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I bedömningen av påverkan på ett riksintresseområde är landskapets läsbarhet central, d.v.s.
möjligheten att förstå och uppleva ett områdes kulturhistoriska sammanhang. Läsbarheten består av
fysiska uttryck som objekt, karaktärsdrag, strukturer, funktioner och samband. Det är åtgärdens
konsekvenser för denna läsbarhet som ska analyseras vid bedömning av påverkan. Olika miljöer är
känsliga för olika typer av för förändring beroende på miljöns kulturhistoriska innehåll, dvs vilka
kulturvärden som legat till grund för riksintresseutpekandet.
Genom att bebygga ”Nytorget” vilket var ett medvetet öppet inslag i Östersunds stadsplan från 1881
påverkas kulturmiljön negativt. De nya volymerna kommer att avskärma Kanslihuset från några
utsiktspunkter och vara ett märkbart nytt tillägg till stadens siluett. Planförslaget har dock till stora
delar anpassats till platsens förutsättningar och de karaktärsdrag som kännetecknar Östersunds
stadskärna. Då ambitionen är att göra torget till en offentlig och attraktiv mötesplats, finns goda
förutsättningar att torgets ursprungliga funktion kan delvis lever vidare.
Planförslaget för Gustav den III:s torg bedöms inte får sådana konsekvenser att det finns risk att
länsstyrelsen bedömer det som påtaglig skada på riksintresset. Trots detta finns det risk att tre av
riksintressets uttryck skadas vid genomförd detaljplan.
•
•
•

Stadsplanen och dess olika utvecklingsskeden med den äldsta planen från 1788, nya
kvartersrader i norr, öster och söder under 1800-talet samt den s.k. Nystan efter en plan från
1881 - gatunät, platsbildningar och tomtindelning.
Offentliga och i stadsbilden framträdande byggnader och bebyggelse som hör samman med
funktionen som residens- och regementsstad
Parker med inslag av grönska och stadens anblick och siluett samt utblickarna mot Storsjön
och det omgivande landskapet.

Sammantaget försvagas läsbarheten av kulturmiljön vid genomförande av planförslaget. Åtgärder
som försvagar läsbarheten är enligt miljöbalken möjliga att genomföra men åtgärder som syftar till
att minska och lindra skadan bör sättas in. Mycket har redan gjorts under planens utveckling för att
placera och utforma byggnadsvolymerna för att minska skadan på dessa utryckt. Nu finns även en
kvalitetsprogrammet för torget (Kvalitetsprogrammet Gustav III’s torget, Detaljplan för Centrum 2
m.fl. Östersunds kommun. Krook och Tjäder/Kjellander Sjöberg, 2020-03-11 samråd). En särskilt
viktig utgångspunkt i kvalitetsprogrammet är att genom gestaltningen värna riksintresset för
kulturmiljö med val av form, färgsättning och material. Med dessa riktlinjer och väl genomtänkta
lösningar för byggnadens ljusutsläpp (särskilt hotellet) kan skadan mot stadens anblick och siluett
minskas ytterligare.
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Bakgrund
Under april-maj 2018 tog SWECO fram en utredning för att analysera och utvärdera ett
utvecklingsförslag för Gustav III:s torg med fokus på påverkan på riksintresse för kulturmiljövården.
Förslaget utgjorde en volymstudie av arkitekterna Krook & Tjäder med en uppbruten volym om tre
byggnadskroppar varav den högsta volymen omfattade 17 våningar. Rapporten visade att åtgärdens
konsekvenser för riksintressets läsbarhet innebar att flera av riksintressets uttryck riskerad att skadas
till den grad att det skulle kunna bedömas som påtaglig skada av Länsstyrelsen. I slutsatserna gavs
förslag till åtgärder som bättre skulle anpassa förslaget till platsens kulturhistoriska förutsättningar.

Den första utvärderingsförslaget. Krook och Tjäder 2018-04-20

Under hösten 2018 togs ett politiskt beslut i kommunen om förändrad inriktning i projektet avseende
kommunens medverkan, projektets innehåll, exploateringsgrad, volymer och höjder. Byggherre i
processen var fortfarande fastighetsbolaget Diös och arkitekt Krook & Tjäder, vilka nu omarbetade
det tidigare förslaget. Bland annat har den högsta volymen minskats till 8 våningar. SWECO fick
återigen uppdraget att analysera och utvärdera det framtagna skissförslaget.
Slutsatsen blev att förslaget för Gustav den III:s torg inte bedömdes få sådana konsekvenser att det
innebar risk för att länsstyrelsen skulle bedöma det som på riksintresset påtaglig skada av
riksintresset. Enligt den första utredningen gavs vidare förslag för åtgärder med hänsyn till stadsbildoch kulturmiljö.
Skissförslaget har nu ännu en gång (nov 2019) utvecklats vidare och SWECO har gjort ytterligare en
utvärdering av förslagets påverkan på Riksintresse för kulturmiljövärden samt en uppdatering av den
ursprungliga rapporten.
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Arkitekts beskrivning
Busstorget i Östersund, Gustav III’s torg, kommer att utvecklas med nya offentliga platser och
centrumbebyggelse. Syftet med omvandlingen är att öka flödet av människor genom kvarteret, skapa
trygga offentliga mötesplatser och att stärka stråket mellan Campus och stadskärnan. Även efter
exploateringen är angivna platser för kollektivtrafik en självklar del av platsen.
Planområdet omfattar Gustav III’s torg. omgivande gator samt del av Magistern 5 norr om torget.
Detaljplanen omfattar en sekvens av nya offentliga platser och en bebyggelseexploatering med
huvudsaklig inriktning på centrumändamål med hotell, kontor och bostäder samt publika lokaler i
bottenvåningarna. Bebyggelsen är uppdelad i tre delar, två kvarter inom Gustav III’s torg och en
mindre del inom Magistern 5 precis norr om Gustav III’s torg. I det södra kvarteret föreslås bostäder
och kontor, i det norra hotell och inom Magistern 5 kontor. Två mindre byggnader föreslås, en
gårdsbyggnad och ett orangeri/en paviljong mot Kyrkgatan, båda med publikt innehåll. Byggnaders
fasader är placerade i liv med omgivande gatustruktur. Byggnadernas höjder och tak trappas uppåt
med topografin. Våningsantalet är mellan fyra och sex våningar.
Den nya bebyggelsen inom Gustav III’s torg ges en varierad gestaltning med utgångspunkt i de olika
volymerna och dess innehåll. Utöver den centralt placerade sekvensen av offentliga platser skapas en
rumsbildning framför gamla teatern på Thoméegränd.
Detaljplanen omfattar drygt 27 000 kvm BTA varav hotellet utgör den största delen om drygt 13 000
kvm BTA, bostäderna ca 6500 kvm BTA, kontoret ca 3800 kvm BTA och kontoret inom Magistern 5 ca
3300 kvm BTA. Övriga mindre byggnader omfattar ca 650 kvm BTA.

