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Foto framsida: Flygfoto från öster av centrala Östersund med 
Busstorget/Gustav III’s torg i mitten.
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inledning



Planområde Foto Busstorget/Gustav III’s torg idag

Bakgrund

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.

Kvalitetsprogrammet är ett vägledande dokument 
för alla involverade aktörer i planprocessen och i 
genomförandet. Dokumentet omfattar både allmän 
platsmark och kvartersmark. För att önskade 
stadsbyggnadskvalitéer ska uppnås beskrivs 
principer både för hur utformningen av alla rum 
mellan kvarteren ska utföras och föreslagen 
gestaltning av enskilda byggnader. En särskilt viktig 
utgångspunkt i kvalitetsprogrammet är att genom 
gestaltningen värna riksintresset för kulturmiljö.

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.

Viktiga principer i kvalitetsprogrammet utgör 
även planbestämmelser och en del principer 
kommer att lyftas som kriterier i kommande 
genomförandeavtal.
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Vision för Gustav III’s torg 

Omvandlingen av Gustav III’s torg är unik i 
Östersunds nutida stadsutveckling av stadskärnan 
både vad gäller tillskapandet av nya offentliga 
rum och omfattningen av exploateringen. Detta 
ställer höga krav på gestaltningen av det nya. Både 
platser och byggnader ska utformas platsspecifika 
och ha en hög ambitionsnivå vid gestaltningen.

Från det idag odefinierade stadsrummet, 
dimensionerat för bussarnas svängradier, så 
skapas nya rumsligheter dimensionerade utifrån 
den mänskliga skalan. Dess livsnerv är flödet av 
människor mellan Campus och stadens gågator 
och bussresenärerna blir även i framtiden en given 
del av livet på platsen. Det blir en träffpunkt som 
kommer att vara en levande plats under vardag 
som helg, under dag som kväll. Gustav III’s torg blir 
en mötesplats året runt. Genom det nya innehållet 
på platsen och kollektivtrafikens förflyttning 
söderut utmed Kyrkgatan utökas stadslivet öster 
och söderut i stadskärnan.

Förvandlingen från busstorg till en mötesplats 
i staden tar utgångspunkt i det småskaliga 
Östersund. Småskaligheten är uppbyggd av 
intima gaturum med liv i bottenvåningarna och 
med informella genvägar och mötesplatser på 
bakgårdarna. 

De nya stadsrummen kompletterar stadens 
befintliga platser i skala och innehåll, de utgör en 
sorts offentliga bakgårdar med ett varierat innehåll. 
De blir mer intima än stortorget och mer offentliga 
och synliga än bakgårdarna. De blir platser att 
både passera och att vara på. 

På stadsrummens golv, både inom allmän plats- 
och kvartersmark, används grönska och vatten 
som en resurs för att bidra till biologisk mångfald, 
trevliga miljöer och en positiv klimatpåverkan.
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kvartersmark



Utgångspunkter för gestaltningen av kvartersmark
BLANDAT & VARIERAT

Stadens karaktär
Östersund är en stad med ett stort antal äldre 
välbevarade byggnader som berättar om tidigare 
livsbetingelser för Östersundsborna. Staden 
präglas också i hög grad av en intressant 
blandning av bebyggelse från olika tidperioder. 
Blandat och varierat är typiskt. Olika husformer, 
olika åldrar, i relativt låg skala från två till 
fem våningar. Här finns inga större samlade 
områden som man skulle kunna kalla trästaden 
eller stenstaden. Ungt och gammalt samsas i 
samma kvarter eller i kvarteren bredvid varandra. 
Påfallande när man ser staden från Frösösidan 
är det varierade taklandskapet som annonserar 
denna blandning. I anslutning till Gustav III’s torg 
finns främst tak i rött och i koppar.

VÄRNANDE AV KULTURMILJÖVÄRDEN

Riksintresse kulturmiljö
Östersunds stadskärna omfattas av riksintresse 
för kulturmiljö. Riksintressets uttryck omfattar 
stadsplanen och dess olika utvecklingsskeden. 
Kulturmiljöns läsbarhet är en förutsättning för 
riksintresset och denna 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 och 
Kanslihuset. Skogslandskapet öster om staden 
utgör en grön fond vars horisontella linje möter 
symbolbyggnadernas tornhuvuden.

Kulturmiljö kring Gustav III’s torg
Gustav III:s torg är starkt påverkat av 
modernismens byggande med ett flertal 
byggnader uppförda på 1950-talet. Till stora delar 
håller byggnaderna kring torget en gemensam 
skala och som tillsammans med det dominerande 
fasadmaterialet tegel, definierar torget. 

8 Gustav III’s torg - Kvalitetsprogram samråd



Gestaltning i närmiljön
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Hus som har skydd idag

 

Gamla kyrkan. Invigd på nyårsdagen 1846 

Arkitekt Fredrik Magnus Bäck. 

Gamla kyrkan. Invigd på nyårsdagen 1846. 
Arkitekt Fredrik Magnus Bäck.

Kyrkliga kulturminnen

 

Elementarläroverket 1849.                                                                                 

F.d Gamla skolan, nu Turistbyr ån           

Kv. Contubernium
Elementarläroverket 1849.                                                                      
Före detta Gamla skolan, nu Turistbyrån          
Arkitekt Carl Gustaf Blom- Carlsson

Byggnadsminnen

 

Godtemplarhuset 1884. 

Gamla teatern  

Kv. Logen 3
Godtemplarhuset 1884. 
Gamla teatern. Ritningar av  
byggmästare LR Bergström.

 

Länsresidenset 1845- 1848. 

Arkitekt Ludvig Hawerman. 

Länsresidenset 1845- 1848.
Arkitekt Johan Adolf Hawerman.

 

Biblioteket, 1910. 

Arkitekt Frans B Wallberg. 

Kv. Biblioteket 1. 1910.
Arkitekt Frans B Wallberg. 
Nu Ahlbergshallen

 

Östersunds rådhus. 

Arkitekt Frans B Wallberg. 

Kv. Lagboken 3. 1912
Östersunds rådhus.
Arkitekt Frans B Wallberg.

 

Kanslihus och kaserner, A4, 1893. 

Arkitekt Erik Josephson. 

Det största byggnadsminnet är före detta  

Jämtlands Artilleriregemente, A4, som  

Kv. Artilleristen 1. 
Kanslihus och kaserner, A4, 1893.
Arkitekt Erik Josephson.
Det största byggnadsminnet i centrum är 
före detta Jämtlands Artilleriregemente, 
A4, som omfattar totalt 14 byggnader. 
Nu Campus Östersund.

 

Telehuset, 1911-12. Kv. Postiljonen 6
Post- och Telegrafhuset, 1911-12.
Arkitekt Gustaf Hermansson.

Statliga byggnadsminnen

Kv. Artilleristen 1. 

Campusvägen

Kv. Artilleristen 1.
Kaserngården, nu Studentplan
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Kv. Kålhagen 3. 1938 
Tingshuset Arkitekt L N Gramén
Samuel Permans gata 13

Kv. Traktören 9. 1938
Arkitekt Cyrillus Johansson 
Samuel Permans Gata 10

Kv. Logen 6. 1937
Citypalatset Arkitekt Robert Berghagen
Kyrkgatan 47

Kv. Brandenburg 3. 1935
Arkitekt Cyrillus Johansson 
Prästgatan 64/ Gränsgatan 

Kv Sparboken 2. 1932-34
Arkitekt Anders Ekman
Norra Gröngatan 6 

Kv. Sparboken 2. 1932-34
Arkitekt Anders Ekman
Brogränd 24

Kv. Skogsskiftet 4. 1933
EFS. Arkitekt Eric Aurin
Södra Gröngatan 43

Kv. Ångern 5. 1932. ”Funkisvilla” 
Arkitekt Anders Ekman
Stuguvägen 37

Kv. Ångern 5. 1932. Garage  
Arkitekt Anders Ekman
Stuguvägen 37

Kv. Läroboken 3.
Wargentinskolan. Om/tillbyggnad 1935.
Arkitekt Cyrillus Johansson.

 

 

Ställningstaganden 1930-1979

1930-tal. Särskilt värdefulla byggnader Klass A

Ställningstagande för tidsperioden 1930-1979
Rivningsförbud/skyddsbestämmelser q, bör övervägas i kommande detaljplaner för följande särskilt värdefulla 
byggnader Klass A.

