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Examensarbetet Förtätning av stationssamhälle är ett 

fördjupningsarbete från det tvååriga projektet Jämt-

landsstråket. I uppdrag av Östersund kommun med 
visionen om ökad tågpendling inom länet, ska det för-

djupade arbetet bidra med ökad förståelse vid beslutfat-

tande av stationssamhället Brunflo.

Tätorter som Brunflo är bara ett exempel på alla av de 
tätorter i Sverige som hamnar i skuggan av större städer. 
Grundliga utredningar för vidareutveckling av dess urba-

na form är en ekonomiskt och tidskrävande begränsning 

för många kommuner. Min önskan är att arbetet kommer 
att underlätta för framtida beslut av Brunflos urbana mil-
jö.

F Ö R O R D

Titel: Förtätning av stationssamhälle

Författare: Isabella Viking

Kontakt: IsabellaViking@gmail.com
Publikation: Examensarbete

Program: Civilingenjör Arkitektur 300p

Nyckelord: Planindikatorer, Stationssamhälle, Jämtlandstråket, Brunflo
Extern handledare: Jenne Jernström, Planarkitekt. Östersund kommun.
Handledare: Kristina Nilsson, Professor och ämnesföreträdare Civilingenjör Arkitektur. Luleå tekniska universitet.
Examinator: Charlotta Johansson, Biträdande professor och avdelningschef för Arkitektur och vatten. Luleå tekniska universitet.

Bilder, Illustationer och citat är författarens egna om inget annat anges.

Luleå Tekniska Universitet

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Avdelning för arkitektur och samhällsbyggnad

971 87 Luleå, Sverige

Telefon +46(0)920  - 491000

www.ltu.se

Jag vill tacka mina handledare Jenny jernström, planarki-

tekt på Östersund kommun och Kristina Nilsson, profes-

sor på LTU som bidragit med material och vägledning. 

Ett extra tack till min sambo Hampus Brorsson-Pierre för 

stöd och peppning under arbetets gång.

Isabella Viking

 

Göteborg, 2017

II



“A good city is like a good party – 
people stay longer than really neces-
sary, because they are enjoying them-

selves”
– Jan Gehl

för att främja tågpendligen, främst för dess färdrutts koppling till ak-

tiviteter, närhet till centrumområdet och effektivitet i tid. Färdrutter 
har undersökts genom en platsanalys med noteringar av upplevelser i 

gaturummen mellan tågstationen och luckorna. 

Litteraturstudien visar att lucka 2 främst bör utgöras av bostäder men 

även erbjuda varierade funktioner. Genom förtätning av Brunflo kan 
stationssamhällets hållbarhet ökas socialt, ekonomisk och ekologiskt. 
Då fler uppmuntras att resa kollektivt eller via tåg, ökar den ekologisk 
hållbarheten. Fler lokaler erbjuds verksamheter inom Brunflo vilket ger 
en stärkt ekonomi och närhet till aktiviteter. Detta ökar attraktiviteten 
och den sociala hållbarheten med bland annat varierade bostadsfor-

mer och närhet till hälsoscentral. 

Den andra fasen är den gestaltande fasen där placeringen av en ny 

kvarterstruktur har influerats av referensprojekt som bostäderna på 
Fiskvägarna, Stationssamhället Västra Roslangs-Näsby och studentbo-

städer Campus LTU tillsammans med en synlighetsanalys för att stärka 

orienterbarheten. Nyckelorden för gestaltningen är tillgänglighet och 
attraktivitet som identifierades som återkommande ledord från den 
utredande fasen.  

Resultatet redovisas med visionsbilder, gatusektioner och en upple-

velselinje för färdrutten från lucka 2 till tågstationen. Gång- och cy-

kelvägarna förstärks med tydligare kopplingar till kulturrika områden, 

busshållplatser, landmärken, belysning och fler sittplatser. 

S A M M A N F A T T N I N G

Varför människor väljer att färdas i vissa miljöer är mer komplext än 

enbart avståndet dit. Miljöns olika aspekter måste därför kartläggas 
för att sedan jämföras för att tydliggöra vart utvecklingen ska ske, 

samt hur gestaltningen för den urbana miljön ska formas.

Arbetets syfte är att klargöra vilket av de fyra utvecklingspotentiella 

områden efter resultat från projektet Jämtlandstråket, som bör pri-

oriteras för att främja tågpendligen i Brunflo. Östersunds kommun 
har döpt dessa fyra områden till luckor. Brunflo ingår i Östersunds 
kommun som har som mål att växa från 60 000 invånare till 65 000 

invånare till år 2040. Att utveckla ett stationssamhälle påverkar inte 
kringliggande tätorter negativt utan tvärtom. Tillväxten ökar hos 
befolkningen inom ett stationssamhället som utanför, vilket gör ar-

betet viktigt för att förstå vilken av de fyra luckorna som bör priori-

teras för vidareutveckling. Genom två faser har arbetet analyserats 
för att bidra med underlag för beslutfattande av lucka och urban 

utformning. 

Den utredande fasen ger relevant information om Brunflos historia, 
Brunflo idag och vad som väntar i framtiden. Hur de olika luckor-
na relateras till tågstationen och i viss mån även centrumområdet i 

Brunflo och vad de olika luckorna har för styrkor, svagheter, möjlig-

heter och begränsningar jämförs. För att bidra med en effektiv mar-
kanvändning sammanfattas resultatet därefter i påverkandefaktorer 

och effekter för vidare gestaltning och poängsättning efter planin-

dikatorer. Resultatet blev att lucka 2 har störst utvecklingspotential 
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potential for promoting train commutation, mainly for its routes con-

nection to activities, proximity to downtown Brunflo and time efficien-

cy. The routes have been investigated by a site analysis with notes 
of experiences in the street space between the train station and the 

gaps. 

The literature review shows that gap 2 should mainly be housings, 

but also offer varied functions. A densification of Brunflo can increase 
the station villages sustainability in social-, economic- and ecological- 

aspects. As more inhabitants are encouraged to use public transport 
or by train the ecological sustainability will increase. More facilities of-
fered to businesses in Brunflo for a stronger sustainable economy and 
proximity to activities increase the attractiveness and social sustaina-

bility. For example, by including varied forms of housing and shorter 
proximity to healthcare centres.

The second phase is the design phase where the placement of a new 

block structure placed. Influenced by reference projects as homes on 
Fiskvägarna, station village Västra Roslangs-Näsby and student resi-

dential campus LTU with a visible graph analysis to strengthen geo-

graphic orientation. The key words for the design is accessibility and 
attractiveness, which are identified as recurring watchwords in the in-

vestigative phase.

The results are presented by vision images, street sections and an ex-

perience line for traveling the route from gap 2 to the train station. Pe-

destrian- and bicycle paths are enhanced with clearer links to culture 

enriched areas, bus stops, landmarks, lighting and more seating areas.

A B S T R A C T

Why people choose to travel in some environments are more com-

plex than just distance. Therefore, different aspects of the environ-

ment must be identified and then compared in order to clarify whe-

re development would be placed, and how the design of the urban 

environment should be formed.

The thesis aims to clarify which of the four development potential 

areas resulted from the project Jämtlandsstråket, should be prio-

ritized to promote train commutation in Brunflo. Östersund muni-
cipality has named these four areas the gaps. Brunflo is a part of 
Östersund municipality, that has the vision to grow from 60 000 to 

65 000 inhabitants by the year 2040. On the contrary developme-

nts of station villages does not affect the surrounding urban areas 

negatively. The population growth will increase the population of 
surrounding urban areas as well, making this thesis essential to un-

derstand which of the four gaps should be prioritized for further 

development. The thesis is divided into two phases with analyses 
to provide a basis for decision-making of the best suited gap and 

urban design.

The investigative phase provides relevant information about the his-

tory of Brunflo, Brunflo today and what to expect in the future. How 
the different gaps related to the train station and to some extent 

also the downtown of Brunflo and what each gap have in strength, 
weakness, opportunity and limitation are compared. To provide an 
effective land use the result are summarized in influencing factors 
and effects for further interpretation and scoring for planning indi-

cators. The result was that gap 2 has the greatest development

“Cities have the capability of pro-
viding somthing for everybody, only 
because, and only when, they are 

created by everybody”
 
– Jane Jacobs
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I detta kapitel kommer bakgrunden till arbetet tydlig-

göras. Från vilka instanser och riktlinjer arbetet formats 
från, följt av en problemformulering. Syftet och målet 
sammanfattas tillsammans med arbetets frågeställningar 

och avgränsningar.

1.1 
B A K G R U N D
I uppdrag av regeringen har Boverket format en vision 

för Sverige 2025 för framtidens fysiska samhällsplane-

ring. Visionen presenteras genom tolv Sverigebilder för 
ett hållbart samhälle år 2050. Där presenteras bland an-

nat att småorter måste utvecklas och växa, förbindelsen 

mellan huvudorter och småorter stärkas, bostadsbristen 

minska så att människor får tillgång till hela regionens 

bostäder samt att förtätning bör ske med attraktiva bo-

städer (Boverket, 2015a).  För att utveckla visionen har 
Boverket tagit fram mål för att skapa urbana stations-

samhällen. Genom att starta med orter som redan finns 
och minska avstånden med utbyggnad av spår och kol-

lektivtrafik, kan regionerna bindas ihop. Orter som lig-

ger strategiskt ur en kommunikationssynpunkt blir star-

kare och utgör en av nycklarna för att uppnå en hållbar 

samhällsplanering (Boverket, 2015b).

Östersunds kommun menar att genom att underlätta för 

företag och organisationer att hitta rätt kompetens kan 

företagen lättare växa, vilket genererat att en positiv ut-

veckling sprider sig. Arbetsmarknaden växer genom fler 
möjligheterna till arbetspendling samt fler bostäder och 
tillhörande arbeten i större områden (Region Jämtland 

Härjedalen, 2016a). 

Jämtlandsstråket är ett projekt som ursprungligen sträck-

er sig mellan Åre och Östersund och är en del av det 

Mittnordiska stråket, se figur 1. Mittnordiska stråket är 
den tågförbindelse som idag sträcker sig mellan Sunds-

vall i Sverige till Trondheim i Norge. Stråket är 45 mil 
långt och berör 500 000 invånare. Idag är Jämtlandsstrå-

ket det stråk längs järnvägen mellan Brunflo och Duved 
där förutsättningarna för en regionförstoring är lämplig. 
Stråket har en stark attraktionskraft med unika förutsätt-

1.2 
P R O B L E M F O R M U L E R I N G
Kommunen har idag ett behov att undersöka Brunflo, 
en av de mindre tätorterna utanför Östersund och en av 

de tätorter som Jämtlandsstråket passerar genom. Tåg-

stationen är lokaliserad  mitt i tätorten och separerar bo-

stadsområdena parallellt med Centrumvägen, en bilväg 

tillhörande E14. Placering av ett nytt bostadsområde 
eller någon annan passande funktion, är av intresse för 

att främja Brunflos tillväxt i framtiden som ett stations-

samhälle. Placeringen är då främst utifrån avståndet till 
den lokala tågstationen (Region Jämtland Härjedalen, 

2016a).

1.3 
S Y F T E   &   M Å L
Syftet med arbetet är förtätning genom stationsnära bo-

städer eller annan passande funktion för att stärka tät-

orten Brunflo som ett urbant stationssamhälle. Arbetet 
är ett fördjupningsarbete från projektet Jämtlandstråket. 

Målet är att underlätta för kortare restider vid pendling 

mellan tätorterna och går under namnet Scenario 2030, 

som säger att avstånden dramatiskt ska krympas med 

rimliga satsningar på infrastrukturen och trafikeringen. 
Exempelvis så ska restiden mellan Åre-Östersund redu-

ceras med 20 minuter, Östersund-Stockholm- 60 minu-

ter samt Trondheim-Åre 25 min (Region Jämtland Härje-

dalen, 2016a).

Det långsiktiga målet är att främja arbetsmarknadens till-

växt genom fler möjligheter till arbetspendling. En större 
arbetsmarknad medför bland annat en stärkt ekonomi, 

hållbarare transporter samt lyckad integration för länet 

(Region Jämtland Härjedalen, 2016a).

Figur 1: Jämtlandstråket i förhållande till Jämtlands län och fastlandet  
med kringliggande vatten. Bildkälla: Region Jämtland Härjedalen 
(2016)
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ningar för tillväxt. Jämtlandsstråket håller på att utarbeta 
sin egen vision vid namn Jämtlandsstråket 2030 vilket 

även kommer gälla som riktlinjer för vidareutveckling i 

Brunflo (Region Jämtland Härjedalen, 2016a). Andra 
påverkande faktorer för framtiden i Brunflo är Förbibart 
brunflo som är en ny dragning av E14/E45 för avlastning 
av tungtrafik (Trafikverket, 2016). 



1.5 
A V G R Ä N S N I N G A R 
Arbetet kommer att utgå från fyra förbestämde luckor 

som Östersund kommun i tidigare arbete har lyft fram 

som intressanta för vidareutveckling för att främja tåg-

pendligen (Region Jämtland Härjedalen, 2016a). Analy-

ser kommer att genomföras inom det avgränsade områ-

det, se figur 2.  

Även luckornas placering i förhållande till radie från tåg-

stationen kommer att avgränsa vissa analyser i arbetet. 
Den först radien är på 600m och den andra är på 1000m. 
Området som markeringen visar avgränsningen för de 
övriga analyseras i arbetet enligt figur 3.  Ingen hänsyn 
kommer att tas på framtida övergångar av järnvägen. Ar-
betet kommer inte inkludera pendlingsmöjligheter från 

övriga områden till det avgränsade området, utan en-

bart från de förvalda luckorna i Brunflo och tågstationen.

Klimatets påverkan kommer inte att tas i beaktning i det-

ta arbete, vilket betyder att  hur klimatet som t.ex. tem-

peratur, vind och sol i olika årstider påverkar de urbana 

rummen inte kommer att utredas. Ingen djupare analys 
av integration för nyanlända kommer att göras. Ur ett 
hållbahetsaspekt kommer transportstrukturen samt soci-

ala och kulturella delar att behandlas under teorin. 

Gestaltningsförslaget kommer inte att vara baserat på 

djupare analyser kring att Östersundsområdet har mer 

kvinnor än män, där Östersund kommun menar att kvin-

noöverskottet är en viktig nyckel för långsiktig tillväxt [3]. 
Arbetet kommer att gestalta det urbana gaturummet 

efter arbetspendlare från luckorna via gång- och cykel-

vägnätet med bilvägnätet som grund för gaturum vid 

pendlingen.

Figur 3: Geografiska avgräns-
ning för Brunflo och från 
olika radier från tågstationen. 
Bildkälla: Lantmäteriet. (2016). 
Illustration: Författare. 

1.4 
F R Å G E S T Ä L L N I N G A R  
För att öka arbetspendlingen till tågstationen i Brunflo 
besvaras fyra underfrågor till huvudfrågan; 

Hur kan olika områden prioriteras för att stärka 
tågpendling generellt genom tätortsutveckling 
och förbättrad tillgänglighet i stationsamhället 
Brunflo
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1.4.2   F R Å G A  2

Vilken funktion är bäst lämpad på det valda 
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1.4.3   F R Å G A  3

Hur kan det nya områdets urbana miljö 

gestaltas för att bidra till ett hållbart urbant 

stationssamhället i Brunflo enligt Jämtlands-

stråkets vision samt Boverkets Vision 2025? 
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Figur 2: Fyra luckor som enligt Östersund kommun anses vara  potentiella områden för vidareutveckling I Brunflo. Bildkälla: Lantmäteriet. (2016). Illustration: Författare. 
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I detta kapitel beskrivs relevant information om hållbara 
tätorter, kommunens tillväxt, gestaltningens utformning, 
dagens och framtidens transportstruktur, pendling, pro-
jektet Jämtlandsstråket, planindikatorer samt vilka effek-
ter som förväntas.

2.1 H Å L L B A R A   T Ä T O R T E R

Enligt Brundtlandskommisionen, 1988 bör transport-
systemens utveckling leda till ett bidrag av långsiktig 
hållbar utveckling. Utvecklingen ska tillgodose dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möj-
ligheter att tillgodose sina behov. FN konferensen i Rio 
de Janeiro 1992 menar även att man bör betona sam-
bandet mellan den kulturella, sociala, ekonomiska och 
den ekologiska utvecklingen (Proposition 2001/02:20). 
Figur 4 visar samverkan mellan de tre hållbarhetspelar-
na.

Brunflo ingår i Östersunds kommun och därför gäller 
den övergripande planeringsförutsättningen enligt Öst-
ersund 2040 översiktsplan även för Brunflo. Där utgår de 
också från tre pelarna för hållbarhet (Östersunds kom-
mun. 2014a) som liknar Brundtlandskommisionens, men 
beskrivs efter tolkningning för Östersund på följande 
sätt:

EKOLOGISK HÅLLBARHET
I kommunen står cirka 50% av alla växthusgasutsläpp 
från resor och transporter. Östersunds kommun har från 
detta som många andra delar av världen två utmaning-
ar; hantering av klimatet och bevarandet av biologisk 
mångfald (Östersunds kommun. 2014a).

Hur den fysiska samhällsbyggnaden ser ut påverkar ut-
släppen av växthusgasen med cirka 10-20% (Östersunds 
kommun. 2014a). Att planera så människor gör hållbara 
val i vardagen är beroende av hur Brunflos stadsstruktur 
ser ut idag.

EKONOMISK HÅLLBARHET
Östersunds kommun är centralorten i Jämtland och 
har stora avstånd vid pendling kommuner emellan.  
Att skapa en mer integrerad region är av vikt för att 
nå målen av ökad befolkning, ökade arbetstillfällen 
och ökade gästnätter (Östersunds kommun. 2014a). 

Bättre resmöjligheter ska skapa förbättrade utbyten 
mellan Trondheim, Åre, Östersund och Sundsvall. Kom-
munerna i Jämtland konsumerar idag mer mat än vad 
som produceras, därför är det viktigt att en utveckling 
inom området fortsätter. För att den ekonomiska utveck-
lingen ska fortgå vill Östersund kommun locka kreativa 
människor att bosätta sig, detta genom att skapa en 
starkare framtidstro och god grogrund för växande fö-
retag, berikat kultur- och handelsliv samt fler attraktiva 
boendemiljöer (Östersunds kommun. 2014a).

Figur 4: De tre hållbarhetspelarnas samverkan. Illustration: För-
fattare.

Social- och kulturell hållbarhet

Ekologisk hållbarhet Ekonomisk hållbarhet

SOCIAL OCH KULTURELL HÅLLBARHET
Ett kvalitetsdrag är närheten till fjällvärlden, vilket gör 
Östersunds kommun till en unik miljö. Östersund stad 
summeras i profilen Vinterstaden och erbjuder bland 
annat slalombackar mitt i staden, skridskobanan Med-
vinden och en skidstadion av världsklass med Sveriges 
längsta spårsystem. Östersund kommun menar att ett 
berikat kulturliv skapar attraktivitet som i sin tur möjlig-
gör sociala möten (Östersunds kommun. 2014a). Jan 
Gehl, arkitekt och professor av urban design på Dans-
ka kungliga akademin i Köpenhamn menar att skillna-
den av kultur och klimat är olika i hela världen, men att 
människor är detsamma. Dom kommer att samlas om de 
får en bra plats att göra det på [6].

Kommunen anser även att samhället behöver vidareut-
vecklas för att beakta behoven hos även äldre och per-
soner med funktionsnedsättning, samt att villkoren för 
jämställdhet ska genomsyra all planering och byggnatio-
ner. Östersund kommun ska planeras tillgängligt för alla. 
Bostäder ska erbjudas i alla former och lägen som passar 
allas ekonomi (Östersunds kommun. 2014a).

”Bostäder ska erbjudas i alla former och lägen som 
passar allas ekonomi”

– Östersund kommun

6

KAPITEL 2 - T E O R I
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Enligt Östersund 2040 översiktsplan som startade hös-
ten 2010 och antogs 20 mars 2014 är visionen ”Ett de-
mokratiskt, socialt och ekomimiskt hållbart Östersund”. 
Översiktsplanen fungerar som ett styrdokument för hur 
mark, vatten, byggnationer, tillväxt och framtida utma-
ningar ska bemötas. Den ska även bygga på kommu-
nens tillväxtprogram 2009-2013 som säger bland annat 
att kommunen ska växa till 65 000 invånare (Östersunds 
kommun. 2014a).

Enligt Östersund kommun har befolkningen ökat kring 
Jämtlandstråket med cirka 5000 invånare de senaste 15 
åren. I övriga länsdelar har befolkningen istället mins-
kat med cirka 8000 personer, där befolkningen kring 
Jämtlandstråket till största andel är yngre människor i 
familjebildande ålderskategorin mellan 20 år till 40 år, 
vilket innebär att områden måste tillhandahålla en god 
kommunal service för att bibehålla bosättningen (Region 
Jämtland Härjedalen, 2016a).

Då Brunflo ingår i Östersund kommun påverkas den där-
för av översiktsplanen. Idag finns 60 000 invånare inom 
Östersund kommun där småföretag och besöksnäring 
dominerar den ekonomiska sysselsättningen. Kommu-
nen är känd för sin mathantverk och som studentstad, 
med Mittuniversitetet. Landsbygdsutvecklingen i strand-
nära lägen (LIS) framgår också i dokumentet, där boen-
de, livsmedelsproduktion, rekreation och turism ingår 
tillsammans med reservat för jordbruket (Östersunds 
kommun. 2014a).

Placering av ett nytt bostadsområde är av intresse för 
att främja Brunflos tillväxt i framtiden, då placeringen är 

2.2  T I L L V Ä X T
utifrån avståndet till den lokala tågstationen. Bosättning 
av nyanlända och asylsökande är en aktuell fråga och 
har här även en möjlighet att avlastas (Region Jämtland 
Härjedalen, 2016a).

Utmaningarna ligger i att tätorter och att landsbygden 
behåller sina kvalitéer eller positivt utvecklas, för att Öst-
ersund ska kunna erbjuda olika typer av boendemiljöer 
för potentiella inflyttare, samt förbättra tillgängligheten 
för rekreationsområden och därmed öka invånarnas häl-
sa (Östersunds kommun. 2014a).

Andelen äldre ökar vilket har resulterat med att från fem 
förvärvsarbetande 1985 per behövande, kommer ändras 
till två förvärvsarbetande 2040 per behövande, detta har 
en stor påverkan av kostnadstäckningen för den kommu-
nala välfärden. Vårdbehovet kan dock minskas genom 
en tillgängligare samhällsplanering med användarvänli-
gare miljöer, då det ökar den fysiska aktiviteten och den 
sociala samvaron, som är två av de viktigaste faktorerna 
för aktivt åldrande och ett hälsosammare liv (Östersunds 
kommun. 2014a).

Befolkningsfördelningen är idag störst mellan Krokom 
och Brunflo genom Östersund med 85% av all befolk-
ning på Jämtlandstråket, dessa tätorter är även Jämt-
landstråkets största tätorter. Tillväxten är däremot i åld-
rarna 65+ störst i Brunflo med 25% följt av 45-64år på 
24% och 25-44år på 21%. Minst  är tillväxten i åldrarna 
16-19år på enbart 5% och i övrigt 0-5år 8%, 7-15år 10%, 
20-24år 7%. Högst tillväxt sker i Åre tätort i åldrarna 25-
44år på 43%, vilket kan härledas till ett livstilsval och be-
söksnäringen (Region Jämtland Härjedalen, 2016a).

Östersund kommun menar att en blandad stad med 
olika bostadsstorlekar, bostadstyper och upplåtelsefor-
mer skapar ett utbyte mellan människor, då människor 
av olika åldrar, med olika bakgrunder och ursprung kan 
mötas. Olika boendetyper ska erbjudas efter människors 
olika skeden i livet, äldre ska även inte behöva tvingas 
flytta från sin stadsdel då den inte erbjuder ett anpassat 
boende (Östersunds kommun. 2014a).

Olika boendetyper ska erbjudas efter människors olika 
skeden i livet”

– Östersund kommun

Tillväxten ökar när man adderar den fysiska planering-
en med infrastrukturen (Region Jämtland Härjedalen, 
2016a).

Infrastruktur + fysisk planering = tillväxt!”
– Jämtlandstråket, 2016

Strategier som att Östersunds kommun ska bli fossil-
bränslefri och energieffektiv till år 2030 ska genomsyra 
kommunala beslut som planering, byggande och bud-
get. Med en kreativ och attraktiv stad som erbjuder olika 
typer av bostäder i olika prisklasser ska studenter lockas 
att stanna kvar efter avslutande studier. Östersund ska 
bli attraktivare genom att erbjuda valmöjligheter från 
bland annat tätorten Brunflo med attraktiva miljöer och 
goda utvecklingsmöjligheter för företagande och utbild-
ning (Östersunds kommun. 2014a).

”Mer integrerad region är av vikt för att nå målen 
av ökad befolkning, ökade arbetstillfällen och öka-

de gästnätter”

”Ett berikat kulturliv skapar attraktivitet 

som i sin tur möjliggör sociala möten”

”Tillgängligt för alla”

”Kommunen ska växa till 65 000 invånare”

”En kreativ och attraktiv stad som erbjuder olika bostäder i 
olika prisklasser ska studenter lockas att stanna efter avslu-

tade studier” 
– Östersund kommun 
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och kundunderlag till handel och service” (Östersunds 
kommun. 2014a). Gehl menar att sociala aktiviteter upp-
kommer spontant som ett resultat från att människor 
rör sig och vistas på samma platser (Gehl, 2011). Detta 
underbygger att området bör utformas på ett attraktivt 
sätt med fler aktiviteter längs med färdrutten, för att öka 
chansen för att människor ska välja att pendla till tågsta-
tionen. 

”Utveckla tätorternas centrala delar på ett sätt genom 
förtätning. Det ger möjligheter till kvarboende och 

kundunderlag till handel och service”
– Östersund kommun

Östersund kommun förbereder sig för att bygga 5000 
nya bostäder till 2040, strategin är att bygga på den be-
fintliga infrastrukturen både i staden som i tätorterna. 
Städer och tätorter ska byggas inåt för att främja avstån-
den för kollektivtrafik och service, kortare avstånd gör 
även cykel till ett attraktivare färdsätt (Östersunds kom-
mun. 2014a).

”5000 nya bostäder till 2040”
– Östersund kommun

En annan anledning till att Brunflo prioriteras för utbygg-
nad är ortens goda söderläge med utsikt och att kom-
munen är delvis markägare. Värt att notera är att Norra 
Brunflo/Grytan är marken som föreslås som utbyggnads-
område, där de motionsspår och skidbackar sydost om 
Grytan inte ska exploateras av vidare bebyggelse (Öst-
ersunds kommun. 2014a). Grytan ingår till viss del i den 

Östersund kommun menar också att staden ska byggas 
inåt för att avstånden blir kortare för att främja kollektiv-
trafik och göra gång och cykel till attraktiva färdsätt. För-
tätning av staden delas in i tre kategorier, där Östersund 
kommun vill förtäta i syfte att skapa bättre förutsättning-
ar för kollektivtrafik, service och handel. Förtätning ge-
nom transformation av verksamhetsområden, förtätning 
genom att fylla igen tomma mark luckor vid behov (Öst-
ersunds kommun. 2014a) som de fyra luckorna enligt 
punkt 1.5, det är grundstommen för genomförande av 
detta arbete. Förtätningarna har alla gemensamt att de 
ska anpassas till platsens arkitektoniska- och karaktärs 
värden enligt Östersund kommun (Östersunds kommun. 
2014a).

”Genom att bygga staden inåt blir avstånden kortare 
så vi kan gå, cykla och åka kollektivt. Det ger också ett 

bättre kundunderlag till service och kollektivtrafik”
– Östersund kommun

Inom hållbarhetstänket vill Östersunds kommun därför 
bygga inom befintlig samhällsstruktur som redan har in-
vesterats i, för en effektiv resurshållningen.

”Bygga inom den samhällsstruktur som vi redan inves-
terat i - Det är resurshållning!”