Översikts vy mot nordost. Krook och Tjäder/Kjellander Sjöberg, 2019-12-19
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Uppdrag
SWECOs uppdrag har varit att analysera och utvärdera det aktuella förslagets påverkan på
riksintresse för kulturmiljövården och även på en regional/lokal nivå. Uppdragets ursprungliga syfte
(2018–05) kvarstår och utredningen ska innehålla:
•
•
•
•

En analys av hur ny bebyggelse inom kvarteret förhåller sig till de värden som riksintresset
avser skydda
En analys huruvida tänkt exploatering innebär en påtaglig skada på riksintresset
Förslag till åtgärder för att stärka värden och minimera eventuell skada
Råd inför kommande planering.

Vad är en riksintressant kulturmiljö?
Miljöbalkens hushållningsbestämmelser om riksintressen infördes parallellt med plan- och bygglagen
1987. Hushållningsbestämmelsernas övergripande syfte är att främja en hållbar utveckling genom att
hushålla med långsiktiga och för landet väsentliga värden som inte kan tänkas bli tillräckligt beaktade
utan stöd av en lag. Kulturhistoriskt värdefulla miljöer ingår bland dessa allmänna intressen. I
hushållningsförordningen anges 12 sektorsmyndigheter som har ansvar att göra sin bedömning av
vilka områden som är av riksintresse. Riksantikvarieämbetet beslutar och har den nationella
uppsikten av kulturmiljövårdens riksintressen. Länsstyrelsen har tillsynsansvar.
Kulturmiljövårdens totalt ca 1650 riksintressen spänner över en lång tidsrymd, från forntida
boplatsområden till efterkrigstidens förortsmiljöer och omfattar ett brett urval av miljöer som
innefattar såväl landsbygd som stadslandskap. De riksintressanta kulturmiljöerna är miljöer där ett
betydelsefullt historisk skeende eller företeelse särskilt väl går att utläsa eller uppleva i dagens
landskap. Riksintresseområdena ska ge en bred, nyanserad och övergripande bild av samhällets
historia och belysa ett brett spektrum av tidsperioder, utvecklingsskeden och händelser som har varit
av betydelse för samhällsutvecklingen.

Avgränsning och metod
I bedömningen av förslagets påverkan på riksintresset och om förslaget kan leda till påtaglig skada av
riksintresset används Riksantikvarieämbetets handbok ’Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap.
6 § miljöbalken’. Handboken togs fram 2014 i syfte att utveckla en samsyn mellan dem som berörs av
riksintressen i sin verksamhet och för att riksintressen för kulturmiljövården ska bli mer kända,
angelägna och begripliga. Handboken betonar att kulturmiljövårdens riksintressen ska ge ramar men
inte utgöra hinder för samhällsutvecklingen.
I bedömningen av påverkan på ett riksintresseområde är landskapets läsbarhet central, d.v.s.
möjligheten att förstå och uppleva ett områdes kulturhistoriska sammanhang. Läsbarheten består av
fysiska uttryck som objekt, karaktärsdrag, strukturer, funktioner och samband. Det är åtgärdens
konsekvenser för denna läsbarhet som ska analyseras vid en bedömning av påtaglig skada. Olika
miljöer är olika känsliga för förändringar beroende på typ av miljö och kulturhistoriska innehåll.
Handboken definierar fyra typer av miljöer som på olika sätt kan vara känsliga för förändringar.
För att bedöma om en påverkan ska betraktas som negativ ska typ av åtgärd kartläggas och
analyseras i förhållande till hur det påverkar det kulturhistoriska sammanhanget och dess läsbarhet vad försvinner och vad tillkommer? är påverkan visuell eller funktionell?
Som en sammanfattande slutsats avgörs vilka egenskaper som påverkas och hur dessa påverkas och
om åtgärden medför mer än obetydlig skada. I de fall den föreslagna åtgärden innebär att de
riksintressanta uttrycken och karaktärsdragen, eller delar av dessa, förloras eller förvanskas bör
skadan bedömas som påtaglig.
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Punkterna nedan beskriver stegen i metoden att bedöma påverkan på ett riksintresse och risk för
påtaglig skada:
o
o
o
o
o

Beskrivning och analys av riksintresset och dess fysiska uttryck
Vad är det för typ av miljö och vilken typ av åtgärder är miljön känslig för?
Vad är det för åtgärd och på vilket sätt får påverkan konsekvenser för aktuell miljö?
Påverkas läsbarheten och upplevelsen av miljön?
Förloras eller förvanskas de värden som ligger till grund för utpekandet av
riskintresseområdet?

