till 
gaturummet.Höganäs

Referensbild - Exempel på tydliggjord kvar-
tersgräns. Eriksberg.

Referensbild - Delområden med en egen 
identitet. Tonsättarvägen, Frösön.
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En varierad skala, byggnadstypologi och täthet skapar 

i de södra delarna av planområdet spännande bostads-

miljöer att vistas och bo i. Området domineras av 

friliggande småhus med egna trädgårdar. 

Befi ntlig vegetation bevaras i så stor utsträckning 

som möjligt för att skapa en sammanhållen karak-

tär med den angränsande brynzonen och bibehållen 

kontrast mot den öppna jordbruksmarken. Det innebär 

exempelvis att naturelement såsom berg eller träd-

grupper bevaras där det är möjligt. 

Tydliga gränser mellan privat och offentligt bidrar 

till att skapa trygghet och tillhörighet. Kvartersgrän-

sen ska göras visuellt tydlig - med häckar, murar eller 

staket - då den skiljer det offentliga rummet från det 

privata. Byggnaders entreér vänder sig mot gaturum-

met.  

De friliggande småhusen ska svara mot delområdets 

framarbetade identitet och ha väl genomarbetade 

detaljer. Delområden med egen karaktär kan handla 

om volymhantering och taklandskap, placering eller 

färgskala och materialval. 

Bo i brynet: Blandkvarter med företrädelsevis friliggande småhus

Även markbehandling och exem-

pelvis grindar kan skapa identitet. 

Det kan också handla om att 

samlas kring en egen mötesplats;  

en mindre naturlekplats, grillplats eller växthus som 

är gemensam för delområdet. Grupperingar för att 

öka sociala kvaliteter och samordnade lösningar med 

exempelvis parkeringsplatser ska främjas. 

Garageinfarter ska utformas så att de inte hindrar 

framkomligheten för gående och cyklande. Garage, 

carports eller andra komplementsbyggnader kan med 

fördel vara indragna från tomtgräns för att stärka 

områdets gröna karaktär.

LokalgataSparad vegetation Möjlig gemensam 
parkering

Indragen 
garagebyggnad

Markerad fastighets-
gräns



Kapitel 4

Genomförande

I detta kapitel beskrivs teknisk 
försörjning, avtal, fastighetsrättsliga 

frågor, utbyggnadsordning samt 
fortsatt arbete. 
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Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Programområdet ska ingå i det kommunala verksam-

hetsområdet för vatten och avlopp (VA). Befi ntlig 

anslutningspunkt för Kungsgården 5:3 (Frösö Park 

Fastighets AB) fi nns vid vägen till Kungsgården för 

vatten och vid golfbanans östra gräns för avlopp. Inom 

Kungsgården 5:3 äger Frösö Park Fastighets AB 

ledningsnätet. Kommunalt övertagande av befi ntliga 

ledningar inom Kungsgården 5:3 är endast aktuellt 

i samband med eventuell fastighetsbildning för nya 

fastigheter. Övertagande av ledningar förutsätter att 

ledningarna är i ett för kommunen godtagbart skick. 

Utredning av det befi ntliga vatten- och avloppsnä-

tets kapacitet utanför programområdet pågår. Vatten-

nätet bedöms ha tillräcklig kapacitet för den planerade 

utbyggnaden men har brister vad gäller säkerhet 

(känslighet för störningar), vilket ska åtgärdas i sam-

band med exploateringen. Avloppsnätet har tillräcklig 

kapacitet i dagsläget men kommer att behöva förstär-

kas för att klara av den planerade exploateringen.

 Inom fortsatt detaljplaneskede ska yta avsättas för 

behövliga tekniska anordningar, exempelvis pumpsta-

tioner för spillvatten.

Dagvatten

En översiktlig systemhandling med uppskattade fl öden 

samt ytbehov för fördröjning har tagits fram, liksom 

principlösningar för områdets dagvattenhantering, 

inklusive rening. Programmet utgår från ytlig avled-

ning av dagvatten. Befi ntligt ledningsnät inom områ-

det bedöms vara underdimensionerat för dagens krav 

och nuvarande dagvattensystem bedöms inte kunna 

användas annat än i undantagsfall.

Åtgärder för befi ntligt ledningsnät samt ansvars-

fördelning mellan VA-huvudmannen och respektive 

fastighetsägare eller samfällighet ska utredas inom 

detaljplaneskedet. 

El och internet
Inom området fi nns el- och teleledningar (optokablar). 