– Östersund kommun

2.3  G E S T A L T N I N G

Enligt Jane Jacobs, författare och urban planeringsak-
tivist har städer möjligheten att erbjuda något för alla, 
bara för att och bara när de är skapade av alla (Jacobs, 
1961), därför är det bra att veta vad kommunen anser 
vara viktigt vid gestaltning av nya områden. Östersund 
kommun vill att nya byggnader ska kännetecknas av en 
god arkitektur och en hög ambition, tysta gårdsmiljö-
er och gårdsrum, bra sol- och vind förhållanden inom 
gårdarna, en god dagvattenhantering som förskönar 
utemiljön, parker och grönområden för återhämtning, 
lek och aktiviteter. Östersund kommun anser därför att  
”Design för alla” är ett synsätt som bör användas inom 
hela planeringsprocessen. Östersund kommun före-
språkar energisnåla nybyggnationer som passivhus och 
plushus, trämaterial föredras framför betong då betong 
orsakar dubbelt så mycket koldioxidutsläpp. Fri kyla, 
fjärrkyla och skuggande vegetation anses som bra mil-
jöanpassade och energisnåla lösningar för att mildra kli-
matpåverkan (Östersunds kommun. 2014a).

”Design för alla”
– Östersund kommun

Tätorterna är viktig både för deras invånare som de på 
landsbygden, då platsen erbjuder service och handel. 
Brunflo måste också anpassa boendeformerna för när 
befolkningen blir äldre, då hälsan negativt kan påverkas 
av att tvingas flytta från sin bygd och etablerade soci-
ala kontaktnät. Tätorterna bör även göras attraktiv för 
de ungdomar som bor där, där Östersund kommun vill 
”Utveckla tätorternas centrala delar på ett sätt genom 
förtätning, det ger möjligheter till kvarboende

geografiska avgränsningen enligt punkt 1.5 men över-
lappar inte luckorna i arbetet. En omdragningen av E14/
E45 är ett projekt som går under namnet ”Förbifart Brun-
flo” och måste tas i beaktning under en eventuell för-
djupad översiktsplan i framtiden (Östersunds kommun. 
2014a) och kommer därför vidareanalyseras i arbetet. 

Östersunds kommun har som ställningstagande att öka 
den fysiska tillgängligheten för alla bostäder och deras 
boende. Nya byggnationer ska främja gemenskapen 
och ökad trygghet genom en utformning med god till-
gänglighet för bostäder, gränsvärdet till gröna miljöer är 
därför på 50 meter och ska enligt översiktsplanen tilläm-
pas vid om- och nybyggnationer av bostäder. Utemiljön 
ska vara tillgänglig och stimulerande från ett barn- och 
ungdomsperspektiv sommar såväl som vinter (Öster-
sunds kommun. 2014a).

”Gränsvärdet till gröna miljöer är 50 meter”
– Östersund kommun

Östersund kommun menar att en tydlig stadssiluett ska 
främjas vid förtätning på höjden, där skillnaden mellan 
landmärken och bebyggelse ska kunna särskiljas. Viktiga 
inslag som utsikt över Storsjön och fjällen ska varsamt 
skyddas, då den anses viktig för välbefinnandet hos in-
vånare som besökare (Östersunds kommun. 2014a).

”Skillnaden mellan landmärken och bebyggelse ska 
kunna särskiljas”

– Östersund kommun

Östersund kommun menar att ny bebyggelse ska pla-
ceras, färgsättas, formas och utgöras av material så den 
anpassas väl till landskapsbilden, befintlig bebyggelse 
och utseende (Östersunds kommun. 2014a), detta bör 
finnas i åtanke under planeringsprocessen när det nya 
området gestaltas på en detaljerad nivå. 

Brunflo har ett högt antal fornlämningar (Brunflo forn-
lämningar, 2016) och enligt Östersund kommun anses  
fornlämningar viktig för förståelsen av platsens historia 
måste därför bevaras och tillvaratas i planeringen. Kända 
som okända lämningar skyddas enligt lag (Östersunds 
kommun. 2014a), marken är därför begränsad för vidare 
bebyggelse och utreds därför ytterligare i arbetet.

Östersund kommun menar även att icke störande verk-
samheter ska i bästa möjliga mån integreras med bo-
stadsbebyggelse (Östersunds kommun. 2014a), vilket 
tyder på att en funktionsblandning föredras vid vidareut-
veckling av tomma mark luckor. Jacobs menar också att 
poängen med en stad är mångfalden av valmöjligheter 
(Jacobs, 1961).



2.5  P E N D L I N G 

Pendlingsmöjligheter är en stark faktor för att skapa till-
växt i olika stråk och regioner därfär är detta grunden till 
flera projekt för förbättrade pendlingsmöjligheter i alla 
delar av landet, från Malmö i syd till Luleå i norr (Region 
Jämtland Härjedalen, 2016a).

Vilka förutsättningar transportsystemet har för fortsatt 
utveckling är beroende av boendefördelningen över 
landet. Arbetsplatser och boende tenderar att bli mer 
utspridda då veckopendlingen tycks ha ökat de senare 
åren. Att människor väljer att bosätta sig på platser där 
de måste pendla från beror på faktorer som; lägre lev-
nadskostnader, renare miljöer, närhet till natur och fram-
för allt lägre bostadskostnader (Proposition 2001/02:20). 

Enligt Östersunds kommun är antalet dubbla tågturer 
mellan Brunflo och Östersund 9 per dag, respektive 
dubbla bussturer 59 per dag efter mätningar 2015,  må-
let är att till 2030 är att fördubbla antalet tågturer (Regi-
on Jämtland Härjedalen, 2016a).

Antalet människor som pendlar från Brunflo utmed 
Jämtlandstråket är i åldrarna 20 till 64 år (Region Jämt-
land Härjedalen, 2016a):
Östersund  231
Ope   13
Marieby  6
Brunflo   569
Tandsbyn  14
Krokom-Östersund 124
Övrigt   157

Figur 5: Benägenhet att pendla i restid. Bildkälla: Region Jämtland Här-
jedalen (2016)

Figur 6: Radiella avstånd från tågstationer. Där det gråa området halv-
erar benägenheten att pendla till tågstationen. Bildkälla: Region Jämt-
land Härjedalen (2016)
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2.4  T R A N S P O R T S T R U K T U R

Östersund kommun menar att Östersund inte får vara en 
ö i havet, utan samarbeten städer och orter emellan ska 
stärkas genom att tydliggöra deras roller och utveckla 
dessa, därför måste transportstrukturen vidareutvecklas 
för att underlätta valet av hållbara res- och transportval. 
Vilken roll Brunflo har kommer därför också tydliggöras 
genom en karaktärsbeskrivning i en senare del. Vid fram-
komlighet bör gång- och cykel samt kollektivtrafik först 
prioriterad följt av varutransporter och sist biltrafik (Öst-
ersunds kommun. 2014a).

”Östersund ska inte vara en ö i havet. Utan samarbeten 
städer och orter emellan ska stärkas genom att tydliggö-
ra deras roller och utveckla dessa”
– Östersund kommun

Brunflo prioriteras då den har bra förutsättningar till kol-
lektivtrafiken och utvecklingspotential av näringsliv och 
företagande, där förutsättningarna som anses vara goda 
är kollektivtrafiken med buss och regionaltåg. Avståndet 
till hållplatser anses också vara avgörande för att områ-
det ska betraktas som attraktiv där utbyggnader inom 1 
km till tågstationen och 300 meter till närmaste bussta-
tion bör prioriteras (Östersunds kommun. 2014a).

”Avståndet till hållplatser anses vara avgörande för att 
betraktas som attraktiv ”
– Östersund kommun
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En begränsning för framtida gestaltning är att utfarter 
mot allmänna vägar ska undvikas vid planering av nya 
områden då det innebär särskilda tillstånd. Nya tomter 
ska som i regel anslutas till befintliga utfarter mot all-
män väg, eller byvägar. När det finns möjlighet att nyttja 
kollektivtrafiken inom 600 meter från hållplatsen, ska i 
första hand nyetablering av bostäder ske (Östersunds 
kommun. 2014a).  Gehl menar att om mer vägar skapas 
kommer även mer trafik (Gehl, 2011), vilket betyder att 
mindre bilvägar och mer gång- och cykelvägar från luck-
orna till tågstationen skulle ge fler människor möjlighe-
ten att arbetspendla med tåg.

Miljön vid färdrutt samt vid hållplatser för gång- och 
cykeltrafikanter ska vara säkra, trygga, tillgängliga och 
estetiskt tilltalande för att upplevas attraktiva, nationella 
vägar och järnvägar som upplevs som hinder ska över-
bryggas. Östersunds kommun menar också att säker-
heten bör förbättras vid hållplatserna för personer med 
funktionsnedsättning samt för barn och ungdomar (Öst-
ersunds kommun. 2014a), barriärer som påverkar färd-
rutten mellan luckorna och tågstationen är därför viktiga 
att kartlägga.

Östersund kommun skriver att biltrafiken har varit högt 
prioriterad i stad- och trafikplaneringen de senaste 50 
åren, därför behöver Östersund idag som så många an-
dra städer tänka om denna norm.

Beroende på storleken på behovet av olika förflyttnings-
sätt ska stadsrummet anpassas, där miljön ska vara att-
raktiv och underlätta valmöjligheten av olika trafikslag. 
Det ska även vara säker, trygg och estetiskt tilltalande 
att vistas och pendla i gaturummen mellan luckorna och 
tågstationen. ”Hela resan” är ett begrepp som ska an-
vändas i stads- och trafikplanering, där det tåls att tilläg-
ga att Östersund kommun planerar att utreda utrymme 
för fler pendlingsparkeringar vid Brunflo stationen (Öst-
ersunds kommun. 2014a). 

I Östersunds översiktsplan står det även skrivet att cy-
keltrafik och motorfordon ska vara separerade längst 
huvudgator,  samt att vid utbyggnad av cykelnätet ska 
cykelvägarna länkas ihop, därför kommer detta att vi-
dareanalyseras i arbetet (Östersunds kommun. 2014a). 
Enligt en cykeltrafikrapport av Östersunds kommun är 
cykelvägnätet idag spretigt och inte ihoplänkad för stör-
re delar av Brunflo (Östersund kommun, 2015). Cykelvä-
gnätet kommer därför att vara en viktig del i utredning-
en då det är via gång- och cykelvägar människor färdas 
på för ett hållbart sätt för pendling till tågstationen.  

Östersunds kommun har i sin undersökning redovisat 
sambandet mellan restid och viljan att pendla enligt fi-
gur 5, där en pendlingstid på 45 minuter dörr från dörr 
är en kritisk gräns för att välja pendlingsalternativet (Re-
gion Jämtland Härjedalen, 2016a). 

Ett avstånd på högst 600 meter redovisar dubbelt så 
många resenärer som ett avstånd på högst 1000 meter 
mellan hem och tågstation (Region Jämtland Härjeda-
len, 2016a), vilket figur 6 visar.

I en vetenskaplig artikel skriven av Susilo och Maat, 2007 
undersöktes hur den bebyggda miljön påverkade  pend-
ligsmönster i Nederländerna. Där står det att det inte 
är den urbana miljön och tillgängligheten till transpor-
tering som starkast påverkar människors benägenhet att 
pendla, utan vart arbetsplatserna är distribuerade över 
området samt andra individuella faktorer (Susilo & Maat, 
2007). I denna utredning kommer därför de individuel-
la faktorerna som påverkar valet att utredas i form av 
människors grundläggande behov.



Jämtlandstråket var till en början ett tvåårigt projekt som 
startade 2014 i samarbete mellan projektägare Region 
Jämtland Härjedalen och medfinansiärer Åre, Krokom 
och Östersunds kommun, samt Länsstyrelsen Jämtlands 
län. Utgångspunkten för arbetet är att arbetsmarknaden 
ska fungera bättre i befolkningsmässigt större områden 
(Region Jämtland Härjedalen, 2016a). Luckorna som ska 
undersökas är framtagna efter de faktiska avstånd rese-
nären måste pendla i biltrafikens gaturum och är mar-
kerade med svart enligt figur 7. Dessa områden  ligger 
innanför 1000m avstånd från tågstationen men är idag 
otillgängliga i den fiktiva avståndet. Östersund kommun 
menar att lucka 1 (se figur 2) har minst potential för sta-
tionsnära byggande då den är avskuren från tågstatio-
nen av järnvägen som en barriär (Region Jämtland Här-
jedalen, 2016a). 

Cirklarna enligt figur 8 representerar radien med fågel-
avstånd från tågstationen, det rödmarkerade området 
anses ligga med god tillgänglighet från tågstationen 
upp till 600m. Det orangemarkerade området har en till-
gänglighet upp till 1000m från tågstationen och anses 
inte vara lika god (Region Jämtland Härjedalen, 2016a).

Tätorters struktur påverkar förutsättningarna för att ska-
pa kommunikationer och utveckling i Jämtlandstråket. 
För en hållbar pendling och regionförstoring behövs en 
koncentration med målpunkter inom gångavstånd från 
tågstationen. I rapporten står det även att god tillgäng-
lighet och om tätorten anses vara attraktiv eller inte be-
ror av varandra. Objektivt menar Östersunds kommun 
att stråket inte är starkare än sin svagaste ort (Region 
Jämtland Härjedalen, 2016a).

”Stråket är inte starkare än sin svagaste ort”
– Östersund kommun

2.6 J Ä M T L A N D S S T R Å K E T 

Taxeringsvärdet på de befintliga byggnaderna i tätor-
ten ger information om vilka områden som anses vara 
mer attraktivare än andra. Attraktiviteten har en stark 
koppling med hur människor lokaliserar sig i området 
och utgörs av faktorer som läget och utsikten (Region 
Jämtland Härjedalen, 2016a).  

En tidigare praktikants genomförda GIS-analyser av 
Brunflo för Östersunds kommun visar att lucka 1 (se figur 
2) är den lucka som bör vidareutvecklas efter en tillagd 
spårövergång sydost om stationen. Analysen genomför-
des med tre testövergångar på järnvägen där ett GIS 
dataprogram beräknade den nya tillgängligheten i ga-
turummen. Större delar av lucka 1 blev tillgänglig i jäm-
förelse med de övriga luckorna och därav togs beslutet 
(Hättander, 2015). 

Beslutet stod mellan lucka 1 och 2, där lucka 2 ansågs 
ligga nära Brunflo centrum och med sin skogsbetäckta 
profil hade denna potential genom förtätning av bostä-
der att bli mer tillgänglig. Lucka 1 valdes då den hade 
störst andel bostäder, skolor och öppna ytor, som ansågs 
vara viktigt vid förtätning i stationsnära läge. Studenten 
menade att spårövergången utöver tillgängligheten till 
stationen medförde möjligheter för attraktivare bostä-
der och en ökad blandning av bebyggelse i tågrälsens 
närmaste område (Hättander, 2015). 

För att öka Brunflos attraktivitet och underlätta valet att 
använda kollektivtrafik föreslår studenten att ett stråk ska 
bildas mellan Brunflo centrum och stationen. Stråket ska 
utgöras av en cykel- och gångbana, grönska och förtät-
ning av bostäder (Hättander, 2015).

Figur 7: Luckorna i förhållande till radierna från tågstationen. Bildkälla: 
Region Jämtland Härjedalen (2016).

Figur 8: Tillgänglighet i gaturummen för bilvägar mellan luckorna och 
tågstationen. Bildkälla: Region Jämtland Härjedalen (2016).
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I uppdrag av Region Jämtland Härjedalen har konsultbo-
laget Kontigo bidragit med en vetenskapligt förankrad 
analys där möjliga effekter på tillväxt och sysselsättning 
vid ökad tillgänglighet i Jämtlandsstråket undersökts 
(Hallin & Widgren, 2015).    

Kontigo menar att kunskapen om vad som påverkar till-
växten i regioner och orter har med tiden ändrats. Idag 
vet vi att en kombination av att möta människors krav 
på livsinnehållet och sysselsättningsmöjligheterna är 
avgörande för tillväxten och utvecklingen. Förr ansågs 
det vara slumpade faktorer som tillgång till vissa natur-
resurser och strategiska lägen, sysselsättningen och bo-
endet binds alltså ihop med tillgängligheten (Hallin & 
Widgren, 2015).    

”En kombination av att möta människors krav på livs-
innehållet och sysselsättningsmöjligheterna är avgöran-
de för tillväxten och utvecklingen”
– Kontigo

Människor med en smal specialitet behöver en större 
radie av tillgänglighet för att våga bosätta från ett stör-
re avstånd från arbeten. En regionförstoring innebär en 
större radie för att vidga tillgängligheten mellan bostä-
der och arbeten, möjligheterna för olika val ökar även 
med urbanisering och diversifiering kring bostaden (Hal-
lin & Widgren, 2015).    

Östersunds kommun vill satsa på tillgängligheten och in-
frastrukturen i Jämtlandsstråket, detta kommer inte på-
verka kommuner och orter vid sidan av stråket negativt. 
Tillväxten och utvecklingen kommer inte att enbart

2.7  E F F E K T E R
koncentreras längst stråket, analysen visar att om hu-
vudkommuner växer med 100 invånare, växer även 
kringliggande orter med 10-60 invånare, beroende på 
huvudortens storlek. Det föregår alltså ingen ”kanniba-
lism” gällande befolkningsutvecklingen mellan små och 
stora orter (Hallin & Widgren, 2015).    

”Det föregår ingen kannibalism gällande befolkningsut-
vecklingen mellan små och stora orter”
– Kontigo

Befolkningsutvecklingen har sedan år 1980 minskat  över 
6 % med cirka 8500 invånare, denna utveckling är inte 
ovanlig för många andra län i Sveriges norra del. Minsk-
ningen gäller dock inte för Åre, Östersund (där Brunflo 
ingår) eller Krokoms kommun. I Östersunds kommun 
ökar befolkningen främst på landsbygden med 5,6%, 
jämfört med tätorterna på 1,4 %.  Sysselsättningen har 
även ökat i Krokom och Östersund med 8% de senaste 
tio åren, jämfört med övriga kommuner där siffran har 
minskat (Hallin & Widgren, 2015).    

Enligt analyser gjorda av Kontigo påverkas befolknings-
utvecklingen positivt av tillgänglighet i alla kommunt-
yper och tätortstyper som undersökts. Vid sidan av 
Östersunds tätort inom kommunen påverkas befolk-
ningsutvecklingen starkt av tillgängligheten. Största be-
tydelsen för tillgängligheten i de mindre tätorterna är 
den egna tillgängligheten, en stärkt tillgänglighet inom 
dessa mindre tätorter avgör ortens utveckling (Hallin & 
Widgren, 2015).   

” En stärkt tillgänglighet inom dessa mindre tätorter av-
gör ortens utveckling”
– Kontigo

Tillgänglighet har en stor betydelse för befolkningsut-
vecklingen, relativt så är betydelsen störst för exempel-
vis tätorter lokaliserade utanför Östersund tätort. Om 
tillgängligheten förbättras mellan 10-20% med hänsyn 
till reserelationer så kan tätorterna Ope, Optand, Brun-
flo, Tandsbyn, Marieby och Orrviken växa med 9,3% till 
år 2025, förutsatt att resan passerar minst en av de tre 
huvudorterna Åre-Krokom-Östersund. Den relativa på-
verkan av tillgänglighetsinvesteringen är på 3% för dessa 
tätorter. Det är inte enbart tillgängligheten som påverkar 
befolkningsutvecklingen, attraktivitet och utveckling är 
bland annat två viktiga faktorer (Hallin & Widgren, 2015).  

” Attraktivitet och utveckling är bland annat två viktiga 
faktorer”
– Kontigo

Kontigo menar att det även finns ett samband mellan 
sysselsättning och tillgänglighet i helhet genom befolk-
ningsutvecklingen, det finns dock inget direkt samband 
mellan tillgänglighet och sysselsättning. De orter som 
ökar i befolkning och investerar i tillgänglighet, ökar 
därefter sysselsättningen i orten. Analysen visar att om 
tillgängligheten leder till en ökad befolkning på 100 per-
soner, förväntas även ortens sysselsättning öka med 30 
personer (Hallin & Widgren, 2015).
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För att effektivisera arbetet med att utvärdera alterna-
tiva planer vid planering av stationsnära områden, har 
ett antal planindikatorer framtagits i en licentialuppsats 
skriven av Katarina Schylberg. Planindikatorerna ska un-
derlätta för politiker och lokala aktörer att utvärdera och 
bedöma alternativa planer som kan förekomma. De ger 
en uppfattning om planens konsekvenser samt den i vil-
ken utsträckning målen kommer att uppnås. Syftet med 
planindikatorerna är att beskriva den sammanlagda till-
gängligheten i stationsnära områden (Schylberg, 2008).

Planindikatorerna används för att lokalisera bytespunk-
ter eller/och förändrad markanvändning i stationsnära 
områden. De planindikatorerna som identifierats har 
i Schylbergs licentIaluppsats kategoriserats in i sex ur-
bana formfaktorer;  reseunderlag och urban densitet, 
tillgänglighet till målpunkter, koppling till stadskärnan/
centrum, funktionsstruktur i närområdet, tillgänglighet 
i gång- och cykelvägnätet samt stationens integrerade 
läge i staden (Schylberg, 2008). 

En effektiv markanvändning innebär en högre koncen-
trationen av aktiviteter inom gångavståndet från och till 
stationen. Det innebär en ökad tillgänglighet till statio-
nen som målpunkt samt att området integreras med de 
omgivande stadsdelarna. Schylberg argumenterar att 
besöks- och arbetsintensiva målpunkter och lokal till-
gänglighet ska främst prioriteras för fotgängare och cy-
klister (Schylberg, 2008),

2.8  P L A N I N D I K A T O R E R
som stämmer överens med Östersunds kommuns riktlin-
jer enligt punkt 2.4.

Men enbart axialmått räcker inte menar Schylberg, vi-
suella och fysiska barriärer måste undersökas och för att 
öka orienterbarheten krävs gestaltning i området med 
tydliga landmärken och skyltar. Miljön ska även uppfat-
tas urban och attraktiv, där det bör finnas tillgänglighet 
och rörelsefriheten till andra målpunkter utöver den spe-
cifikt till tågstationen (Schylberg, 2008). Vilken av de fyra 
luckorna som bäst skulle främja tågpendligen om den 
vidareutvecklas, kan därför inte enbart beslutas efter till-
gängligheten till tågstationen utan även luckans kopp-
ling till Brunflo centrum, då denna ses som en bidragan-
de faktor för attraktivitet och framtida bosättning enligt 
Östersunds kommun, punkt 2.3.

Schylberg argumenterar för att formfaktorer mäts och 
beskrivs genom tre olika angreppssätt, först med ett tra-
ditionellt urbangeografiskt angreppsätt, där tillgänglig-
heten till stationen som målpunkt för resenärerna fångas 
upp. Koncentrationen av olika aktiviteter från olika av-
stånd till stationen mäts i en attraktionsmodell för att få 
ett värde på tillgängligheten. För att skapa ett så stort 
reseunderlag som möjligt och öka nyttan av att resa till 
stationen är målet en större koncentration av aktiviteter 
inom gångavstånd till stationen.

Det andra och tredje är urbanmorfologiska angreppsätt, 
där det andra innebär att faktorer som påverkar det upp-
levda och faktiska avståndet för fotgängaren i det lokala 
vägnätet inventeras och det tredje är en övergripande 
rumslig struktur av vägnätet genom space syntaxanaly-
ser (Schylberg, 2008).

För att förstärka framgången vid användningen av plan-
indikatorer menar Schylberg att dessa bör begränsas. 
Planindikatorerna bör utformas till ett antal passande för 
frågeställningarna i utredningen i fråga. För att beskriva 
väsentliga aspekter på ett sanningsenligt och dialog un-
derlättande sätt krävs en kombination av kvalitativa och 
kvantitativa mått (Schylberg, 2008).

Schylberg menar också att planindikatorer inte ska ses 
som en exakt vetenskap där hon beskriver planerings-
forskaren Bertolini (2008) argument för att planindikato-
rer mer ska användas som en processverktyg än ett facit, 
där viktiga aspekter synliggörs i planeringsprocessen 
(Schylberg, 2008).
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”En effektiv markanvändning innebär en högre koncentration av 
aktiviteter inom gångavståndet från och till stationen” 

– Katarina Schylberg 



I detta kapitel redovisas valen av metoder, hur de an-
vänds och varför de valdes, vilka analyser som har an-
vänts i de olika metoderna, i vilka skeden metoderna 
används och hur de hänger ihop samt vilken strategi och 
vilka datorprogram som har används. Arbetet delades in 
i en utredande fas och en gestaltnings fas.

3.1  M E T O D E R
Ett flertal metoder har använts för att genomföra arbe-
tet, i kombination eller i kompletterande syfte har de 
använts för att tydliggöra resultaten. Vissa metoder har 
använts i analysprocessens tidigare del som delades in i 
de tre underrubrikerna; Brunflo historia för dåtid, Brun-
flo 2016 för nutid samt Framtidens Brunflo för framtid, 
andra har använts enbart för gestaltningsprocessen. Vad 
metoderna är och hur de har använts redovisas för varje 
del, mer ingående information om hur analyserna i me-
toderna har använts redovisas till viss del i detta avsnitt 
och till viss del under utredningen. 

REALISTISK BYANALYSE      
Enligt Boverket används metoden för att kartlägga plat-
sens historia och varför platsen har kommit att se ut som 
den gör idag, vilka krafter som har verkat tillsammans 
eller i konflikt med varandra för att miljön har fått det 
utseende den har. Analysen behandlar historisk bebyg-
gelseutveckling, överordnad strukturella element, be-
byggelsestruktur samt avgränsning i enhetliga områden 
(Boverket, 2006). Metoden utgår från fakta framför be-
dömningar av hur platsen ser ut och uppfattas.

Denna metod har använts i analysens dåtida del men 
även i den nutida delen. Historia delen resulterade i en 
framställning av Brunflos karaktär, vilket underbygger 
gestaltningsarbetet för vald lucka. Informationen har 
sammanställts från en litteraturstudie samt genom en 
platsanalys, för att jämföra hur den urbana miljön har för-
ändrats över tid och vad som har påverkat eller kommer 
att påverkar den ytterligare. Bilder av hur Brunflo har för-
ändrats över tid tydliggör resultaten från denna metod.

STADEN SOM MENTAL KARTA
Metoden använts för att kartlägga hur människor upple-
ver platsen samt hur de orienterar sig, med huvudsaklig 
infallsvinkel på den systematiska analysen av platsen, 
framför den mentala kartan över platsen. Analyserna 
innefattar de fem baselementen för metoden; stråk, bar-
riärer, områden, knutpunkter och landmärken (Boverket, 
2006), där de olika baselementen kartlas för att få en 
tydlig bild av vad som påverkar den urbana mijön i Brun-
flo.

Denna metod har använts i analysens nutida- samt 
framtida del, där Kevin Lynchs analys för utvärdering av 
stadens form har använts. Lynch argumenterar där för 
att staden kan klassificeras in i de fem typerna; stråk, 
barriärer eller skarpa kanter, områden eller distrikt, knut-
punkter och landmärken, analysen genomfördes för att 
kartlägga hur de fem baselementen är placerade ifrån 
varandra (Lynch, 1960). En platsanalys genomfördes 
längst färdvägarna mellan luckorna och tågstationen, 
för att inventera och komplimentera relevant informa-
tion om upplevelser och orienterbarhet, informationen 
gav underlag för en Cullen analys. Gordon Cullen var 
en brittiskt arkitekt och blev känd efter sin bok The Con-
cise Townscape, där kontraster från olika gaturum kan 
jämföras efter bilder som representerar färdrutter mellan 
luckorna och tågstationen i detta fall, för att förstå ga-
turummens betydelse längst färdrutten (Cullen, 1995). 
Orienterbarheten och tillgängligheten redovisas även 
efter en VGA-analys för rumslig förståelse samt Spa-
ce-syntax analys för till gänglighet. VGA står för
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synlighetsgrafsanalys och  analyserna genomfördes i da-
taprogrammet DepthmapX som genomför synlighets-
analyser för arkitektoniska och urban system, som ger 
mätbarhet för att förstå urbana miljöer (Turner, 2004). In-
formationsinsamling från en litteratustudie har resulterat 
med viktig information om vilka framtidsplaner som kan 
skapa ytterligare barriärer eller möjligheter. Luckorna 
jämfördes mot varandra och i förhållande till tågstatio-
nen för varje analys i denna metod.

