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Handlingarna som ni fått visar de förändringar som föreslås för området.
Till förslaget hör:
Planbeskrivning (detta dokument)
Plankarta med planbestämmelser
Illustrationskarta
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Fastighetsförteckning
Grundkarta
Kvalitetsprogram för kvartersmark och allmän platsmark

Utredningar
Utredningar som tagits fram under planarbetet är:
Dagvattenutredning, Tyréns 2020-02-14
Mobilitetsutredning, WSP 2020-01-23
Utredning av påverkan på riksintresse för kulturmiljö,
Sweco 2020-01-10
Parkeringsutredning, WSP 2019-12-20
Bullerutredning, Tyréns, 2019-12-17
Trafikutredning, Tyréns 2019-12-17
Parkeringsutredning, WSP 2019-12-20
PM Geoteknik, Tyréns 2019-12-10
PM Miljöteknisk markundersökning, Tyréns 2019-12-10
PM Markteknisk undersökning, 2019-12-10

Övrigt underlag
Kollektivtrafikutredning, Ramböll 2020-01-16
Trafikanalys: Rådhusgatan, Sweco 2020-01-15

Samråd: myndigheter, sakägare och andra berörda ges möjlighet att lämna
sina synpunkter på planförslaget.
Granskning: planförslaget hålls tillgängligt för granskning. Det är sista
tillfället att påverka förslaget.
Antagande: miljö- och samhällsnämnden eller kommunfullmäktige antar
detaljplanen.
Laga kraft: planen vinner laga kraft ungefär en månad efter antagandet om
den inte överklagas.
▼
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Områdets karaktär

Hälsa och Säkerhet
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En planbeskrivning ska underlätta förståelsen av planförslaget. Det är en
beskrivning av nuläget, förändringarna som föreslås samt konsekvenserna
av dessa. Planbeskrivningen ska redovisa planens syften, förutsättningar och
eventuella avsteg från kommunens översiktsplan eller planprogram.

Detaljplanens övergripande syfte är att genom omvandling av Gustav III:s
torg, inklusive omgivande gator och del av kvarteret Magistern 5, ge förutsättningar för att utveckla och stärka en attraktiv, levande och trygg stadsmiljö i centrala Östersund. Detta innefattar en varierad bebyggelse med
moderna och flexibla kommersiella lokaler, kontor och bostäder samt nya
och utvecklade stadsrum, stråk och platser.
Gustav III:s torg har en lång historia som offentlig plats men ytkrävande
bussuppställning och höjdskillnader försvårar passage genom platsen och
gör den inte fullt tillgänglig för vistelse. För att öka rörligheten genom
torget föreslås ett nytt stråk som länkar samman universitetet och stadskärnan och återupprättar Gustav III:s torg som en offentlig och tillgänglig
mötesplats. Det centrala läget, med ett högt flöde av människor till bussar,
bibliotek, universitet och handelskvarter innebär att torget har goda
förutsättningar att bli en större tillgång i stadskärnan.
Området kring torget har i perioder upplevts som otryggt. Planen syftar till
att skapa platser och stråk där människor känner sig trygga och vill vistas.
Detaljplanen stödjer och beaktar en rad brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder för att göra detta möjligt.
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård (Z 27 Östersunds
stad). Detaljplanens intention är att de nya byggnaderna ges en samtida
utformning men gestaltas med särskild hänsyn till stadens siluett och
utblickar, samt den typiska prägeln av varierad bebyggelse från olika tidsepoker i relativt låg skala. Särskild hänsyn ska ges Gamla teatern, värdebärare för riksintresset, och dess behov av friyta framför huvudentrén.
Detaljplanen reglerar utifrån ovanstående en variation av bebyggelsetyper,
skala och utformning. Bebyggelse i två till sex våningar fördelas inom tre
kvarter och trappas upp med topografin. Fasader ska utformas med material
av hög kvalitet och förses med väl bearbetade detaljer. Varje byggnad ska
ges ett eget arkitektoniskt uttryck gällande material, detaljutformning, kulör
och takutformning för att ges en varierad karaktär. Levande publika bottenvåningar bidrar till att stärka upplevelsen i ögonhöjd och öka tryggheten på
omgivande gator och torg.
Både bebyggelsestruktur, inklusive gårdsrum och tak, samt allmän platsmark utformas för att ytmässigt och byggnadstekniskt möjliggöra för
fördröjning och rening av dagvatten inom planområdet.
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Planbestämmelser för utformning av kvartersmark och allmän platsmark
förtydligas med gestaltningsprinciper i ett kvalitetsprogram som bifogas
planhandlingen.
Planförslaget uppmuntrar till hållbara transporter genom god tillgänglighet
för gående och cyklister samt bussresenärer. Detaljplanens samordnas med
det pågående arbetet för en ny kollektivtrafiklösning ”Östersundslänken”
där huvudalternativet för utredning är nya hållplatslägen för stads- och
regionbussar i Kyrkgatans förlängning söderut.
Planen handläggs med PBL 2010:900 i dess lydelse efter 1 juli 2019 (SFS
2019:412). Planarbetet fick uppdragsbeslut den 11 september 2018 och
handläggs med utökat planförfarande.

Flygfoto med planområdet markerat

Särskilda frågor för bygglovet
Hela planbeskrivningen gäller som underlag för bygglovsprövning men
följande frågor poängteras särskilt, se vidare under respektive rubrik.
Byggnadernas utformning enligt de utformningsprinciper som detaljplanen
reglerar.
Dagvatten och höjdsättning
Dagsljus och solljus för bostäder
Skyddsrum
Parkering inklusive mobilitetsåtgärder, samutnyttjande och friköp.
Buller
Geoteknik
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Illustration som visar en möjlig utformning av området
enligt föreslagen detaljplan.
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Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden
Planområdet ligger i centrala Östersund och omfattar Gustav III:s torg med
omgivande gator; Kyrkgatan i väst, Thoméegränd i öst, Hamngatan i norr
och Rådhusgatan i öst, samt i norr del av anslutande kontorsfastigheten
Magistern 5.
Inom planområdet ingår följande fastigheter:
Centrum 2 (terminalbyggnad inkl. mindre yta allmän platsmark som
inrymmer utomhustrappa) som ägs av Östersunds kommun
Del av Staden 5:1 (bussuppställning samt omgivande gator;
Kyrkgatan, Thoméegränd, Hamngatan och Rådhusgatan) som ägs av
Östersunds kommun.
Del av Magistern 5 (kontorsfastighet ägd av DIÖS Fastigheter AB).

Översiktskarta med de fastigheter som
innefattas i planområdet.

Översiktliga planer, program och policydokument

Översiktsplan 2040
Översiktsplanen, antagen 20 mars 2014, anger en övergripande utbyggnadsstrategi som dels är att bygga på redan ianspråktagen mark för att utnyttja
befintlig infrastruktur och dels att bygga staden inåt för att skapa korta
avstånd och integrera bostäder med service och arbetsplatser.
Översiktsplanen anger ett antal ställningstaganden varav nedanstående är
relevanta för planförslaget:
- Skapa en effektiv stadsstruktur där det är möjligt att gå, cykla och åka
kollektivt.
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- Blanda staden för att få tryggare miljöer befolkade under större delen
av dygnet, med bostäder, verksamheter och service som vänder sig utåt
gatan. Lokaler ska möjliggöras i bottenvåningar där det finns god
genomströmning.
- Erbjud en mångfald av boendetyper för att skapa utbyte mellan
människor samt möjliggöra omflyttning inom den egna stadsdelen.
- Förtäta staden på ett bra sätt, bl.a. i områden där det finns behov att
fylla lucktomter samt i närheten av starka kollektivtrafikstråk. Anpassa
förtätning till platsens karaktär och ta hänsyn till arkitektoniska värden.
Skapa nya gröna kvaliteter.
- Utveckla stadens attraktivitet. Bygg vidare på stadens måttfulla skala
med spännande och varierande arkitektur.
- Utgå från stadens karaktärsdrag så att skillnaden mellan landmärken
och bebyggelsemassan i centrum fortsätter att vara tydlig.
- Bygg energisnålt och hållbart genom energieffektivt byggande med
hållbara material, tillgängliga boendemiljöer, goda sol- och
vindförhållanden samt fördröjning och rening av dagvatten med
metoder som förskönar utemiljön.
Planförslaget bedöms ha stöd i översiktsplanen. Området ligger inom den
befintliga staden, inom ett redan bebyggt område, vilket innebär att befintlig
samhällsstruktur kan nyttjas och förutsättningarna för att kunna gå, cykla
eller åka kollektivt är goda. I övrigt möjliggör planförslaget att samtliga av
ovanstående ställningstaganden kan uppfyllas.
Kulturmiljöprogram
Kommunfullmäktige antog 20 mars 2014 ett kulturmiljöprogram för centrala Östersund. Programmet som syftar till att ta tillvara och utveckla de
kulturhistoriska värdena i samhällsplaneringen är en del i översiktsplanen
och därmed vägledande för beslut inom bl.a detaljplaneläggning. Kulturmiljöprogrammet anger att den äldre rutnätsplanen inom riksintresseområdet
Östersunds stad Z27 ska respekteras. Ingen ytterligare breddning eller
avstängning i form av igenbyggda långgator eller gränder får ske. Utöver de
särskilda uttrycken för riksintresset betonar kulturmiljöprogrammet att
staden bär en typisk prägel av blandad och varierad bebyggelse från olika
tidsperioder. Skalan är relativt låg, från två till fem våningar. Programmet
pekar även ut särskilt värdefulla parker, gröna rum och gaturum, bl.a esplanaderna Artillerigatan samt Kyrkgatan från södra delen av Gustav III:s torg
fram till Strandgatan.
Inom planområdet finns ingen bebyggelse som idag är skyddad enligt
kulturmiljölagen men kontorsbyggnaden inom kvarteret Magistern 5
klassificeras som allmänt värdefull. I anslutning till planområdet finns också
ett flertal byggnader klassificerade som särskilt värdefulla, dvs värdebärare
för riksintresset. Byggnaderna beskriv mer utförligt under rubriken
”Befintlig bebyggelse”.
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Klimatprogram och Klimatstrategi
Klimatprogrammet och Klimatstrategin antogs av Kommunfullmäktige den
26 september 2019. Klimatprogrammet anger att de fossila koldioxidutsläppen ska minska med 100 % till år 2030. Energiförbrukningen ska
minska med 30 % till år 2030 och växthusgaserna ska minska med 60 %
mellan 1990-2020. Färdmedelsfördelningen i Östersunds tätort ska vara 40
% bil, 20 % kollektivtrafik och 40 % aktiva transporter år 2030.
Klimatprogrammet har kompletterats med en klimatstrategi som innehåller
prioriterade satsningar under perioden 2019-2023. En av de utpekade åtgärderna är att kommunen ska öka möjligheterna att parkera cyklar säkert både
inom Östersunds tätort och vid kollektivtrafikstråk. Kommunen ska också
stimulera ett hållbart byggande och föra dialog med byggherrar för att öka
användningen av klimatsmarta byggnadsmaterial. Kommunen ska bevaka
och utveckla trädplanteringar i parker och gatumiljö med fokus på
ekosystemtjänster och ekologisk kompensation.
Handelspolicy
Kommunfullmäktige i Östersunds kommun antog 21 juni 2016 en ny
handelspolicy. Den prioriterar stadskärnan framför övriga handelsplatser.
Sällanköpshandeln ska även fortsättningsvis koncentreras till centrum och
handeln med skrymmande varor till Lillänge/Odenskog. Handel ska kunna
nås enkelt och säkert av alla invånare, nya etableringar ska lokaliseras där
god tillgänglighet till kollektivtrafik finns. Kommunen ska aktivt medverka
till fler bostäder i centrala lägen och uppmuntra och medverka till kraftfulla
satsningar på stadskärnan, med mål om en långsiktigt attraktiv stadskärna.
Kommunen och övriga aktörer ska samverka för ett bredare utbud av
butiker, näringsställen, nöjen och upplevelser, liksom att skapa nya ytor för
upplevelser och kultur centralt. Kommunen ska delta i och verka för
förbättring av tillgängligheten till och inom centrum för alla.
En ny handelspolicy 2020 är under framtagande. Inriktningen för
utvecklingen av stadskärnan kommer troligen inte att ändras i den
kommande versionen.
Tillväxtplan 2014-2020
Östersunds kommun har en tillväxtplan för hållbar tillväxt som antogs 20
mars 2014. Tillväxtplanens tre huvudmål är mer människor, mer jobb och
mer bostäder För att nå dessa mål har olika tillväxtfaktorer pekats ut för att
skapa ett attraktivare Östersund. Detaljplanen för Gustav III:s torg möjliggör en utveckling av en central, men tidigare otillgänglig yta. Möjlighet ges
till kreativa, attraktiva och tillgängliga mötesplatser i ett läge med god
tillgång till hållbara transportlösningar. Förutsättningar ges även för mer
företagsamhet och fler attraktiva boenden i stadskärnan, med direkt närhet
till restauranger, butiker och kulturutbud.
Ett Östersund för alla
Kommunfullmäktige antog 10 februari 2015 strategin, Ett Östersund för
alla, där synsättet ”Design för alla” används för att skapa ett mer inkluder-
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ande samhälle. ”Design för alla” innebär att alla människor ska ges samma
möjlighet att delta i alla delar av samhället. För att uppnå detta måste byggd
miljö, vardagliga ting, tjänster, kultur och information vara tillgängligt och
användbart för alla människor i samhället och svara mot en ökande
mänsklig mångfald. Principerna likvärdig användning, flexibel användning,
enkel användning, uppfattbar information, tolerans för misstag, låg fysisk
ansträngning och tillräckligt utrymme för åtkomst och användning beaktas.
Plan för naturvård och park
Enligt plan för naturvård och park som antogs av Kommunfullmäktig 14
mars 2013 ska det i Östersund finnas grönytor och grönområden (skapade
eller naturliga) för att rena dagvatten och luft, minska buller samt förbättra
lokalklimatet. Ekosystemtjänster ska ingå som en naturlig del i samhällsplanering och vid exploateringar. Kommunen ska sträva efter att minska
andelen hårdgjorda ytor i detaljplaner, säkerställa att det finns tillräckligt
med grönytor för ett lokalt omhändertagande av dagvatten och stimulera
fastighetsägare till att bygga gröna tak, som på ett effektivt sätt fördröjer
regnvattnet. Enligt plan för naturvård och park ska kommunen tillämpa ett
gränsvärde om högst 50 meter till fastighetsnära grönytor och högst 300
meter till större grönområden vid om- och nybyggnad av bostäder.
Plan för vatten och avloppsförsörjning
I plan för vatten- och avloppsförsörjning, antagen av Kommunfullmäktige
14 mars 2013, anges bland annat att andelen hårdgjorda ytor inom nya
detaljplaneområden bör minska så att det finns tillräckliga grönytor för ett
lokalt omhändertagande av dagvatten.
Plan för trafik
I plan för trafik, antagen av Kommunfullmäktige 17 mars 2005, anges att
alla som vistas i Östersunds kommun ska förflytta sig tryggt och säkert.
Trafiksäkerhetsaspekten ska vara styrande i all trafikplanering. Barn, äldre
och funktionshindrades behov ska särskilt beaktas i utformning av trafiknätet. Om behoven på framkomlighet för olika grupper står i konflikt ska
gående, cyklister och busstrafikanter prioriteras före biltrafikanter. Andelen
resande med tåg, kollektivtrafik och cykel ska öka. Målet är att andelen
fordon i centrum ska minska och andelen resenärer i kollektivtrafiken öka.
Övriga program och policydokument
Kommunen har fler övriga översiktliga planer och policydokument som
används när ett planförslag arbetas fram. Förutom de som angetts ovan är
även följande relevanta för planförslaget:
Program och strategi för avfall
Parkeringspolicy
Bostad Östersund 2010 med utblick mot 2025 (bostadsförsörjning)
Planförslaget bedöms överensstämma med samtliga planer och policydokument.
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Detaljplaner och förordnanden
Gällande detaljplaner
Nedan följer en kort sammanfattning av gällande detaljplaner för
fastigheterna Centrum 2, samt del av Staden 5:1 och del av Magistern 5.
DP 250