Geografisk avgränsning och visuell påverkan
Då det aktuella förslaget är storskaligt och bedöms påverka hela riksintresset och stadens siluett,
beskrivs och analyseras hela landskapsbilden i de avseenden som har relevans för förslaget. En del av
analysmetoden går ut på att kartlägga i vilken mån föreslagen byggnad visuellt påverkar
landskapsbilden utifrån valda synpunkter. Detta har utförts för det ursprungliga utbyggnadsförslaget
genom en så kallad viewshed (sikt) analys och till viss del en 3D-modell.
En ny GIS analys har inte tagits fram i och med revideringen Jan 2020 då den ursprungliga analysen
kan återanvändas och bibehålla sitt syfte att i första hand identifiera platser varifrån fotomontage tas
fram, med hänsyn till riksintressets läsbarhet och uttryck.
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Östersunds stad - kort historik
Östersund är en relativt ung stad vars mest expansiva byggnadsperiod var under 1800-talet, i
synnerhet från slutet av 1800-talet med den Jämtländska tvärbanans tillkomst 1879 och, inte minst,
funktionen som garnisonsstad med invigning av Norrlands artilleriregemente A4 1893.
Även om beslutet att anlägga en stad i landskapet togs redan 1645 när Jämtland blivit svenskt efter
freden i Brömsebro så dröjde det mer än 100 år innan den första stadsplanen upprättades. Det var
lantmätare Johan Törnsten som 1788 upprättade en strikt rutnätsplan uppbyggd av 20 identiska
kvarter samt fyra vinkelformade kvarter runt det centralt belägna torget. Törnstens stadsplan utgör
grunden till den rutnätsplan som än idag är karaktäristisk för staden.

Östersunds första stadsplan upprättad 1788, av lantmätare Jacob Törnsten. Källa: Lantmäteriet

1810 blir Östersund residensstad men ännu är staden inte mycket mer än en bondby med en
befolkning på knappt tvåhundra personer. Det är först mot mitten av 1800-talet som staden växer
och handeln börjar blomstra. Det är nu som några av stadens tidiga monumentala stenbyggnader
tillkommer som länsresidenset, läroverket och Östersunds gamla kyrka. Staden växer söderut och
med nya stadsplaner, 1846 väster om Kyrkgatan och 1864 öster om Kyrkgatan.
1881 års stadsplan sätter i stora drag den gatustruktur som ännu går att utläsa. Stadsplanen präglas
starkt av byggnadsstadgan för rikets städer 1874 som eftersträvade effektivt brandskydd, god hygien
och en prydlig stadsbild. De trädplanterade esplanaderna som ännu finns i stadsrummet tillkommer
vid denna tid. Flera stora bankbyggnader uppförs vid 1800-talets slut samt det stora
godtemplarhuset som så småningom blev Gamla teatern vid Gustav III:s torg. På väl vald plats, högt
placerad i staden byggs nu stadens stolthet, rådhuset i nationalromantisk stil. Byggnaden invigs 1912.
Flera andra större stenhus från tidigt 1900-tal, i nationalromantisk stil och jugendstil bidrar till den
stadssiluett som än idag definierar stadsbilden.
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Östersunds stadsiluett på 1920-talet. Källa: Riksantikvarieämbetet, bildbeteckning: ac00044

Riksintresset Östersund
Z 27 Östersunds stad
Motivering
Residensstad som speglar svenskt stadsbyggande sedan 1700-talets slut och en strävan att utveckla
handel och förvaltning samt järnvägens betydelse för stadsutvecklingen vid 1800-talets slut.

Uttryck för riksintresset:
Stadsplanen och dess olika utvecklingsskeden med den äldsta planen från 1788, nya kvartersrader i
norr, öster och söder under 1800-talet samt den s.k. Nystan efter en plan från 1881 - gatunät,
platsbildningar och tomtindelning. Den förindustriella stadens bebyggelsekaraktär med låg
trähusbebyggelse, hus i gatuliv, borgargårdar i centrala lägen och glesare bebyggelse mot stadens
utkanter. Uttryck för byggandet under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet, med stenhus i mer
storstadsmässig skala och rikt utsmyckade villor. Offentliga och i stadsbilden framträdande
byggnader och bebyggelse som hör samman med funktionen som residens- och regementsstad.
Järnvägen, som ett uttryck för drivkraften bakom den kraftiga expansionen decennierna kring
sekelskiftet 1900, med intilliggande industrikvarter. Arbetarförstaden Odenslund. Parker med inslag
av grönska och stadens anblick och siluett samt utblickarna mot Storsjön och det omgivande
landskapet.
Z 25 Storsjösbygden
Östersund stad omges också av Riksintresse Z 25 Storsjösbygden med motivering; Centralbygd i
kambrosilurområdet kring Storsjön, med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet med ett
tiotal mindre lokalbygder, sedermera sockencentra med kyrkor och ursprungliga gårds- och bylägen,
några med bevarade sakrala bebyggelsenamn som Hov och Vi men även gudsnamnen Frö och Njärd
som tillskrivs öarna Frösön och Norderön. (Fornlämningsmiljö, Borgmiljö, Skansmiljö, Bymiljö,
Stenbrott, Institutionsmiljö, Kognitivt miljö).
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Riksintresset Östersund stad omges av riksintresset Storsjöbygnde.