BEHOVSANALYS
Metoden används för att förklara människors målinrik-
tade beteende, därför används begreppet behov. Wik-
berg Nilsson et al. beskriver metoden som utformats av  
psykologen Maslow ,där behov delas in i de fem nivåer-
na; kroppsliga behov, trygghetsbehov, gemenskaps- och 
trygghetsbehov, behov av  uppskattning och behov av 
självförverkligande, där första nivån måste tillfredsställas 
innan behovet på nästa nivå blir viktigt. Syftet med me-
toden är att kartlägga kvalitativ information av behov för 
användaren, informationen ger grunden för den bästa 
lösningen utifrån människans behov i rummet (Wikberg 
Nilsson, Ericson & Törlind, 2015).

Metoden användes för att fastställa vilka faktorer som 
behövde förstärkas i det urbana rummet från vald lucka 
och tågstationen. Metoden genomfördes genom att 
kartlägga målpunkterna i Brunflo för att sedan jämföra 
luckornas tillgänglighet till de viktigaste, enligt behovsa-
nalysen. Vilka behov eller målpunkter i denna utredning 
som är mer viktig framför andra kunde alltså med denna 
metod tydligt redovisas. 



PLANINDIKATORER
För att få information om ett fenomen används parame-
trar i form av planindikatorer. Dessa ska fungera som en 
översättningsmekanism mellan föreslagna fysiska struk-
turer och övergripande mål. Effektsamband mellan den 
fysiska rumsliga utformningen identifieras för att senare 
kunna mätas efter deras koppling till ett antal planindi-
katorer (Schylberg, 2008).

Metoden har använts i analysens avslutande del för att 
sammanställa resultaten av de tidigare analyserna. Ett 
urbanmorfologiskt angreppsätt används för att invente-
ra vilka faktiska faktorer i det lokala nätverket som påver-
kar faktisk och upplevd tillgänglighet (Schylberg, 2008). 
GIS-verktyg har används för att sammanställa relatio-
ner mellan  höjder och topografi, karaktär, upplevelser 
längst färdrutt med information från platsanalys, restid, 
taxeringsvärde, uppfattning av publika rum samt kultur-
historiska områden för luckorna i Brunflo. Resultatet till-
sammans med resultatet från metoderna för Realistisk 
byanalyse, Staden som mental karta och behovsanalys 
sammanfattades därefter med en SWOT-analys för att 
tydliggöra olikheterna mellan luckorna. SWOT-analysen 
användes för att snabbt få en överblick över nuläge och 
information om vad som behöver utvecklas i planerings-
arbete. I SWOT-analysen delades luckorna in i kategorier 
efter luckans starka respektive svaga sidor samt vad som 
uppfattas som hot eller möjligheter (Boverket, 2016c).

Skillnaden är att planindikatorerna inte analyserades från 
Brunflo i sin helhet och tågstationen, utan separat för 
varje lucka och tågstationen för att sedan jämföras, det-
ta för att identifiera vilken lucka som var bäst lämpad
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för vidareutveckling. Sedan undersöktes vilken funktion 
som var bäst för att främja pendlingen och den urbana 
gestaltning som styrkte detta. 

För att kunna jämföra luckorna har luckorna rankats från 
1-4 med stjärnor för varje plaindikator, där den lucka som 
utmärkts med flest antal stjärnor är den lucka som bästa 
passar in med plaindikatorn i fråga. Varje planindiator 
har även olika graderingar av teoretisk validitet, empirisk 
validitet, mätbarhet, relevans för resande och relevans 
för stadsutvecklingen (Schylberg, 2008). Ett högre antal 
plus tecken för varje gradering tydliggör hur starkt den 
passar in för tillhörande planindikator, mer information 
om detta står i den intoducerande texten för punkt 6.2.

PERSONAS
Personas är en metod som använder sig av fiktiva perso-
ner tillhörande målgruppen, begreppet härstammar från 
psykologin där Jung beskriver den roll personen antar 
i ett visst socialt sammanhang. Syftet med metoden är 
att forma miljön efter användarens levande beskrivning 
snarare än enbart från data och statistik. Metoden ge-
nomförs i sex steg; kartläggning av kontext, kontextuali-
sera materialet, sök mönster, skapa en levande karaktär, 
skapa ett scenario, validera personan (Wikberg Nilsson, 
Ericson & Törlind, 2015). 

Metoden förstärkte det bildliga resultatet av det nya 
området, hur det valda området tillsammans med ge-
staltningen underlättade pendlingen från och till tågsta-
tionen. Där får läsaren följa två fiktiva personer vid namn 
Lisa och Peter, och deras upplevelser längst färdrutten 
till tågstationen för den färdiga gestaltningen.

LITTERATURSTUDIE
Metoden har fungerat som grund under utredningen 
för att hitta lämpliga analysmetoder och relevant infor-
mation, men även för att hitta referensobjekt till gestalt-
nings fasen. De tidigare arbeten som producerats av 
Jämtlandstråket låg i grund för denna utredning, även 
tillgänglig information via Östersunds kommun och Re-
gion Jämtland Härjedalen som rör projektet Jämtland-
stråket har undersökts. Information som rör Brunflo via 
arbeten av Trafikverket och Jämtlands länsarkiv har ock-
så granskats samt övriga större beslutfattande instanser 
som Boverket. Störst antal kartor och bilder har hämtats 
från Google maps och lantmäteriet utöver författarens 
egna.

Databaserna LIBRIS, Google Scholar och Nationalen-
cyklopedin har används för att finna relevanta publika-
tioner och  referensprojekt till metodval, utredning och 
gestaltning.

Mycket information fanns redan tillgängligt genom Öst-
ersund kommun då arbetet är en fördjupning av projek-
tet Jämtlandsstråket, vilket underlättade utredningen.  
Detta medförde dock att det därför inte heller fanns 
tillräckligt med resurser för att knyta nya relevant forsk-
ningsarbeten till arbetet, vilket skulle kunna ha påverkat 
resultatet i arbetet. “If you make more roads, you 

will have more traffic”
 
– Jan Gehl
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Gestaltande fas-
Den kvalitativa studien är gestaltningsfasen, den har 
används för djupare förståelse för situationer, händelser 
eller specifika problem som kan uppkomma (Björklund 
& Paulsson, 2003). En vision och gestaltningsstrategi 
för området sammanställdes från resultat och tidigare 
analyser från utredningsfasen, för att tydliggöra målet 
med gestaltningen. För att uppfylla målen sammanställ-
des ytterligare information från referensobjekt och en 
VGA-analys. Gestaltningsförslaget presenterades med 
bilder från 3D modeller, detaljplanering, upplevelselinje, 
gatusektioner och Personas, där Personas visualiserade 
pendlarens upplevelser och val mellan den valda luckan 
och tågstationen. 

3.2 S T R A T E G I

De fem metoderna som redovisats i punkt 3.1 har an-
vänds i olika delar av arbetsprocessen för att svara på 
de givna frågeställningarna i 1.4. Arbetsprocessen har 
i sin tur delats in i två faser; den kvantitativa studien 
som är en utredande fas följt av den kvalitativa studien 
som är en gestaltande fas (se figur 9), vilket uppfyller 
rekommendationerna enligt punkt 2.8. Enligt Venkatesh, 
Brown och Sullivan (2016) ersätter inte en kombination 
av olika metoder det kvantitativa eller kvalitativa upp-
lägget. Flera kombinerade metoder minimerar istället 
svaga delar i metoder och gör dem starkare (Venkatesh, 
Brown & Sullivan, 2016). Vidare vald lucka gestaltas och 
utvärderas för att underlätta för framtida beslut av Brun-
flos urbana miljö i framtiden. 

Utredande fas- 
Den kvantitativa studien innebär att information kan mä-
tas eller värderas numeriskt enligt Björklund & Paulsson 
(Björklund & Paulsson, 2003). I denna del ingår Realistisk 
byanalyse, Staden som mental karta samt delar av be-
hovsanalysen, där metoden för planindikatorer står för 
den sammanställande mätbarheten av de övriga meto-
derna. Den utredande fasen kommer ge svar på de tre 
första frågeställningarna i punkt 1.4.

Metoden för planindikatorer användes som en sammanställ-
ning av metoderna för Staden som mental karta, Behovsanalys, 
Realistisk byanalyse samt Litteraturstudien. Därefter har meto-
derna Staden som mental karta samt Litteraturstudie ytterligare 
används för att forma gestaltningsförslaget med koppling till 
resultaten från de föregående metoderna. Metoden Personas 
har därefter används sist för att förtydliga upplevelsen av färd-
rutten från vald lucka och tågstationen, vilket figur 9 illustrerar. 
I efterhand kunde arbetet begränsas till färre metoder då sam-
manfattningen av resultaten från metoderna blev bred och svår 
att definiera tydligt i planindikator metoden. 

3.3 D A T A P R O G R A M
Rapporten är skriven i Microsoft word och sammanställ-
des i InDesign CC. illustationerna och analyser är gjorda 
i Adobe Illustator och InDesign CC. Datorprogrammet 
DepthmapX användes för att genomföra spacesyntax- 
och VGA-analyserna och Google Sketchup samt Adobe 
Photoshop användes för att skapa bilderna för slutgiltig 
gestaltning.

3.4 M E T O D R E F L E K T I O N

Gestaltningsförslaget av luckans utformning kommer att 
redovisas genom enklare modeller, enbart för att för-
stå den urbana miljöns påverkan på tågpendligen. Det 
är alltså den urbana miljön i bostadsområdet och inte 
byggnaderna i sig som kommer analyseras och redovi-
sas, den kommer ge svar på den sista frågeställningen i 
punkt 1.5.

Staden som mental karta Behovsanalys LitteraturstudieRealistisk byanalyse

Planindikatorer

 Frågeställningar 1.4.1, 1.4.2 och 1.4.3 besvaras

Litteraturstudie Staden som mental karta

GESTALTNINGSFÖRLAG

Personas

 Frågeställning 1.4.4 samt huvudfrågan 1.4 besvaras

 U T R E D A N D E   F A S

 S T E G   1 :

 G E S T A L T A N D E    F A S

 S T E G   2 :

Sammanställning av luckorna i förhållande till tågstationen SWOT

V I S I O N & Nyck-
elord identifieras

Metoder

Analyser

Resultat

Slutsatser

Lynch-analys

GIS

Alla Luckor undersöks

Vald lucka undersöks vidare

19

Platsanalys Cullen 
Space-syntax

Referensobjekt VGA-analys

Figur 9: Boxdiagram av relationerna mellan faser, metoder och analyser för att besvara frågeställningarna. Illustration: Författare.
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I detta kapitel kartläggs Brunflo från hur stationssamhäl-
let skapades och formades till hur det ser ut idag och 
vilka planer som väntar. 

KAPITEL 4  -B R U N F L O
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Att en bosättning skapades tros ha att göra med de agrara näringar-
na med åkerbruk samt bostadskötseln, nära till skog och vatten från 
Brunfloviken. Topografin var läglig för åker och äng då gårdarna kun-
de placeras i höjdled och åkrarna nedanför i sluttningarna. Med tiden 
har det tillkommit en betydelsefull utveckling av industri och handel 
genom järnvägens etablering (Hansson & Olofsson, 2015).

Centralbygden Brunflo karaktäriseras av de tre stråk som följer de na-
turliga terraslägen där de första jordbruksbebyggelserna placerades. 
Förhistoriska gravar finns både i centrala delar av Brunflo som utan-
för kringliggande byar och indikerar järnåldersbosättning (Hansson & 
Olofsson, 2015).

Kyrkan var i centrum för Brunflos gamla sockencentrum som utgjor-
des av områdena kring Valmsta, Södergård och Prästbordet, en av-
söndring av Södergård. Totalt finns det 32 kända gravar från yngre 
järnåldern på Södergård och Valmstad ägor, den gamla landsvägen är 
minst 1000 år gammal och har spelat en viktig roll för jordbruk bebyg-
gelsens framväxt (Hansson & Olofsson, 2015).

4.1 B R U N F L O   H I S T O R I A

Hur Brunflo har formats genom åren är av betydelse för identifie-
ring av planindikatorer samt för gestaltningsfasen. Brunflos historia 
beskriver vilka områden som är av betydelse idag eller har ett po-
tentiellt värde att arbeta vidare med.

4.1.1 HISTORISKA HÄNDELSER
Stiftelsen Jamtli har utfört ett arbete föranlett av Trafikverkets pla-
nering av en eventuell ändring i stäckningen genom området av 
E14 och E45. Arbetet är en kulturanalys i uppdrag av EQC Karlstad,  
där analysen är gjord i ett område omkring och i Brunflo. Jamtli 
menar att området i och kring Brunflo har Jämtlands största mängd 
av fornlämningar från järnåldern och välståndet i bygden var god, 
enligt många av de fornlämningar som hittats och studerats (Hans-
son & Olofsson, 2015).

Brunflo har en historia som sträcker sig från Järnåldern till dagens 
stationssamhälle. Tätorten Brunflo hör ihop med Järnvägens histo-
ria, medan Brunflo-bygden har en mycket äldre historia som åker-
mark innan än vikingatiden. Här finns idag rikligt med fornlämningar 
och en tät trafik via Centrumvägen parallellt med järnvägen, se figur 
11 (Hansson & Olofsson, 2015).



Figur 10: Bebyggelseexpansion och händelser på tidslinje. Illustration: Författare.

GUSTA

1902

1952

17651100350 

Äldsta 
bosättning 
daterats

Intensiv odling- och 
betesverksamhet 

Kastalen uppfördes 
samt att första 
Kyrkan byggdes

Stenindustrin 
blommade

Brunflo 
expanderas 
söder om 
järnvägen

700 1600 1879 1916

1922 1960

1971

1980

1990
Marken 
röjdes för 
odling

Brunflo kyrka 
byggdes om

Norrlänska 
tvärbanan 
byggdes från 
Sundsvall till 
Östersund

Inlandsba-
nan anlades 
från Brunflo 
till Sveg

Gusta stenin-
dustri fakri-
ken flyttar 
närmare 
tågstationen

Brunflo, 
Lockne och 
Marieby 
sammfördes 
till en kommun

Brunflo 
tillhör 
Östersund 
kommun

Radhus- 
samt villa 
områden 
byggs

Bostäder vid 
Brunfloviken 
byggs

27

Gusta stenindustri 
flyttar närmare 
tågstationen

28

350-600 e. Kr
Äldsta bosättning som har dateras efter gravfynd (Hans-
son & Olofsson, 2015).

700-900 e. Kr
Marken röjdes till odling samt bedrift (Hansson & Olofs-
son, 2015).

1100-talet
För områdets betydelse uppfördes Kastalen som en 
manifestation samtidigt som Brunflos första Kyrka (Hans-
son & Olofsson, 2015).

1600-1800-talet
Odling- och betesverksamheten var som intensivast en-
ligt pollenanalys från Åkre i Brunflo. Mellan år 1765-75 
byggdes Brunflo kyrkan om, men spår finns kvar av den 
medeltida murbruk från den gamla (Hansson & Olofs-
son, 2015).

År 1879
Invigdes Norrländska tvärbanan, en järnväg som sträckte 
sig från Sundsvall till Östersund vilket var startskottet för 
en tätare bebyggelse kring tågstationen. Brunflo fick allt 
mer rollen som socknens centrum från dåvarande kyrkan 
(Hansson & Olofsson, 2015) som enligt google maps är 
en förflyttning på cirka 2km (Google maps, 2016).  Järn-
vägen underlättade för mekaniseringen av jordbruket 
men även till en ökning av inköp av handelsgödsel vilket 
medförde bättre möjligheter till avsalu för jordbrukspro-
dukterna (Hansson & Olofsson, 2015).

År 1952-1960
Detta var startskottet för stationssamhället Brunflo efter 
att kommunerna Brunflo, Lockne och Marieby samman-
fördes till en kommun. Brunflo expanderade som ald-
rig förr, då mark förvärvades från kringliggande gårdar. 
Ett stort antal bostäder byggdes samt skola, brandsta-
tion, bibliotek, polisstation, orderhus, kommunhus samt 
VA-anläggningar främst kring Kyrkvägen och postvägen 
och två och tre våningars flerfamiljshus uppfördes kring 
Postvägen (Hansson & Olofsson, 2015).

1960-talet
Brunflo tätort utvidgas ytterligare i ännu större omfatt-
ning, nu tillkommer även bostäder söder om järnvägen 
(Hansson & Olofsson, 2015). 

År 1971
Brunflo är nu en del av Östersund kommun, några villor 
tillkom i samhällets utkant (Hansson & Olofsson, 2015).

1990-2000-talet
Expansion av bebyggelser ner mot Storsjön och söder 
nedom järnvägen (Hansson & Olofsson, 2015).

Bebyggelseexpansionen redovisas efter tidslinje enligt 
figur 10.

År 1902
Stenindustrin startade med en större utsträckning i Brun-
flo och har satt många spår i stationssamhället Brunflos 
utveckling. Genom att möjliggöra för uttransporter av 
stenindustrin produkter kunde ett modernare Brunflo 
starkare växa fram. Av alla de stenbrott som var aktiva 
är idag bara ett fåtal fortfarande i bruk. Stenbrotten har 
satt sina spår i Brunflos landskap (Hansson & Olofsson, 
2015).

År 1916-1918
Inlandsbanan anlades mellan Brunflo och Sveg vilket 
medförde till en ytterligare expansion av bebyggelse 
kring tågstationen. Ett nytt stationshus med tillhörande 
byggnader uppfördes och byggande längst Villavägen 
påbörjades (Hansson & Olofsson, 2015).

År 1922
Brunflo är nu en viktig industriort genom Gusta sten-
huggeri som detta år flyttande fabriken nära stationen 
där byggnaden även står idag. Det finns många sten-
brott kring området då stenindustrin växte starkt under 
1900-talet. Största stenbrottet Gråberget, norr om kyr-
kan inom Södergårds by hade nu ett eget industrispår 
direkt till fabriken vid stationen och var i drift fram till 
1939. Bostadsutvecklingen i Brunflo har en stark kopp-
ling mellan stenindustrin och de bostadsfastigheter som 
under seklet tillkommit (Hansson & Olofsson, 2015).
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Figur 11:  Fornlämningar, järnvägen och kulturhistoriska gator i Brunflo. Bildkälla: Lantmäteriet. (2016). Illustration: Författare.

G
US

TA
VÄ

G
EN

RISSNAVÄGEN

RO
SENLUNDSVÄGEN

700mN
30

Tätortsutvecklingen i Brunflo har inte berört de gamla 
jordbruksområdena bortsett från de tre byarna Änge, 
Backen och Viken. Förtätningar har skett genom villabe-
byggelser mellan gamla landsvägen och E14 i t.ex. Gry-
tan och Lund i norr (Hansson & Olofsson, 2015). Dessa 
områden har inte utpekats som kulturhistoriskt värdeful-
la miljöer. Gusta fabriken har idag höga kulturhistoriska 
värden liksom den bitvis bevarade järnvägsbanken från 
industrispåret (Hansson & Olofsson, 2015), se punkt 
4.2.6.

Kulturmiljölagen (SFS 1988.950) skyddar fornlämning-
ar, kyrkor och byggnadsminnen (Kulturmiljölagen, SFS 
1988.950), det innebär att skyddet täcker inom det av-
gränsade området för arbetet, Brunflo station med tillig-
gande byggnader (Hansson & Olofsson, 2015). 

Brunflo tätorts kulturhistoriska karaktär speglas i den ge-
nerella bebyggelsen och i enstaka byggnader, då de till-
sammans med stenindustrins utveckling avspeglas i hur 
tätorten har expanderats under 1900-talet (Hansson & 
Olofsson, 2015), se figur 12. Vilket återkommer i senare 
punkt 4.2.10. 

Att i framtiden påträffa fornlämningar från järnåldern 
anses hög och uppskattas finnas i odlingsmarker eller 
på befintliga gårdslägen, se figur 11. I en bedömning 
har en radie på 150meter från kända gravhögar och 200 
meters radie från kända gårdar använts för att täcka av 
förmodade  fornlämningar (Hansson & Olofsson, 2015).

4.1.2 HISTORISKA SPÅR
Bebyggelserna är idag fortfarande belägna längst den 
gamla landsvägen och på de olika terrasserna runt om 
i landskapet. Det är en blandad bebyggelse från olika 
tider med tätt sammansatta bostadshus och ekonomi-
byggnader såsom förrådsbyggnader och ladugårdar. På 
gårdar från sekelskiftet 1700-1800-talet finns det inslag 
av äldre byggnader, byggander som byggts om samt 
nya byggnader. I anslutning till de äldre gårdarna åter-
finns ibland trösklogar och häbren (Hansson & Olofsson, 
2015).

Spår finns idag av de små torpen som anlades under 
den agrara expansionen under 1800-talet. De visar på 
bygdens sociala struktur för mindre bemedlade, att 
uppta brukningsenheter och är därför ett viktigt inslag 
i landskapet, de är belägna i de gamla byarnas utkanter 
samt i skogen norr om de äldre gårdslägena (Hansson & 
Olofsson, 2015).

En viktig formgivning av landskapet är hemmansklyv-
ningarna, när gårdarna skulle delas placerades de nya 
gårdarna längst de tidigare stråken av bebyggelse och 
mellan de gamla gårdslägena (Hansson & Olofsson, 
2015). 

Näringar som har präglat stationssamhället Brunflo är in-
dustrin, handeln och den offentliga förvaltningen. Villor 
och handelsbodar växte fram tidigt kring järnvägssta-
tionen och järnvägsövergången. Kring båda sidorna av 
järnvägen kan man se flera byggnader som är utpeka-
de som kulturhistoriskt värdefulla. Flest byggnader med 
högst kulturhistoriska värden återfinns på Postvägen 
från den senare expansionen på 1950-talet (Hansson & 
Olofsson, 2015).

B R U N F L O   1 9 6 7 

B R U N F L O   2 0 1 6 

Figur 12: Bebyggelseutveckling från år 1967 till år 2016. Bildkälla: Lant-
mäteriet. (2016). Illustration: Författare.
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4.2 B R U N F L O   2 0 1 6 

Den urbana form Brunflo har idag är ett resultat de his-
toriska händelserna enligt punkt 4.1.2 och 4.2.2.  Beho-
ven människor har och hur tillgängligt eller begränsande 
det är att nå olika funktioner i Brunflo redovisas därför  
i denna del, tillsammans med en sammanställning av 
dess karaktär för framtida gestaltning. Analyserna tyd-
liggör vilka faktorer som påverkar upplevd och faktisk 
tillgängligheten. Hur varje lucka påverkas redogörs för 
varje analys i denna del. 

32

4.2.1 SKARPA KANTER
Enlig Lynch definieras skarpa kanter som linjära element 
som separerar två olika sorters områden (Lynch, 1960). 
I Brunflo kan sjökanten och Centrumvägen tillsammans 
med järnvägen ses som de tydligaste skarpa kanterna, 
se figur 13. Hättander menar att förutom övergången 
från land till vatten ger buller från Centrumvägen och 
järnvägen med tungtrafik en tydlig separering för invå-
nare (Hättander, 2015), se figur 11. En annan skarp kant 
är gränsande skog till bostadsområden, se figur 13. 

L U C K A 2
Skog utgör idag större delar av luckan som utgör en kant 
till närliggande bostadsområde. Mellan luckan och tåg-
stationen påträffas ett mindre skogsområde, en öppen 
odefinierad yta och Centrumvägen. 

L U C K A  3
Mellan luckan och tågstationen påträffas skarpa kanter i 
form av den skog, luckan till största del utgöra av, däref-
ter ytterligare skogskanter samt Centrumvägen. 

L U C K A  4
Luckan utgörs till största del av skog. Vilket skapar en 
skarp kant till bebyggelsen. Ytterligare en skogskant 
förekommer mellan luckan och tågstationen samt Cen-
trumvägen.

L U C K A  1
Separerad med skogskanter inom luckan och förutom 
skogskanter även järnvägen till tågstationen. 

1

2

4

3

Figur 13: Skarpa kanter i Brunflo. Bildkälla: Lantmäteriet. (2016). Illustration: Författare. 
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4.2.2 STRÅK
Stråk är de leder som människor oftast färdas via. Hur 
människor upplever staden beror på var kringliggande 
element är placerade och koppande till varandra längst 
dessa stråk, menar Lynch (Lynch, 1960). Enligt Öster-
sunds kommun gällande kommunikation, tar människor 
oftast den närmaste vägen, förutom vid transportering 
till fots eller via cykel då upplevelser och attraktivitet vär-
desätts högst (Östersund kommun, 2014b).

Bilvägnätet i Brunflo är väl etablerat och utgör de hu-
vudsakliga gaturummen människor färdas i, se figur 14. 
Trafikverket har satsat på att utveckla Brunflo tågstation 
för att uppmuntra pendlare att ta buss eller tåg istället 
för bilen (Trafikverket, 2013). Enligt Trafikverket har ett 
antal på 18 nya cykelparkeringar har nyligen placerats 
vid Brunflo tågstation för att främja pendlingen med cy-
kel (Östersund kommun, 2014c). Enbart gång- och cy-
kelväg är inte lika etablerat som bilvägnätet och idag 
finns busshållplatser som inte kan nås enbart via gång- 
och cykelvägar, se figur 15. Enligt Östersund kommun 
kan även Centrumvägen och Bäckvägen ses som farliga-
re vägar att korsa jämfört med andra då flest cykelolyck-
or har inträffas på dessa (Östersund kommun, 2014d), 
se figur 16.

Cykelvägar

Gångvägar

Bilvägar
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4

3

CENTRUMVÄGEN

L U C K A  1
Luckan utgörs till stora delar av bilvägar som till viss del 
binds ihop med ett fåtal gång-och cykelvägar. Bäckvä-
gen är den längsta bilvägen som genomlöper luckan, 
se figur 14. Busshållplatser samt gång- och cykelvägar 
erbjuds inte efter hela denna väg, se figur 15.  Över-
gången vid järnvägen är den närmaste vägen för att nå 
många målpunkter i Brunflo där cykelolyckor har regist-
rerats, se figur 16.

Figur 14: Befintliga stråk och gatunamn. Bildkälla: Lantmäteriet. (2016). Illustration: Författare.

L U C K A 2
Kombinationen av gång- och cykelvägar sträcker sig från luckan 
och tågstationen, cykelvägen enbart inte är genomgående fram 
till tågstationen. En större cykelväg finns mellan Ängevägen och 
Karlsviksvägen, se figur 14. Närmaste busshållplatserna finns efter 
korsningarna mellan Gränsvägen/Karlsviksvägen och Gustavägen/
Karlsviksvägen, ca 400 meter från luckan, se figur 15. Cykelolyckor 
har påträffats i korsningen Bäckenvägen och Ängevägen, se figur 
16.
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Figur 15: Busshållplatser och tillgänglighet i gång- och cykelvägnät. Bildkälla: 
Lantmäteriet. (2016). Illustration: Författare.

Figur 16: Platser för registrerade cykelolyckor. Bildkälla: Lantmäteriet. 
(2016). Illustration: Författare. 

L U C K A  3
Vägnätet är begränsande till tågstationen från luckan, då 
Gustavägen idag är det enda alternativet till tågstatio-
nen, se figur 14. Ett befintligt gång- och cykelvägnät fö-
rekommer inte till lucka 3. Närmast luckan förekommer 
dessa på Gustavägen och Von Essens väg. Busshållplat-
ser förkommer också på Von essens väg, se figur 15. 

L U C K A  4
Rissnavägen och vägen genom Häggdalen är de vägar som bin-
der lucka 4 till tågstationen via Centrumvägen. En gångväg för 
gångtrafikanter börjar i korsningen från Rissnavägen och Cen-
trumvägen, se figur 14. Närmaste busshållplatser förkommer 
strax nedanför luckan längst med Centrumvägen, se figur 15. 
Cykelolyckor har påträffats utanför Gusta fabriken längs med 
Centrumvägen. se figur 16. 
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4.2.3 LANDMÄRKEN
Landmärken är en synlig punkt som underlättar navige-
ring. Oftast utgörs de av ett fysiskt objekt menar Lynch 
(Lynch, 1960), som exempelvis, en affär eller ett berg. 
Enligt Maria Dolks utredning av Brunflo i uppdrag av 
Trafikverket är ett unikt landmärke i Brunflos landskap 
Kastalen, en medeltida kyrka, belägen utanför radierna 
från tågstationen, se figur 17. Här återfinns även gårds-
bebyggelser som också anses vara tydliga landmärken, 
samt kalkstensbrottet nordöst om trafikverkets utbred-
ningsområde. Södergården ligger efter Centrumvägen 
på vänster sida från Brunflo till Östersund. Området för 
Södergården och Gusta anses som riksintressen utifrån 
deras geologiska kvaliteter (Dolk, 2016).