Elledningar tillhörande Kungsgården 5:4 (Swedavia) 

och Jämtkraft är tryggade med servitut. 

Elnätet har begränsad kapacitet för fortsatt utbygg-

nad och investeringar i elnätet kommer att krävas till 

följd av den planerade exploateringen. Bland annat 

behöver en ny fördelningsstation placeras i anslutning 

till Frösö Park för att tillgodose hela utbyggnaden av 

stadsdelen. Ett lämpligt läge bedöms vara nordöstra 

sidan av Stockevägen. Yta för en 40 kV-kabel behöver 

också reserveras längs den syd-östra kanten av pla-

nområdet ned till vattnet i Kungsgårdsviken. Frågan 

kommer att utredas vidare inom fortsatt detaljplane-

process. 

Frösö Park Fastighets AB ansvarar för teleledningar 

inom programområdet. 

Värme och kyla

Frösö Park är anslutet till fjärrvärmesystem som ägs 

av Jämtkraft. Ledningarna är tryggade med lednings-

rätt. Den kapacitet som fi nns inom området ska i 

första hand nyttjas i fl erbostadshus eller verksamhe-

ter i anslutning till det idag redan utbyggda området 

närmast hotellet. Ytterligare utbyggnad av fjärrvär-

menätet är inte aktuellt. Försörjning med förnyelse-

bara energikällor uppmuntras som ett led i att uppnå 

kommunens mål om CO
2
-fritt 2030.

Avfall
System och ytor för avfallshantering ska lösas i detalj-

planeskedet.

Avtal och ekonomiska frågor

Avtal

Ramavtal ska tecknas mellan kommunen och Frösö 

Park Fastighets AB. I avtalet ska regleras principer 

för ansvar och kostnader för genomförandet samt 

kostnader för planläggning och erforderliga utred-

ningar.

För varje detaljplan ska exploateringsavtal mel-

lan kommunen och exploatören tecknas senast inför 

antagande av detaljplanen. Exploateringsavtalen ska 

baseras på överenskommelserna i ramavtalet. 

Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelning för utbyggnad av infrastruktur 

utreds och fastställs i detaljplaneringen.

Ekonomi

Princip för fördelning av kostnader mellan kommunen 

och exploatören ska ingå i det ramavtal (inför ex-

ploateringsavtal) som tecknas mellan parterna inför 

detaljplan.
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Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsreglering

Del av fastigheten Kungsgården 4:1 kommer i enlighet 

med markanvisningsavtal att överföras till Kungsgår-

den 5:3. Exploatören ansöker om och bekostar erfor-

derliga fastighetsbildningar för såväl allmän platsmark 

som kvartersmark.

Huvudmannaskap

Kommunen ska vara huvudman för allmän plats inom 

området. Principen är att huvudgator med genom-

fartstrafi k och stadsdelsparker utgör allmän plats, 

medan kvartersgator och mindre parker inom bostads-

kvarter utgör kvartersmark. 

Delar av Stockevägen är idag enskild och bör övergå 

till kommunalt huvudmannaskap. Hotellparken intill 

Hotell Frösö Park planeras att även fortsättningsvis 

utgöra kvartersmark.
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Fortsatt arbete

Kommande detaljplaner ska mer i detalj utvisa vilken 

byggrätt och utformning som är lämplig, samt hur öv-

riga genomförandefrågor och detaljfrågor löses inom 

respektive deletapp.

I samband med detaljplaneläggning tas övergripande 

gestaltningsprogram fram för bebyggelse samt of-

fentliga rum. Avsikten är att, med tanke på den långa 

utbyggnadstiden, kunna medge en fl exibilitet för att 

möta skiftande behov och efterfrågan samtidigt som 

viktiga principer för utformning av byggnader och 

offentliga miljöer säkerställs så att en god helhetsnivå 

uppnås.  

Behov av utredningar

I samband med, alternativt inför, detaljplaneläggning 

ska följande utredningar tas fram:

• Fördjupad bullerutredning med beaktande av nya 

byggnaders placering och utformning utifrån god 

ljudmiljö. 

• Fördjupad provtagning av förekomst av förore-

ningar, bla utbredning av PFAS-ämnen, samt 

genomförandeplan för sanering. 

• Fördjupad dagvattenutredning för respektive 

detaljplaneetapp, inklusive översiktlig höjdsättning 

av mark. 

• Kompletterande geotekniska undersökningar vid      

lägen för byggnader, vägar och ledningar.