Kv. Skavjärnet 1. 1938
Arkitekt Arvid D Persson
Biblioteksgatan 22
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Kv. Härberget 4. 1954
Arkitekt Cyrillus Johansson
Storgatan 60

Ställningstaganden 1930-1979

1950-tal. Särskilt värdefulla byggnader Klass A

Kv. Magistern 5. 1952
Thulebolagens hus
Arkitekt Gustav Clason
Kyrkgatan 45/ Hamngatan

Kv. Åkeriet 8. 1956. 
Hotell Östersund
Ark Carl-Axel Acking/ Sven Hesselgren 
Kyrkgatan 70

Kv. Myrstacken 4. 1950
Arkitekt Albin Hamrin
Köpmangatan 67

Kv. Monopolet 3. 1950
Uppfördes av Godtemplarna
Arkitekt Cyrillus Johansson 
Gränsgatan 9/ Kyrkgatan

Kv. Häradsskrivaren 7. 1958
Arkitekter Erik & Tore Ahlsén
Prästgatan/ Fältjägargränd /Storgatan/ 
Brogränd

Kv. Häradsskrivaren 7. 1958
Arkitekter Erik & Tore Ahlsén
Fältjägargränd /Storgatan

Kv. Häradsskrivaren 7. 1958
Arkitekter Erik & Tore Ahlsén
Storgatan/ Brogränd

Kv. Häradsskrivaren 7. 1958
Arkitekter Erik & Tore Ahlsén
Prästgatan/ Fältjägargränd 

Kv. Häradsskrivaren 7. 1958
Arkitekter Erik & Tore Ahlsén
Detaljer. 
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Ställningstaganden  1930-1979

Kv. Postiljonen 9. 1965
Folkbanken
Arkitekt Jansler & Heymann
Prästgatan 39

Kv. Buntmakaren 3. 1962 
Folksamhuset
Arkitekt Yngve Tegnér 
Stortorget 10

Kv. Logen 6. 1962
Jordbrukskassan
Arkitekt Jansler & Heymann
Kyrkgatan 49

Kv. Skavjärnet 3. 1961
Bostadshus/Metodistkyrka
Arkitekt Elmer Husman
Regementsg/ Magistratsgränd

Kv. Månadsmötet 9. 1962
Första Domusbyggnaden
KF Arkitektkontor/ Ark Folke Löfberg
Kyrkgatan 66

Kv. ABC-Boken. Ca 1960
Arkitekt Holger Jonsson
Rådhusgatan 31 

1960-tal. Särskilt värdefulla byggnader Klass A
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Ställningstaganden 1930-1979

Kv. Åkeriet 11. Ritning från 1973. Invigt 1976. 
Föreningssparbanken
Arkitekt Yngve Tegnér
Prästgatan 51

Kv. Lagboken 6. Byggnadsdel från 1958. 
Länsbiblioteket 
Arkitekt Bo Cederlöf
Rådhusgatan 25

1970-tal. Särskilt värdefulla byggnader Klass A

Kv. Läkarboken 5. 1973-75
Socialhögskolan  
Arkitekt Bo Holmberg FFNS
Rådhusgatan 15- 17

Kv. Läkarboken 5. 1973-75
Socialhögskolan  
Arkitekt Bo Holmberg FFNS
Rådhusgatan 15- 17

Kv. Lagboken 6. 1979- 82. 
Tillbyggnad av Länsbiblioteket 
Wimanarkitekterna
Rådhusgatan 25-27 

Kv. Lagboken 3. 1971
Nämndhuset, hus B- rådhuset
Wimanarkitekterna, Gösta Wiman
Rådhusgatan 21

Kv. Lagboken 6. 1958
Länsbiblioteket
Arkitekt Bo Cederlöf
Rådhusgatan 25
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Ställningstaganden  1930-1979
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Kv. ABC-Boken. Ca 1960
Arkitekt Holger Jonsson
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1960-tal. Särskilt värdefulla byggnader Klass A

GUSTAV III’S TORG

Bebyggelsen i närheten av Gustav III’s torg har 
en färgsättning som spänner mellan varma ljusa 
kulörer till mättade dova nyanser av exempelvis 
ockragult (gamla regementsbyggnaderna) och rött 
(ex kv. Lagboken 6 och kv. Postiljonen).

Främst röda och grönfärgade tak finns i anslutning 
till planområdet. Med en variation av matta 
röda och svarta tak. Även koppar förekommer 
återkommande runt torget.

Balkonger återfinns i närområdet som nätta och 
utstickande och som indragna och djupa. 

Färgskala omgivning

Kv. Buntmakaren, Stortorget 8 KV. Postiljonen, Kyrkgatan 62

Foton till höger är hämtade 
från Östersunds kulturmiljö-
program förutom kv. Buntma-
karen och kv. Postiljonen (foto 
Östersunds kommun).
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Hus som har skydd idag

 

Gamla kyrkan. Invigd på nyårsdagen 1846 

Arkitekt Fredrik Magnus Bäck. 

Gamla kyrkan. Invigd på nyårsdagen 1846. 
Arkitekt Fredrik Magnus Bäck.

Kyrkliga kulturminnen

 

Elementarläroverket 1849.                                                                                 

F.d Gamla skolan, nu Turistbyr ån           

Kv. Contubernium
Elementarläroverket 1849.                                                                      
Före detta Gamla skolan, nu Turistbyrån          
Arkitekt Carl Gustaf Blom- Carlsson

Byggnadsminnen

 

Godtemplarhuset 1884. 

Gamla teatern  

Kv. Logen 3
Godtemplarhuset 1884. 
Gamla teatern. Ritningar av  
byggmästare LR Bergström.

 

Länsresidenset 1845- 1848. 

Arkitekt Ludvig Hawerman. 

Länsresidenset 1845- 1848.
Arkitekt Johan Adolf Hawerman.

 

Biblioteket, 1910. 

Arkitekt Frans B Wallberg. 

Kv. Biblioteket 1. 1910.
Arkitekt Frans B Wallberg. 
Nu Ahlbergshallen

 

Östersunds rådhus. 

Arkitekt Frans B Wallberg. 

Kv. Lagboken 3. 1912
Östersunds rådhus.
Arkitekt Frans B Wallberg.

 

Kanslihus och kaserner, A4, 1893. 

Arkitekt Erik Josephson. 

Det största byggnadsminnet är före detta  

Jämtlands Artilleriregemente, A4, som  

Kv. Artilleristen 1. 
Kanslihus och kaserner, A4, 1893.
Arkitekt Erik Josephson.
Det största byggnadsminnet i centrum är 
före detta Jämtlands Artilleriregemente, 
A4, som omfattar totalt 14 byggnader. 
Nu Campus Östersund.

 

Telehuset, 1911-12. Kv. Postiljonen 6
Post- och Telegrafhuset, 1911-12.
Arkitekt Gustaf Hermansson.

Statliga byggnadsminnen

Kv. Artilleristen 1. 

Campusvägen

Kv. Artilleristen 1.
Kaserngården, nu Studentplan
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52

Kv. Kålhagen 3. 1938 
Tingshuset Arkitekt L N Gramén
Samuel Permans gata 13

Kv. Traktören 9. 1938
Arkitekt Cyrillus Johansson 
Samuel Permans Gata 10

Kv. Logen 6. 1937
Citypalatset Arkitekt Robert Berghagen
Kyrkgatan 47

Kv. Brandenburg 3. 1935
Arkitekt Cyrillus Johansson 
Prästgatan 64/ Gränsgatan 

Kv Sparboken 2. 1932-34
Arkitekt Anders Ekman
Norra Gröngatan 6 

Kv. Sparboken 2. 1932-34
Arkitekt Anders Ekman
Brogränd 24

Kv. Skogsskiftet 4. 1933
EFS. Arkitekt Eric Aurin
Södra Gröngatan 43

Kv. Ångern 5. 1932. ”Funkisvilla” 
Arkitekt Anders Ekman
Stuguvägen 37

Kv. Ångern 5. 1932. Garage  
Arkitekt Anders Ekman
Stuguvägen 37

Kv. Läroboken 3.
Wargentinskolan. Om/tillbyggnad 1935.
Arkitekt Cyrillus Johansson.

 

 

Ställningstaganden 1930-1979

1930-tal. Särskilt värdefulla byggnader Klass A

Ställningstagande för tidsperioden 1930-1979
Rivningsförbud/skyddsbestämmelser q, bör övervägas i kommande detaljplaner för följande särskilt värdefulla 
byggnader Klass A.

Kv. Skavjärnet 1. 1938
Arkitekt Arvid D Persson
Biblioteksgatan 22

55

Ställningstaganden  1930-1979

Kv. Postiljonen 9. 1965
Folkbanken
Arkitekt Jansler & Heymann
Prästgatan 39

Kv. Buntmakaren 3. 1962 
Folksamhuset
Arkitekt Yngve Tegnér 
Stortorget 10

Kv. Logen 6. 1962
Jordbrukskassan
Arkitekt Jansler & Heymann
Kyrkgatan 49

Kv. Skavjärnet 3. 1961
Bostadshus/Metodistkyrka
Arkitekt Elmer Husman
Regementsg/ Magistratsgränd

Kv. Månadsmötet 9. 1962
Första Domusbyggnaden
KF Arkitektkontor/ Ark Folke Löfberg
Kyrkgatan 66

Kv. ABC-Boken. Ca 1960
Arkitekt Holger Jonsson
Rådhusgatan 31 

1960-tal. Särskilt värdefulla byggnader Klass A
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Ställningstaganden  1930-1979

Kv. Postiljonen 9. 1965
Folkbanken
Arkitekt Jansler & Heymann
Prästgatan 39

Kv. Buntmakaren 3. 1962 
Folksamhuset
Arkitekt Yngve Tegnér 
Stortorget 10

Kv. Logen 6. 1962
Jordbrukskassan
Arkitekt Jansler & Heymann
Kyrkgatan 49

Kv. Skavjärnet 3. 1961
Bostadshus/Metodistkyrka
Arkitekt Elmer Husman
Regementsg/ Magistratsgränd