Översiktsplanen
Översiktsplanen 2040, antagen 2014, behandlar kulturmiljön och riksintresset översiktligt och
hänvisar i övrigt till kulturmiljöprogrammet. I den inledande strategidelen finns dock
ställningstagande vad gäller stadskärnans utveckling och där man bl.a. beskriver stadens ”måttfulla
skala samt spännande och varierade arkitektur, och höga upplevelsevärden som är viktiga att bygga
vidare på. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen är en värdefull resurs och förutsättning för en
god livsmiljö.”.
Översiktsplanen fastställer även att:
•
•
•
•

Östersunds kommun ska verka för att synliggöra, bevara och bruka kulturmiljön på bästa
sätt.
Urval av kulturmiljöer och byggnader ska göras i en öppen och demokratisk dialog, samt ge
perspektiv på samhällsutvecklingen och spegla den kulturhistoriska mångfalden.
Nybyggnad i närheten av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kräver särskild hänsyn. I
områden av kulturhistoriskt riksintresse får kulturmiljön inte skadas påtagligt.
Byggnader som kommunen pekat ut som värdebärande för riksintresse för kulturmiljövården
ska uppmärksammas vid planläggning och bygglovgivning.
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Kulturmiljöprogrammet
Kommunens kulturmiljöprogram antogs av kommunfullmäktige 2014. Kulturmiljöprogram etapp 1,
omfattar Östersunds centrum och är en av tre etapper som avses utgöra tematiska fördjupningar till
översiktsplanen. Syftet med programmet är att ta tillvara och utveckla de kulturhistoriska värdena i
samhällsplaneringen och ska tillsammans med översiktsplanen vara vägledande för beslut inom
översikts- och detaljplaneläggning och bygglovsprövning. Kulturmiljöprogrammets ställningstagande
och tolkning av riksintresset är att det omfattar den äldsta bebyggelsen fram till 1920-talets slut. I
den bebyggelseinventering som gjorts i staden är i stort sett alla byggnader från den epok
riksintresset omfattar utpekade som värdebärande för riksintresset. Merparten finns söder om
Stortorget och utefter Rådhusgatan finns en rad framträdande offentliga byggnader som Gamla
kyrkan, Biblioteket, Rådhuset och Gamla teatern.
Öster om Rådhuset koncentreras den riksintressanta bebyggelsen till kvarteret utefter
Regementsgatan med kasernbyggnader på f.d. A4. I övrigt fastslår kulturmiljöprogrammet att den
äldre rutnätsplanen ska respekteras inom riksintresset. Ingen breddning eller avstängning i form av
igenbyggnad av långgator/ gränder får ske. Kulturmiljöprogrammet pekar även ut särskilt värdefulla
parker och gröna rum och som bl.a. omfattar esplanaderna samt särskilt värdefulla gaturum som är
Storgatan och Strandgatan samt platsen mellan Rådhuset och gamla skolan. Karta nedan illustrerar
några av riksintressets uttryck och värdekärnor så som de tolkas i kulturmiljöprogrammet.

Riksintressets uttryck och värdekärnor så som de tolkas i kulturmiljöprogrammet.

Utöver de särskilda uttrycken för riksintresset betonar kulturmiljöprogrammet att staden också
präglas av en intressant blandning av bebyggelse från olika tidsperioder och att det typiska är en
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blandad och varierad bebyggelse från olika tidsåldrar. Det finns inga större sammanhängande
bebyggelseområden med träbebyggelse eller stenhus utan nytt och gammalt samsas i samma
kvarter. Skalan är relativt låg med mellan två till fem våningar. I den värdering som gjorts av
bebyggelsen i Östersunds kärna bedöms yngre byggnader, särskilt från modernismens epok, ha ett
högt kulturhistoriskt värde.

Hur är riksintresseområdet känsligt?
I riksantikvarieämbetets handbok betonas att vid en bedömning av en åtgärds påverkan på ett
riksintresse så ska denna sättas i relation till aktuell miljö som beroende av dess kulturhistoriska
innehåll är känslig eller mottaglig för olika typer av förändringar och tillägg. Illustrationen från
handboken nedan kategoriserar fyra typer av miljöer och som på olika sätt är känsliga för
förändringar.

Områden av riksintresse för kulturmiljövården kan ha präglats på olika sätt under olika tidsperioder och utvecklingsförlopp
samt av olika verksamheter eller aktiviteter. Text och bild från RAÄ Handboken.

För riksintresset Östersunds stad de värden som legat till grund för utpekandet variera. Den
förindustriella stadens bebyggelsekaraktär kan konstateras att tillhöra kategorin A – en
karaktärsskapande epok. Men med dess olika utvecklingsskeden kan staden som helhet konstateras
tillhör kategorin B – en lång historisk kontinuitet med ett antal karaktörsskapande verksamheter.
På ett översiktligt sätt ger handboken exempel på vilka tillägg som respektive miljökategori är känslig
för. När det gäller en miljö vars värden är knutna till en avgränsad historisk tidsperiod (A och C) så
konstateras att dessa kan vara känsliga för dominerande nutida tillägg. När l uttrycken återspeglar
olika tiders kontinuerliga nyttjande av en viss plats (B), kan vara känsliga för tillägg som förändrar
eller bryter mot platsens specifika förutsättningar och egenskaper.
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Översiktlig analys av riksintressets läsbarhet idag
Kulturmiljöns läsbarhet som är en förutsättning för riksintresset bedöms vara mycket hög för
Östersund. Särskilt gäller det stadens planmönster och stadens siluett som tydligt avtecknar sig från
Frösön. Taklandskapet är lågt i stadskärnan och med uppstickande taksiluetter från stadens
landmärken som Rådhuset, Kanslihuset, Post- och telegrafhuset och Stora Kyrkan. Skogslandskapet
öster om staden utgör en grön fond vars horisontella linje möter symbolbyggnadernas tornhuvuden.