• En övergripande naturvärdesinventering för hela 

området genomförs under försommaren 2018. 

Fördjupade naturvärdesinventeringar ska sedan 

genomföras inom ramen för respektive detaljplan.

• Skötselplan för brynzonen. 

• Projektering av genomgående huvudgator.

• Kompletterande arkeologiska utredningar gällande 

historisk färdväg samt bevakningsobjekt.

• Ekonomisk kalkyl för utbyggnad av infrastruktur, 

sanering mm.

• Ett mer detaljerat gestaltningsprogram kopplat 

till varje detaljplan.

Tidplan för genomförande och utbyggnad

Programområdet kommer att detaljplaneläggas och 

genomföras i etapper med infl yttning över många år. 

Utbyggnaden av området ska samordnas med infra-

strukturinvesteringar och social service samt anpassas 

till marknadens efterfrågan. Miljön för de som bor, 

verkar och besöker området ska vara tillgänglig, trygg 

och attraktiv även under utbyggnadstiden. 

Strategiska riktlinjer för utbyggnaden är att: 

• tidigt etablera de viktigaste allmänt tillgängliga 
gatorna, platserna samt rekreationsutbud som 
sätter ribban för områdets karaktär och attrakti-
vitet.

• tidigt etablera Frösö Park som ett område där 
varje deletapp är självförsörjande på så sätt att 
den möter olika efterfrågan på boende och upp-
låtelseformer, har goda kopplingar och tillgång 
till redan etablerade verksamheter, parkytor, lek, 
förskola och kollektivtrafi k samt till närområdets 
natur- och rekreationsutbud.

• tidigt uppnå antal boende, arbetsplatser och besö-
kare som motiverar god turtäthet med bussar till 
centrala Östersund och andra målpunkter.

• färdigställa deletappens kvartersparker och 
trygga gång- och cykelstråk till grönområden, 
busshållplats och stadsdelscentrum inför eller i 
samband med infl yttning.

• påbörja utbyggnaden där infrastruktur redan fi nns 
och exploateringskostnaderna är relativt sett låga.

• säkerställa offentlig och kommersiell service i takt 
med att boende och verksamheter etableras.

• etablera skola när området växt till sig.

• exploatering allra närmast brynzonen lämnas som 
en av de sista etapperna. Detta för att ytor för 
infi ltration av dagvatten, med eventuella komplet-
teringar med mindre gröna platser i anslutning till 
brynzonen, ska kunna anpassas efter den bebyg-
gelse som tillkommer inom området. 

Det är i nuläget svårt att utarbeta en tidplan och 

etapputbyggnad för området då utbyggnaden är bero-

ende av framtagandet av en lämplig saneringsmetod 

för PFAS, samt en genomförandeplan för sanering. 

Vissa delar av området (öster om Kungsgårdsvägen 

samt väster om Safi rgränd) kan vara opåverkade eller 
mindre påverkade av föroreningar men det krävs yt-
terligare provtagningar samt riskbedömningar för att 
avgöra om de kan vara lämpliga som en första utbygg-
nadsetapp. 

En preliminär bedömning av utbyggnadstakt är 
1200 bostäder till år 2040, varav 400 byggs fram till 
år 2030 och 800 fram till år 2035.  



Kapitel 5

Konsekvenser

I detta kapitel beskrivs de 
miljömässiga, sociala, ekonomiska 
och trafi kmässiga konsekvenserna 

av ett genomförande av 
programmet 
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Detta kapitel belyser de konsekvenser ett genomför-

ande av förslaget i sin helhet, dvs en full utbyggnad 

med 1600 nya bostäder, innebär. Konsekvenserna 

redovisas i fyra kategorier; miljömässiga, ekonomiska, 

trafi kmässiga och sociala.

Miljökonsekvenser

I samband med programarbetet har en översiktlig mil-

jökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram. Bedöm-

ningen ska utgöra ett underlag inför fortsatt planpro-

cess och fördjupas vid behov i kommande detaljplaner

Planförslagets miljömässiga konsekvenser har ställts 

mot ett jämförelsealternativ samt ett nollalternativ. 

Jämförelsealternativet är ett rimligt alternativ som ut-

går från planens syfte, i detta en fall en glesare struk-

tur där bostadsbebyggelsen utgörs av villor på större 

tomter. Underlaget för service och kommunikationer 

kommer därmed att vara sämre än det programför-

slaget ger förutsättningar för. 0-alternativet visar på 

en trolig utveckling av området om planförslaget inte 

genomförs, dvs en utveckling som styrs av gällande 

detaljplaner. Det är då troligt att fl ottiljområdet förtä-

tas med fl er verksamheter och att verksamheten runt 

Kungsgården utvecklas. Jämförelsealternativen går att 

läsa mer om i MKB:n som ligger som bilaga. 