Kv. Månadsmötet 9. 1962
Första Domusbyggnaden
KF Arkitektkontor/ Ark Folke Löfberg
Kyrkgatan 66

Kv. ABC-Boken. Ca 1960
Arkitekt Holger Jonsson
Rådhusgatan 31 

1960-tal. Särskilt värdefulla byggnader Klass A

54

Kv. Härberget 4. 1954
Arkitekt Cyrillus Johansson
Storgatan 60

Ställningstaganden 1930-1979

1950-tal. Särskilt värdefulla byggnader Klass A

Kv. Magistern 5. 1952
Thulebolagens hus
Arkitekt Gustav Clason
Kyrkgatan 45/ Hamngatan

Kv. Åkeriet 8. 1956. 
Hotell Östersund
Ark Carl-Axel Acking/ Sven Hesselgren 
Kyrkgatan 70

Kv. Myrstacken 4. 1950
Arkitekt Albin Hamrin
Köpmangatan 67

Kv. Monopolet 3. 1950
Uppfördes av Godtemplarna
Arkitekt Cyrillus Johansson 
Gränsgatan 9/ Kyrkgatan

Kv. Häradsskrivaren 7. 1958
Arkitekter Erik & Tore Ahlsén
Prästgatan/ Fältjägargränd /Storgatan/ 
Brogränd

Kv. Häradsskrivaren 7. 1958
Arkitekter Erik & Tore Ahlsén
Fältjägargränd /Storgatan

Kv. Häradsskrivaren 7. 1958
Arkitekter Erik & Tore Ahlsén
Storgatan/ Brogränd

Kv. Häradsskrivaren 7. 1958
Arkitekter Erik & Tore Ahlsén
Prästgatan/ Fältjägargränd 

Kv. Häradsskrivaren 7. 1958
Arkitekter Erik & Tore Ahlsén
Detaljer. 
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Ställningstaganden 1930-1979

1950-tal. Särskilt värdefulla byggnader Klass A
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1950-tal. Särskilt värdefulla byggnader Klass A
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Ställningstaganden 1930-1979

Kv. Åkeriet 11. Ritning från 1973. Invigt 1976. 
Föreningssparbanken
Arkitekt Yngve Tegnér
Prästgatan 51

Kv. Lagboken 6. Byggnadsdel från 1958. 
Länsbiblioteket 
Arkitekt Bo Cederlöf
Rådhusgatan 25

1970-tal. Särskilt värdefulla byggnader Klass A

Kv. Läkarboken 5. 1973-75
Socialhögskolan  
Arkitekt Bo Holmberg FFNS
Rådhusgatan 15- 17

Kv. Läkarboken 5. 1973-75
Socialhögskolan  
Arkitekt Bo Holmberg FFNS
Rådhusgatan 15- 17

Kv. Lagboken 6. 1979- 82. 
Tillbyggnad av Länsbiblioteket 
Wimanarkitekterna
Rådhusgatan 25-27 

Kv. Lagboken 3. 1971
Nämndhuset, hus B- rådhuset
Wimanarkitekterna, Gösta Wiman
Rådhusgatan 21

Kv. Lagboken 6. 1958
Länsbiblioteket
Arkitekt Bo Cederlöf
Rådhusgatan 25
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KVARTERET MAGISTERN

Bebyggelsen inom kvarteret Magistern utgörs 
av fyra byggnader i tre till fem våningar. Volymer, 
detaljering, materialitet och kulörer skiftar mellan 
de olika byggnaderna. Tegel och puts dominerar 
och tre av byggnaderna består av sammansatta 
volymer. Taken varierar mellan platta och sadeltak 
med takkupor. Entréer är tydligt markerade med 
pelare i hörnlägen på två av byggnaderna. Det 
varierar mellan byggnaderna och mellan olika 
fasader på respektive byggnad om bottenvåningen 
är särskiljd gestaltningsmässigt från de övre 
våningarna eller ej. Gestaltningsuttrycken varierar 
mellan funkisbyggnader och olika nutida tolkningar 
av nationalromantik.

Färgskala fasader inom 
kvarteret Magistern.

Färgskala tak inom 
kvarteret Magistern.

Rådhusgatan/Postgränd

Kyrkgatan/Postgränd Kyrkgatan/Postgränd (detalj)

Kyrkgatan/Hamngatan

Rådhusgatan/Hamngatan

Hamngatan

Rådhusgatan/Hamngatan

Postgränd
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Gestalningsprinciper för kvartersmark - bebyggelse

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 för att skapa levande stadsrum.

Den nya bebyggelsen inom Gustav III’s torg ges en 
varierad gestaltning med utgångspunkt i de olika 
volymerna och dess innehåll. 

Förslaget värnar riksintresset för kulturmiljö bland 
annat genom att endast tangera stadens siluett. 
Byggnadernas höjder och tak trappas uppåt med 
topografin. För att värna kulturmiljön föreslås en 
kulörpalett som inordnar sig i stadens toner. 

Den nya bebyggelsen föreslås att i likhet med den 
befintliga ges en variation av uttryck. Variationen 
uppnås genom ett skiftande taklandskap och 
genom att varje byggnad respektive program 
gestaltas som en egen enhet vertikalt. Horisontellt 
sker skiftningar i gestaltningen mellan 
bottenvåningar och de övre våningarna. 

Variation eftersträvas även i gatunivå för att skapa 
en mångfald av karaktärer i de offentliga rummen. 

Gestaltningen skiftar mellan bottenvåningar 
och ovanliggande våningar. Bottenvåningarna 
bör utformas med natursten, tegel eller annat 
material med en hög detaljeringsgrad. En större 
frihet i val av material ges vid utfomningen av 
de övre våningarna. Entrépartier bör vara tydligt 
markerade för att skapa händelserika sekvenser i 
gaturummen. 

För att skapa en mänsklig skala I de offentliga 
rummen eftersträvas småskaliga intima platser. 
Bebyggelsen stödjer denna genom markerade 
bottenvåningar, tydliga entréer och en hög 
detaljeringsgrad i bebyggelsen. Balkonger, 
burspråk, utskjutande skyltar, markiser mm bidrar 
till en hög detaljrikedom och en mänsklig skala i 
gaturummen.
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ÖVERSIKT BEBYGGELSE

Hus A - Bostäder

Hus B - Bostäder

Hus C - Bostäder

Hus D - Kontor

Hus E - Gårdsbyggnad

Hus F - Orangeri / paviljong

Hus G - Hotell

Hus H - Kontor Magistern 5
H

Bostäder

Kontor 

Hotell

Orangeri/ 
paviljong

Kontor 
Magistern 5

A

B

C

D

E

F

Gårdsbyggnad
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1,1m
1,1m

Kyrkgatan

HUS B

Fasad och fönstersättning föreslås ha en vertikal 
karaktär med stående fönster och med slät fasad 
utan variationer i djup som kontrasterar mot hus A 
och C.

Takfönster föreslås.

Grunda balkonger mot gata föreslås.

Balkonger mot gård föreslås.

Mindre utstickande skärmtak över busshållplats 
mot Kyrkgatan föreslås, dock ej över hela fasadens 
längd. Undvik skärmtak hela vägen ut i hörn.

HUS A

Fasad och fönstersättning föreslås ha en vertikal 
karaktär med stående fönster och med varierat 
fasaddjup som kontrasterar mot hus B.

Enkla rader takfönster / takkupor föreslås.

Grunda balkonger mot gata föreslås.

Mindre utstickande skärmtak över busshållplats 
mot Kyrkgatan föreslås, dock ej över hela fasadens 
längd.

Tekniska installationer ska inrymmas inom takfall.

Bostäder

1,1m

Kyrkgatan

1,1m

Thoméegränd

Varierat fasaddjup och vertikal karaktär Slät fasad och vertikal karaktär Varierat fasaddjup och vertikal karaktär 

HUS C

Fasad och fönstersättning föreslås ha en vertikal 
karaktär med stående fönster och med varierat 
fasaddjup som kontrasterar mot hus B.

Dubbla rader takfönster / takkuper föreslås.

Grunda balkonger mot gata föreslås.

Balkonger mot gård föreslås.

Portik gestaltas omsorgsfullt och ska vara                                       
minst 6 m bred och 4 m hög mot gatan. 
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TAK

Variation i takutformning och/eller av takkulör 
mellan husdelar som angränsar till varandra ska 
finnas. En variation i taklandskapet förstärker 
definitionen av de enskilda volymerna (hus A, B 
och C).

Material matt svart, brunt eller röd plåt alternativt 
koppar- eller zinkkulör.

Omsorgsfull utformning av takfot.

Vid takterrass eller kungsbalkong utförs fasad 
omsorgsfull och med indraget genomsiktligt räcke.

Komplementbyggnader på gård ska ha gröna tak.

Takkupor ska i princip följa underliggande fasads 
fönsterbredd.

Hus A och C - varierat fasad-
djup och vertikal karaktär 

Saxon court King’s Cross, MLA+ Maja Gräddnos, Kjellander Sjöberg Dalens Park, Kjellander Sjöberg

Hus B - slät fasad och vertikal 
karaktär

Gavelkaraktär Östersund

Kulörpalett, fasader

Kulörpalett, tak

Materialpalett, fasader              
från toppen: puts, betong, 
mörkt tegel, ljust tegel

Utformning takkupor
/takfönster

FASADER

De tre bostadsvolymerna (hus A, B och C) kan 
läsas som en helhet med variationer inom ett 
fasadtema. Genom mindre variationer definieras 
varje husdel tydligt avläsbart. 