Relationen mellan stadens offentliga och i stadsbilden framträdande byggnader ändras när man rör sig i staden och längs
Frösöns strand, men dess bidrag till stadens siluett förblir konstant.
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Jämförs 1881 års stadsplan med dagens stadsstruktur är stadsplanemönstret slående intakt. (1881-års stadsplan från
Östersunds Historia 3)

Även om staden genomgått förändringar med mycket ny och blandad bebyggelse i stadskärnan så är
stadsstrukturen och skalan påfallande intakt varför läsbarheten vad gäller stadsstruktur och
stadsplanemönster inte märkbart påverkats av förändringar från modernare tid. Visst finns det
exempel på storskaliga strukturer som ringvägarna, särskilt Färjemansgata och en del storskaliga
kvarter där intill med byggnader och parkeringshus från 1980- och 90-talen. Även nutida tillägg har
adderats till stadssiluetten som Actura och Fagerskrapan, men dessa ligger på avstånd från
riksintresseområdet. Det senaste tillskottet är Storsjö Strand. Här planerar Östersunds kommun för
800 bostäder, verksamhetslokaler, caféer, restauranger och kontor.

Storsjö Strand, Gamla Kyrkan och Fagerskrapen i bakgrunden. Foto SWECO.
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Likt de flesta städer i Sverige har modernismen satt sitt avtryck i staden med gatubreddningar och
spår av sanering. Kvarter med indragna hus berättar om efterkrigstidens planeringstankar med
strävan efter ljus och luft och inte minst hur bilens starka roll i samhället påverkat stadsplaneringen.
I Östersund finns många hus från 1950-talet med stora arkitektoniska kvalitéer och bevarade
tidstypiska detaljer vilka bedöms utgöra en stor del av stadens värdefulla karaktärsdrag. Även från
1970-talet finns exempel på djärv och framstående arkitektur, som Föreningssparbankens hus i Kv.
Åkeriet, ritad av Yngve Tegnér. Intill ligger det från 1960-talet tidstypiska Domushuset kärnan med
parkeringsdäck på taket av Folke Löfberg, KF Arkitektkontor. Båda byggnaderna är högt värderade i
kommunens bebyggelseinventering som typiska exempel på tidens cityomvandling. Även om
arkitekturen är typisk för funktionalismen och ibland sticker ut, så är skalan ändå modest med
omkring tre våningar.

Kärnans parkeringsdäck vid1970 talets mitt. Källa: Riksantikvarieämbetet, bildbeteckning: PNN00415

Platsen - Gustav III:s torg
Gustav III:s torg, även kallad busstorget, är starkt påverkad av modernismens byggande i Östersunds
city. Här finns bl.a. varuhuset Kärnan, Thulebolagets hus från 1952 i typiskt formspråk och gedigna
material, samt hotell Östersund från 1954, även med typiskt 1950-talsuttryck och som tillåtits
dominera stadsbilden något med sitt uppstickande hisstorn. De väl gestaltade byggnaderna är ett
resultat av de tankar som fanns under 1940- och 50-talen att skapa ett nytt city kring torget. Till stora
delar håller byggnaderna kring torget en gemensam skala och som tillsammans med det
dominerande fasadmaterialet tegel, definierar torget.

16

Exempel på 1950-talsbebyggelse som omger torget, bl.a. Thulebolagets hus. Foto SWECO.

Själva platsen som torg grundas dock i 1881 års stadsplan. En del i den strukturen utgör även den
vida trädplanterade esplanad som leder från regementet och mynnar ut i torgplatsen. Gamla teatern
är den byggnad som finns kvar från tiden då torget ursprungligen planerades. När det gäller själva
platsens funktion så har funktionen som busstorg en längre kontinuitet är funktionen som enbart
torg.

Flygfoto över Gustav III:s torg från ca 1949 – 1950. Artillerigatans esplanad som mynnar ut i torget visas på ett tydligt sätt i
bilden. Källa: Riksantikvarieämbetet, bildbeteckning: ac00085
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Siktanalys
Som en del av analysen görs en studie av hur förslaget visuellt uppfattas från olika vyer i staden.
Analysen görs med hjälp av GIS siktanalys (viewshed analys) där datapunkter placeras på de högsta
punkterna på förslagna nya byggnaderna. Med stöd av en 3D-modell framställs en karta varifrån
dessa punkter är synliga. Slutresultat är en så kallad Teoretisk Zon för Visuell Påverkan (TZVP) för ett
område med en radie på 2 km från torget. Nästa steg är att utifrån TZVP-studien och fältstudien
identifiera platser från vilka man sannolikt skulle uppleva visuella förändringar som följd av förslaget
- dessa inkluderar vägar, vandringsleder och vyer från andra offentliga platser.
Som tidigare nämnts utgjorde GIS analysen från det ursprungliga förslaget underlag i val av vypunkter
för bedömning av stads- och landskapsbildsförändringar, vilka fortfarande gäller för utvärdering av
det senaste förslaget. De aktuella vypunkterna valdes ut för att vara representativa för vyer i
omgivningen samt för var i landskapet de fysiska uttrycken för riksintressets värden är särskilt
läsbara.

Siktanalys – färgerna illustrerar var i stadens omgivningar som föreslagen byggnad är synlig, i grönt fält syns hela
byggnaden, i ljus- och mörkblå fält syns delar av byggnaden.

Siktanalysen hjälper också till att illustrera hur förslaget visuellt påverkar riksintressets utpekade
värden och uttryck, som även lyfts fram i kommunens kulturmiljöprogram. Här blir det uppenbart att
på grund av höjdskillnader och stadens rutnätsplan så får förslaget exempelvis lite påverkan på
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Storgatan med 1800-talets träbebyggelse, inte heller på Strandgatan eller Stortorget. Däremot
påverkas esplanaderna Kyrkgatan, Rådhusgatan och Artillerigatan. För omkringliggande värdefull
bebyggelse påverkar förslaget regementsbyggnaderna, rådhuset och givetvis Gamla teatern.