Nedan sammanfattas de miljöaspekter som är rele-

vanta för programförslaget. Konsekvenserna vägs mot 

miljökvalitetsnormer, nationella- och lokala miljömål, 

miljöbalkens allmänna hänsynsregler samt plan- och 

bygglagen. 

Riksintressen

Kulturmiljö, Arkeologi

I planprogrammet anges att historien, naturen, topo-

grafi n och kulturlandskapet ska vara tydligt avläsbar 

i den planerade stadsdelen och prägla såväl gators 

och parkers utformning som bebyggelse och gårdars 

karaktär och användning. Uttrycket för riksintresset 

– det öppna jordbrukslandskapet -  ska bevaras och 

tillvaratas och det befi ntliga verksamhetsområdets 

kvaliteter och karaktär tillvaratas som en tillgång för 

området. Cronstads väg ska få en stärkt roll i den nya 

strukturen som det medlande stråket mellan de kultur-

historisk högst klassade miljöerna. 

Om intentionen fullföljs vid genomförandet talar 

det för att miljön inom Frösö park ska kunna ”skyd-

das mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 

kulturmiljön” (3 kap 6 § Miljöbalken). Programför-

slaget bedöms kunna leda till förbättrad tillgänglighet 

i området, vilket är positivt för bevarandet av kultur-

miljön. I kommande detaljplanering är det viktigt att 

konkretisera de förslag som ges i planprogrammet. 

Arbetet med kulturmiljöprogrammet är också en viktig 

process att koppla till kommande planläggning. 

Vad gäller fornlämningar inom området fi nns det i 

den arkeologiska utredning som genomförts förslag på 

åtgärder vid byggnation. Så länge dessa rekommenda-

tioner följs bedöms påverkan på fornlämningarna som 

oförändrade jämfört med ett 0-alternativ.

Så länge ovanstående ambitionerna att bevara 

uttrycket för riksintresset uppfylls, och att rekom-

mendationerna gällande fornlämningar följs, bedöms 

planprogrammet inte motverka det nationella miljö-

kvalitetsmålet ”god bebyggd miljö”.

Friluftsliv

Ett av planprogrammets syften är att förbättra 

allmänhetens tillgängligheten till naturen i och kring 

Frösö Park genom att utveckla av alla befi ntliga för-

bindelser genom området ner till Bynäset och rekrea-

tionsstråken längs stranden, bl.a i form av breddade 

gaturum med grönstråk. 

Den befi ntliga kollektivtrafi ken är bristfällig och 

möter inte behov hos besöksnäring och arbetsplatser. 

Utökad kollektivtrafi k till och från området planeras 

därför vilket också kan gynna friluftslivet.  

Som nämnts tidigare under strandskydd förutses det 

att strandremsan längs Storsjön behålls så att allmän-

heten har tillträde till densamma samt att strandskydd 

längs bäckar behålls i största möjliga mån

Planprogrammet kommer sammanfattningsvis inne-

bära försämring för riksintresset p.g.a. att viss oexplo-

aterad mark tas i anspråk för bostäder och förbättring 

för att det i programförslaget inryms åtgärder för att 

underlätta tillgängligheten till friluftsområden.

Kommunikationer

Programmet tillåter bebyggelse i anslutning till infl u-

ensområdet för fl ygplatsen. Några bostadsbyggnader 

i programförslaget tangerar infl uensområdesgränsen 

(bullerkurvan 70 dBA maximalnivå) varför det är vik-

tigt med en dialog med fl ygplatsverksamheten så att 

dess fortsatta verksamhet säkerställs i samspel med 

intilliggande programområde. 

Så länge hänsyn tas till gränsen för infl uensområdet 

vid fortsatt detaljplanering, bedöms riksintresset för 

kommunikation inte påverkas negativt.
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Jordbruksmark 

I förslaget fredas åkermarken från en exploatering 

vilket går i linje med miljöbalkens intentioner. En bryn-

zon på minst 50 meter sparas också mellan bebyggelse 

och åkermark. Flera växter och djur har sina livsmil-

jöer i anslutning till åkermark. Om brynzonen sköts på 

rätt sätt kan den utgöra ett område som även gynnar 

den biologiska mångfalden. Det bästa vore om brynet 

varierar med olika växtlighet och miljöer med örter 

och gräs närmast åkern som övergår till buskar och 

succesivt högre träd. Detta kan tas upp i den skötsel-

plan som enligt planprogrammet planeras att tas fram. 