Gustabäcken anses också vara ett landmärke och kor-
sar en stenbro under Centrumvägen i Brunflos centrala 
del [28]. Bäcken sträcker sig från Gusta till Brunfloviken 
genom Brunflo, innanför som utanför avgränsningsom-
rådet enligt punkt 1.5. Mot Brunfloviken på andra sidan 
järnvägen återfinns en hög skorsten som skapar kontrast 
mot kringliggande byggnader, skorstenen anses även 
vara att landmärke och registrerades under platsanaly-
sen enligt punkt 4.2.13. Gusta som tidigare var ett kalk-
stensbrott är idag erbjuder idag en viktig utbildningslo-
kal för läran om kalkstenen, kalkstenens lagring, fossiler 
samt tidigare rörelser i berget. Längst med Centrumvä-
gen står stenmuren av röd kalksten utmed östra sidan av 
stationsområdet. Den anses som ett framträdande land-
skapselement. Självaste tågstationen anses som ett ka-
raktäristiskt landmärke (Dolk, 2016). I övrigt har de större 
matvaruaffärerna och skyltar registrerats som landmär-
ken efter platsanalysen enligt punkt 4.2.13 , se figur 17. 

L U C K A 2
Genom luckan genomlöper Gustabäcken som anses 
vara ett landmärke. Andra landmärken som påträffas un-
der färdrutten är ett buddistiskt tempel i slutet av Gräns-
vägen, en större byggnad med en blomsteraffär med en 
blå fasad samt en annan större byggnad med en färg-
butik med gul fasad längst centrumvägen och därefter 
tågstationen, enligt punkt 4.2.13.

vara ett landmärke, se figur 17. Inga andra landmärken 
påträffas efter färdrutten förutom tågstationen vid slutet, 
enligt punkt 4.2.13..

L U C K A  4
Tre landmärken påträffas längst färdrutten i form av en 
fiskebutik med röd fasad, Gusta fabriken samt en ben-
sinstation med utmärkande skylt vid vägen enligt punkt 
4.2.13, se figur 17.

L U C K A  1
Tågstationen är det enda landmärke i gaturummet som 
påträffas längst färdrutt enligt punkt 4.2.13.
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4.2.4 NODER
Lynch menar att vid transportering utgörs noder av stra-
tegiskt utsatta punkter som fokuserar vilken vägar att 
fortgå från och till. Noderna utgörs oftast av vägkors-
ningar, en punkt där vägar korsas eller byter struktur där 
människor möts (Lynch, 1960). De lila punkterna i figur 
18 visar de tydligaste noderna i Brunflo där gång- och 
cykelvägar korsas med bilvägar, där den största noden 
är övergången på järnvägen. Gaturummen kring noder-
na är oftast stora och kan därför upplevas otydliga och 
ibland även otrygga enligt punkt 4.2.13.

L U C K A 2
Gatustrukturen är tätare mellan luckan och tågstationen 
vilket medför ett större antal noder mellan olika vägty-
per, se figur 18. Noderna förekommer främst i korsning-
arna mellan Ängevägen, Karlsviksvägen, Gränsvägen, 
Villavägen samt längst Centrumvägen. Vilket även gäller 
för gång- och cykelvägen mellan Ängevägen och Karls-
viksvägen, se figur 14.

L U C K A  3
Fyra noder påträffas mellan luckan och tågstationen, se 
figur 18. Alla belägna efter Gustavägen och utgörs av 
korsningar, se figur 14. 
L U C K A  4
Två noder påträffas mellan luckan och tågstationen, se 
figur 18. Dessa utgörs av korsningen mellan Centrum-
vägen och Rissnavägen samt korsningar och en rondell 
mellan Centrumvägen och vägen genom Häggdalen, se 
figur 14.

L U C K A  1
En nod påträffades inom luckan och fem noder till tåg-
stationen via Bäckvägen från luckan enligt punkt 4.2.13, 
där de största noderna är övergången till gång- och cy-
kelväg från Bäckvägen, se figur 14, samt två för gång- 
och cykeltrafikanter som korsas med bilvägar på vardera 
sida om övergången till järnvägen, se figur 18.
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Figur 17: Landmärken från byggnader,skyltar, utstickande fasader till Gustabäcken. Bildkälla: Lantmäteriet. (2016). Illustration: Författare.
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Figur 18: Noder som påträffats i Brunflo. Bildkälla: Lantmäteriet. (2016). Illustration: Författare..
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L U C K A  3
Genom luckan genomlöper Gustabäcken som anses
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Figur 19: Distrikt. Bildkälla: Lantmäteriet. (2016). Illustration: Författare.
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L U C K A  1
Bostadsområden och skog är de distrikt som idag finns 
inom luckan. Distrikten som påträffas under färdrutten 
efter platsanalysen enligt punkt 4.2.13 är utöver bo-
stadsområden och skog, närliggande distrikt med ett 
fåtal företag, handel och restauranger vid tågstationen, 
se figur 19. 

L U C K A 2
Efter färdrutten enligt punkt 4.2.13 finns främst skog och 
bostadsområden med ett antal distrikt med ett fåtal fö-
retag, handel och restauranger vid tågstationen. Centru-
mområdet är på ett nära avstånd från luckan där luckan 
främst utgörs av skog och åkermark, se figur 19.

L U C K A  3
Efter platsanalysens färdrutt, enligt punkt 4.2.13 finns 
främst skog och bostadsområden med restauranger vid 
tågstationen. Luckan utgörs främst av åkermark. se figur 
19.

L U C K A  4
Efter färdrutten finns främst distrikt som skog, industri, 
en fotbollsarena samt några handelsområden. Några 
restauranger förekommer vid tågstationen, se figur 19.

Industri

Utbildning

Skog
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4.2.5 DISTRIKT
Enligt Lynch är distrikt ett område som kan karaktärise-
ras genom att ha något gemensamt inom sitt område 
t.ex ett område med flera bostäder är ett bostadsom-
råde. De har interna referenser men kan användas som 
en extern referens om den är synlig från utsidan (Lynch, 
1960). Brunflo utgörs främst av bostäder, skogsmarker, 
företagsverksamheter, handel, kommunala verksamhe-
ter, Industrier, vatten och rekreationsområden, se figur 
19. Centrumområdet utgörs främst av företagsverksam-
het och handel och är något förskjutet från tågstationen. 
Brunflo centrum är något förskjuten nordväst om

tågstationen med cirka 450m, där finns det två större 
matvaruaffärer, mindre handel och företagsverksamhet. 

De många asfalterade ytorna i anslutning med Centrum-
vägen genom Brunflo fungerar idag som uppställnings-
platser och parkeringar till verksamheter och handel 
menar trafikverket. Byar som på senare tid har växt med 
mindre villor återfinns vid Brunflos östra delar. Orten 
domineras av bostadsområden med villor och vånings-
bebyggelser. Verksamheter som affärer, matställen och 
bensinmackar är väl etablerades längs med Centrumvä-

gen, menar Trafikverket (Dolk, 2016).

För att skapa framgång vid planering av stationsnära  
områden argumenterar Schylberg att platsen bör erbju-
da olika typer av funktioner (Schylberg, 2008). Enligt Ja-
cobs medför detta en större mix av olika människor vid 
olika tider på dygnet, vilket får människor att uppleva 
området säkrare (Jacobs, 1961). En stationsnära effekt 
är enligt Schylberg när bostäder är placerade i närhet av 
tågstationer, vilket ökar känslan av trygghet till stationen 
(Schylberg, 2008).

Kultur & Religion

Bostäder

Kontor

Handel & Service

Hälsovård

Idrottsverksamhet

“Social activities occur 
spontaneously, as a 
direct consequence of 
people moving about and 
being in the same spaces”
 
– Jan Gehl
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L U C K A 2
Brunflo centralbygd är ett kulturhistoriskt område som 
överlappar lucka 2 med en rankning av grad 4. Under 
färdrutten, enligt punkt 4.2.13, finns de kulturhistoriska 
områdena Villavägen av grad 3 samt stationssamhället 
av grad 1. Vid genompassage till centrum från lucka 2 
påträffas också Postvägen av grad 2, se figur 20.

L U C K A  3
Brunflo centralbygd är ett kulturhistoriskt område som 
överlappar lucka 3 med en rankning av grad 4. Under 
färdrutten enligt punkt 4.2.13 är det kulturhistoriska om-
rådena Villavägen av grad 3 angränsande. Stationssam-
hället av grad 1 påträffas i slutet av färdrutten, se figur 
20.

L U C K A  4
Stationssamhället av grad 1 påträffas i slutet av färdrut-
ten enligt punkt 4.2.13, se figur 20.

L U C K A  1
Under färdrutten enligt punkt 4.2.13 påträffas det högst 
rankade området stationssamhället av grad 1, se figur 
20.
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Figur 20: Kulturhistoriska områden.. Bildkälla: Lantmäteriet. (2016) och Hansson & Olofsson (2015). Illustration: Författare.

Brunflo stationssamhälle

4.2.6 KULTURHISTORISKA OMRÅDEN

Tillsammans med de spår som har format landskapet har 
Jämtlands Länsarkiv Jamtli tagit fram områden som bör 
begrundas innan ytterligare planering fortlöper. Enligt 
Jamtli är dessa miljöer av störst regionalt/lokalt intres-
se, områdena utgörs av Brunflo stationssamhälle, Post-
vägen, Villavägen samt  Brunflo centralbygd (Hansson 
& Olofsson, 2015). Områdena har även graderats efter 
deras kulturhistoriskt betydelse för Brunflo, se figur 20. 

Brunflo centralbygd
Området nedanför Gusta och Åkre är en kulturhistoriskt 
värdefull miljö. Byarna utgörs av småskalig jordbruks-
bygd med fornlämningar, äldre odlingsspår och bergs-
brytning, på platsen finns även järnåldersgravar och res-
ter av stenbrytning i Gusta (Hansson & Olofsson, 2015), 
se figur 20.

Område Brunfloviken
Området är nära Brunfloviken och utgör därför ett områ-
de av rik kulturhistoria (Hansson & Olofsson, 2015), men 
påträffas inte under färdrutterna, enligt punkt 4.2.13 
mellan luckorna och tågstationen och anses därför inte 
av intresse för utredningen, se figur 20.

Postvägen
Området har en hög koncentration av 50-talbebyggelse 
och vittnar om 50-talets expansion och anses vara väl 
bevarat och bidrar till Brunflos karaktär. Postvägen anses 
ha en röd tråd i uppbyggnad och struktur som bör vär-
nas för dess miljömässigt upplevelsevärden (Hansson & 
Olofsson, 2015), se figur 20.

Brunflo stationssamhälle 
Stationen med tillhörande magasin och ställverk ger 
enligt Jamtli inslag av nationalromantik i stationsmiljö. 
Strax norr om stationsområdet som begränsas av Cen-
trumvägen och Rosenlundsvägen återfinns ett flertal 
bostadsbyggnader präglade av sen 1800-tals och tidig 
1900-talsarkitektur, se figur 11, även mellan Järnvägen 
och genomgångsvägen återfinns väl tilltagna tomter för 
större enfamiljsbostäder. Samhället Brunflo utgjordes på 
1950-talet i princip av stationsområdet, bebyggelserna 
närmast detta område, Villavägen och stenindustrin, 
därför är detta område högst rankat (Hansson & Olofs-
son, 2015), se figur 20.

Villavägen
Villavägen är ett område med ett antal större villor som 
präglas av det svenska folkhemmets form. Villorna bygg-
des under 1900-talets första decennier och kan liknas 
med trädgårdsstäder. Området tar avstånd från omgi-
vande ekonomibyggnader vilket vittnar om att Brunflo 
började försörja sig på annat enbart än jordbruk. Björkar 
och staket ger i området ett slutet gaturum med tyd-
lig gräns för den privata trädgården och offentlig gata 
(Hansson & Olofsson, 2015), se figur 20.
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4.2.7 PUBLIKA GATURUM 
Hur olika gaturum upplevs beror på den urbana utform-
ningen menar Gehl, ibland upplevs bostadsområden 
inbjudande och lättillgängliga vilket lockar människor 
från privata områden till publika. Utformningen kan till 
och med designas för att vara svåråtkomliga både fy-
siskt som psykiskt (Gehl, 2011). Under platsanalysen en-
ligt punkt 4.2.13 registrerades känslan för olika områden 
med komplettering från google streetview, se figur 21. 

Enligt Gehl är möjligheten att kunna se ytor en inbjudan-
de faktor. Målpunkter enligt punkt 4.2.11. och blandade 
funktioner i distrikt enligt punkt 4.2.5. är andra faktorer. 
Att öppna upp eller att sluta ytor påverkar också om 
området upplevs privat eller publika, människors upp-
levelser berikas mer vid publika ytor vilket även minskar 
känslan av längre avstånd (Gehl, 2011).

L U C K A 2
Mellan luckan och tågstationen finns till största del se-
mi-privata och publika rum. Postvägen som är semi-pri-
vat, är det enda rum som inte är privat med centrum 
som målpunkt. Villavägen som är ett privat gaturum är 
belägen som en tröskel från lucka 2 och tågstationen 
efter färdrutt enligt punkt 4.2.13, se figur 21.

L U C K A  3
Mellan luckan och tågstationen finns till största del se-
mi-privata och privata rum med bostadsområden, se fi-
gur 21 och en oidentifierad yta, se figur 13.

L U C K A  4
Mellan luckan och tågstationen finns till största del priva-
ta rum från industriområdena, med undantag för idrott-
sarenan och några handelsområden som är semi-priva-
ta, se figur 21. 

L U C K A  1
Luckan innehåller en blandning av publika, semi-privata 
och publika ytor som genomlöper luckan parallellt med 
järnvägen. Under färdrutten enligt punkt 4.2.13 finns till 
största del ett publikt öde rum, se figur 21.
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4.2.8 TAXERINGSVÄRDE 
Det taxerade markvärdet ger information om vilka delar i 
Brunflo som anses vara attraktivare än andra menar Hät-
tander. Resultatet är en sammanställning av taxeringsty-
per, markvärdesdata och samtaxerade fastigheter (Hät-
tander, 2015). Kartan visar det taxerade markvärde per 
kvadratmeter, se figur 22.

L U C K A 2
Taxeringsvärdet av en mindre markandel på luckan 2 är 
1-150kr/ m2, där resterande markvärde på luckan är oi-
dentifierad. Markvärdet mellan tågstationen och lucka 
2 är blandande med mestadels 151-500kr/m2 och 501-
1500 kr/ m2 taxeringsvärderingar, se figur 22.

L U C K A  3
Taxeringsvärdet av marken på lucka 3 är oidentifierad. 
Där markvärdet mellan tågstationen och lucka 3 är blan-
dande med mestadels 151-500kr/m2 och 501-1500 kr/ 
m2 i taxeringsvärde, se figur 22. 

L U C K A  4
Taxeringsvärdet av marken på lucka 4 är coidentifierad. 
Där markvärdet mellan tågstationen och lucka 3 är blan-
dande med mestadels 151-500kr/m2 och 501-1500 kr/ 
m2 i taxeringsvärde, se figur 22.

L U C K A  1
Bostadsområden inom luckan har till största del ett tax-
eringsvärde på 501-1500 kr/m2 samt en mindre yta med 
ett taxeringsvärde på 151-500kr/ m2. Mellan redan ex-
ploaterade markytan och järnvägen är taxeringsvärdet 
på markytan som lägst på 1-150kr/m2, se figur 22. Vilket 
även är taxeringsvärdet på markytan längst färdrutten 
enligt punkt 4.2.13.
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Figur 21: Publika, semi-pritata och privata gaturum. Bildkälla: Lantmäteriet. (2016). Illustration: Författare. Figur 22: Taxeringsvärde för olika områden i Brunflo. Bildkälla: Lantmäteriet. (2016). Illustration: Författare.
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4.2.9 HÖJDSKILLNADER
Höjdskillnader är av betydelse då bebyggelsen inte ska 
blockera landmärken och om det nya området byggs på 
höjden bör stadssiluetten tydligt framgå, enligt punkt 
2.3. Genom att synliggöra höjdskillnaderna på bebyg-
gelserna efter platsanalysen enligt punkt 4.2.13 och ge-
nom google streetview, syns det tydligt att förtätningen 
är störst mellan tågstationen och Brunflo centrum i un-
dantag för Villavägen. Gustafabriken är väl synlig i mot-
satt riktningen från tågstationen. I övrigt utgörs de hö-
gre byggnaderna till största del av lägenhetskomplex på 
båda sidorna om järnvägen. Topografin visar hur Brunflo 
är belägen i en sluttande position mot Brunfloviken, se 
figur 23. 

L U C K A 2
Byggnaderna mellan lucka 2 och tågstationen är blanda-
de med höjder från ett plan och tre plan. Ett bälte med 
lägenhetsbostäder separerar villabostäder efter halva 
färdrutten enligt punkt 4.2.13. Topografin visar att lucka 
2 sluttar ner mot stationssområdet, se figur 23.

L U C K A  3
Byggnaderna mellan lucka 3 och tågstationen är på en 
våningshöjd, förutom Gusta fabriken på tre våningar 
med ytterligare högre skorstenar.  Topografin visar att 
lucka 3 sluttar ner mot stationssområdet, där villahusen 
på andra sidan av vägen från tågstationen skymmer sik-
ten för tågstationen som landmärke under färdrutten en-
ligt punkt 4.2.13, se figur 23.

L U C K A  4
Byggnaderna mellan lucka 4 och tågstationen är på en 
våningshöjd, förutom Gusta fabriken på tre våningar 
med ytterligare högre skorstenar och en större industri-
lokal.  Topografin visar att markytan mellan lucka 4 och 
tågstationen är relativt jämn i förhållande till de andra 
luckorna och tågstationen, se figur 23. 

L U C K A  1
Byggnader på  en våningsplan utgör  stora delar av luck-
an med ett antal tvåplansbyggnader. Topografin gör att 
området sluttar mot Brunfloviken med platåer och skog 
enligt punkt 4.2.5, som blockerar sikten till tågstationen 
som är ett tydligare landmärke enligt punkt 4.2.3, se fi-
gur 23. 
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4.2.10 KARAKTÄR
Då gatustrukturen till största del är ett rakt transpor-
teringsstråk längst Centrumvägen med kringliggande 
funktioner medför detta att Brunflo har en karaktär av 
en linjär stad (Lynch, 1960), många av vägarna från Brun-
flo mynnar även ut vilket stärker antagandet för en linjär 
stad.  Brunflos karaktär kan sammanfattas med Kastalen, 
kyrkan, stenindustrin, Gustafabriken, fornlämningarna, 
bostadsområdena som Villavägen och Postvägen, för-
eningsverksamheter, utsikten, närhet till vatten och järn-
vägen med dess tågstation enligt punkt 4.1, se figur 24. 
Även vissa landmärken som Gustabäcken och den röda 
muren kan ses som karaktärshöjande element att arbeta 
vidare med för det nya området. Hur luckorna relaterar 
till  Brunflos karaktärs givande faktorer för vidare gestalt-
ning, sammanfattas i SWOT-analysen enligt punkt 5.1 

Tätorten är inte stor till yta eller invånare med 3890 
personer år 2010, enligt en redovisning av Östersund 
kommun (2016), Brunflo har dock en rik historia och bra 
geografisk placering enligt punkt 4.1. Järnvägen delar 
tydligt upp Brunflo i två delar och är en barriär då över-
gångarna är få enligt figur 16. Omgiven av skog och 
åkermark med ett fåtal gång- och cykelvägar upplevs 
Brunflo bildominerat enligt punkt 4.2.2. och punkt 4.2.5.

Enligt Trafikverket förekommer tre landskapstyper i 
Brunflo; Dalen med ett öppet odlingslandskap, Skogs-
landskap med sammanhållen uppväxt skogsmark, sam-
hället med en samlad bebyggelse (Dolk, 2016).

Figur 23: Byggnadshöjder och topografi. Bildkälla: Lantmäteriet. (2016). Illustration: Författare.
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L U C K A 2
Genom luckan löper Gustabäcken och i närhet av lucka 2 påträffas fornlämningar i form 
av gravhögar enligt punkt 4.1. och en Idrottsanläggning enligt 4.2.5. Under färdrutten till 
tågstationen påträffas Postvägen, Villavägen och järnvägen enligt punkt 4.2.13. 

L U C K A  3
I närhet av lucka 3 påträffas fornlämningar i form av gravhögar enligt 
punkt 4.1 och mellan lucka 3 och tågstationen påträffas Gusta fabri-
ken och i slutet av färdrutten enligt punkt 4.2.13 även järnvägen.  

L U C K A  4
Mellan lucka 4 och tågstationen finns en fotbollsare-
na,  Gusta fabriken, rödamuren och i slutet av färdrut-
ten enligt punkt 4.2.13. järnvägen. 

L U C K A  1
Luckan stärker Brunflos karaktär med närhet till skog, vatten och utsiktsmöjligheter. Inom luckan 
finns även en av gravhögarna enligt punkt 4.1. Under färdrutten enligt punkt 4.2.13 till tågsta-
tionen påträffas enbart en mindre del av utsikten vid järnvägsövergången, därefter påträffas till 
största del järnvägen under resterande del av arbetspendlingen till stationen.

Figur 24: Illustation av Brunflos karaktär. Bildkälla: Region Jämtland 
Härjdalen. (2016). Illustration: Författare.
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4.2.11 BEHOV
För att skapa en miljö som främjar människors möjlighet att upp-
fylla sina behov måste underliggande steg i Maslows behovstrap-
pa täckas (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015). Områden 
som upplevs privata, enligt punkt 4.2.7 som bostadsområden och 
företagsverksamheter i Brunflo kan begränsa tillgängligheten fy-
siskt som psykiskt beroende på dess urbana form (Gehl, 2011). 

Vilken riktning människor rör sig mot i stråken beror på vart mål-
punkterna är placerade, se figur 25. Centrumvägen är en större 
bilväg och leder vidare till Östersund och Sundsvall. Östersund 
kan även nås med väg 604 via Marieby samt Kyrkvägen. Närmas-
te flygplats är Frösö flyglats, också via Östersund. Största delen 
av alla målpunkter är lokaliserade längst de större bilvägarna från 
tågstationen förutom Kastalen och ett fåtal andra verksamheter 
enligt punkter 4.2.2, 4.2.3 och 4.2.5. Behovsanalysen ger vilka 
målpunkter som är viktigare än andra, närheten till de viktigaste 
målpunkterna bör därför proriteras vid val av lucka.

K R O P P S L I G A   B E H O V
Steg 1 är kroppsliga behov [17]. Vilket kan utgöras av hälsocentral och 
mataffärer i Brunflo. 
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L U C K A 2
Mataffärer befinner sig cirka 600m från lucka 2 och hälsovårdscentralen cirka 
100m, se figur 25. Efter färdrutten enligt punkt 4.2.13 finns ett utbud av bostäder 
och utbildning-/arbetsplatser nära, de publika ytorna som finns upplevs öde för-
utom vid centrumtorget enligt punkt 4.2.13 för  steg 3. Steg 4 stärks med närhet 
till föreningsverksamheter och arbete/utbildning mellan luckan och tågstationen, 
se figur 25. Sista steget självförverkligande i Maslows behovstrappa går därför att 
uppnå för denna lucka då många målpunkter angränsar till luckan.

L U C K A  3
De större mataffärer befinner sig cirka 1 km från lucka 3 och hälsovårdscentralen 
ca 800m för steg 1. En bemannad bensinstation finns tillgänglig cirka 600m från 
luckan, se figur 25. Längs färdrutten, enligt punkt 4.2.13 finns bostäder och ett 
antal arbetsplatser för steg 2. Publika ytor påträffas inte längst färdrutten, förutom 
områden vid självaste tågstationen och korsningen mellan Gustavägen och Cen-
trumvägen som upplevs öde enligt punkt 4.2.13, för steg 3. Steg 4 är svag med 
begränsad tillgänglighet till föreningsverksamheter och arbete/utbildning längs 
färdrutten enligt punkt 4.2.13. Sista steget självförverkligande i Maslows behovs-
trappa är därför begränsad att uppnå för denna lucka. Få målpunkter förekommer 
runt omkring luckan, se figur 25.

L U C K A  1
Mataffärer och hälsovårdscentral är belägna cirka 1.2km från luckan, se figur 25. 
Längs med färdrutten finns inte separerade gång- och cykelväg längst hela Bäck-
envägen och de publika ytorna som finns, upplevs öde enligt punkt 4.2.13. Luck-
an har närhet till bostadsområden och utbildning, men är begränsad i utbudet av 
arbetsplatser. Brunflo centrum och koncentrationen av målpunkter är belägen på 
andra sidan järnvägen vilket begränsar steg 3, se figur 25. Steg 4 är också svag 
med närhet till ett fåtal karaktärsfaktorer enligt punkt 4.2.10. Sista steget självför-
verkligande i Maslows behovstrappa är därför svårare att uppnå för denna lucka.
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T R Y G G H E T S B E H O V
Steg 2 är trygghetsbehovet [17]. Där faktorer är exempel; belysning, separe-
ring från biltrafik, exponering av öde ytor, tak över huvudet i form av bostäder 
och arbete/utbildning för ekonomisk trygghet.  

G E M E N S K A P   O C H  T R Y G G H E T S B E H O V
Steg 3 är gemenskap- och trygghetsbehov [17]. Där människor möts som torg ytor, fören-
ingsverksamheter, mataffärer, arbeten/utbildning och publika och semi-privata ytor enligt 
punkt 4.2.7. 

B E H O V   A V  U P P S K A T T N I N G
Steg 4 är behov av  uppskattning [17]. Där de faktorer som utgör av exem-
pel: Brunflos karaktär punkt 4.2.10, arbete/utbildning och föreningsverk-
samheter.

S J Ä L V F Ö R V E R K L I G A N D E
Steg 5 är självförverkligande och det sista steget i Maslows be-
hovstrappa. Det är steget varje individ eftersträvar för att kunna 
bli och vara allt personen önskar [17].    
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L U C K A  4
Mataffärer finns cirka 1,6km från lucka 4 och hälsovårdscentralen cirka 1,5km för steg 1, dock finns bemannad ben-
sinstation finns tillgänglig cirka 700m från luckan, se figur 25. Ett fåtal villor förkommer längs färdrutten enligt punkt 
4.2.13 och ett fåtal arbetsplatser inom industriområdet. Publika ytor påträffas inte längs färdrutten förutom områden 
vid självaste tågstationen enligt punkt  4.2.13, för steg 3.  Steg 4 stärks med närhet till föreningsverksamheten kring 
fotbollsarenan och arbete/utbildning inom industriområdet enligt punkt 4.2.5. Sista steget självförverkligande i 
Maslows behovstrappa är därför något begränsad att uppnå för denna lucka. Målpunkter förekommer främst i form 
av handel längst färdrutten enligt punkt 4.2.13, se figur 25.

Figur 25: Målpunkter och upplevda rum. Bildkälla: Lantmäteriet. (2016). Illustration: Författare.
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4.2.12 INTEGRATION
Enligt Trafikverket är gaturummet otydligt mellan sam-
hälle och natur längst Centrumvägen från början till slu-
tet av Brunflo. Sträckan har ingen medveten och tydlig 
gestaltning där bl.a Björkallén på västra sidan fram till 
stationen upplevs otydlig, då den inte är genomgåen-
de och sammanhängande längst hela vägsträckan. Av-
gränsning på övriga områden i Brunflo centrum upplevs 
också otydlig genom vildvuxen vegetation, staket och 
häckar (Dolk, 2016).