Detaljplan 250, fastställd 4 juli 1980, anger användningen bussterminal och
därmed samhörigt ändamål för befintlig bussterminal (Centrum 2). Befintlig
bussuppställning regleras som allmän plats och Thoméegränd, Hamngatan,
Kyrkgatan och del av Rådhusgatan som gata eller torg (Staden 5:1).
DP 79

För fastigheten Magistern 5 gäller detaljplan 79, fastställd den 3 oktober
1952. Planen medger handel om högst fyra våningar. Detaljplanen reglerar
även en del av Rådhusgatan som allmän plats, gata.
DP 57

Detaljplan 57, fastställd den 18 september 1948, omfattar en mindre del av
Rådhusgatan (Staden 5:1) som regleras med användningen allmän plats;
gata.
DP 127

Detaljplan 127 - kvarteren ABC-boken och Bönboken, fastställd 16 juni
1961, omfattar även en mindre del av korsningen Rådhusgatan/Artillerigatan som regleras som allmän plats; gata (Staden 5:1).
DP 381

Detaljplan 281, fastställd 15 maj 1998, innefattar en liten del av korsningen
Hamngatan/Kyrkgatan som regleras med användningen bussgata.

127

Karta över gällande detaljplaner.
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Vattenskyddsområde Minnesgärdet
Planområdet ligger inom primärt vattenskyddsområde för Minnesgärdets
ytvattentäkt, fastställt 2016-12-12 med stöd av 7 kap 22§ miljöbalken.
Vattenskyddsområdet är till för att långsiktigt säkerställa dricksvattenkvaliteten genom att vattentillgången hålls skyddad mot föroreningar eller
andra skadliga verksamheter. Den primära skyddszonen ska skapa rådrum i
händelse av akut förorening.
Enligt föreskrifterna gäller förbud, tillstånds- eller anmälningsplikt för
hantering av petroleumprodukter, växtskyddsmedel, växtnäringsämnen,
dagvatten, miljöfarlig verksamhet, upplag och deponier, täkter, andra
schaktarbeten och markarbeten, skogsbruk, djurhållning, vattenbruk,
transporter av farligt gods, kalkning eller annan behandling av sjöar, och
vattendrag.

Behov av strategisk miljöbedömning
Utifrån samhällsbyggnads underlag i ett tidigt skede av processen bedömer
Länsstyrelsen att en MKB bör tas fram. Länsstyrelsen bedömer att det
främst är planens påverkan på riksintresset för kulturmiljö som är relevant
att utreda vidare. Samhällsbyggnad bedömer att denna fråga utreds i den
kulturhistoriska konsekvensbedömning som biläggs detaljplanen. Utifrån
detta beslutade Kommunstyrelsen den 7:e april § xxx att en miljökonsekvensbeskrivning inte ska tas fram.

Kommunala beslut i övrigt
Östersunds kommun tecknade 2016 en avsiktsförklaring som innebar att
kommunen tillsammans med fastighetsbolaget Diös gemensamt skulle
utveckla Gustav III:s torg till en attraktiv och levande plats innehållande
hotell, bostäder, kontor, bibliotek, konserthall, kulturskola och andra
lokaler.
Inom ramen för parallella uppdrag gavs två arkitektbyråer uppgiften att ta
fram förslag på hur kvarteret kunde omgestaltas och tillgängliggöras. Detta
slutredovisades i juni 2017. Kommunens mark- och exploateringskontor och
Diös fastigheter AB undertecknade därefter, i november 2017 ett markanvisningsavtal där kommunen och Diös Fastigheter AB skulle utveckla
halva kvarteret vardera. Ett positivt planbesked för att påbörja planarbete
gavs den 11 september 2018.
Den 28 mars 2019 beslutade kommunfullmäktige att ersätta det tidigare
markanvisningsavtalet med ett nytt avtal där Diös Fastigheter AB ensamma
utvecklar exploateringsområdet med undantag av allmän platsmark. I
beslutet anges att kommande planarbete ska drivas från tre grundläggande
utgångspunkter:
Exploateringen ska möjliggöra ökat flöde genom kvarteret och skapa
trygga offentliga mötesplatser.
Exploateringen ska stärka stråket mellan Campus och stadskärnan.
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Angöringsplatser för kollektivtrafik är en självklar del också efter en
exploatering.
De två arkitektbyråerna gavs därefter i uppdrag att utforma ett gemensamt
förslag för områdets gestaltning.

Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i miljöbalken, MB
Här beskrivs detaljplanens förenlighet med kapitlen i miljöbalken. Kapitel 3
och 4 innehåller riksintressen. Ett riksintresse är ett geografiskt område som
är av nationell betydelse.
Kapitel 5 innehåller miljökvalitetsnormer som anger den lägsta godtagbara
miljökvalitet som människan och/eller miljön kan anses tåla.
Riksintressen enligt 3 kap MB

Riksintressen för kulturmiljövård Östersunds stad

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården (Z 27
Östersunds stad).
Värdet består av stadsplanen och dess utvecklingsskeden. Den förindustriella stadens bebyggelsekaraktär samt uttryck för byggandet under det sena
1800-talet och tidiga 1900-talet. Offentliga och i stadsbilden framträdande
byggnader och bebyggelse som hör samman med funktionen residens- och
regementsstad. Järnvägen med intilliggande industrikvarter samt arbetarförstaden Odenslund. Stadens anblick och silhuett samt utblickarna mot Storsjön och det omgivande landskapet är också en viktig del av riksintresset.
Östersund ligger i en sluttning ned mot Storsjön vilket gör att stadens karaktäristiska siluett och varierande taklandskap framträder tydligt från omgivningen. De centrala delarna av staden har måttliga hushöjder med ett fåtal
utpräglade landmärken: Rådhuset, Kanslihuset, Stora kyrkan och Hotell
Östersund.
Enligt framtagen utredning av påverkan på kulturmiljö (Sweco, 2020)
bedöms planförslaget inte medföra sådana konsekvenser att det finns risk
för påtaglig skada på riksintresset. Däremot finns det risk för att tre av
riksintressets uttryck påverkas negativt av kommande exploatering;
stadsplanen och dess olika utvecklingsskeden, offentliga och i stadsbilden
framträdanden byggnader och bebyggelse som hör samman med funktionen
som residents- och regementsstad, samt stadens anblick och siluett.
Se vidare bedömning under rubriken ”Påverkan på stadsbild/kulturmiljö”
Riksintressen för kulturmiljövård Storsjöbygden

Värdet består av det öppna jordbrukslandskapet med radbyar och äldre
gårdar med 1800-talsgården som dominerande gårdstyp på höjd- och
sluttningslägen med vida utblickar, medeltida kyrkor och kyrkoruiner.
Planområdet ligger i centrala Östersund och bedöms inte påverka det öppna
jordbrukslandskapet och dess uttryck med radbyar och sockencentran.
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Riksintresse för Åre-Östersund Airport

En del av planområdet ligger inom påverkansområde för riksintresse ÅreÖstersund flygplats inom vilket bebyggelse eller andra anläggningar påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av flygplatsen. Den nya
bebyggelsens höjd bedöms inte innebära någon negativ påverkan. Planförslaget bedöms i samråd med Luftfartsverket inte heller hindra eller försvåra
användningen av flygets kommunikations- eller navigationsutrustning.
Riksintresse för totalförsvaret, väderradar Östersund

Planområdet berörs av riksintresse för totalförsvaret, Väderradar Östersund.
Området har särskilt behov av hindersfrihet vilket innebär att kommunen
har samrådsplikt vid planering av objekt högre än 45 meter. Föreslagna
byggnader har en nockhöjd på som mest ca 25 meter över marknivå och
bedöms därför inte medföra någon negativ påverkan på riksintresset.
Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB
I Östersunds kommun finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft, fisk- och
musselvatten samt vattenförekomster.
Utomhusluft

I Östersunds kommun har de uppmätta bakgrundshalter av olika föroreningar minskat de senaste åren trots att trafikarbetet har ökat med några
procent per år. Det beror bland annat på att fordonsmotorer blir effektivare
och har bättre rening samt ökad användning av alternativa bränslen. Inom
kommunen har miljökvalitetsnormen för luft hittills inte överskridits i
mätningar och det finns av denna anledning inte heller några åtgärdsprogram för utomhusluft.
Den exploatering som planförslaget medger innebär en måttlig ökning av
biltrafik till bostäder och hotell, samtidigt som förutsättningarna för nyttjande av kollektivtrafik är mycket goda i området. Dessutom innebär
planerade mobilitetsåtgärder ett relativt lågt behov av parkeringsplatser
inom området, vilket i sin tur bedöms leda till en låg andel biltransporter.
Mot bakgrund av ovanstående bedöms miljökvalitetsnormen för utomhusluft inte riskera att överskridas vid ett genomförande av detaljplanen.
Vatten

Planen är belägen inom avrinningsområde som mynnar i Storsjön
(SE702172-143255). Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) har
Storsjön måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk ytvattenstatus.
Målet är att uppnå både en kemisk och ekologiskt god status senast 2021.
Miljökvalitetsnormer enligt förordningen om fisk- och musselvatten
(2001:544) gäller för Storsjön. Idag ligger halterna under de gränsvärden
och riktvärden som anges i förordningen.
Dagvatten inom planområdet ska fördröjas och varken avrinning eller
föroreningshalt ska öka jämfört med dagens situation. Planförslaget bedöms
inte påverka möjligheten att klara miljökvalitetsnormerna för vatten.
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Områdets karaktär
Historik
Stadsplanen för Östersund har växt fram i fem olika etapper; från år 1788
fram till 1881. Gustav III:s torg ingår i den tredje stadsplanen, från år 1864,
där kvarteret Nytorget undantogs från bebyggelse. Nytorget ändrade år 1928
namn till Gustav III:s torg för att minna om stadens grundare.
Nytorget har sedan 1800-talets senare hälft varit en plats för marknader,
nöjen, demonstrationer och möten. Kreaturshandel, samt månatliga
marknader, har inneburit att torget även har kallats både Kotorget och
Månadsmötet i folkmun.
Under mellankrigstiden kom bilen och bussen till Östersund och Gustav
III:s torg blev sedan början av 30-talet en central punkt i staden för busstrafik men inrymde även taxiuppställning och en bensinmack, som var
placerade på samma plats som dagens terminalbyggnad.

Marknad på Nytorget, nuvarande
Gustav III:s torg, omkring 1905. Bild:
Östersunds historia, JAMTLI

Sedan början av 30-talet har Gustav
III:s torg varit centrum för
Östersunds busstrafik till den
omgivande landsbygden. Bild:
Östersunds historia, JAMTLI

Platsen idag
Gustav III:s torg inrymmer idag ett resecentrum för läns- och stadsbusstrafiken. Platsen upptas av uppställningsplats för bussar, en mindre parkering
och angöringszon, samt en terminalbyggnad belägen i souterräng mot Kyrkgatan. Byggnaden innehåller förutom resefunktioner även några restauranger och mindre butiker. I anslutning till terminalbyggnaden i hörnet av
Kyrkgatan/Hamngatan finns en cykelparkering samt en bred soltrappa som
är en populär mötesplats. Under soltrappan finns ett skyddsrum.