Markföroreningar via dagvattnet bör minska medan 

föroreningar kopplade till ökad mängd trafi k och hård-

gjorda ytor ökar. Påverkan på åkermarken bedöms 

dock som liten i och med att vattnet till stor del kom-

mer att följa befi ntliga diken. Mer människor kommer 

att röra sig i området men detta bedöms inte påverka 

jordbruksmarken negativt då detta kommer att ske via 

redan etablerade vägar och stigar genom området. 

Planprogrammet bedöms inte motverka det natio-

nella miljökvalitetsmålet om ett rikt odlingslandskap.  

Strandskydd

Strandskydd kan upphävas av Länsstyrelsen om 

”strandskyddet gäller vid liten sjö eller ett litet vat-

tendrag och om områdets betydelse för att tillgodose 

strandskyddets syften är liten”. En ansökan om upphä-

vande av strandskyddet behöver göras  för att kunna 

bygga inom strandskyddsområde längs bäckarna inom 

programområdet. Då området är av riksintresse för 

friluftsliv bör sådana upphävanden minimeras så långt 

som möjligt eftersom det kan påverka naturupplevel-

sen negativt. 

Förutsett att strandremsan längs Storsjön behålls 

så att allmänheten har tillträde till denna samt att 

strandskydd längs bäckar i största möjlig mån behålls 

bedöms inte genomförandet av planen påverka syftet 

med strandskydd negativ.

 Ett strandskydd på 100 meter längs bäckarna inom 

programområdet skulle omöjliggöra betydande delar 

av utbyggnadsförslaget. I fortsatt planprocess ska 

utredas hur områdets struktur gynnar strandskyddets 

syfte på bästa sätt.

Markföroreningar

Markföroreningar har påträffats inom programområ-

det i form av metaller, PCB, alifater och PFAS-ämnen. 

Det har också konstaterats förekomst av PFAS i 

grundvatten och ytvatten. 

I och med att sanering ned till riktvärdet KM 

(känslig markanvändning) kommer att krävas för 

nybyggnation av bostäder väntas det medföra positiva 

konsekvenser. Fördjupade markundersökningar ska 

utföras för att avgränsa föroreningarnas utbredning 

samt möjliggöra bedömning av lämplig saneringsme-

tod. Markarbeten kan annars öka risken för spridning 

av föroreningar i och med omrörning och blottläggning 

av förorenade massor. 

Intag av jord skulle kunna utgöra en risk med 

hänsyn till de barn som fl yttar in i de första etap-

perna innan hela området är sanerat. Detta är dock 

en risk i anläggningsskedet och kan undvikas genom 

god planering och förberedelser.  Risken att någon 

dricker vatten från bäckar eller dagvattenutlopp och 

får i sig PFAS bedöms osannolik. Riktvärdet för bly 

och kadmium är hälsobaserat och för dessa ämnen är 

intag av växter styrande. Bostäder ökar sannolikheten 

för odling vilket ökar risken för intag av växter och 

därmed också föroreningar. 

Om ovanstående genomförs bedöms programförsla-

get inte motverka de nationella miljökvalitetsmålet för 

en giftfri miljö, då de förorenade områdena kommer 

att vara åtgärdade i så stor utsträckning att de inte 

utgör hot mot människors hälsa eller miljön.

Dagvatten

En exploatering av området medför ytterligare for-

donstrafi k inom området vilket genererar föroreningar 

till dagvattnet. En full utbyggnad av området ger dock 

tillräckligt underlag för lokal service och kollektivtra-

fi k, vilket kan hålla ner personbilstrafi ken. Majoriteten 

av hushållen kommer dock sannolikt äga minst en per-

sonbil. Samtidigt kommer exploateringen ställa krav 

på sanering vilket kommer att minska förekomsten av 

exempelvis PFAS i dagvattnet. Alternativet kommer 

även att medföra en relativt tät bebyggelse vilket kom-

mer att medföra en ökning av hårdgjorda ytor. 

 Goda förutsättningar bedöms fi nnas för en god dag-

vattenhantering då det är möjligt att föra dagvattnet 

till de föreslagna ytorna för parker och gröna stråk. 