Integrationen till tågstationen i gaturummen redovisas 
här starkast från lucka 4 enligt space syntax analysen (se 
figur 26), där halva lucka 1 har en bra integration och 
andra halvan lägst i förhållande till alla luckorna. Lucka 2 
och 3 har en relativt bra integration till tågstationen, se 
figur 26. 
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Figur 26: Integration i gaturum från tågstationen. Bildkälla: Lantmäteriet. (2016). Illustration: Författare.
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Figur 27: Integration i gaturum från lucka 1. Illustration: Författare. Figur 28: Integration i gaturum från lucka 2. Illustration: Författare.

L U C K A  1
Analysen är beräknad från gaturummet för Bäckenvägen som genomlöper lucka 1, se 
figur 14. Halva lucka har god integration till tågstationen men inte centrumområdet och 
de övriga luckorna, andra halvan har begränsad integration till det beräknade gaturum-
met i luckan, se figur 27.

L U C K A  2
För att analysen skulle kunna genomföras har en förlängning av Gränsvägen och 
ängevägen lagts till med ett ihopkopplande gaturum, se figur 14 och 28. Lucka 2 
har god integration med tågstationen samt centrumområdet och integrationen är 
som svagast efter järnvägsövergången mot Brunfloviken, se figur 28.
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Hög integrationLåg integration

Tågstationen Radie 600m

Radie 1000mJärnvägen

L U C K A  3
Ett nytt gaturum har lagts in från Gustavägen för att kunna genomföra analysen, se 
figur 14 ocg 29. Lucka 3 har en bra integration med tågstationen dock är integrationen 
är begränsad till centrumområdet och efter järnvägsövergången mot Brunfloviken, se 
figur 29.

L U C K A  4
Analysen är beräknad från gaturummen för Rissnavägen som närmaste gaturum 
mellan luckan och tågstationen. Lucka 4 har god integration med tågstationen 
men integrationen är något begränsad till yttre delar av Brunflo, se figur 30.

50

4

3

Figur 29: Integration i gaturum från lucka 3. Illustration: Författare. Figur 30: Integration i gaturum från lucka 4. Illustration: Författare.
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4.2.13 PLATSANALYS
För att kartlägga de visuella och fysiska barriärer som 
finns mellan tågstationen och luckorna genomfödes en 
platsanalys, se bilaga 1. Platsanalysen stärker grunden 
för framtagning av nya planindikatorer då enbart axial-
mått inte räcker för att öka orienterbarheten enligt punkt 
2.8.

Platsanalysen visar att det finns fler otydliga noder och 
döda gaturum längs färdrutterna från luckorna till tåg-
stationen. Tydliga barriärer var större bilvägar som Cen-
trumvägen samt järnvägen för lucka 1. Färdrutterna för 
luckorna till tågstationen visas enligt figur 31, 32, 33 och 
34.

Jacobs menar att en mix av människor med aktiva funk-
tioner under hela dygnet ökar känslan av trygghet för 
människor (Jacobs, 1961). Trygghet definieras i handbo-
ken Trafik för en attraktiv stad (TRAST) utgiven av Tra-
fikverket för en god planering av städer. Trygghet på-
verkas av individens upplevda risk för olyckor och våld 
,då riskkänsligheten är olika för olika individer (Sveriges 
kommuner och landsting, 2007). 

Många upplever sig otrygga i situationer som oskydda-
de trafikanter vid biltrafik, passager förbi skogsdung-
ar, ungdomsgäng under kväll- och nattetid, terminaler 
och busshållplatser, parkeringar, gång- och cykelvägar, 
gångtunnlar, stora buskage, broar och dålig belysning. 
Gaturum med liv och rörelse samt överskådliga rum 
motverkar känslan av otrygghet, utöver detta förstärks 
tillgängligheten med  fler överskådliga gaturum (Sveri-
ges kommuner och landsting, 2007). Detta registrerades 
även under platsanalysen, se bilaga 1. 
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L U C K A  1
Miljön längs Bäckenvägen upplevdes otrygg där gång- 
och cykelväg ej är separerade och skyltar och målpunk-
ter är få längs med Bäckenvägen. Färdrutten upplevdes 
även ödslig med låg funktionsblandning längs gaturum-
met, se bilaga. Färdruttens längd är 1.75km mellan lucka 
1 till tågstation, se figur 31. Färdruttes längd är längre än 
vad människor är benägna att pendla enligt punkt 2.6 
och upplevs också längre i brist på en koncentration av 
aktiviteter, vilket ger en låg effektivitet på markanvänd-
ningen enligt punkt 2.8.

L U C K A  2
Utbudet av aktiviteter är god längs färdrutten. Där ut-
budet börjar med en hälsocentral med ålderdomshem 
och apotek med närhet till idrottsanläggning för fotboll, 
hockey och bad, samt närhet till dagis och centrumom-
rådet enligt punkt 4.2.5. Postvägen är synlig och Villa-
vägen passeras från Gränsvägen, ett buddistiskt tempel 
fungerar som ett landmärke för Centrumvägen i slutet 
av Gränsvägen, se bilaga. Färdrutterna från lucka 2 till 
tågstationen är 0.9-1.1 km. Längderna på färdrutterna 
varierar mellan 0,9 km och 1.1 km, se figur 32. Vilket 
är på gränsen av vad människor är benägna att pendla 
enligt punkt 2.6.

L U C K A  3
Utbudet av aktiviteter var väldigt begränsad längs färd-
rutten mellan lucka 3 och tågstationen. Färdrutten pas-
serar ett bostadsområde och Villavägen är synlig från 
Gustavägen för att sedan korsas med Centrumvägen 
vidare till tågstationen, se bilaga. Färdrutternas längder 
är 0.91-0.95km från Lucka 3 till tågstation, se figur 33, 
vilket är strax under gränsen av vad människor är benäg-
na att pendla enligt punkt 2.6.

L U C K A  4
Under färdrutten upplevdes otydliga avgränsningar mel-
lan bilvägar och gång- och cykelvägar där bilvägarna 
dominerar med tung trafik som upplevs otryggt. Gatu-
rummen längst färdrutten upplevs isolerad med ödslig 
industri förutom ett fåtal handelsområden när de är akti-
va. Övergången vid bensinstationen upplevs otydlig då  
gångvägen, bilvägen och övergångstället inte är marke-
rade. Röda muren smalnar av vägen vilket gör gångvä-
gen ännu otryggare då den upplevs lång med passeran-
de tungt trafik, se bilaga.

Färdrutternas längder är mellan 0.75-1.11km från Lucka 
4 till tågstation, beroende på om starten är från Rissna-
vägen eller Centrumvägen via Häggdalen, se figur 34 
och 14.

Figur 31: Färdrutt från lucka 1 till tågstationen. Bildkälla: Lantmäteriet. 
(2016). Illustration: Författare.

Figur 32: Färdrutter från lucka 2 till tågstationen. Bildkälla: Lantmäte-
riet. (2016). Illustration: Författare.

Figur 33: Färdrutter från lucka 3 till tågstationen. Bildkälla: Lantmäte-
riet. (2016). Illustration: Författare.

Figur 34: Färdrutter från lucka 4 till tågstationen. Bildkälla: Lantmäte-
riet. (2016). Illustration: Författare.

Färdrutten via Ängevägen längs Gästisvägen är otydlig 
då noderna är flera och upplevs otydliga i brist på skyltar 
och uppenbara passage till Centrumvägen. Bebyggel-
sen längst Villavägen upplevs lummigare då gaturum-
men är tätare och skyltningarna är färre. En asfalterad 
parkering därefter gör vägen otydlig vid färgbutiken då 
vägen mynnar ut, se figur 32, därefter erbjuds fler aktivi-
teter i form av en kiosk och sedan restauranger vid sta-
tionsområdet. Färdrutten via Ängevägen via gång- och 
cykelpassagen mellan Ängevägen och Karlsviksvägen 
upplevs semiprivat då husfasaderna är placerade som 
väggar längs passagen. I slutet av passagen går färdrut-
ten längs Gustavägen vilket upplevs som en fördröjning 
då vägen nästan är dubbel så lång jämfört med fågelvä-
gen, se bilaga 1.
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4.2.14 RESTID
Tidsgränsen för att vilja arbetspendla är enligt punkt 2.5, 
45 min från dörr till dörr, därför har tiden för att pend-
la från luckorna och tågstationen sammanställts i detta 
avsnitt, relationerna där har illustrerats enligt figur 35. 
Uppgifterna är hämtade från Google maps reseplanera-
re för gång-/cykel trafikanter och är uppskattade värden. 
Pendlingentiden mellan luckorna och centrumområdet 
i Brunflo har också sammanställts för att lättare kunna 
överskåda skillnaderna för tillgängligheten av behov en-
ligt punkt 4.2.11.

TÅGSTATIONEN
  Till fots (min):  Cykel (min):

Lucka 1   19   5
Lucka 2   10-11   4
Lucka 3   11    4
Lucka 4   8-14   2-3

CENTRUM

  Till fots (min):  Cykel (min):

Lucka 1   18   6
Lucka 2   10-11   2
Lucka 3   14    3
Lucka 4   17-22   4-5
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Figur 35: Luckorna i relation till tågstationen och centrumområdet. 
Bildkälla: Lantmäteriet. (2016). Illustration: Författare.
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L U C K A  1
Till tågstationen tar det cirka 19 min till fots och cirka 5 
min med cykel längs med färdrutten enligt punkt 4.2.13. 
Till centrum tar det cirka 18 min till fots och med cykel 
6 min från lucka 1, vilket är nästan hälften av den kritiskt 
gränsen för pendlingstiden enligt punkt 2.6 om pend-
lingen sker till fots.

L U C K A  2
Till tågstationen tar det cirka 10-11 min till fots och cir-
ka 4 min med cykel, längst med färdrutten enligt punkt 
4.2.13. Till centrumområdet tar det cirka 10-11 min till 
fots och med cykel cirka 2 min från lucka 2, vilket är näs-
tan 1/4 av den kritiskt gränsen för pendlingstiden enligt 
punkt 2.6 om pendlingen sker till fots.

L U C K A  3
Till tågstationen tar det cirka 11 min till fots och cirka 
4 min med cykel längs med färdrutten från Jacob Äng-
mans väg, enligt punkt 4.2.13. Till centrum tar det cirka 
14 min och med cykel 3 min från lucka 3, vilket är näs-
tan 1/4 av den kritiskt gränsen för pendlingstiden enligt 
punkt 2.6 om pendlingen sker till fots.

L U C K A  4
Till tågstationen tar det cirka 8-14 min till fots och cir-
ka 3 min med cykel längs med färdrutten, enligt punkt 
4.2.13. Till centrum tar det cirka 17-22 min till fots och 
med cykel cirka 5 min från lucka 4, vilket är cirka 1/3 av 
den kritiskt gränsen för pendlingstiden enligt punkt 2.6 
om pendlingen sker till fots. 

Tidsförhållande Lucka 4

Tidsförhållande Lucka 3

Tidsförhållande Lucka 2

Tidsförhållande Lucka 1

4.3 F R A M T I D E N S 
    B R U N F L O   
Luckan som anses bäst lämpad för vidareutveckling kan 
även gynnas eller begränsas av framtida planer i paral-
lella utredningar, därför är det viktigt att ha dessa i be-
aktning under utredningsfasen. 

4.3.1 FÖRBIFART BRUNFLO
Genom Brunflo löper Centrumvägen som är en del av 
E14/E45 parallellt med järnvägen, se figur 14. Enligt 
Dolk är vägrummet brett och diffust med öppna diken 
som minskar intrycket av stadsgata. De många asfaltera-
de ytorna i anslutning till vägen medför att vägrummet 
upplevs glest mellan bebyggelse (Dolk, 2016).

Dolk menar att vägen leder till problem och brister inom 
Brunflo centrum då alla trafikslag har en bristande fram-
komlighet och trafiksäkerhet samt att vägen medför mil-
jöstörningar (Dolk, 2016).

Enligt Trafikverket är vägen vältrafikerad med tung for-
donstrafik med oskyddade trafikanter och utan tydliga 
avgränsningar vilket även stöds av platsanalysen enligt 
4.2.13. Av den anledningen planeras en ny väg för av-
lastning av tung trafik under projektnamnet Förbifart 
Brunflo, se figur 36. Den nya förbifarten planeras öster 
om Brunflo mellan Lockne och Optand där väghastighe-
ten beräknas till 100km/h, med 2-1-körfält med mötes-
separering (Trafikverket, 2016).

Förundersökningen via ett gestaltningsprogram av Dolk 
för Trafikverket redovisar tre förslag för vägkorridoren; 
korridor skogen, korridor dalen öst, Korridor dalen väst. 
Ytterligare presenteras jämförelsealternativet Nollalter-
nativet, där beskrivs av Dolk förväntade situationer om 
en ny väg inte byggs, med trafiksäkerhöjande åtgärder 
för oskyddade trafikanter (Dolk, 2016).

Projektets syfte är att uppnå de transportpolitiska målen 
genom ökad framkomlighet och förbättrad tillgänglig

het på E14/E45 som löper genom Brunflo via Centrum-
vägen samt uppfylla de 16 aktuella miljömålen och de 
arkitekturpolitiska målen för projektet (Dolk, 2016).

Gestaltningsprogrammet arbetar för att vägen ska ef-
tersträva en estetisk tilltalande utformning. Hänsyn tas 
därför till landskapsbild, stadsbild, naturvärden samt 
kulturvärlden. Vägens inre och yttre rum kommer att be-
handlas av frågor som rör t.ex. skyltar, belysningsstolpar, 
vägräcken, stödmurar och bullerskydd (Dolk, 2016).

Gestaltningsprogrammet går under de arkitekturpolitis-
ka målen som fastställdes 1998 av riksdagen med reger-
ingens förslag ”Framtidsformer” (Prop. 1997/98:117). 
Förslaget vill enligt Dolk främja en god arkitektur och 
formgivning efter sex nationella mål (Dolk, 2016).

Förslaget Korridor skogen vann efter en röstning mel-
lan politikerna i kommunalstyrelsen i Östersund (Region 
Jämtland Härjedalen, 2016b). Den nya vägen kommer 
att bli 8,5km lång och beräknas ta emot 5000 fordon 
där 22% av dessa är tung trafik, projektet beräknas dra 
igång tidigast år 2020. Idag tar E14/E45 via Centrum-
vägen emot mer än det dubbla av antalet fordon enligt 
Östersunds-Posten (Lindholm, 2016). 

Korridor Skogen sträcker sig över lucka 4 som idag är ett 
skogslandskap. Här återfinns mestadels granskog och 
där terrängen är högre återfinns öppningar för utblick 
över samhället och Storsjön med Brunfloviken menar 
Trafikverket (Dolk, 2016), se figur 36.
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Förbifart Brunflo

Figur 36: Dragning av Förbifart Brunflo. Bildkälla: Lantmäteriet. (2016). Illustration: Författare.
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L U C K A  1
Förbifart Brunflo med gestaltningsförslaget Korridor 
skogen med en nya motorväg påverkar inte lucka 1, en-
ligt figur 36.

L U C K A  2
Förbifart Brunflo med gestaltningsförslaget Korridor 
skogen med en nya motorväg påverkar inte lucka 2, en-
ligt figur 36 .

L U C K A  3
Förbifart Brunflo med gestaltningsförslaget Korridor 
skogen med en nya motorväg påverkar lucka 3. Då mo-
torvägen kommer angränsa till luckan, enligt figur 36. 
Detta kan medföra framtida effekter då rörelsemönster 
kommer att ändras för fordonstrafik med nya skarpa kan-
ter enligt punkt 4.2.1 .

L U C K A  4
Lucka 4 påverkas av den nya motorvägen genom ge-
staltningsförslaget Korridor skogen. Den genomlöper 
stora delar om luckan och begränsar framtida bebyggel-
semöjligheter.

4.3.2 JÄMTLANDSSTRÅKET 2030
Östersund kommun har ännu inte fastställt de konkreta 
målen för Jämtlandstråket. Viljan är att Jämtlandsstråket 
ska vara nationellt känt med ökad inflyttning och före-
tagsetablering tack vara stråket. Pendlingsturerna ska 
vara tätare och restiderna kortare och kommunalgrän-
serna ska delvis suddas ut och Jämtlandstråket ska fung-
era som en motor hela länet kan nyttja. Möjligheterna 
till integration som en tillväxtfaktor ska tas tillvara på ge-
nom stråket (Region Jämtland Härjedalen, 2016a).

Förslag på konkreta mål till år 2030 är att oövervakade 
järnvägsövergångar ska avskaffas för att stärka säkerhe-
ten och minska restiden. Pendlingstiden ska förkortas 
med 20min mellan Brunflo och Duved inkluderat med 
ett nytt tågstopp i Nälden och turtätheten ska fördubb-
las från fem till tio turer per dag. Befolkningen ska öka 
från 74 000 till 80 000 i Jämtlandsstråket och antalet ar-
betstillfällen samt bostadsbyggande ska öka med cirka 
34 000 till minst 37 000 arbetstillfällen respektive 3000 
nya bostäder i Jämtlandstråket (Region Jämtland Härje-
dalen, 2016a).

L U C K A  1
Målet för befolkningstillväxt kräver fler bostäder vilket 
är den största markanvändningen för lucka 1 idag enligt 
punkt 4.2.5. Kortare restider eftersträvas vilket gör att  
luckan med kortaste restid till och från tågstationen an-
ses mer aktuell för vidareutveckling, vilket lucka 1 inte le-
vererar i jämförelse med de övriga luckorna enligt punkt 
4.2.14.

L U C K A  2
Målet för befolkningstillväxt kräver fler bostäder vilket 
inte existerar på lucka 2 idag enligt punkt 4.2.5. Kortare 
restider eftersträvas vilket lucka 2 erbjuder i jämförelse 
med övriga luckor, då målpunkterna är centrumområdet 
och tågstationen enligt punkt 4.2.14. 

L U C K A  3
Målet för befolkningstillväxt kräver fler bostäder vilket 
inte existerar på lucka 3 idag enligt punkt 4.2.5. Kor-
tare restider eftersträvas vilket lucka 2 erbjuder även då 
fler aktiviteter inte erbjuds efter färdrutten enligt punkt  
4.2.13 och 4.2.14. Integrationen är dock inte god till 
övriga delar av Brunflo förutom tågstationen som mål-
punkt enligt punkt 4.2.12. . 

L U C K A  4
Målet för befolkningstillväxt kräver fler bostäder vilket 
inte existerar på lucka 4 idag enligt punkt 4.2.5. Kortare 
restider eftersträvas vilket lucka 4 till viss del erbjuder 
även då många aktiviteter inte erbjuds efter färdrutten 
enligt punkt 4.2.13 och 4.2.14. Integrationen är dock 
inte god till övriga delar av Brunflo förutom tågstationen 
som målpunkt enligt punkt 4.2.12. 700mN



I detta kapitel sammanställs relevant resultat från kapitel 
4 för att jämföra de fyra luckorna i förhållande mot var-
andra i syftet att främja tågpendligen. Resultatet redovi-
sas för varje lucka genom en SWOT analys.

5.1 S W O T
Genom att tydliggöra luckornas styrkor, svagheter, möj-
ligheter och begräsningar kunde luckorna lättare jämfö-
ras. Strategin för uppfylla målet att främja tågpendligen 
inom Brunflo blev tydligare för gestaltnignsfasen. Då 
luckan som efter planindikatoranalysen, enligt punkt 5.2 
identifierats som bäst lämpad, därefter gestaltades för 
att uppfylla dessa mål i kapitel 7-8. SWOT-analysen är 
baserad på resultaten för luckorna i varje del från kapitel 
4, se även bilaga. 
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KAPITEL 5  - FYRA LUCKOR

5.1.1 LUCKA 1

Styrkor för lucka 1 är dess närhet till vatten, kulturarv,  
och utbildning. Lugna bostadsområden finns att tillgå i 
samt kring luckan, vilket är lämpligt för barnfamiljer. 

Svagheter identifieras som den otrygga miljön på Bäck-
envägen i avsaknad av tydliga avgränsningar, skarpa 
skogskanter och begränsade cykel- och gångvägar. Av-
ståndet att pendla är lång både till tågstationen, centru-
mområdet och hälsovård.

Möjligheter är den oexploaterade mark som ligger när-
mast tågstationen i förhållande till den oexploaterade 
marken på de övriga luckorna. 

Begränsningar är att färdrutten endast har en aktuell 
övergång av järnvägen till tågstationen med hög cykel-
olycksrisk längs med vägarna. Lucka 1 är även till stora 
delar bebyggd vilket gör framtida bebyggelsemöjlighe-
ter begränsade.

5.1.2 LUCKA 2

Styrkor för lucka 2 är dess koppling till fyra högt gradera-
de kulturhistorierika områden och med närhet till en hög 
andel målpunkter i både tid och avstånd. Hög förtätning 
inom färdrutt och god integration, vilket ger en större 
trygghetskänsla med flera publika- och belysta gaturum. 
En hög andel av målpunkter och aktiviteter längst fär-
drutten jämfört med de övriga luckorna, tilltalar även 
unga, barnfamiljer och pensionärer. I jämförelse mot öv-
riga luckor är lucka 2 närmast Grytan, som kommunen 
ansett vara aktuell för vidare utbyggnad av orten. 

Svagheter identifieras som kringliggande skog vilket kan 
göra området isolerat och ödsligt, samt otydliga noder 
och separeringarna i gaturummen för gång- och cykel-
trafikanter längst Centrumvägen. 

Möjligheter finns i Gustabäcken som kan bli en viktig 
tillgång för att stärka luckans koppling till områdets 
egna karaktär och Brunflos karaktär i helhet. Luckan kan 
även stärka kopplingen mellan de kulturrika områdena 
och de närliggande målpunkterna som i sin tur skulle 
stärka Brunflos karaktär längst färdrutten. Det buddis-
tisk templet kan bli ett starkt landmärke för färdrutten 
via Gränsvägen till tågstationen, men behöver förtydli-
gas då det idag bara ser ut som äldre villa. Gångvägen 
ovanför Karlviksvägen är välmarkerad i landskapet men 
saknar tydliga målpunkter. Rekreationsområde finns 
mellan luckan och tågstationen och marken för luckan 
är kommunalägd, vilket underlättar vidareutvecklings-
processen. 

Begränsningar är att området kring färdrutten är väldigt 
bebyggd med privatägda bostäder, vilket kan försvåra 
gestaltning processen vid förtätning.
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5.1.3 LUCKA 3

Styrkor för lucka 3 är dess närhet till tågstationen, kul-
turhistoriska arv och relativt nära till hälsovårdscentral i 
avstånd och tid, vilket till viss del kan tilltala barnfamil-
jer och pensionärer, då avståndet till centrumområdet är 
något avlägset.  

Svagheter identifieras i form av otydlig avgränsningar 
för gång- och cykelvägar längs färdrutten, vilket främst 
gör Centrumvägen otrygg, luckan saknar även en tydlig 
koppling mellan centrumområdet med matvaruhandel. 
Aktiviteterna är få längstfärdrutten då kringliggande om-
råden till största del utgörs av bostadsområden, vilket 
minskar attraktiviteten för lunckan. Förekomsten av tyd-
liga landmärken är få efter färdrutten, vilket gör orienter-
barheten svag vid pendling. 

Möjligheter finns i form av oexploaterade mark ovan-
för tågstationen som med en nya passage skulle kunna  
förkorta pendlingsavståndet avsevärd och där utsikten 
från luckan ner mot Brunflo skulle kunna höja värdet av 
området. 

Begränsningar är om den oexploaterade marken inte 
går att bygga på samt angränsningen till den nya mo-
torvägen för Förbifart Brunflo, som kan medföra negati-
va effekter med skarpa kanter som exempelvis förhöjda 
bullervärden. 

5.1.4 LUCKA 4

Styrkor för lucka 4 är dess närhet till tågstationen i av-
stånd och tid. Där kan färdrutten erbjuda aktiviteter från 
fotbollsarenan och de verksamheter som förekommer 
inom industriområdet.

Svagheter för luckan är bristen samt den otydliga av-
gränsningen från de befintliga gång- och cykelvägarna 
längst bilvägar. Färdrutten är otrygg med få bostadsom-
råden och gaturummet upplevs öde under vissa timmar 
av dygnet med få övergångställen. Avståndet centrum-
området i avstånd, tid och integration är svag vilket gör 
att området varken tilltalar unga, barnfamiljer eller pen-
sionärer att bosätta sig, då det är långt från skola och 
hälsovårdscentral och matvaruhandel.

Möjligheter utgörs av den karaktäristiska Röda muren 
längst färdrutten med få noder vilket gör transportering-
en effektiv i förhållande till tid för tågstationen. Marken 
är idag kommunalägd, vilket underlättar vidareutveck-
lings processen. 

Begränsningar sammanfattas med att det kommer att 
byggas en väg tvärs genom luckan, vilket gör vidare ex-
ploatering av bostadsbebyggelse kraftigt begränsad. 

”Det buddistiska templet kan bli ett starkt land-
märke för färdrutten via Gränsvägen till tågsta-
tionen”



I detta kapitel kommer Informationen från litteraturstu-
dierna och analyserna i kapitel 4 och 5 sammanställas 
för att identifiera påverkande faktorer och deras effekter 
för tillgängligheten mellan luckorna och tågstationen. 
Informationen kommer även att plottas in för tillhörande 
lucka och planindikator, därefter poängsätts dessa för 
att tydliggöra resultatet för den lucka som ska analyseras 
vidare för gestaltning i gestaltnings fasen.

6.1 P Å V E R K A N D E   F A K T O R E R   
O C H   E F F E K T E R
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KAPITEL 6  - VAL AV LUCKA
En effektiv markanvändning innebär en högre koncentrationen av aktiviteter inom gångav-
ståndet från och till stationen. Det innebär att utöver tillgängligheten till tågstationen från 
luckorna måste området integreras med kringliggande stadsdelarna. I ett urbanmorfolo-
giskt angreppsätt har faktorer som påverkar det lokala nätverket inventerats och samman-
fattas i detta avsnitt, enligt punkterna 2.7 och 2.8.

?
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6.1.6 STADSKARAKTÄR

Samhörighet för området till Brunflo är av betydelse. En 
svag koppling till Brunflos karaktär kan medföra att om-
rådet upplevs oattraktivt med lägre taxeringsvärde och 
dålig integration. Koppling till landmärken och kulturarv 
påverkar attraktiviteten för området, vilket påverkar be-
nägenheten för bosättning.

6.1.7 ORIENTERBARHET

Förutsättningarna för att människor att orientera sig mellan luckorna 
och tågstationen påverkar valet att pendling. Det kan vara allt från 
antalet svängar under färdrutten, skyltar, landmärken, noder, siktlinjer, 
vägnätet och stadens utformning och struktur. Orienterbarheten påver-
kar valet av väg vid pendlingen eller färdmedel att föredra. 

6.1.8. SITTPLATSER

6.1.9 AVGRÄNSNINGAR
Hur gaturummen upplevs av pendlaren påverkar områdets attraktivitet 
och benägenheten att arbetspendla via färdrutten till tågstationen. Miljön 
kan upplevas inbjudande eller exkluderande, det kan vara allt från i sta-
dens struktur och utformning från exempelvis höjdskillnader, publika ytor, 
privata ytor och separering av gång- och cykelvägar.

6.1.10 GRÖNOMRÅDEN

Områdets attraktivitet påverkas av frånvaron eller möj-
ligheten till grönområden mellan luckan och tågstatio-
nen. Människors hälsa ökar då fler grönområden erbjuds 
inom eller från ett nära avstånd av bostadsområdet men 
grönområdet kan även upplevas otrygga då de är ödsli-
ga, vilket minskar attraktiviteten av området och männ-
iskors benägenhet för bosättning.

6.1.5 BELYSNING

Ljussättningen främst längst färdrutten mellan 
luckan och tågstationen påverkar valet transport-
medel vid arbetspendling. Dålig belysning längst 
färdrutten kan upplevas otrygg och benägenheten 
att pendla till fots eller via cykel kan minska.

6.1.4 KOLLEKTIVTRAFIK
Antal bilägare och användning av bil ökar då möjligheterna till 
kollektivtrafik minskar, vilket i sin tur ökar utsläpp, buller samt 
trafikbelastning. Förutom turtätheten ska miljön kring busshåll-
platserna upplevas trygg med god belysning och sittplatser 
med närhet till olika funktioner, för att öka attraktiviteten i valet 
av pendling med kollektivtrafik. 