16

Inom Gustav III:s torg är marken till största del hårdgjord med undantag för
en grön, trädbevuxen remsa längs Rådhusgatan, ett antal träd längs Hamngatan och Thoméegränd, samt en större plantering i flera nivåer vid korsningen Thoméegränd/Kyrkgatan. Planområdet sluttar relativt kraftigt mot
Storsjön med en höjdskillnad om fem meter mellan Rådhusgatan i norr och
Kyrkgatan i söder. Träden längs Rådhusgatan och Hamngatan är planterade
i enkelsidiga rader och omfattas av biotopskyddsbestämmelserna för alléer.
Den östra delen av fastigheten Magistern 5, som ingår inom planområdet,
inrymmer en byggnad i tre våningar som avses rivas och ersättas.
Byggnaden innehåller idag kontorslokaler och körskola samt en parkering
som ut mot Rådhusgatan avgränsas med ett staket.
De gator som ingår inom planområdet:
Kyrkgatan är ett viktigt kollektivtrafikstråk som fungerar som avoch påstigningsplats för läns- och stadsbussar. Biltrafik tillåts inte.
Gatan omgärdas av terminalbyggnaden på östra sidan och två
köpcentrum, inklusive ett allmänt parkeringsgarage, på västra sidan:
Kärnan och Mittpunkten. Detta innebär att gatan främst dagtid har
ett omfattande folkliv.
Thoméegränd, en sluttande gata söder om Gustav III:s torg. Trafiken
längs gatan består främst av fotgängartrafik eller biltrafik som ska
angöra Kärnans parkeringsgarage eller andra verksamheter inom närområdet. Utmed gatan, på motsatt sida om Gustav III:s torg, finns en
hotell- och restaurangbyggnad (Gamla teatern), en kontors- och
bostadsbyggnad restaurang i entréplan (Logen 6), samt ytterligare en
hotellbyggnad (Hotell Östersund, Åkeriet 8) längre ned i korsningen
Thoméegränd/ Kyrkgatan.
Rådhusgatan, en fyrfilig gata öster om Gustav III:s torg, har karaktären av genomfartsgata. Mellan torget och gatan finns idag ett smalt
gångstråk och en allé. Närmsta bebyggelse finns på motsatt sida om
Rådhusgatan och består av länsbiblioteket norr om Artillerigatan
samt kontorslokaler och bostäder söder om densamma.
Hamngatan, norr om torget, är en smal gata med grändkaraktär.
Gatan gränsar till fastigheten Magistern 5 som, förutom kontorsbyggnaden inom planområdet, även inrymmer det så kallade Thulebolagets hus med kontor, handel och restaurang. Hamngatan utgör
huvudstråk för gång- och cykeltrafik från Campus och de östra delarna av staden. Endast biltrafik som angör Magistern 5 är tillåten.
Stadsbild
Planområdets centrala placering i Östersund gör att riksintressets uttryck för
stadens anblick och siluett har stor relevans för planförslaget. Stadsbilden i
stadskärnan karakteriseras idag av rutnätsplanen och det låga taklandskapet
(två-fem våningar) med ett fåtal uppstickande landmärken (bl.a. Rådhuset,
Kanslihuset, Post- och telegrafhuset, Hotell Östersunds torndel och stora
kyrkan). Skogslandskapet öster om staden utgör en grön fond vilket gör att
staden uppfattas ha en vertikal indelning; skog, bebyggelse, sjö.
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Planområdets utbredning inom den centrala staden

Stadsbilden karakteriseras också av blandad bebyggelsen från olika tidsepoker, med olika form och utformning gällande fasadmaterial, tak och
detaljer. Bebyggelse av olika åldrar återfinns inom samma kvarter eller i
kvarter bredvid varandra. Från Frösösidan sett är det varierade taklandskapet
som annonserar denna blandning påfallande.
Blandningen upplevs även från östra sidan av Gustav III:s torg då den öppna
ytan medger en utblick över staden men även Storsjön och Frösön. Den
ytkrävande bussuppställningen, höjdskillnader samt terminalbyggnadens
långsträckta form gör att torget, trots öppenheten, idag inte är fullt tillgängligt och att kontakten mellan Kyrkgatan och viktiga offentliga institutioner
som biblioteket samt universitetet i Artillerigatans förlängning begränsas.
Befintlig bebyggelse
Gustav III:s torg omges av gator med blandad bebyggelse. Främst är de
dock påverkade av modernismens byggande varav de flesta byggnaderna är
uppförda under 1950-60 talet, undantaget Logen 6 från 1930-talet.
Byggnaderna har en relativt låg skala i två-fyra våningar. Enstaka högre
partier återfinns hos Hotell Östersund (Åkeriet 8) som har en högdel i sex
våningar samt en indragen torndel. Före detta Thulebolagets hus (Magistern
5) har en indragen högdel i 6 våningar och f.d. Citypalatset (Logen 6) har en
högdel i 5 våningar. Byggnaderna är främst uppförda med tegelfasader men
fasader av puts (östra byggnaden inom Magistern 5) och stenplattor
förekommer också (Månadsmötet 9; Mittpunkten).
Undantag från modernismens byggande är Logen 3 (Gamla teatern).
Byggnaden i två våningar med ockragul putsad fasad uppfördes under slutet
av 1880-talet. Nyare tillägg förekommer också i form av terminalbyggnaden. Enplansbyggnaden, i souterräng, med ljus träfasad uppfördes på 1980talet. Även biblioteksbyggnaden från 1950-talet har byggts på i etapper
under 1970-80-talet.

18

Flygbild med planområdet samt befintlig bebyggelse

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Inom planområdet finns ingen bebyggelse som idag är skyddad enligt
kulturmiljölagen. Kontorsbyggnaden inom kvarteret Magistern 5 (den
byggnad som ingår i planområdet) klassificeras dock enligt kulturmiljöprogrammet som allmänt värdefull. Det innebär att byggnaden är av värde
för riksintresset men inte av sådan art att det kan innebära hinder för andra
allmänna intressen.
I anslutning till planområdet är Gamla Teatern (Logen 3) ett utpekat byggnadsminne enligt kulturmiljölagen och värdebärande element för riksintresset för Östersunds stad. Gamla Teatern, med anor från 1800-talets slut,
uppfördes av ideella krafter som en godtemplarloge och stod färdig till
Godtemplarrörelsens årsmöte 1884. Huset har sedan inrymt teater, bio,
idrottstävlingar, debatter och föreläsningar. Idag har byggnaden restaurerats
och inhyser hotell, restaurang och återkommande kulturaktiviteter.
Ett flertal andra byggnader som ansluter till planområdet är också klassade
som kulturhistoriskt särskilt värdefulla, klass A, även om de ännu inte är
formellt skyddade. Dessa är Biblioteket (Lagboken 6), Thulebolagets hus
(Magistern 5), Hotell Östersund (Åkeriet 8), Domusbyggnaden (nuvarande
Mittpunkten, Månadsmötet 9), samt Citypalatset (Logen 6).
Nuvarande Östersundshems byggnad (Bönboken 3) klassas som särskilt
värdefull klass B.
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Gamla teatern. Fastighet: Logen 3.
F.d Citypalatset. Fastighet: Logen 6.
Hotell Östersund. Fastighet: Åkeriet 8.
Kyrkgatan med terminalbyggnad till höger.
Fastighet: Centrum 2. I fonden:
f.d. Thulebolagets hus, se bild 7.
5) Mittpunkten. Fastighet: Månadsmötet 9.
6) Biblioteket. Fastighet: Lagboken 6.
7) F.d. Thulebolaget hus. Fastighet: Magistern 5.
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Övergripande planförslag
Planförslaget innebär tre bebyggelsekvarter med blandat innehåll, samt nya
och utvecklade publika stråk och platsbildningar. Bebyggelse i två-sex
våningar medges om totalt ca 26 800 kvadratmeter ljus bruttoarea (BTA).
Ljus bruttoarea innebär byggnadsytor ovan mark, undantaget mörka
utrymmen som exempelvis garage, förråd och teknik.
Gustav III:s torg omvandlas från en uppställningsyta för bussar till ett nytt
stadsrum med två bebyggelsekvarter. Det norra kvarteret föreslås inrymma
hotell med publika lokaler i gatuplanet mot Kyrkgatan. Det södra kvarteret
föreslås uppföras som ett blandkvarter innehållande bostadshus med publika
lokaler i gatuplan mot Kyrkgatan, en större och två mindre byggrätter för
centrumverksamhet. Parkeringsgarage får underbyggas under de båda
kvarteren.
Den del av Magistern 5 som innefattas i planområdet ges en utökad byggrätt
både på bredden och höjden och en byggnad på upp till fem våningar tillåts.
I bottenplan tillåts centrumverksamheter och i de övre våningarna kontor.
Omvandlingen ska uppmuntra till hållbara transporter genom god tillgänglighet för gående, cyklister och bussresenärer. Detaljplanens samordnas med
det pågående arbetet för en ny kollektivtrafiklösning ”Östersundslänken”
där huvudalternativet för utredning är nya hållplatslägen för stads- och
regionbussar i Kyrkgatans förlängning söderut.
Rådhusgatan, Thoméegränd, Kyrkgatan och Hamngatan föreslås få en mer
stadsmässig utformning där fotgängare prioriteras i högre grad. Korsningen
Hamngatan/Kyrkgatan, med befintlig ”soltrappa”, som redan idag fungerar
som mötesplats, utvecklas till en mer formell torgbildning inramad av
publika verksamheter. Platsen förbinds via en ny trappa och ett genomgående stråk/torg samman med Artillerigatan, vilket ger en genare koppling
mellan universitet och stadskärna.
Den nya bebyggelsen ska ges en samtida utformning men även gestaltas
med särskild hänsyn till stadsbild och kulturmiljö. I detta ingår riksintresset
för kulturmiljö som bland annat uttrycks genom stadsplanen, stadens siluett
och utblickar, samt den typiska prägeln av varierad bebyggelse från olika
tidsepoker i en relativt låg skala. Särskild hänsyn tas till Gamla teatern, som
har pekats ut som värdebärande för riksintresset, genom att ny bebyggelse
placeras med ett respektavstånd till dess huvudentré.
Detaljplanen reglerar en variation av bebyggelsetyper, skalor och utformning. Bebyggelsen i två till sex våningar trappas upp med topografin.
Fasader ska utformas med material av hög kvalitet samt förses med väl
bearbetade detaljer. Varje byggnad ges också ett eget arkitektoniskt uttryck
gällande material, detaljutformning, kulör och takutformning för att skapa
en variation enligt stadskärnans rådande karaktär. Levande publika botten-
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våningar bidrar till att stärka upplevelsen i ögonhöjd och öka tryggheten på
omgivande gator.
Planen reglerar att bebyggelsestrukturen, inklusive gårdsrum och tak, utformas för att ytmässigt och byggnadstekniskt möjliggöra för fördröjning och
rening av dagvatten.
Planbestämmelser samt intentioner för utformning av kvartersmark och
allmän platsmark förtydligas i ett kvalitetsprogram med gestaltningsprinciper samt i viss mån i planbeskrivningen. Programmet utgör bilaga till
planhandlingen.
Plankartans användningsbestämmelser beskrivs under rubriken Användningar. Planbestämmelserna i övrigt; både användnings- och egenskapsbestämmelser, förtydligas och motiveras vidare i planbeskrivningens följande
kapitel. Planbestämmelserna anges då inom parentes (planbestämmelse).

Illustrationen visar en möjlig utformning av området
enligt föreslagen detaljplan

22

Användningar
Inom kvartersmark medges användningarna B, C, K, E och P. Vissa av
användningarna ligger i plankartan inom parentes vilket innebär att de då
har en vertikal begränsning, exempelvis att de endast gäller under mark.
Användningen B möjliggör bostäder. C innebär centrumfunktioner som
exempelvis hotell, handel, kontor, samlingslokaler och andra verksamheter
som brukar ligga centralt eller ska vara lätta att nå. (C) medger att lokaler
för centrum får underbyggas under i parkmark i detta fall. K medger endast
kontorsändmål. (E) står för teknisk anläggning, i detta fall en nätstation för
el i det norra kvarterets souterrängplan. (P) möjliggör parkeringsgarage
under mark där både bilar och cyklar kan parkeras. Användningen inrymmer
även utrymmen som behövs för anläggningens skötsel och bruk.
Inom allmän platsmark medges GATA, PARK OCH TORG.
GATA avser allmän plats för fordons-, gång- och cykeltrafik och innefattar
allt ifrån villagator till stadsgator, men ej rena genomfartsgator. Det kan
vara lokalgator, bussgator, gågator och gångfartsområden. Inom detta ingår
även gatuparkering, trafikanordningar, trottoarer, planteringar, gräsytor,
hållplatsskydd, kiosker samt anläggningar som behövs för gatans skötsel
och bruk.
PARK innefattar alla typer av anlagda grönområden som kräver skötsel. I
detta ingår komplement som behövs för platsens skötsel och bruk, såsom
gång- och cykelvägar, mindre lekplatser, scener, kiosker, servering, och
toaletter. Efter särskilt tillstånd kan det också vara möjligt att anordna
exempelvis torghandel under begränsade tider. Det är även möjligt att införa
egenskapsbestämmelser om exempelvis mark och vegetation eller olika
skyddsbestämmelser för parken.
TORG innebär öppna platser som avgränsas av byggnader eller andra stadsbyggnadselement och kan användas för exempelvis handel, utskänkning,
allmän kommunikation, möten och evenemang. Torg får endast tillfälligt
upplåtas för enskild verksamhet. Användningen medger tillhörande verksamheter som torghandel, kiosker och serveringar, hållplatsskydd eller
parkeringsplatser.