Den sammanfattande bedömning av förslagets 

påverkan på dagvattensituationen är att förorenings-

halten med ursprung i förorenad mark kommer att 

minska men att föroreningsinnehållet från trafi k ökar.

För att säkerställa att det fi nns tilllräcklig kapacitet 

för att ta hand om dagvattnet bör det i detaljplanerna 

säkerställas att tillräcklig mark avsätts för dagvat-

tenlösningar. Att säkerställa goda förutsättningar 
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till kollektivtrafi k är också viktigt för att minimera 

föroreningar. 

Vattenskyddsområde

En liten del av programområdet ingår i den sekundära 

skyddszonen för vattenskyddsområde enligt beslut från 

Länsstyrelsen 2016. 

Ett genomförande av programförslaget kommer att 

medföra omfattande markarbeten vilka kan medföra 

en risk att blottlagda förorenade massor lakas ut på 

föroreningar och transporteras ut i Storsjön vilket kan 

utgöra en risk för dagvattenkvaliteten, framför allt 

PFAS-föroreningar. Konventionell dricksvattenrening 

är inte effektiv för den typen av ämnen varför det är 

extra viktigt att undvika en sådan typ av förorening. 

Detta är främst en risk i anläggningsskedet då sane-

ring kommer att krävas vid exploatering av området. 

Som nämnt i kapitlet om dagvatten bedöms förore-

ningar från trafi k öka. Hur mycket av detta som når 

dricksvattentäkten är beroende av hur väl dagvatten-

lösningarna utförs.  

Sammanfattnignsvis bedöms de positiva effekterna 

med avseende på sanering från PFAS överstiga de 

negativa effekterna avseende föroreningar från trafi k. 

Programförslaget bedöms inte motverka det nationella 

miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. 

Buller

Programområdet exponeras för tre olika bullerkällor; 

fl ygbuller, mark- och industribuller från fl ygplatsen 

samt trafi kbuller.

Flygbuller

Flygplatsen utgör en tillståndspliktig verksamhet av 

riksintresse och dess infl uensområde som avgränsas av 

fl ygbullerkurvan 70 dBA maximalnivå måste beaktas i 

planarbetet. Bullerutredningen visar att bullerkurvan 

för maximalnivå i några punkter tangerar föreslagna 

bostadsbyggnader. Hänsyn till detta ska tas i fortsatt 

arbete vid placering och utformning av bebyggelsen. 

Mark- och industribuller 

Bullerutredningen visar att mark- och industribullret 

i stort sett aldrig överskrider den dimensionerande 

gränsen 70 dBA maximalnivå för fl ygbuller. Kvälls- 

och nattetid exponeras en mycket liten del av området 

för nivåer över 45 dBA ekvivalentnivå. Bullret kommer 

från ett reservaggregat. Det fi nns olika typer av åtgär-

der att vidta, antingen genom hur förslaget utformas i 

fortsatt arbete, alternativt genom bullerdämpning.

Trafi kbuller

Enligt beräkningar i framtagen bullerutredning 

bedöms riktvärdena för buller vid bostäder klaras. 

Beräkningen utgår från att trafi kmängden längs 

Stockevägen inte överskrider 20.000 fordon / dygn. 

Bullernivåerna inom området bedöms också klara 

riktvärdena så länge fordonsmängden inte överskrider 

2500 fordon per dygn / gata. 

Trafi kbuller kan komma att öka på andra ställen, 

framför allt i samband med pendling till och från 

Östersunds centrum. Östersunds kommun har låtit ta 

fram en sammantagen trafi kanalys för Frösö Park och 

område söder om Vallsundsbron där ytterligare 700-

1500 bostäder planeras (Trafi kanalys, Sweco 2017, 

rev. 2018). I utredningen framgår att det fi nns risk 

för att bullervärdena kan komma att överskridas för 

ett antal bostäder längs Frösövägen om inga åtgärder 

görs för att förhindra smittrafi k. Även Vallsundsvägen 

riskerar att få bullernivåer som kräver bullerreduce-

rande åtgärder. Det indikerar att bullersituationen där 

behöver kontrolleras framöver. 

Sammantagen bedömning av buller

Då infl uensområdet för fl ygplansbuller tangeras vid 

vissa föreslagna bostadsbyggnader inom program-

området behöver bullersituationen utredas vidare vid 

kommande detaljplanearbete. Utifrån resultatet kan 

annan placering av byggnaderna prövas och i andra 

hand kan bullerdämpande åtgärder vidtas. Dämpning/

isolering av bullerkälla kan också vara en möjlig bul-

lerminskande åtgärd. 