Material av gedigen karaktär exempelvis tegel, 
sten eller betong.

Exponerade gavlar ger karaktär åt taklandskapet 
genom utsmyckning i någon form och bidrar till 
kvarterets särart i stadsbilden.  

Eventuell fönstersättning på gavlar genomförs i 
mindre skala och konsekvent.

Synliga elementskarvar tillåts inte, alternativt kan 
fasader ha en tydlig mönsterverkan inom vilken 
elementskarvar inarbetats.
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ENTRÉER

Artikulerade huvudentréer med indrag eller 
omfattning.

Huvudentréer ska vara tillgängliga mot gata.

Utrymme för belysning i anslutning till entréer.

All utrustning så som kodlås, porttelefon etc 
tillhörande entré utförs integrerat i entréindrag / 
omfattning.

Sekundärentréer exempelvis till soprum 
artikuleras ej i fasad. Dessa entréer ska integreras 
i sockelvåningens gestaltning och inte signalera 
entréns funktion. Garageinfart utformas med 
indrag i fasad och integreras omsorgsfullt i 
sockelvåningens gestaltning.

Portik gestaltas omsorgsfullt med färgsättning och 
belysning som ger en ljus och luftig upplevelse.

Kyrkgatan

1,1m

3/5m

gata

BALKONGER

Balkonger mot gata av grundare karaktär föreslås. 

Balkongplatta får skjuta ut max 1,4 m från yttersta 
fasadliv mot gata. Eventuella indrag räknas inte in i 
maxdjupet. 

Balkonger mot gård får utföras djupare.

Indragna balkonger föreslås vara tillåtna.

Inglasning mot gata föreslås ej.

Avstånd mellan underkant balkong och gata får 
inte understiga 3 m mot Thoméegränd och 5 m 
mot Kyrkgatan.

Avstånd mellan underkant balkong och gårdsnivå 
får inte understiga 3,5 m.

Balkonger över gavlar föreslås ej.

Balkongfronter och räcken utförs smäckra och 
genomsiktliga expempelvis i smide, dock föreslås         
inte balkongfronter i glas.

Artikulerad              
huvudentré

Artikulerad bottenvåning Integrerad                  
garageinfart

Ljus och luftig 
portik

Balkongräcke i smideBalkong mot gata

Neue Mitte Jonen, SeilerLinhartEtaget, Kjellander Sjöberg Saxon court King’s Cross, MLA+ Monoliten, Kjellander Sjöberg

BOTTENVÅNINGAR

Bottenvåningar ska vara utåtriktade och levande 
genom stora fönsterpartier och utåtriktade verk-
samheter (främst mot Kyrkgatan) samt entréer i 
gata, planteringszoner, belysning och bearbetade 
socklar med mönster- och djupverkan (främst mot 
Thoméegränd). 

Socklar artikuleras i ytbehandling eller med avvi-
kande material exempelvis klinker, betong eller sten. 
Kontorshuset undantas principen om artikulerade 
bottenvåningar.

Mindre utstickande skärmtak över busshållplats 
mot Kyrkgatan föreslås. Undvik skärtak i hörn. 
Material skärmtak glas och metall. Eventuell 
solavskärmning utförs i liv med andra skärmtak.  

Utrymme för skyltning och fasadbelysning ges. 
Skyltning utförs konsekvent.
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Växtlighet
Jorddjup på gården behöver vara minst 0,8 
meter för att klara plantering av större träd samt 
fördröjning av dagvatten. 

 

BOSTADSGÅRD

Avgränsning Offentligt- Privat- semiprivat
Gränser mellan offentligt - privat och semiprivat 
är tydliga men mjuka. Mellan gården och de 
offentliga stråken finns en höjdskillnad som med 
hjälp av trappsteg, ramp och till viss del mur samt 
plantering skapar en gräns. 

Gränsen mellan uteplatser och den gemensamma 
gårdsytan utgörs av en nedsänkt raingarden som 
formar en tydlig gräns som kan fördröja och rena 
dagvatten från tak och gångytor.

Möjlighet att uppföra genomsiktliga staket i tex 
smide mot allmän plats.

Funktioner
Cykelparkering föreslås till stor del i tvåvåningsställ 
med enkelt väderskydd för komprimerad 
ytanvändning 

Referensbild gräns mellan uteplats och gemensam 
gård

Utsnitt ur illustrationsplan som visar bostadsgård

Exempel på cykelparkering utomhus under enkelt 
väderskydd typ Quatro från Blidbergs mekaniska

Typsektion som visar gräns mellan bostadsgård och 
offentlig passage.

Möjliga lägen för fördröjning av dagvatten
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Raingarden

Svackdike - svagt 
lutande gräsmatta
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Hotell 
FASADER

Bottenvåningar ska i de publika delarna 
utformas öppen och verksamheten ska synas 
utåt. Gestaltningsmässigt varierar fasaden i 
bottenvåningarna mellan helt transparent och 
öppen i de publika delarna, delvis transparent 
i personalutrymmena till slutna för exempelvis 
avfallshantering. De mer slutna delarna bör 
levandegöras genom exempelvis planteringszoner, 
belysning och detaljering i fasadutformningen. 
Bottenvåningens fasad utmed Hamngatan skiljer 
sig delvis från de övriga delarna av hotellet och 
kommer att kunna ha ett varierat uttryck,  från 
slutna partier till helt transparanta. 

HUS G

Hotellbyggnaden utgör ett helt kvarter och har 
ingen fram eller baksida. Kvarteret/byggnaden 
utformas med samma fasadmaterial och uttryck 
runt om hela byggnaden.

Hotellet särskiljs från de två kontorsbyggnaderna 
för att ge variation till kvarteret. Hotellets 
bottenvåning är helt publik mot de nya offentliga 
platserna som skapas inom Gustav III’s torg. Det 
är grundläggande att denna utformas transparent 
och öppen för att stödja livet på de offenliga 
platserna.

Kulörpalett, fasader
Materialpalett, fasader

Tegel

Natursten, skiffer

FASADER

Bottenvåningarna utformas med arkader både 
mot den centrala torgytan och mot platsen 
vid Kyrkgatan. Arkaderna bör utformas med 
smäckra pelare som konstruktivt och gestaltande 
element. Proportionerna är viktiga för att skapa 
välkomnande och ljusa arkader. En hög takhöjd 
och ett grunt djup är viktigt. Undertaken ska vara 
väl gestaltade med en gestaltning kopplad till 
den bärande konstruktionen av pelargången. 
Arkaderna får ej glasas in.

Synliga elementskarvar tillåts inte alternativt så kan 
fasader ha en tydlig mönsterverkan inom vilken 
elementskarvar inarbetats.

Tegel. Reiefverkan.

Föreslagna principer för fasadgestaltning
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BOTTENVÅNINGAR

Bottenvåningar ska i de publika delarana 
utformas öppen och verksamheten ska synas 
utåt. Gestaltningsmässigt varierar fasaden i 
bottenvåningarna mellan helt transparent och 
öppen i de publika delarna, delvis transparent 
i personalutrymmena till slutna för exempelvis 
avfallshantering. De mer slutna delarna bör 
levandegöras genom exempelvis planteringszoner, 
belysning och detaljering i fasadutformningen.

Bottenvåningarna utformas med arkader både 
mot den centrala torgytan och mot platsen vid 
Kyrkgatan. Arkaderna bör utformas med 

smäckra pelare som konstruktiva och gestaltande 
element. Proportionerna är viktiga för att skapa 
välkomnande och ljusa arkader. En hög takhöjd 
och ett grunt djup är viktigt. Undertaken ska 
vara väl gestaltade med en utformning kopplad 
till den bärande konstruktionen av pelargången. 
Arkaderna får ej glasas in.

Till följd av höjdskillnaden får hotellet en nedre 
sockel mot platsen vid Kyrkgatan. Denna 
bör gestaltas som en del/komponent av 
landskapsplaneringen och markbehandlingen. 
Den blir en tung nedre sockel som skiljer sig 

TAK

Tak kan med fördel utformas som gröna tak/
takterrasser och då som biotoptak  för biologisk 
mångfald. 

Takterrasser ska vara indragna 1m från fasadliv.

Omsorgsfull utformning av takfot.

Högsta taklutning 10°.

Terrassräcken/fronter ska vara indragna 1 m från 
fasadliv.

Terrassräcken/fronter utförs smäckra och 
genomsiktliga expempelvis i smide.

Arkadernas dimensioner Bottenvåning mot platsen vid KyrkgatanReferensbild takterrass
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ENTRÉER

Huvudentré mot parkstråket eller Rådhusgatan. 

Sekundärentréer är möjliga mot Rådhusgatan och 
Hamngatan. 

Huvudentré artikuleras med indrag eller 
omfattning. 

Eventuellt skärmtak utformas varsamt och 
integreras i fasadutformningen.