Centrum
Kontor
Bostäder
Parkering under bostadsgård

Översikt över
Översikt över användningar inom planområdet
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Byggnadernas utformning
Detaljplanen reglerar att bebyggelsen får en variation i funktion, skala och
utformning. Bebyggelsens uppbrutna volymer i två till sex våningar följer
stadens karakteristiska särdrag med bebyggelse som trappas upp i sluttningen. En del byggnadsvolymer trappas även mot gatan genom att de
översta våningarna regleras indragna från gatufasaderna. Bebyggelsen
övergår i viss mån den befintliga taksiluetten, som i huvudsak uppgår till
fem våningar. Dock kommer stadens högre symbolbyggnader (Rådhuset,
Biblioteket, Kanslihuset) fortsatt vara framträdande i siluetten. Byggnaderna
regleras i höjd genom bestämmelser om högsta nockhöjd, samt fasadhöjd, i
meter över angivet nollplan (Bebyggandets omfattning).
Byggnaderna är placerade inom stadens rutnätsstruktur med fasader i liv
med gatan, undantaget utmed Rådhusgatan. Detta förstärker gaturummen
och ger en tydligare stadsmässighet. Bottenvåningar med publikt innehåll
bidrar till att stärka upplevelsen i ögonhöjd och öka tryggheten längs
omgivande gator.
Rådhusgatan gör inom planområdet en svag sväng vilket avviker något från
stadsgatornas strikta rutnätsmönster. Här undantas föreslagna byggnader
från principen att vara placerade i gatuliv. Fasadlinjen, från kvarteret Magistern fram till Gamla teatern, trappas fram gradvis och ramar in gatan. Detta
innebär att vyn mot Gamla teatern inte blockeras på samma sätt som om
byggnaderna hade vinklats för att vara parallella med gatan, men bidrar ändå
till att minska upplevelsen av gatans bredd och den barriäreffekt det innebär.
Gatan kommer på så sätt att upplevas mer som en stadsgata än en genomfartsgata. En eventuell avsmalning av gatan från fyrfilig till tvåfilig skulle
ytterligare stödja detta. Byggnadernas placering innebär också att gaturummet delas in i sekvenser samt att entrézoner skapas framför byggnaderna
vilket bidrar till att ge ett levande gaturum. Inom det södra kvarteret är
byggnaden i korsningen Rådhusgatan/ Thoméegränd något indragen för att
skapa ett respektavstånd till Gamla teaterns huvudentré.
Kvarteren inom Gustav III:s torg delas upp av en grön torgyta med parallella
gångstråk (PARK), inklusive en allmänt tillgänglig arkad (x3) längs med det
norra kvarterets södra fasad. Dessa bibehåller en del av den öppna vy som
idag finns från Artillerigatan mot Frösön samt ger en gen och visuellt tydlig
koppling mellan Artillerigatan/Rådhusgatan och Kyrkgatan.
Detaljplanen reglerar att byggnaderna anpassas till sin omgivning i fråga om
materialval och kulör samt att fasader ska utformas med hög kvalitet och väl
bearbetade detaljer så att en god helhetsverkan erhålls. Varje byggnadskropp
(med ungefärlig indelning enligt principillustration nedan) ska ges ett eget
arkitektoniskt uttryck i fasad gällande material, detaljutformning, kulör samt
ett eget uttryck gällande takutformning (Utformning). Syftet är att skapa
variation enligt stadskärnans rådande karaktär. Gestaltningsprinciperna
förtydligas nedan samt i det kvalitetsprogram som bifogas planhandlingen.

24

Gamla
teatern

Bild vänster: Röd linje markerar hur
byggnaderna successivt trappas mot
Gamla teatern och bildar sekvenser i
gaturummet.
Bild ovan: Ungefärlig indelning av
byggnadskroppar som ska ges ett eget
arkitektoniskt uttryck.

.

Vy över Rådhusgatan sett från norr mot söder. Här ses hur de föreslagna byggnadernas fasadlinje, från
kvarteret Magistern fram till Gamla teatern, gradvis trappas fram.
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Vy över Kyrkgatan sett från norr mot söder. Hotellet i norra kvarteret, den nya torgbildningen och trappan,
samt södra kvarteret med föreslaget ”orangeri” och bostadsbebyggelse med publika bottenvåningar.

Fasadutformning
Fasaderna ska utföras med robusta, gedigna material som står sig över tid;
tegel, sten och betong. Puts är också möjligt om fasaden är slätputsad utan
synliga elementskarvar. Byggnader som uppförs som modulhus ska genomgående utföras så att elementskarvar är dolda eller mycket väl inarbetade i
fasadens mönsterverkan (Utformning). Se exempel nedan.
Färgskalan som dominerar siluetten och återfinns hos Östersunds karaktärsbyggnader spänner från varma ljusa kulörer till mättade dova nyanser av
brunt och rött och ockragult. Denna färgskala ska användas för bebyggelsen
inom planområdet. Gröna, varma dova kulörer tillåtna också. Under
rubriken kvartersindelning, samt i kvalitetsprogrammet, redovisas närmare
vilka valmöjligheter till färgsättning som finns inom respektive kvarter.
Den material- och kulörpalett som anges ska variera mellan varje
byggnadskropp så att dessa ges egna arkitektoniska uttryck (Utformning).

Två exempel på hur elementskarvar kan inarbetas i fasadens mönsterverkan.
Vänster: Västra hamnen, Malmö. Höger: Enskede, Stockholm
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Bottenvåningar

Bottenvåningar ska särskilja sig från ovanliggande våningar genom att de
utformas med avvikande material och med hög detaljeringsgrad. Kvalitetsprogrammet anger att material som bör användas är natursten, tegel, betong
eller klinker. Utformningen av bottenvåningarna ska variera mellan respektive byggnadskropp (Utformning).
Bottenvåningar i bebyggelsens publika delar ska enligt kvalitetsprogrammet
utformas med stora fönsterpartier så att verksamheterna synliggörs. Bottenvåningar som riskerar att bli stängda, som inte har utåtriktade verksamheter
eller fönsterpartier i gatunivå ska levandegöras med exempelvis planteringszoner, belysning, sittplatser, konst eller bearbetade socklar med hög
detaljeringsgrad som ger mönster- och djupverkan.
Avsikten med gestaltningsprinciperna är att skapa en mänsklig skala i det
offentliga rummet, samt en variation i gatunivå.
Detaljutformning

Byggnadsdetaljer; exempelvis entrépartier/dörrar, fönsteromfattningar,
skärmtak, ramper, balkongfronter, arkader och takutsprång ska ges särskild
omsorg och vara väl bearbetade så att en god helhetsverkan uppnås.
Detaljerna ska antingen utgöra ett estetiskt tillskott eller inarbetas i
byggnadens övriga gestaltning så att de blir platsspecifika för respektive
byggnad (Utformning).
Kvalitetsprogrammet anger att eventuell solavskärmning utförs i liv med
andra skärmtak och att skärmtak undviks i hörn.
Entréer

Byggnadernas huvudentréer, det vill säga de entréer som är fullt tillgängliga,
ska placeras mot gata, park eller torg (Utförande). Entréerna ska enligt
kvalitetsprogrammet vara tydligt artikulerade med indrag eller väl bearbetade omfattningar. Sekundära entréer (inlastning, garage, avfallsutrymme,
cykelrum) ska integreras i sockelvåningens utformning och inte signalera
entréns funktion. Garageinfarter ska utformas med indrag i fasaden.
Ramper eller trappor som tar upp större höjdskillnader mellan allmän
platsmark och kvartersmark tillåts inte inom allmän platsmark utan placeras
inom trapphus, portiker eller den egna kvartersmarken (Utförande).
Balkonger

Balkonger på bostadshus inom det södra kvarteret, (BC1, B(P1)), får skjuta
ut maximalt 1,4 meter mot gata, räknat från yttre fasadliv. Balkonger som är
placerade mot Thoméegränd ska ha ett minsta avstånd på 3,5 meter mellan
gata och balkongens underkant. För balkonger som placeras mot Kyrkgatan
gäller 5 meter (f6). Balkonger tillåts för övrig bebyggelse (C, C(P1), (KC2),
(CB(P1)) under förutsättning att de ej kragar ut utan är indragna inom yttre
fasadliv (Utformning).
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Balkongfronter och räcken ska utföras smäckra med genomsiktliga räcken,
exempelvis i smide. Fronter av glas tillåts inte. Inglasning av utkragande
balkonger mot gata tillåts inte (Utformning). Mot gård kan inglasning vara
möjligt i kombination med smäckra balkongfronter under förutsättning att
BBR:s (Boverkets byggregler) krav på dagsljus klaras.
Takutformning
Bebyggelsen ska förhålla sig till det varierade taklandskapet. Byggnaderna
regleras i höjd genom bestämmelse om högsta nockhöjd (Bebyggandets
omfattning). Inom delar av planområdet regleras även fasadhöjd samt
takvinkel (Bebyggandets omfattning / Utformning) för att hålla ned intrycket
av byggnadernas skala, både i siluetten och mot gata, samt för att ge den
variation i takutformning som eftersträvas. Regleringen av byggnadernas
höjder innebär också att stadens karaktärsdrag, med byggnaderna som
trappas upp längs topografin, följs (Bebyggandets omfattning).
I anslutning till planområdet återfinns främst röda och gröna plåttak. Även
svarta plåttak och enstaka röda tegeltak förekommer. Detaljplanen reglerar
att det ska finnas en variation i takutformning mellan byggnadskroppar som
gränsar till varandra och då avses förutom höjder och vinklar även material
och färgsättning (Utformning). Kvalitetsprogrammet anger att lutande tak
(bostadshusen inom södra kvarteret), ska utföras med matt svart, brun eller
röd plåt alternativt koppar- eller zinkkulör. Tak i ren kopparplåt eller zink
kan ha en förorenande effekt på dagvattnet och bör undvikas.
Solceller på sluttande tak, samt eventuellt fasader, ska vara väl integrerade i
takets/fasadens utformning och inte upplevas som separata tillägg. De kan
exempelvis vara integrerade i takplåt enligt nedan. Solceller på platta tak
regleras inte i detaljplanen utan bedöms i bygglovskedet.

Solceller integrerade i takplåt
Bild: https://lindab-solarroof.com/

Takkupor tillåts uppföras till 1/3 av fasadens längd och ska enligt kvalitetsprogrammet följa underliggande fasads fönstersättning. För byggnaden i
hörnet Thoméegränd / Kyrkgatan tillåts dock endast takkupor mot gårdssida
då byggnaden riskerar att annars bli dominant i siluetten (f9). Takkupor i
dubbla rader tillåts på en mindre del av bebyggelsen där takets lutning och
takhöjd medger det (f10). Större tekniska installationer (t ex. fläktrum och
hisschakt) tillåts i begränsad omfattning. De ska då placeras inom takkupor /
frontespiser (f3) eller regleras i höjd och bredd (f2).
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Takterrasser är möjliga att uppföra på delar av bebyggelsen. Dessa kan med
fördel utformas med sedum- eller biotoptak eller förses med planteringsbäddar. Takterrassernas räcken ska vara indragna minst 1 meter från underliggande fasadliv (f8) och utformas smäckra och genomsiktliga, exempelvis i
smide. Glasfronter tillåts inte (Utformning).
Planen reglerar att gårdsbyggnaden inom södra kvarteret förses med vegetationsklätt tak (f7) för att ge effekt av ett förlängt grönt gårdsrum sett från
högre liggande våningsplan, då gårdsytan är relativt liten i förhållande till
bebyggelsens omfattning. Här möjliggörs även fördröjning av dagvatten.

Grönt tak och takterrass ovanpå publik lokal, Basel

Takterrass med biotoptak, Urban deli,
Sveavägen

Privat/Offentligt
Stadsrummet och strukturen ska vara lätt att förstå för att förhindra osäkerhet och ge en känsla av trygghet. Gränserna mellan allmänt och privat ska
därför vara tydliga. Där allmänna stråk (x1-x4) passerar över kvartersmark
ska de tydligt koppla an till andra allmänna stråk genom sammanhängande
markmaterial.
Gränserna mellan privat och offentligt ska enligt kvalitetsprogrammet vara
tydliga. Den höjdskillnad som kommer att uppstå mellan bostadsgård och
offentliga stråk kan med trappsteg, ramp, mur samt plantering skapa en
gräns. Ytterligare högre avgränsning ska utföras genomsiktlig med exempelvis smidesräcke. Detta signalerar att gården är privat men ger, utifrån
trygghetsaspekten, visuell kontakt mellan de offentliga och privata ytorna.
Bostadsgården är relativt liten varför det är viktigt att tydliggöra avgränsning mellan privata uteplatser och gemensam gårdsyta, exempelvis genom
planteringsbäddar, planteringslådor, låga murar eller enligt förslag i
kvalitetsprogrammet med en nedsänkt regnträdgård.
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Kvartersindelning
Magistern 5
Inom Magistern 5 möjliggörs uppförandet av en större byggnadsvolym än
den som finns där idag. Byggrätten uppgår till ca 3100 kvm BTA och medges innehålla kontor samt möjlighet till publik verksamhet i entréplan (KC2).
Byggnaden regleras som en trappande volym där byggnadskroppar i tre,
respektive fyra, våningar möter upp den lägre bebyggelsen inom Magistern
2 i norr. En högre byggnadskropp i fem våningar vetter mot Hamngatan,
men de två övre våningsplanen regleras något indragna från gatan, vilket ger
intryck av lägre fasadhöjd i gaturummet. Detta är välgörande för Hamngatan
som har en relativt smal sektion.

Utsnitt ur illustrationsplanen

Vy över Magistern 5 sett från Rådhusgatan

Den nya byggnadens fasadkulör ska enligt kvalitetsprogrammet hålla sig till
den kulörpalett som återfinns inom Kv. Magistern idag; varma mättade
bruna och brunröda nyanser. Byggnaden föreslås dock bryta av från övrig
bebyggelse, som har tegelfasader, genom att utformas med fasadmaterial av
slät karaktär; puts eller infärgad betong. Byggnaden kommer på så sätt ha ett
släktskap med kvarteret Magistern men ändå ge variation och utgöra
modernt tillägg.
Hörnet Rådhusgatan/Hamngatan ska enligt kvalitetsprogrammet utformas
med stora fönster med verksamhet som syns utåt. Byggnadens sockel, dvs
entréplan, följer Hamngatans lutning och förlängs nedåt. Entréplanet ska
utföras med högre våningshöjd än övriga våningsplan.
Norra kvarteret
Inom det norra kvarteret inom Gustav III:s torg medges en byggnadsvolym
som fyller hela kvarteret. Byggnadens användning regleras till centrumändamål och föreslås inrymma hotell samt publik verksamhet i ett souterrängplan mot Kyrkgatan (C(P1)). Inom souterrängplanen medges också ett
parkeringsgarage.
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Utsnitt ur illustrationsplanen

Det norra kvarterets fasad mot Rådhusgatan,
sett från Artillerigatan

Volymen omfattar ca 13 000 kvm BTA och får uppföras i upp till fem
våningar, exklusive souterrängplanet. De två övre våningarna regleras med
större indrag mot Kyrkgatan, samt mindre indrag mot Rådhusgatan, Hamngatan och det nya gröna torget. Detta bryter ned byggnadens volym.
Indragen utformas med fördel för att möjliggöra växtlighet på tak, inklusive
fördröjning av dagvatten, samt för att kunna användas som terrasser.
Byggnaden föreslås få ett strikt formspråk med repetitiv fönstersättning och
fasadmaterial med stram karaktär; tegel eller sten. Kulörpaletten för fasaderna består av dova röda, bruna och grå toner.
Hela byggnaden avses enligt kvalitetsprogrammet utformas med samma
fasadmaterial och uttryck så att den upplevs som en framsida mot alla
angränsande stadsrum. Byggnadens nedre sockel, dvs souterrängplanet,
föreslås dock gestaltas som en tyngre komponent som har släktskap med
anslutande torg och trappa snarare än övrig byggnad.
Bottenvåningarna med publik verksamhet, specifikt mot Kyrkgatan och det
gröna torget, utformas med stora glaspartier där verksamheten syns utåt
medan mer slutna delar levandegörs genom belysning och detaljering i
fasadutformningen. Hotellets huvudentré placeras mot det gröna torget eller
hörnet Rådhusgatan/det gröna torget för att skapa liv till platsen.
Bottenvåningen mot det gröna torget utformas med en allmänt tillgänglig
arkad (x3) med syfte att skapa en gen och visuellt tillgänglig koppling till
och från övergångsstället som kopplar över Rådhusgatan. Arkaden ska
upplevas ljus, luftig och välkomnande och regleras därför vara minst 4
meter hög. Den får ej heller glasas in eller stängas in på annat sätt (f5).