Risk fi nns för att bullersituationen försämras för 

boende längs vägar till och från Östersunds centrum. 

Programmet bedöms utifrån bulleraspekt motverka 

miljömålet god bebyggd miljö i viss omfattning. Möjlig-

het fi nns dock att vidta åtgärder för att minska skadlig 

påverkan. 

Luftkvalitet

Planprogrammet innebär fl er bostäder och verksam-

heter som för med sig ökade trafi kfl öden och utsläpp. 

En jämförelse med andra gator med likvärdiga tra-

fi kmängder som beräknas trafi kera Stockevägen har 

gjorts inom MKB:n. På dessa ligger både partiklar 

(PM10) och kväveoxid under gällande miljökvalitets-

normer. Sammantaget bedöms därför inte en ökad 

trafi kmängd innebära att någon miljökvalitetsnorm för 

utomhusluft överskrids. 

En etablering av bostäder nära fl ygplats kan tänkas 

öppna upp möjligheten att veckopendla. Uppskatt-

ningsvis innebär en full utbyggnad av programområ-
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det en marginell passagerarökning på 2- 3 %. Inom 

fortsatta planering är det viktigt att intentionen om 

en hållbar stadsdel som främjar hållbara transportsätt 

fortsätter att vara viktig del, bl.a. genom utveckling 

av cykelvägar och kollektivtrafi knät.  Om så blir fallet 

bedöms programförslaget inte motverka det nationella 

miljökvalitetsmålet för frisk luft eller påverka Öster-

sunds lokala miljömål att vara fossilfritt år 2030.

Konsekvenser under byggtiden

Att området byggs ut etappvis kan innebära att de 

som fl yttar in i området först kommer att störas av 

pågående byggnationer samt att serviceutbudet inte är 

det bästa i det inledande skedet. Detta kan främst ge 

konsekvensen att personbilstransporter blir vanliga Ef-

terhand, med utbyggd kollektivtrafi k skapas förutsätt-

ningar för minskat bilåkande. Det fi nns möjlighet att 

cykla till och från området och kompletterande cykel-

banor utreds. Med tanke på den kuperade terrängen är 

det dock risk att många kommer att välja bort cykeln 

som färdmedel framför mer bekväma alternativ. 

Beroende på i vilken ordning området byggs ut kan 

framkomligheten för räddningstjänsten begränsas. 

Risken fi nns att en pågående byggnadsplats förhindrar 

framkomligheten för redan utbyggda områden. 

Under den första tiden av utbyggnaden kan trygg-

hetsproblem skapas. En naturlig effekt av att en allt 

större del av området byggs ut är att området blir allt 

mer levande vilket ger en ökad trygghet. 

En fördel är om byggnationen påbörjas runt den 

föreslagna bussgatan där det kommer att vara trafi k 

samt fi nnas omgivande bostäder. Byggnationen bör 

planeras så att den inte avskärmar färdiga områden 

från räddningstjänsten. För att inte skapa invanda 

mönster där personbil blir det självklara transportal-

ternativet kan en ökad turtäthet av kollektivtrafi k vara 

motiverad även om resandeunderlaget i inledningsske-

det inte är tillräckligt.

Ekonomiska konsekvenser

Genom exploatering av ett område där det redan fi nns 

viss infrastruktur i form av ett huvudnät som inarbe-

tas i strukturen utnyttjas redan gjorda investeringar 

till viss del, framför allt i form av gator. Exploate-

ringen kommer dock att innebära kostnader i form av 

investeringar i vatten- och avloppsnätet, elnätet samt 

eventuellt fjärrvärmenätet vilka behöver byggas ut och 

förstärkas. Kostnader för detta ska fördelas mellan 

exploatören och kommunen i exploateringsavtal. 

Kommunens driftkostnader för gata, park, kollek-

tivtrafi k och social service kommer att öka till följd av 

utbyggnaden. Samtidigt kan kommunens skatteintäk-

ter komma att öka som en följd av eventuell infl yttning 

från andra delar av länet och landet. Ökad befolkning 

ger också ökat underlag för service och kollektivtrafi k, 

vilket också bedöms ge positiva ekonomiska konse-

kvenser för kommunen.