6.1.3 PARKERINGSPLATSER

Möjligheten att parkera cykel och bil vid tågstationen 
påverkar valet av färdmedel vid pendling och valet att 
cykla till tågstationen upplevs attraktivare om fler par-
keringsplatser finns att tillgå. 

6.1.1 AVSTÅND

Det verkliga som det fiktiva avståndet är av bety-
delse, främst mellan lucka och tågstation men även 
till centrumområdet och övriga målpunkter. Antal 
bilägare och valet av bil som transportmedel vid 
arbetspendling minskar då avståndet är kortare. 
Pendlingen via kollektivtrafik upplevs inte självklar 
då avstånden är för stora till hållplatser.

6.1.2 FUNKTIONSBLANDNING

Vilka funktioner som finns att tillgå i närheten av luckan samt mellan luckan och tågstationen, på-
verkar den upplevda attraktiviteten vid arbetspendlingen och därefter benägenheten att pendla 
och resbehovet minskar då markanvändningen är funktionsblandad. Det kan vara allt från bostäder, 
matvaruhandel, lokal service samt under vilka tider på dygnet de erbjuds för ökad trygghet. Områ-
det upplevs attraktivare för fler människor om de är levande istället för öde, vilket i sin tur påverkar 
människors benägenhet att vistas där.

Möjligheten att sätta sig ned påverkar valet av pendling 
till tågstationen. Äldre människor kan uppleva miljön 
otrygg, då det inte finns möjlighet för vila och antalet 
sittplatser påverkar även möjligheten för spontana mö-
ten, vilket gör att området påverkar färdruttens attrakti-
vitet.
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6.2.1 
RESEUNDERLAG OCH URBAN DENSITET

Denna formfaktor utgörs av planindikatorerna: Antal bo-
ende mellan luckan och stationen, Antal arbetsplatser 
mellan luckan och stationen. 

ANTALET BOENDE MELLAN LUCKAN 
OCH STATIONEN:
LUCKA 1: ****
LUCKA 2: ***
LUCKA 3: **
LUCKA 4:  *
Kommentar: Lucka 1 har till ytan störst area av bostads-
områden till tågstationen följt av lucka 2. Fler människor 
påverkas alltså av en vidareutveckling av luckan och den 
urbana miljön längst färdrutten enligt punkt 4.2.13.

ANTAL ARBETSPLATSER MELLAN LUCKAN 
OCH STATIONEN:
LUCKA 1: ***
LUCKA 2: ****
LUCKA 3: *
LUCKA 4:  **
Kommentar: Störst utbud av arbetsplatser finns längst 
färdrutten mellan lucka 2 och tågstationen enligt punkt 
4.2.13.

 Planindikator graderingar:
 Teoretisk validitet ++
 Empirisk validitet ++ 
 Mätbarhet ++
 Relevans för resande ++
 Relevans för stadsutveckling +

6.2.2 
TILLGÄNGLIGHET TILL MÅLPUNKTER

Denna formfaktor utgörs av planindikatorerna: Antal 
målpunkter mellan luckan och stationen, Kortast avstånd 
till viktiga målpunkter. 

ANTALET MÅLPUNKETR MELLAN LUCKAN 
OCH STATIONEN:
LUCKA 1: **
LUCKA 2: ****
LUCKA 3: *
LUCKA 4:  ***
Kommentar: Lucka 2 har störst utbud av målpunkter 
mellan lucka och tågstationen enligt punkt 4.2.11. Vilket 
höjer attraktiviteten för pendlingen från luckan till tåg-
stationen enligt punkt 2.8.

KORTAST AVSTÅND TILL VIKTIGA MÅLPUNKTER:
LUCKA 1: *
LUCKA 2: ****
LUCKA 3: ***
LUCKA 4:  **
Kommentar: Lucka 2 har också kortast avstånd till de 
viktigaste målpunkterna mellan lucka och tågstationen. 
Vilket höjer attraktiviteten då mest grundläggande be-
hoven kan tillgodoses enligt punkt 4.2.11.

 Planindikator graderingar:
 Teoretisk validitet ++
 Empirisk validitet ++ 
 Mätbarhet ++
 Relevans för resande ++
 Relevans för stadsutveckling +

6.2.3 
KOPPLING TILL STADSKÄRNA/CENTRUM

Denna formfaktor utgörs av planindikatorn av faktisk och 
upplevt avstånd till stadskärnan/centrum. 

FAKTISK OCH UPPLEVT AVSTÅND TILL 
STADSKÄRNA/CENTRUM:
LUCKA 1: *
LUCKA 2: ****
LUCKA 3: ***
LUCKA 4:  **
Kommentar: Lucka 2 har störst kontrast mellan den fak-
tiska och den upplevda avståndet till stadskärnan/cen-
trum. Avståndet upplevs inte långt då aktiviteterna som 
erbjuds efter färdrutten är fler enligt punkt 4.2.13.

 Planindikator graderingar:
 Teoretisk validitet ++
 Empirisk validitet ++ 
 Mätbarhet ++
 Relevans för resande ++
 Relevans för stadsutveckling ++

65

6.2 R E S U L T A T   A V   P L A N I N D I K A T O R E R
Indikatorer har identifierats och poängsatts, för att ve-
tenskapligt mäta vilken av de fyra luckorna som skulle 
vidareanalyseras och gestaltas. Barriärer har identifierats 
och förslag på åtgärder presenterats samt vilken funk-
tion som var bäst lämpad för luckan i fråga för ökad till-
gänglighet.

Planindikatorerna har enligt Schylberg delats in i sex 
urbana formfaktorer enligt punkt 2.8, där några har an-
passats i denna undersötning efter luckornas olika rela-
tioner till tågstationen samt övrig element enligt planin-
dikatorernas utformning, se punkt 2.8. Luckorna har för 
varje planindikator fått en rank mellan 1-4 med stjärnor, 
beroende på hur bra de stämmer överens med planin-
dikatorn i fråga. 

Formfaktor

Planindikator

Rank av lucka för planindikator

Gradering för planindikator

T
T
*
+

Ett högre antal stjärnor får den lucka som passar bäst in 
på planindikatorn i förhållande till övriga luckor. Planin-
dikatorerna har olika graderingar av teoretisk validitet, 
empirisk validitet, mätbarhet, relevans för resande och 
relevans för stadsutvecklingen (Schylberg, 2008) vilket 
redovisas för varje indikator i följande del och skiljer sig 
inte mycket från varandra. Ett större antal plus indikerar 
ett högre värde för tillhörande planindikator. 

Graderingarna används för att förstå vikten av varje plan-
indikator, där relevans står för fysiska faktorers beydelse 
för tillgängligheten från luckan till stationen. Teoretisk 
validitet och empirisk validitet står för hur mycket indika-
torn underbyggs av teori eller empiriska studier. 

Mätbarhet står för tillgängligheten till lämpliga analysin-
strument och relevant data (Schylberg, 2008). Ett kom-
mentarsfält har lagt till i slutet av varje planindikator för 
att förstå valet av rankningen för de fyra luckorna. 

Lucka 2 var den som oftast fick högst rankning för varje 
planindikator och anses därför som den viktigaste att vi-
dareutveckla vid förtätning av Brunflo för att främja tåg-
pendlingen till tågstationen. 
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6.2.4 
FUNKTIONSSTRUKTUR I NÄROMRÅDE

6.2.5 
TILLGÄNGLIGHET I GÅNG- OCH CYKEL-
VÄGNÄTET

6.2.6 
STATIONENS INTEGRERADE LÄGE I STA-
DEN

Denna formfaktor utgörs av planindikatorerna: Fördel-
ning av arbetsplatser, bostäder och service mellan luck-
an och tågstationen, Förekomst av, eller förutsättningar 
för att skapa, direkta och lättorienterade stråk. 

FÖRDELNING AV ARBETSPLATSER, BOSTÄDER OCH
MELLAN LUCKAN OCH TÅGSTATIONEN:
LUCKA 1: ***
LUCKA 2: ****
LUCKA 3: *
LUCKA 4:  **
Kommentar: Fördelningen är störst mellan Lucka 2  och 
tågstationen enligt punkt 4.2.5.  

FÖREKOMST AV, ELLER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
ATT SKAPA DIREKTA OCH LÄTTORIENTERADE 
STRÅK:
LUCKA 1: *
LUCKA 2: **
LUCKA 3: ****
LUCKA 4:  ***
Kommentar: Lucka 3 har bäst förutsättning att skapa ett 
direkt stråk till tågstationen genom ett odefinierat områ-
det bakomför villorna på andra sidan av Centrumvägen 
från tågstationen enligt punkt 4.2.1 och punkt 4.2.13.

 Planindikator graderingar:
 Teoretisk validitet +
 Empirisk validitet + 
 Mätbarhet ++
 Relevans för resande +
 Relevans för stadsutveckling +

Denna formfaktor utgörs av planindikatorerna: Gång- 
och cykelvägnätets relativa effektivitet, Den formella 
gångvägnätets relativa effektivitet jämfört med det in-
formella. 

GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄTETS RELATIVA 
EFFEKTIVITET:
LUCKA 1: *
LUCKA 2: ****
LUCKA 3: ***
LUCKA 4:  **
Kommentar: Lucka 2 är den enda lucka med ett helt 
sammankopplat gång- och cykelvägnät till tågstationen. 
Med ett befintligt längre gång- och cykelstråk med färd-
rutten enligt punkt 4.2.2. och punkt 4.2.13. 

EFFEKTIVITETSSKILLNADEN MELLAN DEN FOR-
MELLA GÅNGVÄGNÄTETS OCH DEN INFORMELLA 
I AVSTÅND OCH TID:
LUCKA 1:  **** 
LUCKA 2: *
LUCKA 3: *** 
LUCKA 4:  **
Kommentar: Skulle gång- och cykelvägnätet expande-
ras längs Bäckvägen blir avståndet och tiden effektiva-
re för pendlingen för lucka 1 enligt punkt 4.2.2, punkt 
4.2.13 och punkt 4.2.14. 

 Planindikator graderingar:
 Teoretisk validitet +
 Empirisk validitet + 
 Mätbarhet ++
 Relevans för resande +
 Relevans för stadsutveckling +

Denna formfaktor utgörs av planindikatorn för stationens 
integration i förhållande till viktiga stråk för fotgängare 
och cyklister i förhållande till lucka. 

STATIONENS INTEGRATION I FÖRHÅLLANDE 
MELLAN LUCKA TILL VIKTIGA STRÅK FÖR 
FOTGÄNGARE OCH CYKLISTER: 
LUCKA 1: **
LUCKA 2: ****
LUCKA 3: ***
LUCKA 4:  *
Kommentar: Tågstationen har en bättre integration via 
gaturum mot lucka 2, med gång- och cykelstråk till cen-
trumområdet med viktiga målpunkter enligt punkt 4.2.2, 
punkt 4.2.11 och punkt 4.2.12. 

 Planindikator graderingar:
 Teoretisk validitet +
 Empirisk validitet + 
 Mätbarhet ++
 Relevans för resande +
 Relevans för stadsutveckling +

“The Point of cities is 
multiplicity of choice”

– Jane Jacobs
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2
2

Skarpa kanter

Figur 37: Färdrutten med skarpa kanter och noder. Bildkälla: Lantmäteriet. (2016). Illustration: Författare.

Figur 38: Färdrutten med kulturhistoriska områden, landmärken och busshållplatser. Bildkälla: Lantmäteriet. (2016). Illustration: Författare.

6.3  S L U T S A T S
Planindikatorerna enligt punkt 6.2 ger infor-
mation om vilken lucka som har bäst tillgäng-
lighet till tågstationen. Den urbana miljön 
för luckan och färdrutten bör utformas för att 
förbättra tillgängligheten ytterligare. Detta  
kommer redovisas i denna del för att besvara 
de tre första frågeställningar enligt punkt 1.4.  

Färdrutt
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6.3.3 
LUCKANS FUNKTION
Genom att vara ett funktionblandat område stärks kopp-
lingen till centrumområdet enligt punkt 2.1, samtidigt 
som det stärker tillväxten med nya bostäder enligt punkt 
2.2. Ett funktionsblandat område skulle främja tågpend-
ligen i länet genom att erbjuda fler attraktiva bostäder 
med stor möjlighet för tågpendling med en tydlig färd-
rutt enligt 6.3.2.

6.3.1 
LUCKAN SOM BÄST KAN FRÄMJA TÅG-
PENDLINGEN
För att främja tågpendligen i länet är lucka 2 bäst läm-
pad för vidareutveckling enligt punkt 6.2, attraktiviteten 
till luckan är god med riklig funktionsblandning och när-
het till viktiga målpunkter. 

6.3.2 
BARRIÄRER OCH ÅTGÄRDER AV BARRIÄ-
RER MELLAN LUCKA OCH TÅGSTATIONEN
De barriärer som begränsar framkomligheten till statio-
nen  från lucka 2 är otydliga noderna enligt punkt 4.2.4 
längst färdrutten, otydliga avgränsningar mellan gång- 
och cykelvägar och bilvägarna samt skarpa kanter med 
skog och Centrumvägen som kan medföra otrygghet, se 
figur 37. För att förebygg barriärerna kan det befintliga 
gång- och cykelstråket förlängas, vilket ökar tillgäng-
lighet till centrum via cykelvägar med tryggare urbana 
miljöer längs färdrutten, enligt punkt 4.2.11 och punkt 
4.2.13. 

Åtgärder enligt punkt 6.1 bör användas  för att förbättra 
pendlingen mellan lucka 2 och tågstationen genom att 
bland annat:
- Tydliggöra noderna för smidigare passage. 
- Förtätning av Centrumvägen med bland annat en tyd- 
   ligare björkallé.
- Fler sittplatser längs färdrutten.
- God belysning längs hela färdrutten.
- Närhet till grönområden för rekreation. 
- Säkrare övergångar av bilvägar.
- Förstärkning av  landmärken för lättare orienterbarhet.
- Koppla samman kulturriks områden för att stärka strå-
  ket och Brunflos karaktär samt 
- Närhet till befintliga busshållplatser för lucka 2.
Vart dessa idag finns är utmärkt på karta, se figur 38.



GESTALTANDE FAS
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I detta kapitel redovisas en studie av lucka 2 där visionen 
för det nya området har sammanställts. Gestaltningsför-
slaget är ett resultat av en kvalitativ studie efter visionen 
tillsammans med identifierade nyckelord, referensob-
jekt samt en kompletterande analys av synlighet mellan 
lucka 2 och tågstationen. 

KAPITEL 7  - NYTT OMRÅDE
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7.1  V I S I O N 

För att den nya bebyggelsen ska främja att Brunflos till-
växt och utveckling måste den upplevas attraktiv enligt 
punkt 2.8, därför ligger stor fokus på färdrutten mellan 
det nya området, tågstationen och centrumområdet en-
ligt punkt 1.1. Tätorters centrala delar ska formas genom 
förtätning för att främja tillgängligheten mellan olika 
funktioner med en design för alla, med lugnare gårds-
rum och närhet till aktivitet- och rekreationsområden, 
med ett gränsvärde på 50 meter. Tätorterna ska byggas 
inåt där stråken till kollektivtrafik och service ska tydlig-
göras. För att transportering med cykel ska upplevas att-
raktivare ska även gång- och cykelstråken vara tydligare 
enligt punkt 2.3. 

Stimulerande utemiljö med tillgänglighet för barn- och 
ungdomar sommar såväl som vinter. Utsiktsmöjligheter 
ska tas tillvara på och landmärken och bebyggelse ska 
tydligt kunna särskiljas. Förtätningen ska anpassas efter 
Brunflos karaktär och det nya området ska anpassas till 
den befintliga landskapsbilden och skydda kända och 
okända fornlämningar som kan finnas, där gränsliggan-
de icke störande verksamheter ska integreras med den 
nya bebyggelsen enligt punkt 2.3.  

7.2  N Y C K E L O R D 

Tillgänglighet och attraktivitet är återkommande ord 
under teorin enligt punkt 2 och den utredande fasen, 
därför har de identifierats som två nyckelorden för ge-
staltningsframtagningen. 

TILLGÄNGLIGHET
Gestaltningen ska för luckan och färdrutten upplevas till-
gänglig med åtgärder för de barriärer som finns längs 
färdrutten för att förkorta avståndet. Funktionerna ska 
vara blandade för närhet till fler målpunkter och par-
keringsplatser för cyklar ska finnas lätt tillgängligt för 
smidigare användning av cykel som pendlingsfordon. 
Fler skylar och tydligare noder och landmärken ska öka 
orienterbarheten för gång- och cykeltrafikanter och 
busshållplatser för kollektivtrafiken ska även utökas.  
 
ATTRAKTIVITET
Färdrutten ska koppla samman fler aktiviteter i form av 
målpunkter och kulturhistoriskt viktiga områden, för att 
främja stadskaraktären inom färdrutten. Närhet till rekre-
ation eftersträvas med god belysning, den urbana miljön 
längs med Centrumvägen ska förtätas där björkallén ska 
förtydligas, mer sittplatser längs färdrutten med en se-
parerad gång- och cykelväg från bilvägar för ökad trygg-
hetskänsla.

7.3  R E F E R E N S O B J E K T 

Tre referensobjekt har använts som inspiration för att 
tillgodose Östersund kommuns rekommendationer för 
grupphusbebyggelse där tankesättet ”Design för alla” 
ska genomsyra framtida planer för vidareutveckling av 
bostadsområden. Genom förtätning kommer avståndet 
från lucka 2 till kollektivtrafik och service minska, vilket 
gör cykel till ett attraktivare färdsätt enligt punkt 2.3.  De 
tre referensobjekten är Fiskvägarna på Frösön i Öster-
sund, Västra Roslangs-Näsby och studentbostäder Cam-
pus LTU i Luleå. Referensobjekten valdes av följande 
skäl:

Fiskvägarna på Frösön - Ansågs av Östersund kommun 
vara ett bra exempel på ett lyckat bostadsområdet  (Öst-
ersunds kommun. 2014a).

Västa Roslange-Näsby - Valdes då den var en liknande 
utredning av ett stationssamhälle i Sverige med hjälp av 
planindikatorer i behov av förtätning. Referensobjektet 
hittades på Boverkets hemsida och ansågs intressant för 
utredningen av Brunflo.

Studentbostäder Campus, LTU, Luleå - Var en inspiration 
för hur punkthus kan kombineras med olika bostadsfor-
mer och påträffades under studietiden för författaren.



Östersund kommun anser att Fiskvägarna i Valla på Frö-
sön i Östersund är en bra förebild för grupphusbebyg-
gelse, se figurer 39, 40 och 41, då fler bostäder erbjuds 
per yta jämfört med villabebyggelse för permanentbo-
städer (Östersunds kommun. 2014a). Bostäder med an-
talet 6-16 hus omger en gata med tillhörande rondell, 
bostadsområdet utgörs av en- till två plans hus med till-
hörande tomtarea. 

7.3.1 FISKVÄGARNA

Figur 39: Fiskvägarna. Bildkälla: 
Lantmäteriet.

Figur 41: Bostadshus längs Fiskvägarna. 
Bildkälla: Google Street view.

Figur 40: Bostadshus längs Fiskvägarna. 
Bildkälla: Google Street view
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Östersund
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Roslags Näsby är ett stadsutvecklingsprojekt som Arkitektbyrån White vann åt Täby 
kommun år 2011 [34]. Enligt Boverket visar det fördjupade hållbarhetsprogram 
för västra Roslangs-Näsby hur kollektivtrafiken kan stärkas och klimatpåverkan kan 
minska efter visionen ”Stationssamhälle 3.0” med hjälp av samtida forskning som 
planindikatorer och en etnografisk studie (Boverket, 2014). 

Visionen är att stationen ska återfå den centralitet som gick förlorad under krigsåren, 
grönska och gröna ytor var viktiga värden som bevarades med promenadvänliga 
stråk med närhet till viktiga målpunkter som handel, butiker och service, se figurer 
42, 43 och 44. Den nya bebyggelsen är väl integrerad med fler parkeringsplatser, 
hyresrätter och studentbostäder med ett passande arkitektoniskt uttryck menar 
White (Täby kommun, 2013).

7.3.2 VÄSTRA ROSLANGE-NÄSBY

Figur 44: Visionsbild av torg i Roslange Näs-
by. Fotograf/Illustratör White View

Figur 43: Visionsbild av gata i Roslange 

Näsby. Fotograf/Illustratör White View

Figur 42: Visionsbild av Roslange Näsby. 

Fotograf/Illustratör White View

Täby



Arkitektbyrån Nordmark&Nordmark vann år 2013 tillsammans med 
Lindbäcks en markanvisningstävling anordnad av Akademiska hus. 
Där har punkthus kombinerats med lägre hus erbjuder bostäder i oli-
ka storlekar och skapar tillsammans väldefinierade gårdsrum (Nord-
mark&Nordmark, 2015), se figurer 45 och 46. Lindbäcks bostäders 
moduler med högre lägenhetshus kombinerat med lägre skapar ett 
mer levande område och höjer attraktiviteten menar Akademiska hus 
(Akademiska Hus, 2015). Enligt Luleå tekniska universiet har denna 
typ av studentlägenheter fått namnet ”Småa” och har utvecklats av 
studenter på Luleå tekniska universitet med en bostadsyta från 16 
kvadratmeter (Lidelöw, 2015). 

7.3.3 STUDENTBOSTÄDER CAMPUS LTU,LULEÅ.

77

Figur 45: Punkthus kombinerade med lägre hus. 
Illustratör: Nordmark&Nordmark

Figur 46: Punkthus kombinerade med lägre 
hus. Illustratör: Nordmark&Nordmark

Luleå

”Synligheten sträcker sig långt genom bebyggelsen”
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VGA står för Synlighetsgrafanalys och genomfördes för 
stationsområdet, centrum och lucka 2. Analysen beräk-
nades inte efter topografin utan enbart efter den bebyg-
gelse som har registrerats efter manuell plottning. De 
varmare färgerna i figurerna 47,48,49  och 50 är resulta-
tet av de områden som är mest synlig från flest områden 
inom avgränsningen (Turner, 2004).

Analysen genomfördes för hela den avgränsade ytan 
och visade två ytor med stärkt synlighet från lucka 2 en-
ligt figur 47, dessa stråk utgörs främst av skog och öpp-
na grönområden. 

7.4  S Y N L I G H E T

Figur 47: Synlighetsanalys mellan tågstationen, centrumområdet och lucka 2. Bildkälla: Lantmäteriet. (2016). Illustration: Författare.
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200mN
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Figur 48: Synlighetsanalys mellan tågstationen, centrumområdet och lucka 2 med kvartersstruktur på lucka 2. Bildkälla: Lantmäteriet. (2016). 
Illustration: Författare.

Ett kvarterstruktur plottades in på lucka 2 för att fokusera  
stärkt synligheten mellan tågstationen och centrumom-
rådet, analysen genomfördes därefter för hela området. 

Resultatet av analysen visar att öppna ytor fortfarande är 
synliga och sträcker sig långt genom bebyggelsen från 
luckans centrala del, till tågstationen och stråket mellan 
centrumområdet och tågstationen, vilket visas enligt fi-
gur 48. Topografin visar att den synligaste punkten på 
analysen är placerad på en kulle och därför missvisande 
då synligheten inte är befintlig genom den.
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Figur 50: Synlighetsanalys från tågstationen med kvartersstruktur på lucka 2 mellan tågstationen, centrumområdet och lucka 2. Bildkälla: Lant-
mäteriet. (2016). Illustration: Författare.

Synligheten beräknades från tågstationen med samma 
förutsättningar som för figur 48 och 49. 

Resultatet visar att synligheten  från tågstationen är 
spretig och följer främst gaturummet för Centrumvägen, 
se figur 50.
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Figur 49: Synlighetsanalys från lucka 2 med kvartersstruktur mellan tågstationen, centrumområdet och lucka 2. Bildkälla: Lantmäteriet. (2016). 
Illustration: Författare.

Analysen genomfördes med samma förutsättningar som 
för figur 48, men beräknades utifrån den centrala punk-
ten inom kvartersstrukturen enligt figur 49. 

Resultatet visar att synligheten begränsas till tågstatio-
nen från lucka 2 efter att kvarterstrukturen har placerats, 
men sträcker sig långt genom bebyggelsen mellan tåg-
stationen och centrumområdet till Centrumvägen, se 
figur 49. 
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I detta kapitel redovisas den urbana miljön för det nya 
området, med utformning och placering av ny bebyg-
gelse på området, placering av färdrutt samt hur färd-
rutten förstärks. Betydelsen av nyckelorden tillgänglig-
het och attraktivitet för det nya området har tydliggjorts 
samt bilder av gatusektioner och visionsbilder visar hur 
ett nytt område kan gestaltas, upplevelsen efter färdrut-
ten sammanfattades efter en Personas analys.

KAPITEL 8  - GESTALTNINGS-
               FÖRSLAG
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En blandning av olika bebyggelser har placerats på området för 
lucka 2, som inspirerats av referensobjekten enligt punkt 7.3. Be-
byggelsen är en förlängning från bebyggelsen från Bäckenvägen, 
men även separerad med skog från existerande bebyggelse på 
andra sidan, se figur 55. Strukturen utgörs i gestaltningsförslaget 
av rutnät för tillgänglighet via passage och sikt (Jacobs, 1961), 
se figur 51, vilket även förespråkas enligt referensobjektet enligt 
punkt 7.3.2. Bebyggelsen utgörs främst av bostäder från lägenhe-
ter till radhus för att möta rekommentationerna enligt punkt 2.2, 
se figur 52. Bottenplan för lägenhetsbebyggelsen erbjuder även 
lokaler för företag och handel, vilket skapar ett multifunktionellt 
område med närhet och eget liv inom området enligt punkt 2.3, 
se figur 53. Kvarteren är formade med innergårdar för lugnare och 
tryggare gårdar för rekreation nära till bostäderna. Alla byggnader 
har en tjocklek på 14m och radhusen har egna gårdar och passage 
mellan bebyggelserna skapar framkomlighet för gångtrafikanter 
vilket stärker rekommendationerna enligt punkt 2.3, se figur 54.

8.1  U T F O R M N I N G

Figur 51: Kvarterstruktur(vit) med framkomlighet (orange) Bilden är ej skalenlig.  Illustra-
tion: Författare.

Figur 54: Kvarterstruktur (vit) med innergårdar (grön). Bilden är ej 
skalenlig. Illustration: Författare.

Figur 53: Kvarterstruktur (vit) med funktionsblandning (blå). Bilden är 
ej skalenlig. Illustration: Författare.

Figur 52: Kvarterstruktur (vit) med radhus (gul) och lägenheter (rosa). 
Bilden är ej skalenlig. Illustration: Författare.
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Det nya området har kopplats samman med tågstationen 
och centrumområdet genom en förstärkt färdrutt enligt 
figur 55, då en färdrutt idag inte existerar på platsen. 
Tanken är att minska avståndet mellan det nya området, 
tågstationen och centrumområdet, se figur 56, där foku-
sområdet för förstärkning mellan det nya området och 
tågstationen redovisas enligt figur 55. 

Färdrutten går främst med Gustabäcken och sträcker sig 
från det nya området där det mynnar ut i olika riktningar 
och ner parallellt med Gustabäcken och Ängevägen till 
en skogsområde. I skogsområdet följer färdrutten Gus-
tabäcken och erbjuder en förstärkt väg till centrumom-
rådet. Därefter går färdrutten över Karlsviksvägen med 
en förstärkt övergång genom bebyggelsen längs Villavä-
gen och ner till Centrumvägen till tågstationen, se figur 
14. Hur de olika områdena och Gustabäcken förhåller 
sig längs färdrutten visas enligt figur 55 och 57.

Från det nya området och centrumområdet och tågsta-
tionen sluttar topografin enligt punkt 4.2.9. Avståndet 
från det nya området till tågstationen enligt färdrutten är 
cirka 920m och tiden uppskattas till cirka 7min då topo-
grafin är liknande för färdrutten via Gränsvägen till tåg-
stationen enligt google maps. Avståndet längs färdrut-
ten från det nya området till centrumområdet är på cirka 
700m och tiden uppskattas till cirka 9min enligt google 
maps.