31
Södra kvarteret
Inom det södra kvarteret medges bostäder, kontor, publika lokaler samt ett
underbyggt parkeringsgarage. (BC1, B (P1), CB(P1)). Bebyggelsen regleras
vara två till sex våningar. Bebyggelsen benämns enligt nedanstående uppdelning som byggnad A-F.
F
E
A
D
B

C

Utsnitt ur illustrationsplanen med byggnadsvolymer A-F.

Byggnader A-C - Bostäder och lokaler

Bostadsbebyggelsen föreslås placeras i vinkel utmed Kyrkgatan och
Thoméegränd och omfattar ca 6000 kvm BTA. Mot Kyrkgatan reglerar
detaljplanen att bottenvåningen ska innehålla publika lokaler som omfattar
ca 450 kvadratmeter kvm BTA.
Planen reglerar att bebyggelsen delas in i tre huskroppar med eget uttryck
gällande fasad- och takutformning, se A-C i illustrationsplanen ovan
(Utformning). Kvalitetsprogrammet anger att bostadsvolymerna ska läsas
som en helhet men med variationer inom ett fasadtema. Kulörpaletten för
fasaderna spänner från varma ljusa grå och gula toner till röda och bruna
dova nyanser. Fasadmaterial som föreslås är av puts, betong, samt tegel.
Balkonger tillåts enligt principerna som anges under balkonger, s 26.
Samtliga byggnader föreslås ha en strikt vertikal fönstersättning men
variation föreslås skapas genom att fasaderna växlar mellan att ha släta
fasader, respektive varierat fasaddjup.
Kvalitetsprogrammet anger takmaterial som består av matt svart, brun eller
röd plåt alternativt koppar- eller zinkkulörer.
Takkupor medges om maximalt två rader. Takkuporna ska ligga i liv med
underliggande fasads fönster. Taken närmast Kyrkgatan, dvs längst fram sett
från Frösön, regleras så att större tekniska utrymmen placeras inom takfall.
Bebyggelsen mot Thomégränd tillåts ha teknikutrymmen ovan takfall men
de ska då vara indragna minst 1,5 meter från fasadliv samt inordna sig i det
övriga takets gestaltning (se takutformning).
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Takkupor i en rad tillåts för byggnad A (enligt BBR:s byggregler), respektive två rader för byggnad C (f10), och ska enligt kvalitetsprogrammet följa
underliggande fasads fönstersättning. För byggnaden B tillåts endast takkupor mot gårdssida då byggnaden riskerar att annars bli dominant i siluetten
(f9). Större tekniska installationer (t ex. fläktrum och hisschakt) ovanför
takfall tillåts i begränsad omfattning. För byggnad B gäller att de ska
placeras inom takkupor / frontespiser mot gården (f3) och för byggnad C
begränsas deras utbredning till maximalt 15% av fasadens längd. De ska
också vara indragna minst 1,5 meter från fasadliv och får maximalt överstiga taknock med två meter (f2). För byggnad A tillåts inga större tekniska
utrymmen ovanför takfallet (f1).
Under bostadsgård, samt under anslutande byggnader (se nedan), medges ett
parkeringsgarage som samutnyttjas av både det södra och norra kvarteret.
Garagets takbjälklag ska utföras så att det är planterbart och klarar laster
från planteringar av mindre träd samt ytor för fördröjning av dagvatten. I
övrigt ska gården utformas som en gemensam vistelseyta med växter som
klarar lite mörkare förhållanden. Gården kommer att vara relativt liten
varför det är viktigt att ha kvar så mycket öppen yta som möjligt men
mindre anordningar för lek, plantering och utevistelse tillåts liksom
skärmtak för cykelparkering.

Vy över Kyrkgatan / Thoméegränd sett från söder mot norr. Södra kvarterets föreslagna bostadshus
med publika lokaler i gatuplan närmast till höger i bilden.
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Byggnad D – ”Kontorsbyggnaden”

I öster mot Rådhusgatan föreslås en byggnad som kan uppföras i upp till sex
våningar med de två övre planen indragna. Byggrätten uppgår till ca 3800
kvm ljus BTA och regleras för centrumändamål, förslagsvis kontor, med
möjlighet till bostäder i de två övre planen (CB(P1)). Kvalitetsprogrammet
anger att byggnaden ska ha en enhetlig gedigen karaktär och utföras i tegel,
sten eller betong. Byggnaden föreslås ha ett strikt uttryck med ett stringent
ramverk inom vilka fönstren kan placeras i sidled. Ett varierat fasaddjup ger
liv till byggnaden. Inga utkragande balkonger tillåts (Utformning).
Byggnadens gavel mot Thoméegränd regleras något indragen från gatan för
att tillskapa ett respektavstånd och en platsbildning mot Gamla Teatern. Här
föreslås ett par stora solitärträd planteras som syns på håll. Nivåskillnader
mot gatan föreslås tas upp genom stora sittmurar/gradänger. Platsen kopplar
vidare till ett allmänt tillgängligt stråk som via kvarteret kopplar samman
Thoméegränd och det gröna torget.

Vy från Artillerigatan / Rådhusgatan mot byggnad D.

Byggnad E – ”Gårdshuset”

Mot det centrala torget, mellanbyggnad A och D, medges ett ”gårdshus”
med publik verksamhet i två våningar (C(P1)). Byggnaden föreslås ha fasadmaterial av lätt karaktär; trä, metall och glas. Fasaden mot bostadsgården
kan vara lite mer sluten. Gårdshuset regleras med ett litet indrag från torgytan med syfte att säkra en yta för exempelvis uteservering eller skyltning.
Byggrätten är i övrigt flexibel men planen reglerar en maximal bruttoarea
om 300 kvadratmeter (e1). Detta ger frihet i byggnadens placering och
utformning.
Byggnad F – ”Orangeriet”

Dikt an mot bostadsbebyggelsen/lokalerna längs Kyrkgatan reglerar detaljplanen en byggrätt för publika lokaler i två plan (C). Byggnaden som ligger
i souterräng mellan det gröna torget och Kyrkgatan ska innehålla en offentlig hiss som ger en tillgänglig koppling mellan dessa (x4). Byggnaden
kommer att utgöra målpunkt i förlängningen av Artillerigatan. Då byggnaden till viss del ligger i fonden av det gröna torget, som bl.a ska medge en
utblick mot Frösön och vattnet, regleras att byggnadens fasad till minst 70%
ska utgöras av glas. Motivet är att ge intrycket av en transparent, lätt
byggnad som inte stör utblicken men som kvällstid lyser upp platsen.
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Elevation längs Rådhusgatan. Sett från vänster till höger: Gamla teatern – södra kvarteret –
norra kvarteret – Magistern 5 - Magistern 2.

Elevation längs det gröna torget. Sett från vänster till höger: Rådhusgatan - Gamla teatern –
Södra kvarteret (med föreslagen kontorsbyggnad, gårdsbyggnad och orangeri längst fram
mot torget) – Kyrkgatan.

Elevation längs Thoméegränd. Sett från vänster till höger: Mittpunkten – Kyrkgatan – Södra
kvarteret – Rådhusgatan.

Elevation längs Kyrkgatan. Sett från vänster till höger: Magistern 5 – Hamngatan – Norra
kvarteret – Södra kvarteret – Thoméegränd – Logen 6.

Elevation längs Hamngatan. Sett från vänster till höger: Rådhusgatan – Norra kvarteret –
Södra kvarteret (i bakkant) – Kyrkgatan.
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Offentlig plats
Gröna torget

I Artillerigatans förlängning, mellan det norra och södra kvarteret, tillskapas
ett torg med grön karaktär (i plan reglerad som PARK). En upphöjd gångpassage i Artillerigatans förlängning leder in till den långsmala torgbildningen. Två gångstråk löper inom torgets ytterkanter medan den inre delen
fungerar som en grön och mångsidig vistelseyta.
Torget avgränsas i norr av hotellbyggnaden, och dess arkad. Arkaden utgör
ett komplement till det norra gångstråket samt medger en siktlinje ner mot
Kyrkgatan från gångpassagen över Rådhusgatan. I söder avgränsas torget av
den föreslagna kontorsbyggnaden och ”gårdshuset” i söder, och i väst av
”orangeriet” samt en bred trappa som leder ned mot Kyrkgatan.

Vänster: Utsnitt ur illustrationsplanen.
Ovan: Vy genom den gröna torgytan sett från Artillerigatan / Rådhusgatan ned mot Kyrkgatan.

Torget ska vara en trygg och skyddad plats som ändå känns öppen och
välkomnande. Den relativt småskaliga ytan (ca 19 x 50 meter utgör ett
komplement till Stortorgets öppna yta och de små intima platsbildningar
som återfinns inom stadens karaktäristiska bakgårdar.
Kvalitetsprogrammet föreslår robusta material i varma toner för markbeläggning och möbler. Symmetriskt planterade, högstammiga träd med
sirliga stora kronor och levande höstfärger ska ge platsen identitet och
omsluter torget på höjden.
Inom torget ska många olika funktioner rymmas på en begränsad yta vilket
ställer krav på mångfunktionella lösningar. Träd planteras i genomsläpplig
skelettjord som kan fördröja dagvatten och lägre växter planteras i nedsänkta växtbäddar som kan rena och magasinera dagvatten. Växtbäddarnas
kanter kan utformas som sittytor och låga broar eller spångar mellan dessa
kan locka barn till lek och utforskande. I området föreslås klätter- och
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sittvänliga konstverk integreras, liksom lekfullt utformade möbler. Delar av
torget föreslås dock utformas utan fasta möblemang för att göra det möjligt
att anpassa platsen efter säsong och behov, exempelvis för sommarens
uteserveringar eller vid årets olika slags evenemang.
Kopplingen mellan Artillerigatan och Kyrkgatan förstärks genom det öppna
stråket, vilket möjliggör ett ökat flöde av människor som passerar området.
Torget omgärdas också av flera verksamheter med olika karaktär som även
lockar människor att stanna till på platsen och på så vis bidrar till att
levandegöra området.
Trappa mot Kyrkgatan

I förlängningen av det gröna torget skapas en trappa som ersätter dagens
soltrappa. Trappan är en länk mellan olika publika rum, liksom del av
stråket mellan stadens östra och centrala delar. Med väl tilltagna mått finns
det plats för sitthyllor/gradänger och trädplanteringar. Trappan ska enligt
kvalitetsprogrammet utföras i gedigna och tåliga material för långsiktig
hållbarhet. Eftersom nivåskillnaden mellan torgytan och Kyrkgatan är ca
fyra meter skulle en ramp vara alltför ytkrävande. En hiss i ”orangeriet”
kommer därför att fungera som tillgänglig väg mellan de olika nivåerna. Det
kommer också att vara möjligt att leda cyklar och barnvagnar upp för
trappan via mindre ramper. Det är möjligt att förse trappan och eventuellt
angränsande torgytor med markvärme för att skapa en attraktiv och säker
vistelseyta även vintertid.
Torgyta vid Kyrkgatan

En ny torgyta skapas mellan det södra kvarteret, Hamngatan, Kyrkgatan,
och trappan som leder upp till det gröna torget, Torget ligger upp till två
meter lägre än Hamngatan. Höjdskillnaden tas upp av en trappa i det nordvästra hörnet. Torget har ett bra solläge och goda möjligheter finns att skapa
ett levande och attraktivt stadsrum mitt i stadens flöden. Det södra
kvarterets souterrängplan med publika lokaler annonserar sig ut mot torget,
vilket är trygghetsskapande för platsen.
Kvalitetsprogrammet föreslår gröna inslag i marknivå i form av låga, flerstammiga buskträd som stammats upp för fri sikt ovan och under kronan.
Dessa delar in platsen i mindre rum och bidrar till en mänsklig skala. Mot
Kyrkgatan föreslås upphöjda växtbäddar som också kan användas för
kompletterande sittytor och fylla en funktion som fordonshinder.
Cykelparkeringar föreslås i hörnet Hamngatan / Kyrkgatan.

Utsnitt ur illustrationsplanen.