Sekundärentréer till tex avfallsutrymme ska ej 
artikuleras i fasad. Dessa entréer ska integreras i 
fasadgestaltningen. 

från hotellets övriga gestaltning genom material 
och/ eller kulörval. Relationen till platsen ska vara 
välkomnande med entréer och stora glaspartier. 
Sockelmotivet från platsen vid Kyrkgatan, med 
samma materialval, fortsätter runt hörnet och 
uppefter Hamngatans fasad.

Exempel på utformning av bottenvåningen mot  
Kyrkgatan.

Referensbild entré inlastning/avfallsutrymme.

19Gustav III’s torg - Kvalitetsprogram samråd

Referensbild fasadgrönska 



Kontor
TAK

Omsorgsfull utformning av takfot.

Högsta taklutning 10°. 

Eventuella takterrasser med tillhörande 
terrassräcken/fronter ska vara indragna 1m från 
fasadliv.

Terrassräcken/fronter utförs smäckra och 
genomsiktliga expempelvis i smide.

Tekniska installationer ska inrymmas inom takfall.

FASADER

Fasad föreslås ha en horisontell karaktär och 
proportionerlig rytm med ett stringent ramverk 
inom vilket fönstren kan placeras fritt i sidled. 

Fasadmaterial av gedigen karaktär exempelvis 
tegel, sten eller betong.

Varierat fasaddjup.

Inga balkonger föreslås. Franska balkonger 
accepteras om de inryms i det stingenta ramverket 
för fasadens fönstersättning.

Skyltning anpassas till byggnadens övriga 
gestaltning dvs strikt och elegant.

Varierat fasaddjup med horisontell karaktär 

Lots 5 & 6 (bostadshus), Zac des grandes moulins, Avenier Cornejo Architectes

HUS D

Kontorsbyggnad utformas med samma 
fasadmaterial och uttryck runt om hela byggnaden.

Kontorsbyggnaden särskiljs i fasaduttryck från 
Magistern 5 och hotellet för att ge variation till 
kvarteret.  
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BOTTENVÅNINGAR

Bottenvåning ska utformas öppen och 
verksamheten ska synas utåt. 

Bottenvåning utförs enhetligt med samma 
fasaduttryck som resterande byggnad.

Utanpåliggande solavskärmning utförs ej 
utskjutande från fasad. 

Enhetlig bottenvåning Artikulerad huvudentré med elegant skyltning

Lots 5 & 6, Zac des grandes moulins, Avenier Cornejo Architectes LSE, David Chipperfield, Herzog de Meuron

ENTRÉER

Huvudentré mot Rådhusgatan.

Sekundärentréer är möjliga mot Rådhusgatan, 
Thoméegränd och gård/parkstråk/torg. 

Huvudentré artikuleras med indrag eller 
omfattning. 

Eventuellt skärmtak utformas varsamt och 
integreras i fasadutformningen.

Sekundärentréer till tex soprum ska ej 
artikuleras i fasad. Dessa entréer ska integreras i 
fasadgestaltningen. 

Interna entréer inom verksamhet kan förläggas 
mot gård/parkstråk/torg. 

Thoméegrändsekundärentré

Rådhusg
atan

huvuden
tré

koncept 191206

BOTTENVÅNINGAR

Bottenvåning ska utformas öppen och verksamheten 
ska synas utåt. 

Bottenvåning utförs enhetligt med samma 
fasaduttryck som resterande byggnad.

Förgårdsmark mot gård om min 2 m ges och kopplas 
till verksamhet.

Utanpåliggande solavskrämning utförs ej utskjutande 
från fasad. 

Enhetlig bottenvåning Artikulerad huvudentré med elegant skyltning

Lots 5 & 6, Zac des grandes moulins, Avenier Cornejo Architectes

ENTRÉER

Huvudentré mot Rådhusgatan.

Sekundärentréer är möjliga mot Rådhusgatan, 
Thoméegränd och gård/parkstråk/torg.

Huvudentré artikuleras med indrag eller omfattning. 

Eventuellt skärmtak utformas varsamt och integreras i 
fasadutformningen.

Sekundärentréer till tex soprum ska ej 
artikuleras i fasad. Dessa entréer ska integreras i 
fasadgestaltningen. 

Interna entréer inom verksamhet kan förläggas mot 
gård/parkstråk/torg. 

Kulörpalett, fasader

Natursten, tegel, inslag av 
metall Materialpalett, fasader              

från toppen: ljust tegel,     
betong, rött tegel, gråtonat 
tegel
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UTEMILJÖ - PLATS VID DEN GAMLA TEATERN

En liten intim plats på ett gathörn. Här föreslås 
ett par större solitärträd som syns på håll 
och utmärker sig från de andra gatuträden. 
Nivåskillnader tas upp genom bearbetade 
sittmurar/gradänger och trappor. Konstverk kan 
integreras i dessa. Mot kontorsbyggnaden föreslås 
en upphöjd plats med raingarden och en långbänk 
utanför entrén.

Trottoarens material går över körbanan på en 
upphöjd del utan trottoarkanter.

Typologidiagram - plats vid den gamla teatern Referenser karaktär på platsen

Enhetligt markmaterial
på hela platsen

Raingarden

Långbänk

Portik

Cykelparkering

Sittmur

Utsnitt ur illustrationsplan

solitärträd på 
platsen

Kvartersmark Allmän platsmark

NORR

Solitärträd med utmärkande färg/form
(annan art än övriga träd på gatan)

Shared space

Portik mot passage



PASSAGE MELLAN PARKSTRÅKET OCH PLATSEN 
VID GAMLA TEATERN

Passagen mellan parkstråket och platsen vid 
Gamla Teatern är 7 meter brett och uppdelat på 
3,3 meter passage och 3,7 meter förgårdsmark. 
Förgårdsmarken föreslås öppen och i nivå med 
passagen medan bostadsgården öster om 
passagen är upphöjd och mer avgränsad.

Möjlighet att uppföra genomsiktliga staket i tex 
smide mot bostadsgård för ökad trygghet. 

För en trygg miljö i passagen ska den gestaltas 
med väl planerad belysning för att främja en 
naturlig genomströmning av människor under en 
stor av dygnet ska uppmuntras. På förgårdsmarken 
integreras sittplatser, raingardens, cykelparkering 
och entrézoner i en multifunktionell yta. 

Närmst parkstråket finns en parkering för 
rörelsehindrade på förgårdsmarken. 
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Utsnitt ur illustrationsplanTypsektion som visar gräns mellan bostadsgård och 
offentlig passage.

Referenser integrerad plan-
tering och cykelparkering/
möblering

Parkering för rörelse-
hindrade i anslutning till 
parkstråk.
Ingen övrig infart till 
passagen (regleras med 
höj/sänkbar pollare eller 
liknande)

NORR

37003300



Kontor inom Magistern 5
TAK

Tak utformas med fördel som takterrasser och 
gröna tak.

Eventuella takterrasser med tillhörande 
terrassräcken/fronter ska vara indragna 1m från 
fasadliv.

Omsorgsfull utformning av takfot.

Högsta taklutning 10°.

Terrassräcken/fronter ska vara indragna från 
fasadliv.

Terrassräcken/fronter utförs smäckra och 
genomsiktliga expempelvis i smide.

FASADER

Fasader utformas sammanhållna med en repetativ 
fönstersättning utan riktning. Fasaderna gestaltas 
som ytor. 

Fasadmaterial av slät karaktär exempelvis betong 
eller puts. Synliga elementskarvar tillåts inte så 
alternativt kan fasader ha en mönsterverkan inom 
vilken elementskarvar inarbetats.

Franska balkonger tillåts.

Skyltningen kan utgöras av egna element som kan 
placeras fritt utanpå de släta fasaderna. 

HUS H

Kontorsbyggnad utformas med samma 
fasadmaterial och uttryck runt om hela byggnaden.

Kontorsbyggnaden särskiljs i fasaduttryck från 
hotellet och kontoret inom Gustav III’s torg för att 
ge variation till kvarteret.  Volymen gestaltas som 
två sammansatta volymer med indragen takvåning.
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BOTTENVÅNINGAR

Hörnet i bottenvåningen mot korsning 
Rådhusgatan/Hamngatan ska utformas öppen och 
verksamheten ska synas utåt. 

Utmed Hamngatan hanteras höjdskillnaden i 
gestaltningen genom att bottenvåningens fasad 
förlängs nedåt och följer gatans lutning.

Bottenvåning utförs med högre våningshöjd 
än övriga våningar som möjliggör publika 
verksamheter.

Utanpåliggande solavskärmning utförs ej 
utskjutande från fasad. 

ENTRÉER

Huvudentré mot Rådhusgatan eller Hamngatan.

Sekundärentréer är möjliga mot innergård och 
Hamngatan. 

Huvudentré artikuleras med indrag eller 
omfattning. 

Eventuellt skärmtak utformas varsamt och 
integreras i fasadutformningen.

Sekundärentréer till tex soprum ska ej 
artikuleras i fasad. Dessa entréer ska integreras i 
fasadgestaltningen. 

Interna entréer inom verksamhet kan förläggas 
mot innergård.

25Gustav III’s torg - Kvalitetsprogram samråd



KVARTERSMARK HUS H

Då kvartersmarken är begränsad runt hus H 
och många funktioner ska få plats är det viktigt 
att utomhusytorna bidrar med flera funktioner 
samtidigt.  