Fotomontage och skisser
Som en del av siktanalysen illustreras förslaget från några av dessa punkter med hjälp av skisser och
fotomontage. Här får man en bättre förståelse av kulturmiljöns läsbarhet från olika avstånd och
vinkel både idag och i jämförelse med ett utbyggt planförslag. Dessa finns som en bilaga (1) till denna
rapport.

Fotomontage från Frösön mot öster. Till vänster innan och till höger efter utbyggnad av planförslaget. Krook och
Tjäder/Kjellander Sjöberg, 2019-12-19

Skiss vy från 3D modell, Kyrkgatan norrifrån. Krook och Tjäder/Kjellander Sjöberg, 2019-12-19
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Hur bedöms påtaglig skada på riksintresset?
Landskapets läsbarhet är central i bedömningen av påtaglig skada d.v.s. möjligheten att förstå och
uppleva ett områdes kulturhistoriska sammanhang. I de fall den föreslagna åtgärden innebär att de
riksintressanta uttrycken och karaktärsdragen, eller delar av dessa, förloras eller förvanskas bör
skadan bedömas som påtaglig.
Enligt handbokens riktlinjer kan påtaglig skada uppstå om:
•
•

en åtgärd mer än obetydligt skadar något eller några av de värden som utgör grunden för
riksintresset
den negativa inverkan blir så stor att området i något avseende förlorar sitt värde som
riksintresse

Riksintressen för kulturmiljövården är områden som ska förändras i takt med samhällsutvecklingen,
men där de kulturhistoriska värdena ska utgöra en särskilt tung vägande aspekt vid beslut om ändrad
användning av mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt. Bilden nedan visar på det
handlingsutrymme som finns vid planering och tillståndsprövning inom ett riksintresse för
kulturmiljövården.

Färgerna grönt till rött illustrerar spannet mellan möjligheten att kunna stärka riksintressets värden
till att förhindra det otillåtna, dvs. lagstiftningens stoppregel (förbud mot påtaglig skada).
Förändringarnas konsekvenser bör sträva efter att hamna inom det gröna fältet, dvs. stärker och
berikar riksintresset. Det är också grundtanken i hushållningsbestämmelsernas övergripande syfte
om att främja en hållbar utveckling. När det gäller planering inom ett riksintresse för
kulturmiljövården bör kulturmiljöns förutsättningar och potential lyftas in i ett tidigt skede i
processen så att den utgör en del av en gemensam målbild mellan olika aktörer. Om
kulturmiljövårdens inspel i dialogen främst handlar om att undvika intrång och skydda området från
förändring integreras inte kulturmiljön i projektet.
Ett riksintresse för kulturmiljövården innebär inte att ingenting får förändras eller att något ska
återskapas för att på så sätt stärka riksintresset. Det handlar snarare om att genom fysisk planering
tillvarata strukturer, siktlinjer, rörelsestråk och andra former av rumslighet som förbättrar
läsbarheten. Bebyggelseförslag eller bebyggelseutveckling kan vanligtvis justeras avseende
utformning, skala eller läge så att riksintressets kulturhistoriska värden ändå tillgodoses.