Vy över torgytan och trappan sett från
hörnet Kyrkgatan / Thoméegränd.
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Offentlig konst
Östersunds kommun tillämpar en princip där 1% av de investeringar som
går till byggnation av offentliga lokaler och miljöer ska avsättas för konst i
byggnaden eller den offentliga miljön. I detta projekt föreslås torgytan vid
Kyrkgatan, trappan eller det gröna torget vara lämpliga platser för offentlig
konst. Konstverken bör vara robusta och tåliga. De får gärna integreras med
belysning och uppmuntra till lek då multifunktionella funktioner är en röd
tråd i utformningen av de offentliga platserna inom området. Särskilt inom
det gröna torget uppmuntras till att konstverk får en lekfull och mångsidig
utformning som utgör ett tillskott till platsens varierande användning.
Sol/skuggstudie
En sol-och skuggstudie har tagits fram för att se hur föreslagen exploatering
kommer att påverka solförhållandena för bebyggelse, platsbildningar och
gaturum. Se nästa sida. Solstudien redovisar skuggning under vårdagjämning (20 mars), det vill säga när dag och natt är lika långa, och sommarsolstånd / midsommarafton (20 juni)) då solen står som högst. De klockslag
som redovisas är 9:00, 12:00, 15:00 och 18:00. Studien ger underlag till
bedömning om hur solförhållandena under den ljusa perioden av året, det
vill säga från senvinter till tidig höst, sammantaget ser ut.
Vid vårdagjämning skuggar föreslagna byggnader inom Gustav III:s torg
Hamngatan med anslutande byggnader, undantaget den västra delen närmast
Kyrkgatan. Vid sommarsolstånd är solförhållandena bättre från lunchtid
framåt eftermiddag/kväll. Kyrkgatan påverkas av slagskuggor från ny
bebyggelse under morgonen, både vid vårdagjämning och sommarsolstånd,
men har i övrigt goda solförhållanden. Rådhusgatan och anslutande befintlig
bebyggelse påverkas av slagskuggor från ny bebyggelse främst under eftermiddag och kväll, både vid vårdagjämning och sommarsolstånd. Thoméegränd påverkas i viss mån av skuggning från ny bebyggelse kvällstid, främst
vid vårdagjämning. Befintlig bebyggelse längs gatan påverkas inte.
Inom Gustav III:s torg har de allmänna platserna och stråken goda solförhållanden både vid sommarsolstånd och vårdagjämning. Trappan och
torget mot Kyrkgatan har bra solläge och kommer att vara solbelyst större
delen av dagen. Vid vårdagjämning skuggas delar av den gröna torgytan
mellan kvarteren, men stråket längs hotellbyggnaden har ett gynnsamt
solläge vid alla tidpunkter. Vid sommarsolståndet är stora delar av torget
solbelyst från tidig morgon till kväll.
De planerade bostadshusen i sydväst skuggar bostadsgården under en stor
del av dygnet vid vårdagjämning. Vid sommarsolståndet är den norra delen
av bostadsgården delvis solbelyst från morgontimmarna till sen eftermiddag.
Platsbildningen mitt emot Gamla teatern har ett mycket bra solläge och är
solbelyst från morgon till eftermiddag vid de flesta tidpunkter.
Gården vid Kv. Magistern är skuggad vid vårdagjämning. Vid sommarsolståndet är gården skuggad under morgonen men solbelyst eftermiddag
och kväll. Då är även eventuella takterrasser solbelysta.
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Vårdagjämning 20 mars, kl. 09:00, 12:00, 15:00 och 18:00.

Midsommar 20 juni, kl. 09:00, 12:00, 15:00 och 18:00.

Gator och Trafik
För att bedöma vilken trafik som tillkommer till följd av den nya
exploateringen och hur dessa fordonsrörelser påverkar omgivande gator har
en trafikutredning genomförts (Tyréns, 2019-12-17).
Den planerade bebyggelsen beräknas alstra ett nettotillskott på 400 fordon
per dygn. I trafikutredningen har belastning i maxtimmen studerats för tre
scenarier: nulägesscenario för 2019, trafikalstringsscenario 2019 och en
uppräknad prognos för 2030 inklusive trafikalstring.
Utredningen visar att befintliga gator kapacitetsmässigt klarar av de
framtida trafikvolymerna, men områdets omvandling ger upphov till andra
rörelsemönster och behov inom planområdet. Angränsande gator och
stadsmiljöer behöver därför ges en utformning som är bättre anpassad till
exploateringsområdet och som bidrar till en attraktiv och hållbar trafik- och
stadsmiljö där trafikanter som går, cyklar och åker kollektivt, ges en högre
prioritet än idag. Dagens gatustruktur kommer att kvarstå även efter att
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planförslaget genomförs, men Kyrkgatan, Thoméegränd, Rådhusgatan och
Hamngatan föreslås alla få en anpassad utformning enligt nedan.
Gatunät

Rådhusgatan

Rådhusgatan är en viktig huvudled för trafiken i staden med ca 10 000
trafikrörelser per dygn i dagsläget. Gatan är fyrfilig i nivå med planområdet
men övergår till tvåfilig ett kvarter längre söderut. Gatans västra sida kantas
av ett smalt gångstråk och en trädplantering som övergår till en allé längre
norrut. Längs den östra sidan löper ett viktigt gång- och cykelstråk.
Till följd av områdets omvandling, som har som syfte att stärka kopplingen
mellan stadskärnan och universitetet, och därmed minska Rådhusgatans
barriärverkan, föreslås att en ny passage för gång och cykel anordnas över
Rådhusgatan i Artillerigatans förlängning. Passagen ger en direkt koppling
till det gröna torget/stråket ned mot Kyrkgatan. För att tydliggöra passagen
föreslås den vara upphöjd och utformas med en avvikande markbeläggning.
Den ska enligt kvalitetsprogrammet också vara väl upplyst med både allmän
belysning från högre belysningsstolpar samt lägre pollare som understryker
platsens funktion som gångstråk. Av trafiksäkerhetsskäl föreslås hastigheten
för denna del av Rådhusgatan sänkas från 40 km/h till 30 km/h. De signalreglerade övergångsställena i Hamngatans respektive Thoméegränds
förlängning föreslås behållas.
För att ytterligare minska den barriärverkan som Rådhusgatans bredd ger
upphov till vore en avsmalning av Rådhusgatans sträckning genom planområdet, från två till en fil i varje riktning, positiv. Detta skulle ge ett mer
stadsmässigt och intimt gaturum samt en minskad olycksrisk. Gång- och
cykelpassagen skulle ges en förbättrad säkerhet då en avsmalning innebär att
gång- och cykeltrafikanter samt bilister får en förbättrad överblick över
varandra. Eftersom Rådhusgatan utgör en viktig huvudled för trafiken har en
fördjupad kapacitetsutredning för att utreda vilka effekter föreslagna
åtgärder kan ge på framkomlighet tagits fram (Sweco, 2020-01-15).
Analyser har tagits fram utifrån olika prognoser för framtida trafikvolymer
och två utformningsalternativ har undersökt; ett där dagens tvåfiliga
sträckning från Rådhusgatan/Tullgatan förlängs till Postgränd och ett där
sträckan förlängs till Biblioteksgatan. Analysen visar att en förlängd
avsmalning av Rådhusgatan tillsammans med en upphöjd gångpassage vid
Gustav III:s torg skulle medföra en minskning av trafik på Rådhusgatan,
förmodligen med en överflyttning av trafik till andra parallella gator
(Köpmansgatan och Regementsgatan). Beroende på utformningsalternativ
kan också viss trafik på Biblioteksgatan komma att förflyttas till
Fältjägargränd och Stuguvägen.
Åtgärderna skulle överlag ge effekter över hela vägnätet, både positiva och
negativa. Förslaget bedöms kapacitetsmässigt möjligt att genomföra. Dock
kvarstår det att mer i detalj utreda graden av belastningen av vissa
korsningar under rusningstrafik.
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Rådhusgatans tvåfiliga sektion kan förlängas från Tullgatan fram till Postgränd,
alternativt fram till Biblioteksgatan. Bild ur Trafikanalys: Rådhusgatan (Sweco.

I det fall antalet filer minskas vid planområdet kan gatusektionen utformas
med ett körfält om 3,5 m i vardera riktningen, avskilda med en trädplanterad
mittrefug. Utrymme finns då också för ytterligare planteringar, angöringsyta, snöupplag samt nedsänkta växtbäddar som kan rena och fördröja
dagvatten väster om Rådhusgatan.

Typsektion över Rådhusgatan 1+1 fil, vy från söder. Bild från Tyréns trafikutredning.

Detaljplanen säkrar utrymme så att det även är fortsatt möjligt att behålla en
utformning med två filer i varje riktning. Även i denna gatusektion är det
möjligt att skapa en grön refug i mitten av gatan där en allé kan planteras,
vilket anknyter till gaturummets gestaltning norr om planområdet. Utrymme
finns även att återplantera den trädrad längs Rådhusgatans västra sida som
troligen inte kan bevaras vid exploatering av området. Där finns även
utrymme för fördröjning och rening av dagvatten från körytor.
I båda alternativen till gatusektioner ges utrymme för angöringszoner till
hotell- respektive kontorsverksamheten längs Rådhusgatan.
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Typsektion över Rådhusgatan, 2+2 filer, vy från söder. Bild ur kvalitetsprogrammet.
Se även vy över Rådhusgatan på s.24.

Kyrkgatan

Kyrkgatan kommer även i framtiden att utgöra ett huvudstråk för kollektivtrafiken genom centrala Östersund. Parallellt med planprocessen pågår en
utredning kring morgondagens kollektivtrafik och hur Kyrkgatan ska utformas för att möta de framtida behoven. Huvudalternativet är att plats för påoch avstigning för både läns- och stadsbussar ordnas längs Kyrkgatan söder
Thoméeegränd och planområdet.
Inom planområdets södra del behåller Kyrkgatan sin nuvarande gatubredd
för köryta, men den östra trottoaren breddas drygt en meter för att ge
ytterligare plats för människor att röra sig längs gatan.
Körytan i den norra delen av gatan föreslås smalnas av och utformas med en
upphöjd zon där bussar kan passera, men där trafiken sker på fotgängarnas
villkor. Syftet är att skapa låg hastighet och främja ömsesidig hänsyn och
interaktion mellan skyddade och oskyddade trafikanter. Den upphöjda
passagen möjliggör en trygg övergång till torgytan, som i sin tur knyter an
till trappan och stråket upp mot Rådhusgatan. Precis som idag tillåts endast
buss, taxi och varutransporter köra på Kyrkgatan.

Typsektion över Kyrkgatan, vy från söder. Bild ur kvalitetsprogrammet. Se även vy över
Kyrkgatan på s.32.
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Hamngatan

Hamngatan är idag huvudsakligen ett gång- och cykelstråk men viss
angöring till Magistern 5 sker idag via infarter från gatan. Infart till en ny
byggnad inom den östra delen av Magistern 5 planeras att ske via Postgränd
för att i möjligaste mån undvika trafikrörelser på Hamngatan. Angöring till
västra delen av Magistern 5 kan inte ske via Postgränd utan får även i
fortsättningen ske via Hamngatan.
Gaturummets bredd på Hamngatan föreslås bibehållas med ett mått på 10,8
meter och ska även fortsättningsvis vara ämnad för gång- och cykeltrafik
med anslutande övergångsställe över Rådhusgatan. Gatan föreslås enligt
kvalitetsprogrammet utformas för att rymma planteringar med träd och
perenner som kan fördröja och rena dagvatten. En del planteringar kan med
fördel vara upphöjda och placerade så att de även kan fylla en funktion som
fordonshinder. Gatan ska även rymma väderskyddade cykelparkeringar och
precis som idag även möjliggöra säsongsbetonade uteserveringar.

Vänster: Typsektion över Hamngatan sett från väster. Bild ur kvalitetsprogrammet.
Höger: Vy över Hamngatan sett från söder. Norra kvarteret till höger i bilden.

Thoméegränd

Thoméegränd är idag ca 14 meter bred med gångbana längs den södra sidan
och en smal gångpassage längs den norra sidan. Korsningen mot Rådhusgatan är signalreglerad med ett separat högersvängfält ned mot gränden.
I förslaget till framtida gatusektion föreslås gatan få en mer stadsmässig
karaktär med gångbana på båda sidor med en minsta bredd på tre meter.
Gaturummets totala bredd blir ca 15 meter men körbanans yta minskas
något till förmån för bredare gångytor. Gatan kommer precis som idag att
fylla en viktig funktion för varutransporter till och från Kyrkgatan, men det
separata högersvängfältet tas bort. I nivå med Gamla teatern föreslås gatan
utformas som en upphöjd, hastighetssäkrad gångpassage. Den upphöjda
passagen kopplar an till den nya platsbildningen och det stråk som leder in
till det södra kvarteret från Thoméegränd. Längs med grändens norra sida
föreslås en angöringszon, kantstensparkering samt trädplanteringar.
Angöring till det gemensamma parkeringsgaraget under det södra kvarteret
föreslås också ske via Thoméegränd.
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Vänster: Typsektion över Thoméegränd sett från väster. Bild ur kvalitetsprogrammet
Höger: Vy över Thoméegränd sett från söder. Södra kvarteret till vänster i bilden.