Multifunktionalitet ger möjlighet att på en 
begränsad yta rymma olika funktioner som svarar 
på flera behov. Olika ekosystemtjänster kan också 
integreras inom dessa.

När parkeringarna inte används kan denna yta bli 
en vistelsezon för de anställda. Regnbäddar kan 
ha en kant som också blir en sittplats, fasaderna 
kan ha grönska och sittplatser, cykelplatser/
planteringsytor och sittplatser kan vara integrerade 
och även mobila. 

Referensbild gräns mellan parkering och regnbädd 
samt integrerade sittplatser och plantering

Utsnitt ur illustrationsplan som visar bostadsgård Möjliga lägen för fördröjning av dagvatten

Raingarden

Referensbild sociala ytor med multifunktionell gestalt-
ning

Referensbild integrerad cykelparkering och plante-
ringar

CP
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Gårdsbyggnad Orangeri/paviljong
HUS E

Gårdsbyggnad utförs fristående med en utåtriktad, 
publik karaktär mot parkstråket.

Bottenvåning ska möjligöra för öppen verksamhet 
riktad mot parkstråket. 

Fasadmaterial av ”lätt” karaktär exempelvis trä, 
metall och glas. Fasad ut mot parkstråk utförs även 
med transparent och inbjudande karaktär.

Höjden på byggnaden regleras så att ett litet loft är 
möjligt.

Fasad mot bostadsgård kan vara av mer informell 
karaktär och innehålla bostadskomplement. 

Möjlighet att skapa en buffertzon mot gavel i väster 
om byggnad kopplas till verksamhet.

TAK OCH GAVLAR

Tak utförs som ett ”grönt tak” med fördröjande 
egenskaper, med fördel som ett biotoptak.

Gavelfasader utförs konsekvent likt fasad mot 
parkstråk.

HUS F

Byggnaden utförs med transparent och inbjudande 
karaktär. Fasadmaterial av ”lätt” och genomsiktlig 
karaktär i huvudsak glas med möjlighet till detaljer 
i trä/metall.

Byggnaden integreras med omgivande verksamhet 
och bottenvåning ska möjligöra för verksamhet. 

Byggnaden ska inrymma en hissanslutning som 
ska vara synlig utåt och signalera en publik länk.

Parkstråk

Bostadsgård

Parkstråk

Bostadsgård

Kyr
kga

tan

Par
kstr

åk
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allmän platsmark



Stadsrum

Flera nya stadsrum skapas vid omvandlingen 
av Gustav III’s torg. En sekvens av nya offentliga 
platser skapar ett flöde genom de nya kvarteren. 
Omgivande gator omgestaltas i olika grad och får 
ny mer stadsmässig karaktär. De omgestaltade och 
nya offentliga platserna har goda förutsättningar 
utifrån solljus och lägen att bli attraktiva och 
levande. 

Solstudier överlagrade, kl 12 den 21e mars och 23e juni. De gula ytorna visar 
de bästa sollägena.
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allmän platsmark

Passage över 
Rådhusgatan

Trappan

Torgyta

Plats vid 
gamla teatern

Plats vid 
Kyrkgatan 



I det här kapitlet konkretiseras utgångspunk-
terna för levande stadsrum. Gestaltningsprin-
ciper med riktlinjer på kvaliteter och funktioner, 
framtagna under planarbetet, anges för gator, 
torg och park, tillsammans med exempel på 
utformning.

Flöden 
Gustav III’s torg ska i framtiden vara en viktig 
central plats i området. Exploateringen innebär 
att en plats som idag är en barriär öppnas upp 
och ger bättre konnektivitet i centrum. Nya och 
befintliga stråk förstärks genom gestaltningen 
och ger ett förbättrat flöde genom staden. Den 
nya utformningen av platsen med en sekvens av 
småskaliga offentliga mötesplatser skapar nya 
siktlinjer. Platserna får egna karaktärer men med 
tydligt släktskap och sammanhang och omsorg om 
material, planteringar och belysning som stärker 
flödet till och genom platserna.

Gestaltningsprinciper för det offentliga rummet

Trygghetsskapande utformning  
Utgångspunkten för utformningen av de allmänna 
platserna är att skapa ett vackrare, tryggare och 
mer lockande centrum för boende och besökare. 
Särskilt gångtrafik och cykel ska gynnas genom 
en attraktiv och säker gatumiljö med tydlig 
utformning. De allmänna platserna ska utformas 
med kvalitet, med gedigna och robusta material, 
för en långsiktig hållbarhet, samt för att ge en 
signalverkan om att detta är omhändertagna 
platser att vara stolta över. 

Platserna ska utformas med god orienterbarhet, 
väl planerad belysning och genom att uppmuntra 
till en naturlig genomströmning av människor 
under en stor del av dygnet. Blandningen av 
bostäder och centrumfunktioner ger en överblick 
över fler av dygnets timmar men det är också en 
förutsättning att det inom de offentliga platserna 
inryms en blandning av funktioner och målpunkter 
som attraherar många olika målgrupper. Det ska 
finnas utrymme för aktiviteter under dag  och 
kvällstid under årets alla månader. 

Tydlighet 
Tydlighet är en viktig förutsättning för att förhindra 
osäkerhet och ge en känsla av trygghet. 
Stadsrummet och strukturen ska vara lätt att 
förstå och ge människor överblick och möjlighet 
att orientera sig. Där ska inte finnas några dolda 
utrymmen. Gränserna mellan allmänt och privat 
ska vara väl definierade. Där allmänna stråk 
(x-område) passerar genom kvartersmark ska de 
tydligt koppla an till de andra allmänna stråken 
genom exempelvis val av markmaterial.  

Parkstråk, men även anslutande gator, ska 
utformas så att det finns tydliga visuella siktlinjer 
och målpunkter. Effektbelysning kan ge visuell 
ledning och målpunkter och viktiga byggnader bör 
vara väl upplysta kvällstid. Särskilt omsorg ska ges 
till utformning av belysning för exempelvis trappan 
som länkar samman Kyrkgatan och parkstråket, 
cykelparkeringar, busshållplatser och taxistopp. 
Taxistopp och busshållplatser placeras med god 
överblick av stadsrummet. Genomgående material 
och möblering tydliggör också viktiga stråk och 
platser. 
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PLATSENS ROLL I STADEN

Gemensamma mötesplatser 
Anordna en god livsmiljö som möjliggör sociala 
aktiviteter och medför ett så litet ekologiskt 
fotavtryck som möjligt.

Konnektivitet och stadsmässiga samband 
Effektivisera markanvändning genom starka 
kopplingar mellan service- och tjänsteutbud och 
bostäder för att minska behovet av långa och 
många resor. Utveckla platser så att de minskar det 
mentala och fysiska avståndet mellan stadsdelar.

Attraktiv gatumiljö 
Gynna cykel och gångtrafik genom en attraktiv och 
säker gatumiljö. Upmuntra till daglig säker fysisk 
aktivitet genom att minska bilanvändning.   

Plats för alla, tillgänglighet
Utformningen ska signalera och möjliggöra att 
platserna är tillgängliga och välkomnande för alla 
generationer och kategorier av människor. Ingen 
ska känna sig utestängd. 

Gator, torg och platser ska utformas tillgängliga i 
enlighet med ”design för alla”. Naturliga ledstråk 
skapas genom ex väggar, kantsten, murar etc.

Framkomlighet ska främjas genom tillgänglig 
markbeläggning och plana ytor. 

Där nivåskillnader inte kan undvikas utjämnas de 
med trappa eller ramp samt vilplan och sittytor.  
Där ramp inte är möjligt ska det finnas rullspår 
för barnvagn och cykel. Ledstråk ska vara utan 
glapp vid öppna platser som exempelvis torg och 
gaturum. Där ska också finnas tydliga kontraster 
och markeringar. 

Trygghet
Tydlighet är en viktig förutsättning för att förhindra 
osäkerhet och ge en känsla av trygghet. 

Stadsrummet och strukturen ska vara lätt att 
förstå och ge människor överblick och möjlighet 
att orientera sig. Där ska inte finnas några dolda 
utrymmen. Gränserna mellan allmänt och privat 
ska vara väl definierade. Där allmänna stråk 
passerar genom kvartersmark ska de tydligt koppla 
an till andra allmänna stråken genom exempelvis 
val av markmaterial.  

Anslutande gator, ska utformas så att det finns 
tydliga visuella siktlinjer och målpunkter.
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Utomhusbelysning
Goda lokala ljusförhållanden ska skapas 
för att värna om urbana kvaliteter avseende 
orienterbarhet, säkerhet, trygghet och estetik. 
Främja att energieffektiv belysning används 
utomhus.

Belysningen längs stråk och parkrum placeras 
strategiskt för att lysa upp hela miljön och därmed 
undvika mörka hörn. För att öka tryggheten ska 
både gångstråk och det omgivande rummet 
vara upplyst. Stolp- och armaturhöjden, liksom 
ljusspridningen, anpassas till situationen så att 
rumsligheten i gatumiljön understryks. 

Belysning kan också fungera som ledsagare på 
så sätt att exempelvis övergångar för fotgängare 
markeras med lägre belysning. 

Med tanke på trygghet och stadsrumsupplevelse 
bör nedåtriktad och distinkt, dvs inte diffus 
och bredstrålande, belysning eftersträvas. Inga 
bländande ljus/små kontraster mellan mörkt och 
ljust.