Utbyggnaden kommer att generera ökad trafi k-

mängd in mot centrala Östersund via Frösön och 

Frösöbron. Sammantaget med övrig nybyggnation i 

kommunen är investeringar i trafi knätet en förutsätt-

ning.
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Trafi kmässiga konsekvenser

En trafi kanalys har utförts (Sweco 2017, rev 2018) 

med avseende på det övergripande trafi knätet i Öster-

sund. Utredningen bedömer vilka effekter en exploate-

ring inom Frösö Park skulle få i kombination med en 

utbyggnad av en stadsdel söder om Vallsundsbron med 

1000-1500 bostäder.

Utifrån ett antaget utbyggnadsscenario visar ana-

lysen att trafi ksystemet kommer att få kapacitetspro-

blem någon gång mellan 2030 och 2040. Antagandet 

till år 2030 är att 600 bostäder byggs inom Frösön, 

varav 400 inom Frösö Park, samt att 800 bostäder 

byggs på Annersia, varav 700 inom stadsdel söder om 

Vallsundsbron. Till år 2040 antas 1600 bostäder ha 

byggts inom Frösön, varav 1200 inom Frösö Park, 

samt 1700 bostäder på Annersia varav 1500 inom 

stadsdel söder om Vallsundsbron. 

De kapacitetsproblem som förväntas uppstå är i 

korsningspunkterna Vallaleden-Vallsundsbron och 

Vallaleden-Fröjavägen. Köbildning förväntas också vid 

den östgående avfartsrampen från Frösöbron till följd 

av gående och cyklister som passerar övergångsstället 

vid korsningen Strandgatan - Samuel Permans gata. 

Den ökade trafi ken på Färjemansgatan och Rådhusga-

tan söder om Färjemansgatan bedöms leda till viss kö-

bildning främst på Rådhusgatan söder om korsningen 

Färjemansgatan men trafi kbelastningen bedöms ändå 

kunna fungera i stort. En betydande trafi kökning på 

Frösövägen väntas också vilket är hanterbart utifrån 

trafi kkapacitet men olämpligt med hänsyn till miljön 

för gångtrafi kanter samt att bullervärdena riskerar att 

överskridas längs delar av vägen. 

På kort sikt går det att reglera trafi ken med exem-

pelvis trafi ksignaler samt olika typer av åtgärder för 

att sprida trafi ken bättre över dygnet. En förutsättning 

är att jobba med olika typer av åtgärder som minskar 

antalet bilresor. På det sättet är en del trängsel att 

föredra eftersom det ökar incitamentet för att istället 

välja andra mer hållbara transportmedel. 

På längre sikt behöver troligtvis möjligheten till 

ytterligare körfält på Frösöbron ses över. Särskilt om 

Frösön kommer att fortsätta exploateras.

Trafi kutredningen bedömer inte att en utbyggnad av 

Frösö Park kommer att ge några kapacitetsproblem 

inom själva programområdet

Sociala konsekvenser

Stadsliv

Planprogrammet bedöms ge goda förutsättnignar 

för en attraktiv, levande, inkluderande och blandad 

stadsdel.  

Tätheten och byggnadernas placering i liv med gata 

längs huvudstråken samt blandningen av bostäder och 

verksamheter ger möjlighet till fl öden av människor 

över dygnet vilket ger levande och trygga gatutrum. 

Under den första tiden av utbyggnaden kan dock 

trygghetsproblem skapas.  

Programmet innebär en struktur som främjar 

genomströmning både inom sig och till omgivande 

målpunkter vilket inte bara kommer de boende inom 

Frösö park till gagn utan förbättrar också tillgänglig-

heten för allmänheten till omgivande kultur, natur och 

friluftsvärden.  

Bostadspolitiska mål

Kommande detaljplaner för området bidrar till att 

uppfylla det bostadspolitiska målet om 5000 nya 

bostäder till 2040. Programmet som möjliggör 1000-

16000 bostäder är robust på det sätt att den har en 

fl exibilitet både genom en etappvis utbyggnad där 

varje deletapp är självförsörjande samt att huvudstruk-

tur som kan fyllas med varierad täthet av bebyggelse och 

inte är låst för en viss byggnadstyp.

Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i 

främsta rummet. Föreslageen bebyggelsestruktur med 

en variation av mötesplatser samt god tillgänglighet 

till omgivande naturmiljö främjar möjligheten til len 

aktiv fritid i en stimulerande miljö. Gång- och cykel-

trafi k prioriteras vilket ger goda förutsättningar för en 

trafi ksäker miljö för barn att vistas i. 
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