20

Bedömning av påverkan på riksintresset
Text som beskriver all de relevanta uttrycken har valts ut.
Uttryck
Stadsplanen och dess olika utvecklingsskeden med den äldsta planen från 1788, nya kvartersrader i
norr, öster och söder under 1800-talet samt den s.k. Nystan efter en plan från 1881 - gatunät,
platsbildningar och tomtindelning.
Relevans
Stor relevans på platsen. Torget är en medvetna planerad obebyggde yta fastställd i Stadsplanen
from 1881. Det omgivande gatunätet med esplanader och tomtindelning tillhör samma stadsplan.
Påverkan
Det tillkommer nytillskott som påverkar kulturmiljöns karaktärsdrag. Torget som per definition är en
öppen plats kommer nu till stora delar att bebyggas. Påverkan är båda visuell och funktionell.
Torgets ursprungliga yta och funktion i rutnätsstaden minskas avsevärt och enbart en mindre
platsbildning behålls. Det konstaterades dock att platsen idag inte har de kvaliteter som
kännetecknar ett torg och att funktionen har varit busshållplats och resecentrum under mycket lång
tid. Planförslaget har svarat på denna brist och torgfunktionen kommer delvis att återskapas/bevaras
med mer kvalitativa platsbildningar i de nya (även om mindre) offentliga rum. Den visuella
upplevelsen av miljön bedöms påverkas på ett sådant vis som inverkar negativt på möjligheterna att
förstå och uppleva torgets ursprungliga gestaltningsideal. Flera esplanader och siktlinjer löper
samman här som kommer längre inte vara tydligt efter utbyggnad. Siktlinjen längst Artillerigatan
behålls. Torget utgör också förgrund/utrymme för offentliga byggnader och Gamla teatern.
Byggnadsvolymerna är placerade inom stadens rutnätsstuktur och med fasad i liv med gatan vilket
hjälper definierar och även förstärker kringliggande gaturum. Påverkan är direkt och bestående. I viss
utsträckning påverkas fysiskt stadsplanens esplanader (träd på Rådhusgatan) men återplantering
föreslås. Trots nya byggnader tillskapas bedöms inte åtgärden innebära att tillgängligheten till miljön
minskar eller att möjligheterna att besöka miljön försvåras.
Konsekvens
Enligt RAÄ handboken: ”Att uttryck och egenskaper förvanskas innebär att de finns kvar men
förändras på ett sätt eller i en omfattning att de inte längre tillräckligt tydligt återspeglar det
riksintressanta kulturhistoriska sammanhanget. Om åtgärden innebär att uttryck och karaktärsdrag
försvagas kan innebära t.ex. att uttrycken förändras eller landskapets rumsliga samband och
sammanhang fragmenteras på ett sätt som inte omöjliggör men som påtagligt försvårar
läsbarheten.”
Här påverkas egenskapen platsbildningar medan resten av uttryck Nystan efter en plan från 1881 gatunät och tomtindelning förblir oberörda. Då bedöms det att uttryckets värden som helhet därför
försvagas så att området mindre väl belyser det riksintressanta kulturhistoriska sammanhang som
ligger till grund för utpekandet.
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Uttryck
Offentliga och i stadsbilden framträdande byggnader och bebyggelse som hör samman med
funktionen som residens- och regementsstad
Relevans
Stor relevans för platsen – Intill torget ligger Östersunds mest framträdande offentliga byggnader –
stolta märkesbyggnader som Rådhuset (Frans Bertil Wallberg 1912), Kanslihuset och regementet
1893 samt Gamla teatern (Ordenshuset) 1884.
Påverkan
Det tillkommer nytillskott som påverkar kulturmiljöns karaktärsdrag. När det gäller Rådhuset och
Kanslihuset är påverkan visuell och inte funktionell. På nära håll (Kyrkgatan och Thoméegatan)
kommer de nya byggnadsvolymerna att skärma av vyer mot båda byggnader. De nya volymerna
överstiger dock inte Rådhuset eller Kanslihuset och konkurrerar inte ifrån arkitektonisk synpunkt.
Från Frösön kommer den lägre delen av Kanslihuset vara dold bakom de nya volymerna vilken
försvagar dess status i stadsbilden. Från andra utsiktsplatser behåller båda byggnaden dess status
och framträdande plats i stadsbilden.
Gamla teatern med sitt exponerade läge vid torget påverkas negativt. Den visuella upplevelsen av
miljön bedöms påverkas på ett sådant vis som inverkar negativt på möjligheterna att förstå och
avläsa Gamla teatern som ett kulturhistoriskt värdefulla byggnad i stadsbilden. Genom att den stora
öppna ytan framför den pampiga byggnaden minskar, förminskas upplevelsen av byggnaden och dess
roll i stadens utveckling.
På nära håll (Kyrkgatan och Hamngatan) kommer planförslaget att skärma av Gamla teatern. De nya
byggnadernas höjd ansluter till viss del till den omgivande bebyggelsen omkring torget men
volymerna är större. På grund av detta och deras närhet kommer Gamla teatern att tappa en del av
dess storstadsmässiga skala. Med detta sagt byggnaden kommer att fortfarande utgöra en
värdebärande kvalitet i staden och får delvis behålla sin plats i Rådhusgatans gaturummet med stöd
från den yta som föreslås framför byggnaden.
Konsekvens
Värden försvagas så att området mindre väl belyser det riksintressanta kulturhistoriska
sammanhanget. Här är det tydligt att landskapets rumsliga samband fragmenteras på ett sätt som
inte omöjliggör men som påtagligt försvårar läsbarheten.

22

Uttryck
Parker med inslag av grönska och stadens anblick och siluett samt utblickarna mot Storsjön och det
omgivande landskapet.
Relevans
Stor relevans för platsen – stadens siluett med den ursprungliga låga skalan är ett påtagligt
karaktärsdrag där märkesbyggnader som Stora kyrkan, Kanslihuset och Rådhuset utgör blickpunkter.
Även grönska påverkas i viss mån, främst trädraden utefter Rådhusgatan.
Påverkan
Det tillkommer nytillskott som påverkar kulturmiljöns karaktärsdrag. Påverkan är visuell. De nya
byggnadsvolymerna kommer att vara ett märkbart tillägg till stadens siluett. Planförslaget är högre
än de cirka 5-våningsbyggnader som i övrig finns i staden. Planförslagets uppbrutna volymer med
begränsad höjd följer dock stadens karakteristiska särdrag av bebyggelse som trappas upp i
sluttningen och förhåller sig till terrängen.
Stadens anblick och siluett, dvs. stadskärnans låga skala med de framträdande offentliga
byggnaderna bedöms som ännu läsbar genom att t.ex. regementsbyggnaden och rådhuset tillåts
framträda från väsentliga vypunkter. Utvecklingen kommer givetvis att synas från Frösön men inte på
så sätt att den blir dominerande i stadsbilden. Vid strandkanten från Frösön är effekterna mest
märkbart på grund av det är en lågt liggande utsiktsplats. Här bryter byggnaderna skogsridån bakom
staden som bidrar till att förankra staden i landskapet. Från andra utsiktsplatser längre upp längs
Frösöns höjder och från gångbron uppfattas planförslaget mer som en integrerad del av stadens
struktur. Val av material och färgskala är dock avgörande för byggnadernas anpassning. Detsamma
gäller byggnadens ljusutsläpp under årets mörkare tider liksom under kvällstid.
Den visuella upplevelser inom miljön (siktlinjer) påverkas. Från regementet och Artillerigatan ovanför
torget erbjuds idag breda utblickar mot Storsjön och det omgivande landskapet. Ny bebyggelse på
torget kommer till stor del skymma vyn men visuell kontakt behålls till en viss del genom att siktlinjen
längs Artillerigatan mot Frösön hålls fri. Man måste dock vara noga med att inte blockera utsikten
med vegetation. Här förstärks Artillerigatans axel vidare med trädplantering vilket återspeglar de
närliggande esplanaderna och inslag av grönska.
Konsekvens
Värden försvagas på grund av minskade utblickar över torget och mot Storsjön. En del av stadens
siluett kommer att påverkas. På grund av avståndet till platserna varifrån siluetten kan upplevas (t.ex.
1km från Frösön), bedöms förändringen komma att läsas som en mindre del av en bredare vy och
stadens låga siluett förbli i huvudsak oförändrad.
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Uttryck
Byggandet under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet, med stenhus i mer storstadsmässig
skala och rikt utsmyckade villor.
Relevans
Viss relevans för platsen - Gamla teatern utgör en del av detta uttryck för riksintresset men har redan
utvärderats mot offentliga och i stadsbilden framträdande byggnader.
Åtgärder
De omgivna byggnaderna är i huvudsak från 1950–60 talet och därför egentligen inte från detta
uttrycks tidsram. Bara Gamla teatern är kvar från det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet.
Konsekvens
Uttrycket innehåller hela byggandet under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet, med stenhus i
mer storstadsmässig skala och rikt utsmyckade villor. Här påverkar vi kontexten en av de viktigast av
dessa karaktärsbyggnader men inte byggnaden i sig själv. Då bedöms det att uttrycks värden som
helhet försvagas bara till en mycket liten del och uttrycket förbli mest oförändrad.