Multifunktionalitet
Multifunktionalitet ger möjlighet att på en 
begränsad yta rymma olika funktioner som svarar 
på flera behov. Olika ekosystemtjänster kan också 
integreras inom dessa.

Flexibla ytor kan förändras efter behov eller 
användas för olika syften och ekosystemtjänster. 

Social interaktion
Möten mellan människor förstärks genom att 
skapa platser där man kan träffas eller umgås  
mellan generationer, eller med människor som 
man annars har lite gemensamt med.

Konst
Östersunds kommun tillämpar en princip där 
1% av de investeringar som går till byggnation 
av offentliga lokaler och miljöer ska avsättas för 
konst. Parkstråket alternativt torgytan utmed 
Kyrkgatan är lämpliga miljöer för offentlig konst. 
Konsten får gärna integreras med belysning och/
eller lek då multifunktionella funktioner är en röd 
tråd i utformningen av de offentliga platserna inom 
området. 
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Vegetation på mark
Skapa atraktiva miljöer som samtidigt minskar 
luftföroreningar, minskar värmeöar samt bidrar till 
en ökad biologisk mångfald.

Dagvattenhantering
Fördröja och minska volymen dagvattenavrinning 
från tomten samt öka vattenkvaliten genom att 
skapa naturliga lokala ekosystem. Dagvattnet 
ska ses som en tillgång i gestaltningen av den 
allmänna platsmarken och ska renas och fördröjas 
så nära källan som möjligt.

Kulturmiljö
Trädallér utmed vissa gator. Träd hjälper till att 
rama in, men ska inte dölja viktiga utblickar.

Befintlig situation
Inom området finns relativt få ekosystemtjänster 
idag, men de fördelar som befintliga träd 
inom området erbjuder idag ska ersättas och 
kompletteras med flera. Syftet är att skapa både 
hållbara kvaliteter i staden och öka den biologiska 
mångfalden men också att bidra till människors 
hälsa och välmående

Permeabla markskikt
Påskynda dagvattenavrinning med genomsläppliga 
markskikt som minskar konsekvenserna från 
störtfloder.

Tillgång till träd
Minska värmeöar och förbättra luftkvalitet i 
gatumiljön. Öka evapotranspiration och minska 
kylbelastning i byggnader. Träd fungerar också 
som en del i stadens gröna nätverk. De gynnar 

biologisk mångfald och erbjuder boplats för fåglar 
och livsmiljö för ett antal växter, mossor, insekter 
och lavar.

Grönytor
Skapa mångfunktionella grönytor och 
ekosystemtjänster som ger goda förutsättningar 
för hälsosam luftkvalitet och ljudmiljö samt att 
mikroklimat ska skapas eller vidmakthållas, vilket 
stärker fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.



Exempel 
på arter

Trädform

Caragana arborescens 
Lorbergii - Fjäderkaragan Populus tremula ’Erecta’ 

- Pelarasp

Sorbus aucuparia var. 
edulis - Sötrönn

Sorbus intermedia- Svensk oxel Prunus padus ’Colorata’- 
Blodhägg

Acer platanoides fk 
Pernilla E - Skogslönn

Pinus cembra subsp. sibirica 
- Sibirisk cembratall

Sorbus aucuparia fk 
VÄSTERÅKER E- Rönn

Amelanchier lamarckii- 
Häggmispel

Alnus incana fk Deje e - 
Gråal

Sorbus aucuparia 
’Fastigiata’- Pelarrönn

Amelanchier lamarckii- 
Häggmispel

Malus baccata 
’Columnaris’ - Pelarbärapel

Prunus maackii ’honey’ e - 
Näverhägg

Malus baccata 
’Columnaris’ -Pelarbärapel

Elaeagnus angustifolia -  
Smalbladig silverbuske

Prunus sargentii - 
Bergkörsbär
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Träd 

Hamngatan Plats 
Kyrkgatan/
Trappan

Kyrkgatan Torgyta/
parkstråk

Plats vid 
Gamla teatern

Thoméegränd
Plats/gata

Förutsättningar
Skugga

Zon 6

Trångt

Sol

-

Viktiga siktlinjer 
från Artillerigatan

Sol

-

Fri sikt viktigt 

Sol/halvskugga

-

Viktiga siktlinjer

Sol

-

Stort gaturum, 
raingardens

Sol

-

Sol

-

Sorbus aucuparia fk 
VÄSTERÅKER E- Rönn

Generellt
Förutom nedan angivna träd blandas B. pendula ’FInland’, B. 
’Dalecarlica’ och P. balsamifera ’Elongata’ in där det finns utrymme. 
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Generellt
Lokala naturmaterial så som natursten, stenmjöl och trä används i första hand blandat med tegel och betong 
och metall. Möblerna föreslås vara platsspecifika på så sätt att de tydliggör och ger identitet till stråk och platser. 
Samtidigt som helheten hålls ihop ska också de olika gaturummens egna karaktärsdrag lyftas fram.

Exempel på 

material:

Basmaterial
Karraktär skapas 
genom mönster och 
textur snarare än 
starka färgkontraster.

Inslag 

detaljering/

ledstråk
Möjlighet att få in 
varmare toner och 
material som knyter 
an till byggnadernas 
fasadmaterial.

Hamngatan Plats 
Kyrkgatan/
Trappan

Kyrkgatan Torgyta/
parkstråk

Torg vid
Gamla teatern

Rådhusgatan Thoméegränd
Plats/gata

Karraktär Gång cykel

(dimensioneras för 
utryckning och ev. 
sopbil/leverans)

Shared space

Platsbildning

Shared space

Bussgata

Formellt stråk

Grön plats

Esplanad

Stadsmässig 
gata

Intim platsbildning

(halva platsen på 
kvartersmark

Upphöjd gata

Gata

Entréer

1. asfalt (cykelbana)
2. betongplattor      
3. smågatsten
4. ränndal (smågatsten)

5. marktegel eller natursten 
(möbleringszon)

1

2

3

Granithällar av varierande 
bredd (torgyta)

Band av marktegel 
(detaljering)

Flammad gatsten mot fasad, 
3-5 skift samt utfyllnad vid 
indrag fasad, brunnslock etc.

Granithällar av varierande bredd 
(Väntytor vid busshållplatser). 
Inslag av tegel i möbler. 
Ledstråk av betong 

Ledstråk och 
markeringar av 
natursten eller 
metall

Asfalt på körbana

Granithällar av varierande 
bredd (stråk)

Stenmjöl, marktegel och/eller 
trä (vistelseytor).  

Ledstråk av betongsten eller 
metall.

Gradänger av betong (trappa)

Stenmjöl och marktegel på 
vistelseytor (kvartersmark).

Ledstråk av natursten eller 
metall.

Granithällar  och gatsten 
(upphöjd gata)

Marktegel eller natursten 
(möbleringszon/angöring).

Ledstråk av betongsten eller 
metall.

4

5

3

3

Betongplattor (gångstråk) 

Granithällar  och gatsten 
(upphöjd gata).

Ledstråk av natursten eller 
metall.

Flammad gatsten mot fasad, 
3-5 skift samt utfyllnad vid 
indrag fasad, brunnslock etc.

Asfalt på körbana

Betongplattor (gångstråk) 

Flammad gatsten mot fasad, 
3-5 skift samt utfyllnad vid 
indrag fasad, brunnslock etc.

Flammad gatsten mot fasad, 
3-5 skift samt utfyllnad vid 
indrag fasad, brunnslock etc.

Asfalt på körbana

Betongplattor (gångstråk) 

Flammad gatsten mot fasad, 
3-5 skift samt utfyllnad vid 
indrag fasad, brunnslock etc.

Markbeläggning



36 Gustav III’s torg - Kvalitetsprogram samråd

PLATS VID KYRKGATAN/ HAMNGATAN

Identitet åt denna platsen skapas genom omsorg 
i bearbetningen av markmaterialet och valet av 
träd (annan form/art än träden på resten av gatan). 
Träden föreslås vara låga flerstammiga buskträd 
som stammats upp för fri sikt både under kronan 
och över kronan (från den högre nivån).

Gröna inslag på mark som skapar en skyddad 
känsla som främjar vistelse och sociala möten. 
Växtbäddarnas placering delar in platsen i mindre 
rum och skapar en rörelsesekvens.

Typologidiagram - plats vid Kyrkgatan/Hamngatan

Shared space  över platsbildning
Bearbetning av markmaterial och 
placering av växter, möbler och träd 
organiserar platsen rumsligt

Platser

Utsnitt ur illustrationsplan

Referens platsspecifika möbler Referens växtbäddar och träd 
delar in platsen i mindre rum

Referens möbler som avgräns-
ning mot körbanor

Cykelpergola med gröna inslag

NORR

Huvudstråk

BUSSGATA



37Gustav III’s torg - Kvalitetsprogram samråd

Typologidiagram - trappan

Gradänger och sitthyllor
skapar
rumsliga kvaliteter på 
platsen
Planteringszoner av natur-
lik karraktär bidrar till att 
trappans vistelsezoner blir 
mer informella medans 
stråken tydligt markeras.