8.1.1 FÖRSTÄRKANDE STRÅK

N

Figur 56: Illustation av stärkt koppling mellan det nya området, tågstationen och centrumområdet. Bilden är ej skalenlig. 
Illustration: Författare.
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Nytt område Tågstationen

Figur 57: Områden samt vattendrag som upplevs efter stärkt färdrutt mellan det nya området och tågstationen. Bilden är 
ej skalenlig. Illustration: Författare.
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Figur 55: Nya byggnader med 
färdrutt och förstärkning av färdrutt. 
Bilden är ej skalenlig. Bildkälla: 
Lantmäteriet. (2016). Illustration: 
Författare.
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Figur 58: Färdrutten från det nya området i förhållande till kulturhis-
toriska områden och tågstationen samt centrumområdet. Bilden är 
ej skalenlig. För teckenförklaring se figur 54 och figur 20. Illustration: 
Författare. 

Genom att förstärka färdrutten enligt figur 58 kan fyra 
av de högst rankade kulturhistoriska områdens upplevas 
och kopplas samman vid pendling. 

Det nya området överlappas av Brunflos centralbygd av 
grad 4 enligt punkt 4.2.6. Efter färdrutten passera Villa-
vägen av grad 3 samt stationssamhället av grad 1 enligt 
punkt 4.2.6. Postvägen kan även kopplas samman om 
färdrutten till centrumområdet förstärks enligt figur 58. 
Detta bidrar med en höjd attraktivitet för det nya om-
rådet med förstärkt karaktär längs färdrutt, enligt punkt 
4.2.10.

8.1.2 
KULTURHISTORISKA OMRÅDEN

De fornlämningar som finns mellan det nya området och 
tågstationen är inte tillgängligt efter färdrutten. Forn-
lämningarna förblir orörda inom skogsområdet enligt 
figur 59. 

I anslutning till det nya området från färdrutten finns 
Brunflo hälsocentral, kontor, dagligvaruhandel och verk-
samheter inom kultur och religion, enligt figur 59. Övri-
ga målpunkter återfinns i gångavstånd utanför färdrut-
ten och det nya området. Färdrutten sträcker sig även i 
slutet av Gästisvägen till Centrumvägen med närhet till 
järnvägsövergången mot Brunfloviken (se figur 16) med 
ytterligare målpunkter, enligt figur 59. 

8.1.3 
MÅLPUNKTER OCH FORNLÄMNINGAR

Fyra nya landmärken enligt figur 60 stärker orienterbar-
heten, enligt punkt 2.8. Viktiga stråk för gång- och cy-
keltrafikanter kan då lättare lokaliseras under färdrutten 
mellan det nya området, tågstationen och centrumområ-
det. Färdrutten har även placerats i förhållande till Gus-
tabäcken, enligt figur 60, som även utgör ett av Brunflos 
starkaste landmärken enligt punkt 4.2.3. Bäcken sträck-
er sig från det nya området genom ett bostadsområde, 
skogsområdet längs färdrutten, se figur 57. Landmärke-
na kan utgöras av högre statyer, utstickande fasader eller 
något annat som utmärker sig i området, men kommer 
inte vidareutredas i detta arbete.

8.1.4 
NYA LANDMÄRKEN

Figur 59: Färdrutten från det nya området i förhållande till områden 
med målpunkter samt fornlämningar (blå stjärna) och tågstationen 
samt centrumområdet. Bilden är ej skalenlig. För teckenförklaring se 
figur 54 och figur 19. Illustration: Författare.

Figur 60: Färdrutten från det nya området i förhållande till områden 
med befintliga landmärken (oranga stjärnor), nya landmärken (gula 
stjärnor) samt Brunflocäken (blå) och tågstationen samt centrumom-
rådet. Bilden är ej skalenlig. För teckenförklaring se figur 54 och figur 
17.  Illustration: Författare.
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Färdrutten sträcker sig främst längs publika samt semi-
privata gaturum enligt figur 61, men korsar Villavägen 
med kringliggande villatomter, som upplevs privata en-
ligt punkt 4.2.7. 

Den är därför viktigt att skapa attraktiv urbana miljön där 
människornas till största del vistas, vilket är de publika 
rummen enligt punkt 4.2.7. Skogsområdet samt gatu-
rummet längs Centrumvägen, enligt figur 55 och 57, är 
de publika rum som påträffas efter färdrutten se figur 61.

8.1.5 
PUBLIKA RUM

De noder som påträffas längs färdrutten enligt figur 62, 
förstärks med tydligare gång- och cykelstråk separerade 
från befintliga bilvägar. Fler skyltar och återkommande 
landmärken, enligt punkt 8.1.4 längs färdrutten skapar 
tydligare noder, enligt punkt 2.8. Färdruttens dragning 
skapar även nya noder som där sittplatser för vila och 
spontana möten erbjuds med god belysning, enligt 
punkt 2.1.

8.1.6 
FÖRSTÄRKNING AV NODER

Flera av de befintliga busshållplatserna går att nå via 
färdrutten enligt figur 63, vilket ökar möjligheten för 
människor att väljer att färdas via kollektivtrafik, enligt 
punkt 2.1. Då färdruttes fokus ligger kring attraktivitet 
och upplevelser stödjer även detta att människor väljer 
att gå till busshållplatser som tågstationen, enligt punkt 
4.2.2.

Attraktiviteten av den urbana miljön kring dessa hållplat-
ser är viktig för att området ska upplevas attraktiv och 
tillgängligt. God belysning, förtätning, funktionsbland-
ning och sittplatser är några av de faktorer som påverkar 
enligt punkt 6.1. 

8.1.7 
KOLLEKTIVTRAFIK

Figur 61: Färdrutten från det nya området i förhållande områden med 
publika gaturum, semi-privata gaturum samt privata rum och tågsta-
tionen samt centrumområdet. Bilden är ej skalenlig. För teckenförkla-
ring se figur 54 och figur 21. Illustration: Författare.

Figur 62: Färdrutten från det nya området i förhållande områden 
med befintliga noder (blå), nya noder (orange) och tågstationen samt 
centrumområdet. Bilden är ej skalenlig. För teckenförklaring se figur 
54. Illustration: Författare.

Figur 63: Färdrutten från det nya området i förhållande områden med 
befintliga busshållplatser (röd) och tågstationen samt centrumområ-
det. Bilden är ej skalenlig. För teckenförklaring se figur 54 . Illustra-
tion: Författare.
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Figur 64: Befintliga bilvägar i jämförelse med nya bilvägar.. Illustration: Författare. 

Gränsvägen och Ängevägen har förlängts för att öka till-
gängligheten till det nya området med en ny genomlö-
pande bilväg. Den nya bilvägen sträcker sig från Åkrevä-
gen till Gustavägen, vilket ökar tillgängligheten mellan 
kringliggande områden, se figur 64. Den existerande 
trafikbelastningen kommer därmed reduceras längs  
Centrumvägen, utöver avlastningen efter Förbifart Brun-
flo, enligt punkt 4.3.1.

8.1.8 NYA BILVÄGAR
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Färdrutten utgörs främst av en ny dragning av ett sepa-
rerat gång- och cykelstråk enligt figur 65. Dragningen 
är en förstärkning av det befintliga gångstråket utöver 
förstärkningen av färdrutten (se figur 55) även binder 
samman den nya området med Gustavägen, Gränsvä-
gen och Centrumområdet via Postvägen och Centrum-
vägen, Vilket stärker tillgängligheten och ökar ortens 
utvecklingsmöjligheter enligt punkt 2.7. 

8.1.9 NYA CYKELVÄGAR

Befintliga bilvägar

Järnväg

Tågstationen

Nya byggnader

Figur 65: Befintliga gång- och cykelvägar  samt befintliga gång- och cykelvägar med nya. Illustration: Författare..
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Brunflo är ett stationssamhälle som på de senaste 150 
åren har expanderat i snabb takt, se figur 10. När järn-
vägen etablerades förflyttades Brunflo centrum och sta-
tionssamhället har separats av bebyggelse på olika sidor 
av järnvägen med Brunfloviken på ena sidan och Brun-
flo centrum på andra, enligt punkt 4.1. En förtätning av 
Brunflo enligt figur 66 skapar fler bostäder då tillväxten 
av befolkningen förväntas öka enligt punkt 2.2. Den nya 
bebyggelsen enligt figur 66 medför fler attraktiva bo-
städer med en förstärkt färdrutt enligt punkt 8.1.1 och 
en ökad tillgänglighet för hela Brunflo. Gaturummets ut-
formning är av stor betydelse för både tillgängligheten 
och attraktiviteten enligt punkt 2.3, där åtgårder enligt 
punkt 6.1 bör tas i beaktning under planeringsproces-
sen, som farthinder och tydliga skyltar vid passage över 
bilvägar samt landmärken på viktiga noder under färd-
rutt, se figur 66. 
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8.2  S T A T I O N S S A M H Ä L L E T   B R U N F L O

8.2.1 
TILLGÄNGLIGHET OCH ATTRAKTIVITET
För att öka tillgängligheten från det nya området till 
tågstationen och centrumområden är färdrutten med 
gång- och cykelvägar separerad från bilvägar för att öka 
känslan av trygghet enligt punkt 2.3 och punkt 4.2.11. 
När tryggheten ökar, ökar även attraktiviteten för att väl-
ja färdrutten som ett alternativt vid arbetspendling.

Belysning är extra viktig på de platser efter färdrutten 
där människor oftast inte vistas under vissa tider av dyg-
net, enligt punkt 4.2.13. Platser som skogsområdet och 
gaturummet längs Centrumvägen har få kringliggande 
bostäder och övriga verksamheter och kan därför upple-
vas otrygga, se figur 57. Byggnaderna på det nya områ-
det varierar från två till fyra våningar enligt figur 67, vil-
ket efter dess topografiska läge enligt punkt 4.2.9 ökar 
attraktiviteten med utsiktsmöjligheter över Brunfloviken 
och blockerar inte utsikten för befintlig bebyggelse. 

Grönområden finns både längs färdrutten enligt figur 
55 och inom den nya bebyggelsen enligt figur 54, vilket 
uppfyller rekomentationerna för den kritiska gränsen för 
avstånd från bostäder till gröna miljöer av 50 m, enligt 
punkt 2.3. Sittplatser längs färdrutten samt efter de nya 
noderna enligt punkt 8.1.6. ökar attraktiviteten och till-
gängligheten för alla människor oberoende av ålder och 
hälsa, vilket eftersträvas med en design som tilltalar alla, 
enligt punkt 2.3. Olika bostadsformer, funktionsbland-
ning och närheten till Brunflo vårdcentral ökar även bo-
sättning, enligt punkt 2.2, vilket är attraktivitetshöjande 
tillsammans med förstärkningen av färdrutten för till-
gängligheten till tågstationen som andra målpunkter.

Figur 67: Höjdskillnader med det nya området och förstärkt färdrutt 
med Gustabäcken. Bilden är ej skalenlig. Illustation: Författare.

Topografi

1 Våningar

2 Våningar

3 Våningar

4 < Våningar

Förstärkt färdrutt

Gustabäcken

Björkallé

Centrumområde

Byggnader

Stationsområdet

Nya landmärken

Grönområde

Nya gång- och cykelvägar

Nya Bilvägar

Gustabäcken

Trygg passage över bilväg

Figur 66: Detaljpaln över det nya området med färdrutter. Bilden är ej skalenlig. Bildkälla: Lantmäteriet. (2016). Illustration: Författare.

N
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8.2.2 GATUSEKTIONER
Fyra förslag för sektioner inom det nya området och 
längs färdrutten redovisas i denna del, se figur 68, där 
den gröna sektionen demonstrerar gaturummet mellan 
radhus och lägenheter med kombinerade radhus. Gatu-
rummet på 37m rymmer både grönområden med gång- 
och cykelvägar samt parkeringar längs båda sidorna av 
en tvåfilig bilväg, enligt figur 69. Den röda sektioner är 
från gaturummet för lägenheter med blandade funktio-
ner på bottenplan. Sektionen har en bredd på 23m och 
erbjuder gång- och cykelvägar samt en tvåfilig bilväg 
med parkeringsplats längs bilvägen.

Längs färdrutten visar den gula sektionen gaturummet 
inom skogsområdet med gång- och cykelväg med be-
lysning och sittplatser. Den rosa sektionen har en bredd 
på 35,5m och omges av järnvägen och grönområden på 
båda sidorna. Avståndet till gång- och cykelvägen från 
järnvägen är 15m med en separering av grönområde till 
Centrumvägen på 3m. Belysning och sittplatser erbjuds 
längs med gång- och cykelvägen. Bredderna för sek-
tionsbilderna är hämtade från Arkitektens handbok (Bo-
din, Hidemark, Stintzing, Andersson & Nyström, 2011). 

Figur 69: Fyra sektion illustationer från figur 65. Illustration: Författare..
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Figur 68: Fyra sektioner. Bilden är ej skalenlig. Bildkälla: Lantmäteriet. (2016). Illustration: Författare..
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Under vinterhalvåret kan snö avlastas längs med de grö-
na områdena samt på viss delar av ytan för parkeringar 
längs med bilvägarna enligt figur 69. 
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8.2.3 VISIONSBILDER

Figur 72: Vision av förstärkning av färdrutt. Illustation: Författare.

Figur 71: Vision av det nya området. Illustation: Författare.

Två visionsbilder presenteras i denna del och är markerade från en 3D karta 
över det nya området med kringliggande byggander, se figur 70. Gång- 
och cykelvägen är tydligt markerade inom området, det känns naturligt att 
färdas via dessa till olika målpunkter i Brunflo. Den urbana miljön inom om-
rådet upplevs attraktiv med ett antal moderna fasader, några verksamheter 
på bottenvåningarna och ett flertal rekreationsområden, se figur 71. Det 
finns flertalet övergångställen på bilvägarna inom området, med farthinder 
och trafikljus för trygga övergångar, tryggheten förstärks även med se pare-
rade gång- och cykelvägarna med björkalléer, se figur 72.

God belysning och fler sittplatser finns längst med gaturummen för ökad 
komfort och trivsel. En björkallén tillsammans med god belysning, fler sitt-
platser, trygga övergångställen och separeringen av gång- och cykelvägen 
är faktorer som förstärker dragningen av den nya färdrutten, se figur 71. 

Figur 70: 3D modell av området och kringliggade byggnader på satelitbild. Bildkälla: 
Lantmäteriet. (2016).   Illustation: Författare.



8.3  L I S A  -   D E N   S P O N T A N A   P E N D L A R E N 

Lisa hyr en två inom det nya området 
med studerar på mittuniversitetet inne 
i Östersund. Hon tar enkelt sin cykel 
från ett cykelställ på innergården. Smi-
digt tänker Lisa!

Det känns tryggt att cykla för vägen är så 
separerad tänker Lisa. Hon saktar ner vid 
övergången vid Ängevägen men brukar 
inte trycka på stoppljuset om bilarna är 
långt bort. Vägbulorna brukar ändå sakta 
ner bilarna tycker Lisa.
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8.4  P E T E R   -   V A R D A G S P E N D L A R E N

Lisa kommer direkt till cykelvägen och 
njuter av rörelsen av andra människor 
på gatan. Nu börjar nedförsbacken och 
cykeln far fort fram längst med Gus-
tabäcken. 

Full fart igen genom skogen och Lisa 
vet att hon ska fortsätta på vägen ge-
nom skogen för om hon svängen till 
höger kommer hon ju till centrumom-
rådet, det vet Lisa för hon brukar ofta 
cykla dit. 

Hon saktar ner ytterligare mot Karlsviksvägen men känner 
sig fortfarande trygg då även denna övergång har stoppljus 
och vägbulor. Skönt att det blåser lite här i skogen tänker 
Lisa och ljudet från Gustabäcken är rogivande.

Väl på cykeln får Lisa trampa lite för nu är ju vä-
gen rak. Men den känns trygg med belysning 
och den tydliga separeringen av biltrafiken. 
Från denna vägsträcka kan Lisa med lätthet se 
om hon missar tåget eller inte till Östersund. 
Lisa är inte ens svettig när hon parkerar cykeln 
vid ett av Brunflo stationens cykelparkeringar.

Nu är det full fart. Klockan har hunnit 
blivit 7.20 och Peter börjar vandra ner 
genom skogen. När han går förbi kors-
ningen i skogen mot centrumområdet 
tänker Peter att han måste köpa mjölk 
på hemvägen efter arbetet.

Peter och han familj har äntligen köpt 
ett eget hus. Ett radhus längst upp i 
det nya området. Klockan är 7.00 på 
morgonen och Peter tar med sig sitt 
3 åriga barn Alvin och börjar vandra 
längs gångvägen. 

Det brukar ta ungefär 5min att gå till för-
skolan för Peter. Men med Alvin tar det 
nästan det dubbla, för Peter vill visa Alvin 
hur viktigt det är att trycka på stoppknap-
parna och gå över vägen på det mest 
säkraste sättet.

Luften längst Gustabäcken och kring-
liggande grönområde känns frisk tyck-
er Peter. Belysningen får Peter att kän-
na sig trygg när morgonen är mörk, 
vilket den ofta är. Väl framme vid för-
skolan tar det några extra minuter att 
vinka av Alvin.

Bilarna har saktat ner vid vägbulorna 
över Karlsviksvägen och Peter passar 
på att gå över vägen utan att trycka på 
stoppknappen. Här går det undan tän-
ker Peter.

Peter ser spåret från vägen vilket gör det lätt 
att uppfatta när tåget kommer. Väl framme vid 
tågstationen vilar Peter fötterna vid ännu en 
annan bänk i väntan på tåget mot arbetet i 
Östersund.

”Jag rör gärna på mig men det 
ska vara ekonomiskt och 

tidseffektivt att komma till 
universitetet”

”Mitt liv är ett enda pend-
lande fram och tillbaka”
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Hon bromsar lite lätt när hon åker ner genom Villavä-
gen. Det brukar ju inte komma trafik med Skylten om 
lekande barn har varnat henne för att vara försiktig.

Vid Centrumvägen stannar Lisa med cykeln. Hon brukar här trycka på knappen 
för stoppljuset och går sedan över vägen. Tungtrafiken går inte längre här efter 
den nya dragningen av E14. Men bilar finns det ändå gott om tänker Lisa. 

När Peter passerar Villavägen tänker han på hur fina 
hus det finns här i Brunflo. Han är stolt över att bo här 
och det känns kul att varje dag få uppleva Brunflo på 
vägen till arbetet.

Han trycker på stoppknappen och går sedan över Centrumvä-
gen. Men märker att skosnöret har gått upp. Tur att det finns 
gott och belysning och bänkar efter gångvägen tänker Peter och 
sätter sig för att knyta sin sko.

Landmärket på andra sidan vägen av Centrum-
vägen gör det lätt för Peter att veta hur långt 
han har kvar att gå. Det känns inte lika stressigt 
då tänker Peter. 



99 100

8.5  S L U T S A T S

Planindikatorerna enligt punkt 6.1 gav information om 
att lucka 2 är det bäst lämpade området att vidareut-
veckla för att främja tillgängligheten till tågstationen. 
Även hur den urbana miljön för luckan och färdrutten 
bör utformas för att ytligare förbättra tillgängligheten 
med attraktivitet har redovisats i denna del för att be-
svara den sista frågeställningen enligt punkt 1.4.4. Då 
resultaten för en god pendling i stationssamhällen är 
generella  har de sammanfattats enligt punkt 8.5.2 för 
liknande utredningar och besvarar huvudfrågan enligt 
punkt 4.1.

För att bidra med ett hållbart urbant stationssamhälle 
enligt punkt 1.4 har den nya luckan gestaltats med lugna 
innergårdar och varierade bostadsformer från lägenhet 
till radhus, enligt punkt 8.1. Detta uppfyller målen för 
Jämtlandsstråkets vision samt Boverkets Vision 2025 en-
ligt punkt 2. Med varierade funktioner och ett förstärk 
stråk mellan det nya området och tågstationen ökar till-
gängligheten mellan dessa och även centrumområdet 
enligt punkt 8.1.1. Nya landmärken tillsammans med 
befintliga ökar orienterbarheten med förstärkta noder 
och nya gång- och cykelvägar med säkrare passage över 
bilvägar för ökad trygghet. Tryggheten har även för-
stärkts genom fler sittplatser och god belysning längs 
färdrutten. Kulturhistoriska områden och målpunkter 
finns i gångavstånd från det nya området vilket uppfyller 
kraven enligt punkt 2.5, vilket är faktorer som kommer 
göra färdrutten snabb, bekväm och upplevelserik för 
ökad tillgänglighet och attraktivitet.

8.6  R E K O M M E N D A T I O N E R
Dagvattenutredning

Dagvattenhanteringen med fokus på regnvatten bör un-
dersökas. Vattnets flöde kan påverkas av det nya områ-
det och vilka förutsättningar området har, det är av stor 
vikt både för den urbana miljön, men även för hållbarhe-
ten enligt punkt 2.1. 

Trygghetsutredning

På detaljnivå bör även antalet gatubelysning och sitt-
platser efter färdrutten undersökas. En utredning hur 
människor i Brunflo upplever trygghet rekommenderas, 
då deras erfarenhet kan ge yttligare information om bar-
riärer längs färdrutten. 

Klimatutredning

Hur klimatet påverkar området kan påverkar gestalt-
ningsen av området med urbana miljöer från grönska till 
materialval för byggnader och deras fasader. En klima-
tanalys kan också ge information om tekniska lösningar 
som kan stärka hållbarhets aspekterna, enligt punkt 2.1.

Arbetet har bidragit med ökad tågpendling i stations-
samhället Brunflo genom att besvara huvusfrågeställ-
ningen, enligt punkt 4.1. Där kombinerade metoder har 
använts för att jämföra fyra olika områden i Brunflo med 
planindikatorer. Att jämföra fyra olika områden krävde att 
planindikatorerna anpassades utifrån frågeställningarna 
för generell tätortsutveckling och förbättrad tillgäng-
lighet och kan därför användas för liknade utredning-
ar. Planindikatorerna mäter vikten av avstånd till vikti-
ga målpunkter, stråkens betydelse, funktionsblandning 
och deras förutsättningar från de olika luckorna, vilket 
är unikt för arbetet. Liknande utredningar bör ta hänsyn 
till att styrka de identifierade nyckelorden tillgänglighet 
och attraktivitet för att öka pendligen från områden till 
tågstationen. 

Gestaltningen för området är baserat på resultaten från 
de kombinerade metoderna och kan appliceras för an-
dra stationssamhällen där olika områden behöver jämfö-
ras för vidareutveckling. Där de kombinerade metoder-
na även ger faktorer som begränsar framkomligheten 
och hur de bör åtgärdas.

Tågpendligenen ökar då fler människor är benägna att 
vilja pendla, vilket gestaltningsförslaget bidrar till med 
en attraktiv miljö där fler människor kan bosätta sig med 
närhet till fler målpunkter. Området ligger nära till både 
tågstationen som centrumområdet och genom en ny fär-
drutt där förstärkningen ligger mellan tågstationen och 

För att genomföra projektet bör ytligare utredningar ge-
nomföras då arbetet främst har bidragit med information 
om vilken lucka som är bäst lämpad för vidareutveckling 
och inte gestaltning på detaljerad nivå.

Gestaltningsutredning

För att stärka områdets karaktär kan utformningen av de 
nya byggnaderna och de nya landmärkena även influeras 
av Brunflo centralbygd enligt punkt 4.2.6, Gustabäcken 
eller något annat som gör området unikt förutom forn-
lämningar som idag inte är synligt för blotta ögat.

Geoteknisk utredning

Geotekniska undersökningar bör genomföras för områ-
det på lucka 2, då Brunflo har ett stort arv av fornläm-
ningar enligt punkt 4.1. 

Trafikutredning
En trafikundersökning är också av intresse, som hur bil-
vägarna ska överbryggas för en säkrare passage längs 
färdrutten med statistik av trafikflöde idag och efter att 
de nya vägarna har etablerats. En space-syntax analys 
rekommenderas då arbetet har utgått från denna enligt 
punkt 4.2.12. Attraktiviteten av området kan påverkas 
av hur trafikflödet utvecklas efter dessa nya vägar och  
gång- och cykelvägen kan även påverka områdets att-
raktivitet, om den vidareutvecklas med förstärkning till 
kringliggande områden i Brunflo. Fler gång- och cykel-
vägar kan knyta samman områden i Brunflo från Åkrevä-
gen till Gustavägen, vilket kan vara värt att vidare utre-
das.

8.5.1 
DEN NYA URBANA MILJÖN

8.5.2 
LÄRDOM FÖR LIKNANDE UTREDNINGAR

det nya området ska människor benägenhet till pendling 
öka, vilket stärks i teorin i kapitel 2 om attraktivitet och 
tillgänglighet. 

Attraktiviteten som ökar med god urban miljö där 
människor känner sig trygga, kan förstärkas med bra 
belysning, fler sittplatser, parkeringsplatser, god sikt, 
tydliga avgränsningar från bilvägar, närhet till grönom-
råden, skyltar och landmärken för ökad orienterbarhet 
och koppling till stationssamhälles karaktär, antingen 
inom området eller längs med färdrutten. Dessa faktorer 
som även kan även vara relevana vid gestaltning av lik-
nande utredningar för områden i stationssamhällen där 
tågpendligen ska förstärkas. 
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I denna del diskuteras olika områden under arbetets 
gång från de metoder som valdes i början till resultatet 
i slutet av arbetet.

METODER
Ett flertal analyser har genomförts för Brunflo under ar-
betet, i stora drag efter tolkning av de metoder som val-
des enligt punkt 3.1, resultatet har därför formats efter 
dessa och de planindikatorer som valdes enligt punkt 
6.2. Hade däremot andra analyser genomförts eller 
planindikatorerna anpassats på något annat sätt skulle 
resultatet eventuellt kunnat se annorlunda ut. Planindi-
katorerna har i arbetet anpassats efter de fyra under-
sökta luckorna och har graderats därefter, för att kunna 
mäta olikheterna mellan dessa, resultatet i detta arbete 
bör därför ses som ett förslag efter de ramar och analy-
ser som genomförts och inte exakt fakta.  

Metoderna ”Realistisk byanalys” och ”Staden som men-
tal karta” valdes och användes, där dessa två fungerade 
som ett kompletterande inslag för varandra. Redan ti-
digt insågs Brunflo har starka historiska anknytningar, då 
metoderna liknande varandra till viss del kunde ”Realis-
tisk byanalys” ge den historiska betydelsen, en viktig roll 
i arbetet som annars enbart ”Staden som mental karta” 
inte skulle ha medfört. Behovsanalysen användes först 
och främst som ett sätt för att förstå vart människor söker 
sig i de urbana miljöerna, men även för att kartlägga de 
mest väsentliga målpunkterna, se punkt 4.2.11. I efter-
hand upplevdes metoden lite överflödig, då resultatet 
troligtvis inte hade påverkats om analysen hade varit 
med eller inte. Teorin stärkte redan att centrumområden 
med vitala målpunkter är viktiga för att miljön ska upp-
fattas attraktiv. Personas användes däremot mest som 
en metod för att genom bildlig presentationsteknik, för-

klara hur den urbana miljön kommer att påverka en van-
lig människa i vardagen. Även denna metod upplevs lite 
överflödig men valdes för att den kunde ge ett roligare 
inslag och därmed skapa intresse, när resultatet skulle 
redovisas.

Då flera metoder under den utredande fasen genom-
fördes parallellt med varandra, var det svårt att skapa 
en passande struktur i rapporten. Platsanalysen är ett 
exempel på en analys som refererades till i ett flertal oli-
ka analyser, den kunde därför inte presenteras tidigare, 
då andra grundläggande information av området var 
tvungen att förtydligas innan den presenterades. Bilder-
na från platsanalysen finns tillgänglig i bilagor, men hade 
kunnat ge läsaren en bättre uppfattning av området om 
de hade presenterats i den utredande fasen. Problemen 
var dock att bilderna var så många med deras tillhöran-
de kartor och noteringar, att det upplevdes som dist-
raherande och avstyrande från den röda tråden i den 
utredande fasen, därför valdes den att placeras i bilagor.

NODER
Brunflo är en liten tätort och har därför inte så många 
noder i vanliga mått mätt. Därför har fler noder än nor-
malt registrerats, då trafikerade korsningar för biltrafik 
och gång- och cykeltrafikanter har inkluderats i studien.   