Uttryck - Den förindustriella stadens bebyggelsekaraktär med låg trähusbebyggelse, hus i gatuliv,
borgargårdar i centrala lägen och glesare bebyggelse mot stadens utkanter
Relevans
Lite relevans för platsen men den äldre bebyggelsen gör att skalan är låg i stadskärnan.
Åtgärder
Utvecklingen får ingen direkt fysisk påverkan i denna miljö, t.ex. längs Storgatan. Förslaget ökar dock
skalan i stadskärnan i samband med den närliggande Kärnan.
Konsekvens
Sammanlagt bedöms detta uttryck förbli oförändrade.
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Sammanfattad konsekvens av förslagets påverkan på riksintresset.
Genom att bebygga ”Nytorget” vilket var ett medvetet öppet inslag i Östersunds stadsplan från 1881
påverkas kulturmiljön negativt. De nya volymerna kommer att avskärma Kanslihuset från några
utsiktspunkter och vara ett märkbart nytt tillägg till stadens siluett. Planförslaget har dock till stora
delar anpassats till platsens förutsättningar och de karaktärsdrag som kännetecknar Östersunds
stadskärna. Då ambitionen är att göra torget till en offentlig och attraktiv mötesplats, finns goda
förutsättningar att torgets ursprungliga funktion kan delvis lever vidare.
Planförslaget för Gustav den III:s torg bedöms inte får sådana konsekvenser att det finns risk att
länsstyrelsen bedömer det som påtaglig skada på riksintresset. Trots detta finns det risk att tre av
riksintressets uttryck skadas vid genomförd detaljplan.
•
•
•

Stadsplanen och dess olika utvecklingsskeden med den äldsta planen från 1788, nya
kvartersrader i norr, öster och söder under 1800-talet samt den s.k. Nystan efter en plan från
1881 - gatunät, platsbildningar och tomtindelning.
Offentliga och i stadsbilden framträdande byggnader och bebyggelse som hör samman med
funktionen som residens- och regementsstad
Parker med inslag av grönska och stadens anblick och siluett samt utblickarna mot Storsjön
och det omgivande landskapet.

Åtgärder för att minska skadan
Sammantaget försvagas läsbarheten av kulturmiljön vid genomförande av planförslaget. Åtgärder
som försvagar läsbarheten är enligt miljöbalken möjliga att genomföra men åtgärder som syftar till
att minska och lindra skadan bör sättas in. Mycket har redan gjorts under planens utveckling för att
placera och utforma byggnadsvolymerna för att minska skadan på dessa utryckt. Nu finns även en
kvalitetsprogrammet för torget (Kvalitetsprogrammet Gustav III’s torget, Detaljplan för Centrum 2
m.fl. Östersunds kommun. Krook och Tjäder/Kjellander Sjöberg, 2020-03-11 samråd). En särskilt
viktig utgångspunkt i kvalitetsprogrammet är att genom gestaltningen värna riksintresset för
kulturmiljö med val av form, färgsättning och material. Med dessa riktlinjer och väl genomtänkta
lösningar för byggnadens ljusutsläpp (särskilt hotellet) kan skadan mot stadens anblick och siluett
minskas ytterligare.

Konsekvens på kulturmiljön på regional/lokal nivå
Översiktsplanen
Förslaget antas vara i linje med Översiktsplanens målsättning och riktlinjer. Byggnaderna har en
måttfull skala och skisserna visar möjligheter till stor potential för ”spännande och varierade
arkitektur och höga upplevelsevärden”.
Förslaget bedöms ha uppmärksammat byggnader som kommunen pekat ut som värdebärande för
riksintresse för kulturmiljövården, t.ex. Rådhuset och Kanslihuset. Avseende nybyggnad i närheten
av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse har hänsyn tagits till Gamla teatern med en platsbildning
framför byggnaden. Man kommer dock inte ifrån att skalan och närheten av den nya bebyggelsen
kommer att skärma av och minska Gamla teaterns status i stadsbilden.
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Kulturmiljöprogrammet
Kulturmiljöprogrammets ställningstagande och tolkning av riksintresset är att det omfattar den
äldsta bebyggelsen fram till 1920-talets slut. Förslaget har ingen fysisk påverkan på denna bebyggelse
trots närheten till Rådhuset, Kanslihuset och Gamla teatern. Påverkan på upplevda/visuella värden
antas redan hanterade inom utvärdering mot riksintressets uttryck.
Kulturmiljöprogrammet pekar även ut särskilt värdefulla parker / rum och att den äldre
rutnätsplanen ska respekteras. I detta avseende är förslaget inte i linje med kulturmiljöprogrammet
men kompenserar förlust av öppen mark med ökad kvalitet och innehåll i kvarvarande offentliga
rum.
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