Varuleveranser
Särskilda angöringsplatser för leverans- och avfallsfordon föreslås utmed
Thoméegränd, Hamngatan och Rådhusgatan. Varuleveranser till verksamheter i den västra delen av Magistern 5 kan ske via angöring från Kyrkgatan
och angöring till den nya byggnaden i östra delen kan ske via Rådhusgatan.
Varuleveranser till verksamheter i det södra kvarterets souterrängvåning
föreslås ske via angöringsficka vid Kyrkgatan och varuleveranser till övriga
publika lokaler längs Kyrkgatan föreslås ske via angöringszon vid Thoméegränd. Varuleveranser det norra kvarterets föreslagna hotelldel respektive
gårdshuset och föreslagen kontorsbyggnad inom det södra kvarteret kan ske
via angöringszoner längs Rådhusgatan.
Framtida lägen för busshållplatser måste placeras så att entréer och inlastningszoner till verksamheter i affärshusen på västra sidan av Kyrkgatan inte
blockeras.
Gång- och cykeltrafik
Områdets koppling till omgivande gång- och cykelvägar kommer att stärkas
genom tryggare passager över Rådhusgatan, Thoméegränd och Kyrkgatan.
Det gröna torget sammanlänkar Artillerigatan, Rådhusgatan och Kyrkgatan
och i förlängningen universitetet och centrum. Torget innebär också en gen
och välkomnande passage för gångtrafikanter. Det huvudsakliga stråket för
cyklister kommer precis som idag att löpa öster om Rådhusgatan och längs
med Hamngatan, som utformas utifrån gång- och cykeltrafikanternas behov.
Det kommer även att finnas en koppling in till Gustav III:s torg från
Thoméegränd och Gamla teatern via en passage genom det södra kvarteret.
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Längs Thoméegränd blir det enklare att röra sig till fots då gatan kommer att
utformas med väl tilltagna gångbanor.
Kollektivtrafik

Inom planområdet innefattas en del av Kyrkgatan som idag trafikeras av
samtliga stadsbussar. Planområdet inrymmer även en bussterminal för länstrafiken vilken inte är möjlig att bibehålla i samma läge när Gustav III:s torg
utvecklas. Parallellt med planprocessen pågår en utredning kring hur
morgondagens kollektivtrafik ska utformas och var busslinjer och hållplatser bör lokaliseras. En slutrapport från utredningen kommer att presenteras under våren 2020, men det är redan idag klart att Kyrkgatan kommer
att spela en viktig roll som ett förstärkt kollektivtrafikstråk genom centrala
staden. Samtliga bussar kommer även i framtiden att angöra stadskärnan,
men plats för av- och påstigning föreslås ske utanför planområdet, söder om
Thoméegränd. Hållplatser för både läns- och stadsbusstrafiken skulle då
kunna samordnas, vilket förenklar byten och tydliggör Kyrkgatan som en
kollektivtrafiklänk mellan järnvägsstationen och sjukhuset. Hur en sådan
framtida lösning kan utformas i detalj är en del av den fortsatta utredningen,
liksom var utrymmen för information, väntplatser och förvaring av bagage
bäst bör placeras.
Den del av Kyrkgatan som ingår i planområdet bibehåller bredden på sin
köryta. Den östra trottoaren föreslås breddas med drygt en meter för att
möjliggöra ett ökat stadsliv och ge ytterligare rum för rörelse längs gatan.
Gatusektionens bredd och byggnadernas placering gör att det, vid ett
eventuellt framtida behov, fortfarande är möjligt att ordna platser för av- och
påstigning längs denna del av gatan.
Parkering
Kommunfullmäktige antog i april 2016 en parkeringspolicy. Den innebär att
parkering i större utsträckning ska användas som ett styrmedel för att nå en
hållbar samhällsutveckling i kommunen. Policyn innehåller parkeringstal
för cyklar och bilar kopplat till olika verksamheter. Flexibla parkeringstal
har införts som möjlighet att minska antalet parkeringsplatser vid förekomst
av mobilitetsåtgärder som t.ex. bilpool och elcykelpool, närhet till kollektivtrafik med hög turtäthet m m.
Bilparkering

Planområdet ligger centralt och ska bedömas utifrån parkeringstalen enligt
zon 1 i parkeringspolicyn. Parkeringsbehovet skiljer sig mellan olika
verksamheter och anges i detta centrala läge vara:




Bostäder: 6 bilplatser (inkl. besöksparkering) per 1000 m2 BTA
(bruttoarea i kvadratmeter) bostadsyta (36 platser).
Kontor: 7 bilplatser (inkl. besöksparkering) per 1000 m2 BTA
kontorsyta (40 platser).
Handel/centrumverksamhet: 13 bilplatser (inkl. besöksparkering) per
1000 m2 BTA handelsyta (20 platser).
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För hotell finns inget angivet bilplatsbehov då behovet skiljer sig markant
mellan olika hotell beroende på belägenhet och karaktär. Byggherren har
därför tagit fram en separat utredning för att bedöma hotellets behov av
parkeringsplatser. Parkeringsnormen för hotell i jämförbara städer ligger i
spannet 5–8 platser per 1000 m2 BTA. Med hänsyn till det centrala läget,
närheten till järnvägsstationen och Östersunds i övrigt låga parkeringstal
bedöms ett parkeringstal på 5 platser per 1000 m2 BTA vara rimligt.
Sammantaget ger den föreslagna exploateringen inom norra och södra
kvarteret, om totalt 23 700 m2 ljus BTA uppdelat på bostäder, hotell, kontor
och handel/centrumverksamhet, ett behov av 147 bilplatser.
Parkeringsplatserna kan ordnas i ett gemensamt garage under det södra samt
norra kvarteret. De båda delarna kan sammanlänkas genom en kulvert under
det gröna torget. Infarten till garaget sker från Thoméegränd.
Eftersom olika typer av verksamheter planeras inom planområdet finns goda
förutsättningar för samutnyttjande av parkeringsplatser. Kontor har
exempelvis ett behov av parkeringsplatser främst under dagtid medan
hotellverksamheten har sitt största behov nattetid. Genom att samutnyttja
parkeringsplatserna inom området bedöms parkeringsbehovet kunna sänkas
från 147 till 104 parkeringsplatser. Exploatören är också villig att genomföra en rad mobilitetshöjande åtgärder, exempelvis att erbjuda tillgång till
bilpool och elcykelpool. Exploatören planerar även att arbeta med riktad
marknadsföring och kommunikation kring alternativa transportsätt till
anställda, hotellgäster och boende samt erbjuda cykelservice och cykelrum
av god kvalitet, med cykelpump, ladduttag, duschar etc. I entréer föreslås
digitala informationsskyltar som visar avgångstider och väntetider i realtid
för närliggande kollektivtrafikhållplatser. I enlighet med parkeringspolicyn
ges därmed en reduktion på ytterligare 30 %. Detta innebär att bebyggelsen
inom Gustav III:s torg har ett kvarvarande behov av 76 parkeringsplatser,
inklusive 3 bilpoolsplatser. 75 av dessa föreslås inrymmas inom underbyggt
garageplan under södra kvarteret med infart från Thoméegränd.
De platser som inte är möjliga att inrymma i det gemensamma garaget
föreslås lösas genom friköp, där byggherren bidrar ekonomiskt till anordnande av allmänna parkeringsplatser i centralt läge.
På grund av markförhållanden samt högt liggande grundvatten bedöms
garaget endast kunna utföras i ett plan. Garaget föreslås lösas som en
gemensamhetsanläggning för bostäderna och verksamheterna inom
kvarteren.
Inom kvarteret Magistern 5 ger den föreslagna exploateringen om 3100 m2
ljus BTA ett behov av 25 bilplatser. Ett antal parkeringsplatser kan anordnas
i marknivå inom fastigheten, men vid behov (beroende av den framtida
exploateringens storlek) kan även ett antal platser anordnas i garaget under
norra kvarteret.
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En slutlig bedömning av behov av parkeringsplatser samt godtagbara
lösningar för reducering avgörs i bygglovskedet.
Cykelparkering
Parkeringpolicyn anger nedanstående behov av platser för cykelparkering
inom planområdet.





Bostäder: 35 cykelparkeringar (varav 20 inomhus) per 1000 m2 BTA
bostadsyta.
Kontor: 25 cykelparkering (varav 3 besöksparkeringar) per 1000 m2
BTA kontor.
Handel/centrumverksamhet: 30 cykelparkeringar (varav 26
besöksparkeringar) per 1000 m2 BTA handel och övrig service.
Hotell: För hotellet bedöms 1,8 platser per 1000 kvadratmeter BTA
vara tillräckligt, vilket innebär 0,6 cykelplatser per anställd.

Sammantaget ger exploateringen inom det norra och södra kvarteret ett
behov av totalt 416 cykelplatser fördelat på:
- 210 platser för bostäder varav 120 ska inrymma inomhus
- Totalt 142 platser för kontor, varav 125 cykelplatser för anställda
och 17 platser för besökare.
- Totalt 45 platser för handel och centrumverksamhet, varav 36 platser
för besökare och 9 platser för anställda.
- Totalt 19 platser för hotellanställda.
Inom det gemensamma garaget kan 240 cykelplatser anordnas i ett cykelrum
som nås via en direktentré från Thoméegränd. Detta förutsätter cykelparkering i två plan. Behovet av cykelparkering inomhus för boende och anställda
uppfylls därmed. Inom bostadsgården respektive framför kontorsbyggnaden
kan resterande behov av cykelplatser inrymmas med väderskyddade
cykelparkeringar i två plan.
Inom kvarteret Magistern 5 ger föreslagen exploatering ett behov av 55
cykelplatser för anställda samt 25 platser för besökare som föreslås lösas
genom ett antal väderskyddade cykelparkeringsplatser i anslutning till
entrén samt ett cykelrum inom fastigheten.
Allmän cykelparkering
Utöver exploateringens behov av parkering behöver de befintliga 40 cykelplatserna på allmän platsmark ersättas. Bedömningen är att sammanlagt ca
80 cykelplatser går att anordna längs Hamngatan och Rådhusgatan samt
inom ett cykelgarage vid torgbildningen Kyrkgatan/ Hamngatan. I cykelgaraget kan även lånecyklar inrymmas. Detta ersätter de befintliga cykelplatser som finns längs Hamngatan idag samt behovet av gästparkering för
de nya lokalerna för handel och service.
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Tillgänglighet
Tillgänglighet är en grundläggande förutsättning för människors delaktighet
i samhället. En otillgänglig omgivning inskränker rörlighet och valfrihet
vilket ger en negativ påverkan på människors hälsa och välbefinnande.
Marken inom planområdet sluttar från öst till väst med en höjdskillnad på
ungefär fem meter mellan Rådhusgatan och Kyrkgatan respektive fyra meter
mellan det gröna torget och Kyrkgatan.
Under planarbetet har en rad alternativ undersökts för att få full tillgänglighet mellan det gröna torget och Kyrkgatan. Olika ramplösningar har
studerats som alternativ till den trappa som nu föreslås. För att en ramp ska
ha rätt lutning (1:20) behöver den ha en sträckning på mer än 80 meter,
vilket är svårt att inrymma på platsen då den skulle försvåra tillkomsten av
en rad andra funktioner i området. En allmänt tillgänglig hiss i ”orangeriet”
föreslås därför som alternativ som tillgänglig koppling från Kyrkgatans nivå
in till de högre belägna delarna av kvarteren (x4). Hissen ska utföras till
stora delar i glas och vara väl synlig från både Kyrkgatan och stråket mellan
de två kvarteren (f4). Alternativa tillgängliga vägar in till området är via
Rådhusgatan samt via passagen från Thoméegränd genom det södra
kvarteret.
I trappan kommer det att finnas mindre ramper som gör det möjligt att leda
cyklar och passera trappan med barnvagn. Trappan kommer att innehålla
olika slags trappsteg, gradänger och sittplatser men en del av trappan
kommer att utformas med normal trappstegslängd och ledstänger på bägge
sidor.
Huvudentréer ska placeras mot gata, vara tydligt markerade och tillgängliga
(Utförande). Kvalitetsprogrammet anger att området generellt ska vara väl
belyst men gångpassager över vägar ska vara särskilt väl ljussatta för att öka
trafiksäkerheten och orienterbarheten för de gående. Längs gångstråk ska
jämn och bländfri belysning finnas och ljuskällorna ska placeras för att ledsaga gångtrafikanter genom de olika publika rummen. Ledstråk kommer
också att anordnas för visuell och taktil vägledning mellan målpunkter och
ska ha en enkel och naturlig dragning längs befintliga stråk. Ledstråk ska
utformas med avvikande markbeläggning med hög kontrastverkan och
taktila plattor.
Tillgängliga parkeringsplatser bedöms kunna ordnas inom 25 meter från
entréer inom området. Dessa kan anordnas vid det föreslagna hotellet
respektive kontorsbyggnadens angöringszoner vid Rådhusgatan samt vid
angöringsplatsen vid Magistern 5 längs samma gata. För gårdshuset kan en
tillgänglig parkeringsplats anordnas vid den södra gångpassagen mellan
gårdshuset och kontorsbyggnaden. Trafik till denna parkeringsplats tillåts
köra in från Rådhusgatan via det gröna torgets södra gångstråk. En tillgänglig parkeringsplats kan även anordnas i anslutning till Kyrkgatan. Tillgängliga parkeringsplatser för bostadshusen kan anordnas i det planerade
parkeringsgaraget med direkt tillgång till hiss.
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Service
Planförslaget innebär byggnation av bostäder i ett centralt läge i staden. I
direkt närhet till planområdet finns skolor, förskolor, bibliotek, vårdcentral
och övrig service. Närheten till offentlig och kommersiell service och
kollektivtrafik ger goda förutsättningar till ett bra boende ur jämställdhetsperspektiv. Förutsättningarna för att kunna ta del av den service som
tillskapas inom planområdet bedöms vara god oavsett kön, ålder och
funktionsnedsättning. Det bedöms inte finnas något behov av att tillskapa
skol- eller förskolelokaler inom planområdet.
Friytor
Tillgången till sammanhängande friytor inom centrala Östersund är begränsad varför det är viktigt att det inom kvartersmark ställs höga krav på
friytornas lämplighet och kvalitet. De planerade bostäderna inom planområdet kommer att ha tillgång till en mindre gemensam innergård. I direkt
anslutning till bostadsgården finns också allmänna torg- och parkytor med
goda solförhållanden. I närområdet finns torg, parker och lekplatser för
spontana möten och lekar. Större grönområden med möjlighet till rekreation, idrott och lek finns tillgängliga inom 15 minuters promenad. Med
hjälp av kollektivtrafik finns även möjligheten att enkelt ta sig till stora
idrottsanläggningar och naturområden.

Konsekvenser för stadsbild och kulturmiljö
För att bedöma förslagets inverkan på riksintresset för kulturmiljö har en
fördjupad kulturmiljöutredning genomförts (Sweco, 20-01-10). Vissa
smärre justeringar har gjorts i planförslaget efter att utredningen har tagits
fram. Byggnad B, korsningen Kyrkgatan / Thoméegränd, har sänkts 1,2
meter och byggnaden inom Magistern har 5 sänkts 1-4 meter i den del som
vetter mot Magistern 2. Övriga byggnadsdelar har i detaljplanen medgetts
0,5-1 meter högre för att ge marginal vid behov av ökningar som uppdagas
vid närmare projektering av byggnaderna. Förändringarna innebär enligt
utredande konsult ingen förändring av den sammantagna bedömningen av
exploateringsförslaget.
Enligt utredningen bedöms inte planförslaget få sådana konsekvenser att det
finns risk för påtaglig skada på riksintresset, däremot finns det en risk för att
en del av riksintressets uttryck påverkas negativt av kommande
exploatering. Risken för negativ påverkan berör särskilt följande tre uttryck:
-

”Stadsplanen och dess olika utvecklingsskeden…..”