TRAPPAN

Trappan mellan de olika nivåerna är en tydlig länk 
mellan olika publika rum liksom del av ett formellt 
stråk. Den blir en viktig mötesplats och möbel i 
stadsrummet. Med väl tilltagna mått finns plats 
för både breda trappsteg, sitthyllor/gradänger, 
planteringar och träd. Eftersom nivåskillnaden är 4 
meter kommer en hiss att fungera som tillgänglig 
väg mellan de olika nivåerna men trappramper 
ska finnas för enkel förflyttning med cykel och 
barnvagn.

- Uppvärmd trappa
- Träd/ växter i trappa 
-  Platsspecifika räcken 

Cykel/barnvagnsramp

Offentlig hiss
(tillgänglig koppling)

Naturlik
plantering

Naturlik
plantering Sittgradänger

Hylla

Hylla
Sittgradänger

Utsnitt ur illustrationsplan

Referenser växtlighet i trappa

tydliga stråk

NORR
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PARKSTRÅKET

En skyddad plats som ändå känns öppen och 
välkomnande. Genuina men mjuka material i 
varma toner föreslås. Högstammiga träd med 
sirliga stora kronor samt intressanta höstfärger ger 
platsen identitet. Lekfulla inslag kan med fördel 
vara integrerade på platsen. En flexibel utformning 
tillåter möbler och aktiviteter att flytta runt.

Ett stråk på varje sida om platsen hålls fria från 
permanent möblering för framkomlighet och 
snöröjning.

Typologidiagram - parkstråket

Nedsänkt plantering 
(Raingarden)

Flexibel yta med 
genomsläppligt material
Plats för lekskulptur.

Plats för 
lekskulptur.

Flexibel yta med 
genomsläppligt material

Nedsänkt plantering 
(Raingarden)

Möjlig uteservering
för Orangeriet

Stråk /entréer

uteservering kan spilla ut på 
platsen för soligare läge

Kontor

Hotell

Bostäder

Utsnitt ur illustrationsplan

Referenser nedsänkta planteringsytor och genomsläppiga material

Gåfartsgata

Orangeri
(med
tillgänglig
koppling
till lägre 
nivå.)

NORR

Nedsänkta planteringsytor
skapar platser mellan som blir som 
stora bryggor för vistelse och lek.

Plats för ute-
servering i anslutning
till orangeriet

Gårdshuset
aktiverar platsen



RÅDHUSGATAN

En god gestaltning av Rådhusgatan kan skapa en 
bättre entré från universitetsområdet och länka 
samman staden genom ett attraktivt stråk och 
bättre orienterbarhet. Entréplatsen kan bidra till 
att länka samman den tillkommande bebyggelsen 
med Kyrkgatan och resten av staden. 

Rådhusgatan gestaltas som en esplanad med 
dubbla trädrader, det skulle kunna bli 3 trädrader 
vid en ev. ombyggnad öster om gatan, av stora träd 
som tillåts breda ut sig över gatan och skapa ett 
grönt tak. Trottoarerna som är breda har både plats 
för stora planteringsytor (rain gardens), angöring, 
sittplatser av olika slag och cykelparkering. I 
mittrefugen fördröjs och renas dagvattnet från 
vägen i en sammanhängande raingarden. Det 
ska vara urbana växtbäddar med kantsten och 
mångfald av arter men mittrefugen ska ha lägre 
skötselintensitet då den är mer svårtillgänglig. 
Växtbäddar utformas med hål i kantsten så att 
vattnet kan rinna in. 

Typologidiagram Rådhusgatan

Gator

2 rader med stora högstammiga 
träd skapar ett grönt tak över hela 
gaturummet
Raingarden i mittrefug

Små platsbildningar med möblering/cy-
kelparkering mellan planteringsytor
ger variation längs trottoaren

Planteringsytor/raingardens av 
varierande bredd på gatans västra sida

3 meter närmst fasad hålls fritt för 
angöring/snöröjning/ledstråk 

Typsektion - Rådhusgatan
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Referenser esplanadgata samt växtlig-
het med integrerad möblerig

Utsnitt ur illustrationsplan

’Rain garden’

’Rain garden’

’Rain garden’

’Rain garden’

’Rain garden’

Solitärträd

NORR



Typologidiagram
Kyrkgatan (södra delen)

KYRKGATAN

På Kyrkgatan ska många trafikslag samsas. Här 
är det viktigt att skapa en säker och robust miljö 
där fotgängare och cyklister känner sig säkra 
tillsammans med bussar och andra fordon. 
Planteringar och möbler föreslås placeras på olika 
sätt längs gatan för att skapa en trevlig miljö med 
valmöjligheter av aktiviteter och platser att vänta 
på bussen.

Smäckra skärmtak på fasad används istället för 
busskurer i gatan. 

Shared space utformas med avvikande 
markmaterial för att motverka konflikter genom 
att göra bilister / bussar mer uppmärksamma 
och medvetna om att fotgängare har en plats i 
gaturummet. 

Hängande belysning
ger mer plats på gatans golv

Möbler med integrerad
grönska bidrar till en 
männskligare skala
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Utsnitt ur illustrationsplan

Referenser mänsklig skala planteringar och 
markbeläggning, multifunktionella möbler.

NORR

Kyrkgatan - typsektion

BUSSGATA



HAMNGATAN

Hamngatan är idag en trevlig gata med mänsklig 
och grön känsla. Detta kan bevaras/förstärkas 
genom val av träd. Här föreslås träden stå i små 
grupper längs ett markerat stråk och vara av 
flerstammig mindre karraktär. På marken föreslås 
fält av nedsänkt plantering som renar och fördröjer 
dagatten.

Typologidiagram Hamngatan
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NORR

Utsnitt ur illustrationsplan

Referens öppen dagvatten-
ränna

Referens zon för möblering, 
regnbäddar och trädplantering

Referens fasadgrönska 

Möblering- /plante-
ringszon

Cykel

Gång/entréer

Gång

Öppen dagvattenränna

NORR



THOMÉEGRÄND

Thoméegränd har goda solförhållanden på den 
norra sidan av gatan som därför ges en något 
bredare trottoar med plats för större träd. Träden 
föreslås vara solitärträd av olika arter och växtsätt 
längs gatan som hjälper till att skapa adresser 
för bostadshusen. Gatan har en ganska kraftig 
lutning så vid entréer behöver marken närmst 
fasad bearbetas så att detta tas om hand på ett bra 
sätt. Inga ramper eller trappor ska anläggas mot 
trottoar, större nivåskillnader får tas om hand inne i 
byggnaderna.

Typologidiagram
Thoméegränd

Typsektion - Thoméegränd
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Utsnitt ur illustrationsplan

Referenser plantering som skapar variation och 
tydliga adresser längs med gatan

NORR



THOMÉEGRÄNDS ENTRÉER & MÖTET MED GATAN

Bostädernas entréer samt infarten till 
parkeringsgaraget som mynnar mot Thoméegränd 
har en befintlig gata att förhålla sig till. Gatan 
är ganska brant och därmed behövs åtgärder 
vidtagas i samverkan vid bostädernas entréer 
så att de uppfyller tillgänglighetskrav, ej skapar 
hinder för personer som rör sig på trottoaren samt 
ej skapar problem med vatten vid byggnadernas 
entréer.

I diagrammen nedan visas möjliga lösningar. I fallet 
entrépartiet sätts bak något i fasad för att få en 
bättre framkomlighet längs trottoaren behöver man 
studera så att vatten inte kan komma in vid skyfall.
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Möjlig lösning - entré mot gata alt. 1 Möjlig lösning - entré mot gata alt. 2
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PASSAGE ÖVER RÅDHUSGATAN 

För att stärka stråket mellan Campus och 
stadskärnan och bidra till ett ökat flöde 
genom planområdet föreslås en ny passage 
över Rådhusgatan i anslutning till gång- och 
cykelvägarna längs Artillerigatan. Passagen ska 
vara upphöjd och bör utföras med en avvikande 
markbeläggning som skiljer sig från övriga 
gatans asfalt så att övergång är trygg och tydligt 
definierad både sommar- och vintertid. 

Detaljering i markbeläggning indikerar övergången 
och att det är fotgängare som har företräde. 
Detaljeringen skapar platsen. Belysningen är extra 
viktig i denna punkt så att det är lite ljusare än 
resten av gatan.

Möjlig plats för konstverk i anslutning till passagen 
för att ytterligare sakta ner trafiken.

Typologidiagram - Rådhusgatans 
passage

Hela ytan är upplyft och 
har avvikande markmaterial 

Högre ljusstyrka vid korning 
än generellt för gatan

Referenser detaljering av 
markmaterial för upphöjd 
korsning

Utsnitt ur illustrationsplan
Kvalitetsprogram
Gustav III’s torg



Kvalitetsprogram
Gustav III’s torg



Växter 

Vår Sommar Höst Vinter

Blommande träd och 
buskar. 

Inslag av lökväxter med 
olika blommningstid

Frodig grönska

Inslag av blommande 
perenner och 
sommarblommor

Höstfärger både 
på träd och 
perenner

Vintergröna inslag

Perenner och gräs som 
behåller fröställningar 

Grenverk med inslag av 
stark vinterfärg

Generellt
Val av växter ska vara robusta och erbjuda kvaliteter alla årstider.

Nedan är en indikation på kvaliteter under de olika årstiderna.
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