TEORI
Då arbetet är ett fortsättningsarbete av Jämtlandsstrå-
ket, har underlaget varit väldigt stort och omfattande 
med tidigare gjorda analyser. Definieringen av arbetets 
avgränsningar upplevdes mycket krävande då materialet 
som fanns tillgängligt, var så pass brett och tidskrävan-
de att bearbeta. Tiden begränsade att liknande forsk-
ningsprojekt kunde studeras, vilket skulle ha medfört ny 

relevant information till valet av lucka. Med ny relevant 
information syftas det speciellt på globala vetenskapliga 
utredningar av liknande karaktär, som den för stations-
samhället Brunflo. 

Informationen som fanns att tillgå tillsammans med 
kompletterande material medförde därför att ämnet 
blev väldigt Brunflofokuserat. Hur arbetet ska kunna 
appliceras för liknande utredningar begränsades därför. 
Om fler referenser för utredningar utanför Brunflo hade 
använts, kanske resultatet eventuellt hade kunnat vink-
lats för att anpassas till en globalare publik.  Problemet 
var att arbetet snabbt blev för stort för att motsvara 30 
högskolepoäng, därför begränsades teorin av den an-
ledningen då metoderna med tillhörande analyser som 
valdes, krävde stora tidsresurser enda fram till slutdatu-
met för arbetet. 

GESTALTNINGSFÖRSLAGET
Gestaltningens utformning är ett förslag för att uppfylla 
de krav och riktlinjer som föreligger enligt punkt 2 till-
sammans med de tre referensobjekten enligt punkt 7.3. 
Gestaltningen kan därför formas på andra sätt och ändå 
uppfylla dessa krav och riktlinjer. Bebyggelsestrukturerna 
som presenterats för exempelvis figurerna 51-54 var till 
en början skalenliga men efter närmare eftertanke rubr-
icerades dessa om, då avstånden mellan husen i form av 
innergårdarna ansågs vara korta och säkerhetsaspekter 
som brandsäkerhetsavstånd inte hade tagits i beaktning.

Parkeringsplatser ansågs som en viktig faktor för ökad 
tillgänglig till och från tågstationen, vart dessa parke-
ringar bör utplaceras har inte tagits upp i gestaltnings-
förslaget, då detta bör undersökas ytterligare på en mer 
detaljerad nivå. Parkeringsplatser kan kombineras i den 

nya bebyggelsen eller placeras intill den nya bebyggels-
en utmed kanterna efter luckan, detta har dock inte dis-
kuterats i förslaget på kapitel 8.  

En fråga som uppkom under examensredovisningen för 
arbetet var varför inte olika luckor kombinerades vid ge-
staltningen av området. Då arbetet hade begränsats till 
att jämföra de olika luckorna i förhållande till varandra 
och tågstationen, blev det svårt att motivera vilka luckor 
som i sådana fall borde ha gestaltats tillsammans vid en 
presentation av lösningsförslag. Att undersöka en kom-
bination av olika luckor var alltså inte syftet med arbetet. 
Kanske hade det kunnat bidra till ett bättre förslag för att 
främja tågpendligen i Brunflo, men detta skulle kräva en 
ytterligare utredning enbart för den frågan.

RESULTAT 
Några av luckorna hade kanske inte behövt varit med 
i analysen från första början, om inte det varit för att 
beställaren, Östersund kommun rekommenderade och 
önskade detta. Litteraturstudien avslöjade redan tidigt 
att en ny dragning av en förbifart till Brunflo ockuperar 
lucka 4. I rapporten från Jämtlandstråket stod även att 
området för lucka 1 kanske inte är av intresse, då den 
redan anses bebyggd till stora delar. Anledningen till att 
dessa ändå valdes att undersökas utifrån fler aspekter, 
var för att det skulle kunna ge Östersund kommun in-
formation värdet av att vidareutveckla områdena i för-
hållande till varandra, och inte enbart från synpunkter 
och framtida planer.  Hade däremot bara lucka 2 och 3 
undersökts i detta arbete, kanske mer resurser i form av 
tid funnits åt att knyta en mer global teori till forsknings-
frågorna vilket skulle kunna ha påverkat resultatet. 

102

8.7  D I S K U S S I O N
För att besvara frågeställningarna i arbetet har två slut-
satser placerats i slutet av den utredande fasen och ge-
staltnings fasen. Det gjordes för att läsaren lätt skulle 
kunna följa resultaten av analyserna och förstå varför 
vissa beslut fattades innan den gestaltande fasen bör-
jade. Den utredande fasen besvarade vilken lucka av de 
fyra som skulle vidareutvecklas utifrån sammanställning-
en genom planindikatorer. Där analyserna även kunde 
ge svar på vilka faktorer som upplevs som barriärer till 
tågstationen samt hur dessa kan överbryggas, efter av-
snittet om påverkande faktorer och effekter, se punkt 
6.1. Teorin gav information om vilken funktion på luckan 
som bäst skulle främja tågpendligen. Därefter besvara-
des hur den urbana miljön bör gestaltas genom gestalt-
ningsförslaget. Informationen från teorin, resultaten av 
analyserna och genom inspiration från referensobjekt, 
skulle kunna ha ge ett förslag på hur området på luckan 
kunde formas på ett hållbart sätt för givna visionsmål.

Huvudfrågan för hela arbetet var ”Hur kan olika områ-
den prioriteras för att stärka tågpendling generellt ge-
nom tätortsutveckling och förbättrad tillgänglighet i sta-
tionssamhället Brunflo?”. Denna har besvarats genom 
hela arbetet och förtydligats enligt punkt 8.5.2. Olika 
områden har prioriterats genom en grundlig informa-
tionsinsamling för varje lucka i relation till tågstationen. 
Dessa har genomförts genom teorin och kompletteran-
de resultat från analyser. Därefter kunde informationen 
sammanställas genom en SWOT-analys för att sedan 
rankas genom modifierade planindikatorer, för att kunna 
prioritera olika områden i fråga. 
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BILAGA 1: B I L D E R   O C H   N O T E R I N G A R   F R Å N  P L A T S A N A L Y S

Största vägen från Lucka 1 till tågstationen. Avståndet cirka 1.75km. Efter färdrutten kommer först villaområden och 
mycket skog efter Bäckenvägen. Miljön upplevs otrygg där gång- och cykelväg ej är separerade och många barn 
observerades färda samt leka på bilvägen. Övergång med bommar och funktioner efter vägen var en färgbutik, en 
kiosk samt restauranger vid stationsområdet.

L U C K A   1 :   F Ä R D R U T T 

BILD 1: Trevligt grönområde mellan villaområden.

BILD 2: Passage mellan grönområde och villaområde.

BILD 3: Stora asfalterade vägar mellan bebyggelse. Ing-
en gång- cykelväg.

BILD 4: Bilar och cyklister på Bäckvägen utan egna väg-
ar. Otryggt.

BILD 5: Sidoväg från Bäckvägen med bensinstationen 
som landmärke. Otrygg övergång till stationen.

BILD 6: Sträcka på 0.63km längs Bäckvägen till korsning 
på marmorvägen där cykel-och gångväg börjar.

BILD 7: Öppen yta med övergångställen mellan kors-
ningen  Mariebyvägen/Bäckvägen och järnvägsöver-
gången till E14/E45.

BILD 8: Miljön längs E14/E45. Otydligt vart man ska gå 
med  övergång, gångväg, stora asfaltsytor.

BILD 9. Cykelparkeringar finns men upplevs otryggt att 
lämna av dessa här då fasaden på byggnaderna är van-
daliserade. Det upplevs därför som att stationen är oö-
vervakad större delar av dygnet. 

N O T E R I N G A R :

1
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Största vägarna från lucka 2 till stationen. Avstånden variierar mellan cirka 0.9-1.1 km. Rutten börjar för färdrutt 1 vid 
ett hälsocentral med närhet till idrottsanlägning för fotboll, hockey och bad. Apotek och ålderomshem. Passerar ett 
dagis och sedan bebyggelser på Postvägen och därefter lite lummigare bebyggelse längs Villavägen. Thailpavel-
jongen fungerar som ett landmärke för E14/E45 (Centrumvägen). Asfaltsparkeing gör vägen otydlig vid färgbutiken. 
Därefter finns en kiosk och restauranger vid stationsområdet. 

BILD 1: Start vid kraftstation på Gränsvägen. Toppen av 
en backe. Området upplevs trevligt och lugnt.

BILD 2: Parkeringsplats för hälsocentral och villaområde 
på varsin sida om Gränsvägen.

BILD 3: Korsning vid Postvägen. otydlig väg till centrum. 

BILD 4: Korsning Villavägen. Mycket grönt och otydligt 
stråk till centrumområdet.

BILD 5: Thaitemplet (Gamla läkarvillan) i centrum som 
riktmärke från Gränsvägen till Centrumvägen.

BILD 6: Otydligt vart man ska gå med övergång, gång-
väg och stora asfaltsytor.

BILD 7: Avgränsning existerar på vänster sida av vägen 
utan belysning. Cykelväg finns inte. En kiosk finns efter 
vägen fast på höger sida av vägen utan tydlig övergång 
för gångtrafikanter.

BILD 8: Tågstationen syns som ett landmärke, finns dock 
ingen tydlig övergång från trottoarsidan till tågstatio-
nen. Restauranger erbjuds på båda sidorna av vägen.

BILD 9: Cykelparkeringar finns men upplevs otryggt att 
lämna av dessa här då fasaden på byggnaderna är van-
daliserade. Det upplevs därför som att stationen är oö-
vervakad större delar av dygnet. 

L U C K A   2 :   F Ä R D R U T T E R N O T E R I N G A R , L U C K A   2 ;   
F Ä R D R U T T  1 :

2
FÄRDRUTT 1 
(0,9Km)

FÄRDRUTT 2 
(0,95Km)

FÄRDRUTT 3 
(1,1Km)



4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Bild 10: En förhöjd trottoar finns på vägen utan belys-
ning på denna sida för gångtrafikanter. Cykelväg finns 
inte. En kiosk finns efter vägen fast på höger sida av vä-
gen utan tydlig övergång. 

Bild 11: Tågstationen syns som ett landmärke, finns dock 
ingen tydlig övergång från trottoarsidan till tågstationen. 
Restauranger erbjuds på båda sidorna av vägen.

Bild 12: Cykelparkeringar finns men det upplevs otryggt 
att lämna av dessa då fasaden på byggnaderna är van-
daliserade. Det upplevs därför som att stationen är oö-
vervakad större delar av dygnet. 

N O T E R I N G A R 
L U C K A   2 ;   F Ä R D R U T T  2 :

Bild 1: Parkeringar och otydlig väg.

Bild 2: Inte några avgränsningar för olika trafikanter.

Bild 3: Trång väg, då många parkerar bilar här. Upplevs 
avsides, men fönster mot vägen från bebyggelsen upp-
levs betryggande.

Bild 4: Otydligt vilken väg man ska ta för att snabbast 
komma till tågstationen. Trevligt grönområde.

Bild 5: Upplevs avsides med skogskant. Lite otryggare-
miljö men belysning finns och närhet till bostäder.

Bild 6: Trevlig övergång av Gustabäcken. Vägen upplevs 
som en oövervakad barriär.

Bild 7: Vägen upplevs ogenomtänkt. Smal då bilar före-
kommer och otydliga avgränsningar för gång- och cy-
keltrafikanter. 

Bild 8: Stor asfaltsyta av parkering för färgföretag där 
vägen upplevs mynna ut. Otydligt vart man naturligt ska 
färdas.

Bild 9: Otydliga avgränsningar vid Centrumvägen. Mil-
jön upplevs otrygg och vilseledande.

1.

2.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Bild 10: Tågstationen syns som ett landmärke, finns dock 
ingen tydlig övergång från trottoarsidan till tågstationen. 
Restauranger erbjuds på båda sidorna av vägen.

Bild 11: Cykelparkeringar finns men det upplevs otryggt 
att lämna av dessa då fasaden på byggnaderna är van-
daliserade. Det upplevs därför som att stationen är oö-
vervakad större delar av dygnet. 

N O T E R I N G A R 
L U C K A   2 ;   F Ä R D R U T T  3 :

Bild 1: Öppet åkerlandskap med elcentral i slutet av vä-
gen.

Bild 2: Gångväg med hälsocentral, förskola och ålder-
domshem ner mot Ängevägen.

Bild 3: Enkel bilväg med trottoarer på sidorna. Finns inte 
någon cykelväg och det är inte tydligt vart man ska gå.

Bild 4: Gångvägen förgrenas med andra gångvägar och 
i brist av skyltar blir vägen otydlig för vidare passage.

Bild 5: Gångvägen upplevs lång med tvåplanslägenhe-
ter och parkeringshus på vardera sida. Upplevs ganska 
tryggt då residenter har uppsyn över gångvägen. Det 
finns inte någon separering för cykeltrafikanter.

Bild 6: Öde område som upplevs smutsigt och otryggt 
vid mörker tider av dygnet, även fast den är centralt.

Bild 7: Otydliga avgränsningar för trafikanter. Det hörs 
att man är nära Centrumvägen, men det syns inte alls.

Bild 8: Öppet område där korsningen till Centrumvägen 
är tydlig. Trottoar utan cykelväg.

Bild 9: En förhöjd trottoar finns på vägen utan belysning 
på denna sida för gångtrafikanter. Cykelväg finns inte. 
En kiosk finns efter vägen fast på höger sida av vägen 
utan tydlig övergång. 

1.

2.

3.
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Färdrutterna mellan lucka 3 och tågstationer är via Gustavägen eller genom Villaområdet via Jacob Ängmans väg, 
Färdrutt 1 har en sträcka på cirka 0.95 km och färdrutt 2 på 0.91km. Färdrutt 2 har även potential att förkortas till 
cirka 0.53km om en passage skulle skapas genom en oidentifierad yta ovanför tågstationen.

L U C K A   3 :   F Ä R D R U T T E R

Bild 1: Rogivande åkerlandskap med belysning som 
gränsar till villaområde. Fornlämingarna är inte synliga.

Bild 2: Vägen har inte några tydliga avgränsningar.

Bild 3: Miljön kring korsningen ger en känsla av att be-
byggelsen är långt bort. Ett byggnad för verksamheten 
Rikets sal fungerar som landmärke i noden.

Bild 4: Övergångställen förekommer inte vid korsning. 
Anrik herrgård på vänster sida som upplevs isolerad och 
privat.

Bild 5: Otydliga avgränsningar för trafikanter. Det hörs 
att man är nära Centrumvägen, men det syns inte alls.

Bild 6: Öppet område där korsningen till Centrumvägen 
är tydlig. Trottoar utan cykelväg.

Bild 7: En förhöjd trottoar finns på vägen utan belysning 
på denna sida för gångtrafikanter. Cykelväg finns inte. 
En kiosk finns efter vägen fast på höger sida av vägen 
utan tydlig övergång. 

Bild 8:  Tågstationen syns som ett landmärke, finns dock 
ingen tydlig övergång från trottoarsidan till tågstatio-
nen. Restauranger erbjuds på båda sidorna av vägen.

Bild 9: Cykelparkeringar finns men det upplevs otryggt 
att lämna av dessa då fasaden på byggnaderna är van-
daliserade. Det upplevs därför som att stationen är oö-
vervakad större delar av dygnet. 

N O T E R I N G A R 
L U C K A   3 ;   
F Ä R D R U T T  1 :

3FÄRDRUTT 1 
(0,95Km)

FÄRDRUTT 2 
(0,91Km)
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Bild 6: Öppet område där korsningen till Centrumvägen 
är tydlig. Trottoar utan cykelväg.

Bild 7: En förhöjd trottoar finns på vägen utan belysning 
på denna sida för gångtrafikanter. Cykelväg finns inte. 
En kiosk finns efter vägen fast på höger sida av vägen 
utan tydlig övergång. 

Bild 8:  Tågstationen syns som ett landmärke, finns dock 
ingen tydlig övergång från trottoarsidan till tågstatio-
nen. Restauranger erbjuds på båda sidorna av vägen.

Bild 9: Cykelparkeringar finns men det upplevs otryggt 
att lämna av dessa då fasaden på byggnaderna är van-
daliserade. Det upplevs därför som att stationen är oö-
vervakad större delar av dygnet. 

N O T E R I N G A R 
L U C K A   3 ;   F Ä R D R U T T  2 :
Bild 1: Rogivande åkerlandskap med belysning som 
gränsar till villaområde.Fornlämingarna är inte synliga.

Bild 2: Villor på båda sidorna. Trevligt och lungt område. 
otydliga avgränsningar för gång- och cykeltrafikanter. 
Vacker utsikt längs nerförsbacke.

Bild 3: Större väg bryter av villaområdet. Övergångställe 
förekommer inte och korsningen upplevs desorienteran-
de. 

Bild 4: Villor på båda sidorna . Mindre utsikt längs med 
sluttande backe. 

Bild 5: Vägen går till höger och avgränsas av räcke. Mil-
jön upplevs central men ödslig.

Bild 6: Öde område som upplevs smutsigt och otryggt 
vid mörker även fast den är central.

Bild 5: Otydliga avgränsningar för trafikanter. Det hörs 
att man är nära Centrumvägen, men det syns inte alls.

1.
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Färdrutterna mellan lucka 4 och tågstationer är främst via Centrumvägen med skillnaden via Rissnavägen med ett 
avstånd på cirka 1.1km och vägen genom Häggdalen med ett avstånd på cirka 0.75km. 

L U C K A   4 :   F Ä R D R U T T E R

Bild 1: Rörelse och liv vid idrottsanläggning. Upplever 
fotbollsplanen som en glänta i skogen. Otydlig ingång 
till denna.

Bild 2: Gång- och cykelväg förekommer inte vilket ger 
otydlig avgränsning till bilväg. Gaturummet upplevs där-
för otryggt. Lantvägskänsla fast vägen är nära flertal be-
byggelser. Otryggt vid mörker med få bostäder. 

Bild 3: Fortfarande inte någon gång- eller cykelväg. 
Förekommer inte något övergångställe vid denna sto-
ra korsning, vilket upplevs otryggt. Handel förekommer 
längs med vägen.

Bild 4: Gångväg förekommer till höger om Centrum-
vägen med förhöjd trottoarkant. Separeringen upplevs 
inte god nog med tungtrafik längs med vägen. Man kän-
ner sig otrygg och blottad.

Bild 5: Otydlig övergång in till bensinmack. Bensinmack-
en ger en lättnad från otryggheten. Människor, belys-
ning och rörelse stärker tryggheten.

Bild 6: Rödamuren smalnar av vägen. Tungtrafik ger pa-
nikupplevelse. Stationen är synlig som landmärke.

Bild 7: Efter rödamuren tränger trädgrenar över gång-
vägen och gångvägen upplevs fortfarande smal och 
otrygg. Finns ingen tydlig övergång till stationen. 

N O T E R I N G A R 
L U C K A   4 ;   
F Ä R D R U T T  1 :

4

FÄRDRUTT 1 
(1,1Km)

FÄRDRUTT 2 
(0,75Km)
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Bild 8: Gångväg förekommer till höger om Centrum-
vägen med förhöjd trottoarkant. Separeringen upplevs 
inte god nog med tungtrafik längs med vägen. Man kän-
ner sig otrygg och blottad.

Bild 9: Otydlig övergång in till bensinmack. Bensinmack-
en ger en lättnad från otryggheten. Människor, belys-
ning och rörelse stärker tryggheten.

Bild 10: Rödamuren smalnar av vägen. Tungtrafik ger pa-
nikupplevelse. Stationen är synlig som landmärke.

Bild 11: Efter rödamuren tränger trädgrenar över gång-
vägen och gångvägen upplevs fortfarande smal och 
otrygg. Finns ingen tydlig övergång till stationen. 

N O T E R I N G A R 
L U C K A   4 ;   F Ä R D R U T T  2 :
Bild 1: Åkermark med med mindre väg. Upplevs isolerat.

Bild 2: Vy över rondell. Upplevs bildominerat och otryggt 
vid mörkare tider på dygnet.

Bild 3: Finns inte avgränsningar för gång- och cykelvä-
gar. Vägarna är bildominerade.

Bild 4: Handel i industri och storskalig trafikmiljö. Otryggt 
efter stängningstider. 

Bild 5: Stor otydlig korsning till industriområde. Belys-
ning prioriterad för biltrafik. Otryggt.

Bild 6: Vägen blir Isolerande från Centrumvägen. Otrygg 
och övergiven industri. Otydligt att vägen fortsätter efter 
centrumvägen.

Bild 7: Fortfarande inte egen gångväg och överegång-
ställe vid denna stora korsning. Handel.

1.

2.

3.



Kopplar samman fyra av  de kulturhistorika områdena. När-
het till centrum, skola, hälsovård, tågstationen och kultur-
arv. Vägen är tätbebyggd vilket ger belysning och trygg-
hetskänsla. Tilltalar unga, barnfamiljer till pensionärer. 
Längs färdrutten finns mer aktiviteter/funktioner jämfört 
med de övriga luckorna, vilken öppnar upp till mer spon-
tana möten. Luckan är den närmast mot Grytan som kom-
munen ansett vara aktuell för vidare utbyggnad av orten.

Uppförsbacke kan ge ishalka. Skog kan ge otrygghet 
då den isolerar. Ingen gång- och cykelväg längs med 
Centrumvägen. Stora asfalterade ytor gör vägen otydlig.

Kan stärka kopplingen mellan de kulturhistoriska ar-
ven. Finns attraktivitet att jobba vidare på. Thaitemplet 
kan bli ett starkt landmärke för vägen. Marken är idag 
kommunalägd. Närhet till grönområde efter färdrut-
ten. Marken är idag i stort sätt kommunägd. Gångvä-
gen ovanför Karlviksvägen är välmarkerad i landskapet 
men saknar tydliga målpunkter. Gustabäcken går genom 
luckan och har format stadsstrukturen genom tiden.

Miljön kring pendlingsrutten är väldigt be-
byggd, svårt att ta ut svängar vid gestaltning.

S T Y R K O R S V A G H E T E R 

M Ö J L I G H E T E R B E G R Ä N S N I N G A R

L U C K A   2 :   L U C K A   1 :   

S T Y R K O R S V A G H E T E R 

M Ö J L I G H E T E R B E G R Ä N S N I N G A R

Närhet till vatten, kulturarv, skola.
 Lugna villaområden för barnfamiljer.

Ingen cykel- och gångväg längs Centrumvägen samt 
enbart delar på Bäckvägen. Otrygg miljö på Bäckvä-
gen, saknar tydliga avgränsningar. Lång sträcka att 
pendla. Långt till centrala delar med matvaruhan-
del. Långt till hälscentral. Längst restid med gång och 
cykel till både centrumområdet och tågstationen.

Närmast till stationen om en överbygg-
nad skulle ske. Den oexploaterade mar-
ken närmast järnvägen är idag kommunägd.

Järnvägen och Centrumvägen är en barriär till stationen. 
Hög bullernivå. Området är redan till stora delar bebyggt. 
Marken nära tågstationen ligger till stora delar i buller.

BILAGA 2: S W O T



Funktioner som idrottsanläggning, företagsverksam-
het, handel, bensinstation finns längs färdrutten. Kort 
avstånd till tågstationen från luckan.

Avgränsningar för gång- och cykelväg är otydlig. Röda 
muren smalnar av gångvägen längs Centrumvägen 
och skapar en väldigt otrygg miljö. Få bostadsom-
råden gör det upplevs otryggt vissa timmar på dyg-
net. Långt från centrumområdet med mataffärer och 
utbildning. Saknar många övergångställen. Tilltalar 
varken unga, barnfamiljer till pensionärer, då det är 
långt från skola och häloscentral och matvaruhandel.

Rödamuren kan bli ett starkare landmärke. Kort avstånd 
med gång- och cykelväg. Marken är idag kommunalägd 
vilket underlättar förhandling.

Det ska byggas en väg på området i framtiden.

L U C K A   4 :   

S T Y R K O R S V A G H E T E R 

M Ö J L I G H E T E R B E G R Ä N S N I N G A R

Närhet till stationen. Närhet till kulturarv. Kopplar 
samman tre av  de kulturhistorika områdena Tilltalar 
främst barnfamiljer än pensionärer.

Avgränsningar för gång- och cykelväg är otydlig. Ingen 
tydlig koppling till centrumområdet med matvaruhan-
del. Enbart villaområde längs vägen. Inte något synligt 
landmärke. Tungtrafik efter Centrumvägen. Längs färd-
rutten finns inte många varierade funktioner/aktiviteter 
vilket gör den mindre attraktiv.

Oexploaterad mark kan blir passage till stationen vilket 
kan förkorta avståndet avsevärt. Utsikt som höjer vär-
det finns längs färdrutten.

Den odefinierade yta inte går att bygga på. Marken är 
idag jordbruksmark vilket inte Kommunen föredrar att. 
Marken har även mycket fornlämningar.

L U C K A   3 :   

S T Y R K O R S V A G H E T E R 

M Ö J L I G H E T E R B E G R Ä N S N I N G A R



P E T E R 
VARDAGSPENDLAREN

”Mitt liv är ett enda 
pendlande fram och 
tillbaka”

Ålder: 40
Sysselsättning: Ekonom med fast anställning på ett 
företag i Östersund
Status: Fru Anna med två barn på 3 och 7 år.
Bosatt: Brunflo sedan 2010
Fritidsintressen: Korpen lag, skidåkning, matlagning
Personlighet: Introvert, lojal, lite lat

B I O G R A F I :
Peter kommer från Sundsvall men flyttade till Brunflo när 
han träffade sin fru Anna genom arbetet. De har nu två 
barn och bor i lägenhet men vill gärna bo lite större. Pa-
ren valde Brunflo som bostadsort för dess närhet till na-
tur och rimliga priser på bostadsrätter. Han känner sina 
närmaste grannar, men finner inga situationer i Brunflo 
som har lätt till nya vänner.

M Å L :
Hitta ett större boende med egen trädgård där han kan 
grilla.

M O T I V A T I O N :
-Jag gör allt för mina barn
-Jag trivs med mitt arbete och skulle inte vilja byta i 
framtiden. 

P E N D L I N G :
Peter tar oftast bilen till sitt arbete i Östersund. Det 
brukar ta ca 20-30 min dörr till dörr.

F R U S T R A T I O N E R : 
-Det kostar så mycket att pendla med bilen varje dag 
till arbetet.

-Det är ett väldigt sick-sackande i Brunflo när jag ska 
lämna barnen på dagis, skola och fritidsaktiviteter före 
och efter arbetet. Handling ska också klämmas in!

P E R S O N A S - P R O F I L

L I S A 
DEN SPONTANA PENDLAREN

”Jag rör gärna på mig 
men det ska vara 
ekonomiskt och 
tidseffektivt att komma 
till universitetet”

Ålder: 23
Sysselsättning: Studerande
Status: Singel
Bosatt: Brunflo
Fritidsintressen: fotboll, vänner, shopping.
Personlighet: utåtriktad, ambitiös.

B I O G R A F I :
Lisa är uppväxt i Brunflo och har tillhört samma fotbolls-
klubb sedan hon var 6 år. Nu pluggar hon på Mittuniver-
sitetet till sjuksköterska och pendlar till föreläsningar och 
tentor. Hon hyr just nu en lägenhet på Sofiavägen och 
trivs bra där. Lisa känner många från Brunflo men många 
av hennes närmaste vänner har flyttat till Östersund eller 
söder ut i Sverige.

M Å L :
Efter examen arbeta på Östersund sjukhus. 
Personlighet: utåtriktad, ambitiös, 

M O T I V A T I O N :
- Aktiviteter där jag får röra på mig.
- Fotboll är min passion.
- Träffa vänner och familj

P E N D L I N G :
Lisa har inte B-körkort och pendlar oftast kollektivt. Det 
brukar ta ca 30-40min att pendla för Lisa dörr till dörr.

F R U S T R A T I O N E R : 
- Vill bo kvar i Brunflo men det finns inte så mycket att 
göra.
- Att cykla i Brunflo är hopplöst. Jag leder cykeln över 
vägar mer än att trampa.
- Det tar för mycket tid att pendla till Östersund.
- Jag shoppar mycket på internet men det känns långt 
till postombudet (ICA). 

BILAGA 3: P R O F I L E R   F Ö R   L I S A   O C H   P E T E R