-

”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”.

I utredningen har en bedömning av konsekvenserna för respektive uttryck
genomförts. En fördjupad beskrivning av detta följer nedan:

49
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.

Gustav III:s torg är starkt påverkad av modernismens byggande i Östersunds
city. Till stora delar håller byggnaderna kring torget en gemensam skala som
tillsammans med det dominerande fasadmaterialet tegel, definierar torget.
Själva platsen som torg grundas dock i 1864 års stadsplan. En del i den
strukturen utgörs även av Artillerigatans 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

Planförslaget innebär att torget som per definition är en öppen plats till stora
delar kommer att bebyggas. Torgets ursprungliga yta och funktion i rutnätsstaden minskar avsevärt och endast en mindre platsbildning bibehålls.
Platsen har dock idag inte de kvaliteter som kännetecknar ett torg och
funktionen har varit busshållplats och resecentrum under mycket lång tid.
Torgfunktionen kommer delvis att återskapas/bevaras med mer kvalitativa
platsbildningar i nya (om än mindre) offentliga rum.
Den visuella upplevelsen av miljön bedöms påverkas på ett sätt som inverkar negativt på möjligheterna att förstå och uppleva torgets ursprungliga
gestaltningsideal. Flera esplanader och siktlinjer löper samman här vid
torget och detta kommer inte längre vara lika tydligt efter en utbyggnad.
Siktlinjen längst Artillerigatan bibehålls dock.
I viss utsträckning påverkas också stadsplanens esplanader (träd längs
Rådhusgatan), men de alléer som berörs föreslås ersättas och utökas. Trots
att nya byggnader tillskapas bedöms inte åtgärden innebära att tillgängligheten till miljön minskar eller att möjligheterna att besöka miljön försvåras.
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Offentliga och i stadsbilden framträdande byggnader och bebyggelse som hör
samman med funktionen som residens- och regementsstad

Planförslaget innebär ny bebyggelse som påverkar kulturmiljöns karaktärsdrag. För Rådhuset och Kanslihuset är påverkan visuell och inte funktionell.
På nära håll, vid Kyrkgatan och Thoméegränd, kommer de nya byggnadsvolymerna att skärma av vyer mot båda byggnader. De nya volymerna
överstiger dock inte Rådhuset eller Kanslihuset och konkurrerar inte från en
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 sin 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
en kulturhistoriskt värdefull 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, vid Kyrkgatan och Hamngatan, kommer de nya byggnaderna
att skärma av Gamla teatern. 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. Byggnaden kommer dock fortfarande utgöra en
värdebärande kvalitet i staden och får delvis behålla sin plats i Rådhusgatans
gaturum med stöd från den yta som föreslås framför byggnaden.
Parker med inslag av grönska och stadens anblick och siluett samt utblickarna
mot Storsjön och det omgivande landskapet.

De byggnadsvolymer som föreslås är högre än den cirka fem våningar höga
bebyggelsen i närområdet och kommer att vara ett märkbart tillägg till
stadens siluett. 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 fortfarande vara läsbar genom att t.ex.
Regementsbyggnaden och Rådhuset tillåts framträda från viktiga vypunkter.
Utvecklingen kommer att synas från Frösön men inte på så sätt att den blir
dominerande i stadsbilden. Vid strandkanten från Frösön är effekterna mest
märkbara på grund av det är en lågt liggande utsiktsplats. Här bryter byggnaderna den skogsridå 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.
Från Campusområdet 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
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viss del genom att siktlinjen längs Artillerigatan mot Frösön hålls fri.
Hänsyn ska tas så att utsikten inte blockeras av vegetation. Här förstärks
Artillerigatans axel vidare med trädplantering vilket återspeglar de
närliggande esplanadernas inslag av grönska.

Fotomontage med nya byggnadsvolymer. Ytterligare vyer som visar de nya
byggnadernas inverkan på befintlig stadsbild kan ses i den fördjupade
kulturmiljöutredningen (Sweco, 2020-01-20).

Sammantagen bedömning
Sammantaget bedöms i utredningen att läsbarheten av kulturmiljön försvagas vid ett 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 uttryck. En särskilt viktig utgångspunkt i
kvalitetsprogrammet och detaljplanens reglering 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.
Samhällsbyggnads kommentar:
Utöver detta reglerar detaljplanen att ett respektavstånd till Gamla teatern
skapas samt att vyn mot Gamla teatern från Rådhusgatan till stor del bibehålls genom trappning av fasadlinjen längs gatan. Byggnaderna regleras
också gällande fasadhöjd och nockhöjd för att förhålla sig till den trappning
av byggnader längs topografin som karakteriserar staden. Variationen i
taklandskapet tas hänsyn till genom reglering av takvinklar, material och
färgsättning. Siktstråket mot Frösön och vattnet sett från Artillerigatan
bibehålls genom den öppning (med det gröna torget) som skapats mellan
kvarteren.
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Hållbarhet

Social hållbarhet
Otrygghet och rädsla leder till inskränkningar i många människors vardag
och begränsar vår rörelsefrihet i offentliga miljöer. Målsättningen är därför
att området efter exploatering bidrar till att skapa en levande och attraktiv
stadskärna som attraherar både boende och besökare i Östersund. Området
ska upplevas välkomnande och tryggt för alla människor. Genom att skapa
och upprätthålla trygga stadsmiljöer ges människor möjlighet att på lika
villkor röra sig i stadsrummet och delta i det offentliga livet, något som är
grundläggande i ett demokratiskt samhälle.
Gustav III:s torg och bussterminal har under en längre tid uppfattats vara en
stökig och otrygg plats. Enligt en tidigare genomförd orsaksanalys
(Projektrapport, Orsaksanalys Busstorget, 2018) beror detta till viss del på
områdets och byggnadens utformning, men också otydlig ansvarsfördelning
och brister i överblickbarhet och underhåll. De verksamheter som omgärdar
platsen har mestadels öppet under dagtid, vilket gör att platsen inte är
naturligt befolkad under kvällarna, vilket i sin tur leder till minskad social
kontroll och en känsla av otrygghet.
Den föreslagna förändringen av Gustav III:s torg innebär att platsen blir mer
tätbebyggd och fylls med andra verksamheter, med förhoppningen att fler
människor kommer att röra sig inom och genom planområdet. Blandningen
av olika funktioner och verksamheter möjliggör ett ökat stadsliv och att
platsen befolkas under fler av dygnets timmar, vilket ger ökad social
kontroll och därmed också trygghet.
Att stödja samband och kopplingar i staden har varit en viktig utgångspunkt
i planarbetet. Torgets upplevda barriäreffekt avses minskas till fördel för en
öppen välkomnande passage som stärker kopplingen mellan Campus och
centrala staden. Målsättningen har också varit att skapa trygga offentliga
mötesplatser där olika människor kan mötas och känna tillhörighet.
De allmänna platserna ska utformas för att locka människor att träffas och
umgås i kvarteret utan att utesluta någon och inte minst markbeläggning och
ledstråk ska utformas med hänsyn till detta. De allmänna platserna har också
utformats med tanke på att det ska finnas möjlighet till god överblick och
orienterbarhet, vilket i sig verkar trygghetsskapande. Kvalitetsprogrammet
anger att det inom området ska läggas särskild vikt vid att skapa belysning i
olika nivåer, som skapar intima platser utan mörka hörn, och utan bländande
kontrastverkan.
Precis som idag kommer det att finnas en solbelyst trappa där det är möjligt
att vistas med god utblick över stadslivet. Trappan och torget ska utformas
utan dolda hörn eller skymmande växtlighet och vara väl upplysta. ”Det
gröna torget” har placerats centralt i anslutning till ett viktigt gångstråk
vilket främjar rörelse genom området. Sittplatser, vackra planteringar, konst
och lekfulla inslag föreslås för att locka människor att stanna till och vistas.
Tillsammans med verksamheterna som omger torget finns goda förutsättningar att levandegöra platsen och främja möten mellan stadens invånare.
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På kvartersmark kommer byggnaderna längs Kyrkgatan och mot ”det gröna
torget” till stor del att utformas med öppna bottenvåningar med uppglasade
entréer vilket bidrar till ett levande och aktivt stadsrum. I bottenvåningarna
är det är möjligt att inrymma en palett av olika verksamheter vilket gör
området robust och attraktivt för många målgrupper, vilket har betydelse för
tryggheten. Detaljplanen reglerar att huvudentréer till byggnaderna ska
placeras mot omgivande gator och torgytor.
Det är av stor vikt att de fasader som inte inrymmer publika verksamheter
inte upplevs slutna och otillgängliga utan utformas med variation och detaljrikedom. De fasader som har en mer sluten karaktär ska enligt kvalitetsprogrammet levandegöras med exempelvis planteringszoner, belysning och
väl bearbetad fasadutformning. Inom området eftersträvas väl definierade
och visuellt tydliga platser. Balkonger, burspråk och skärmtak och bidrar till
en hög detaljrikedom som gör att gaturummen får en mänsklig skala.
Arkaderna utformas grunda och med väl tilltagen höjd för att upplevas
luftiga och ljusa och ge god överblick. Hissen är centralt placerad i området
och ska utformas i genomsiktligt material för ökad trygghet.
Bostadskvarteret utformas med en tydlig avgränsning mellan den privata
innergården och offentliga passager och parkområden. Det är även möjligt
att vid behov anordna ytterligare säkerhetshöjande åtgärder som häckar,
staket, eller grindar i enlighet med riktlinjerna i kvalitetsprogrammet.
Ekologisk hållbarhet
Planområdet är lokaliserat inom den centrala staden med mycket god
tillgång till service och transporter, vilket stödjer ett aktivt och rörligt
vardagsliv. Cyklister och fotgängare prioriteras genom förbättrade stråk och
kopplingar till stadens övriga gång- och cykelvägnät. Inom området
planeras för en rad mobilitetshöjande åtgärder för att ytterligare främja
alternativa transportsätt, vilket kan bidra till målet om en fossilbränslefri och
energieffektiv kommun år 2030.
I samband med exploateringen kommer marken inom planområdet att
saneras, vilket innebär att risken för spridning av de tidigare föroreningarna
minimeras. Dagvattnet inom området hanteras på ett hållbart sätt och bidrar
inte till någon ökad belastning på recipienten.
Ekosystemtjänster

Även om Gustav III:s torg till stora delar är hårdgjort finns det en rad
ekosystemtjänster knutna till växtlighet som finns i området idag. Längs
Rådhusgatan respektive Hamngatan finns två enkelsidiga alléer av poppel
och längs Thoméegränd finns ytterligare ett antal trädbevuxna gräsytor samt
planteringar med buskar och perenner i olika höjd.
Växtligheten inom området spelar en viktig roll för reglerande ekosystemtjänster som exempelvis att filtrera och absorbera luftburna föroreningar
från trafikmiljön, ta upp koldioxid samt bidra till rening och viss fördröjning
av dagvatten från vägytorna. Genomsläppliga ytor, exempelvis gräsmattor
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eller planteringar, är särskilt viktiga för att kunna fördröja dagvatten vid
kraftiga regn och därmed förhindra översvämning av fastigheter och anläggningar. Träd verkar temperaturreglerande och erbjuder skugga och visst
vindskydd i närområdet. Växterna inom området förhindrar också erosion,
lockar bin och andra pollinerande insekter och bidrar till fröspridning.
Växtligheten inom området bidrar även till stödjande ekosystemtjänster som
till exempel bildande av ny jord, fotosyntes och syresättning av luft och
bidrar till kretsloppet av vatten, kol och näringsämnen och främjar även den
biologiska mångfalden.
Växtligheten bidrar också till ett antal kulturella ekosystemtjänster där
forskning bland annat visar att stadsgrönska ökar upplevelsen av hälsa,
välbefinnande och mental återhämtning. Planteringarna bidrar till att skapa
en attraktiv stadsmiljö och alléerna är ett viktigt värdebärande element för
stadens och då särskilt de breda esplanadernas identitet.
Alléerna kommer inte att kunna bevaras i sin nuvarande form utan att ersätts
med nya träd. En enkelsidig allé föreslås planteras i mitten av Rådhusgatan
men kan också kompletteras med en allé väster om gatan beroende på vilket
gatutformning som väljs. Längs Thoméegränd, Hamngatan och i viss mån
Kyrkgatan planteras nya träd av varierande arter. Detta görs även inom de
olika torgbildningarna och trappan, där även växtbäddar anläggs. Nedsänkta
växtbäddar i mitten av det gröna torget ger möjlighet att hantera dagvatten,
men bidrar också med en rad andra ekosystemtjänster.
På kvartersmark ska bostadsgården utformas med växter och träd på
genomsläpplig yta. Jorddjupet ska vara minst 80 cm för att möjliggöra en
varierad växtlighet som kan bidra till både reglerande och kulturella
ekosystemtjänster (b1).
På både föreslagen kontors- och hotellbyggnad finns möjlighet att anlägga
gröna tak på de indragna delarna av byggnaderna. Gröna, det vill säga
vegetationsklädda tak, kan erbjuda en rad ekosystemtjänster och dessutom
bidra till en tilltalande takgestaltning som kan upplevas från byggnadernas
högre delar. Gårdshuset regleras enligt plan att anläggas med vegetationsklätt tak. Detta är möjligt även för eventuella komplementbyggnader. Ett
grönt tak med ett tjockare jorddjup ökar möjligheterna till en mångfald av
växtlighet och minskar risken för uttorkning, men även relativt tunna gröna
tak med sedumväxter fyller en funktion för att fördröja dagvatten, minska
den urbana värmeeffekten och erbjuda insekter och fåglar en värdefull grön
ö i stadsmiljön.
De indragna delarna på kontors- och hotellbyggnaden kan också utformas
som gröna terrasser som med en variation av jorddjup möjliggör växtlighet
av hög kvalitet. Terrasserna kan också erbjuda kulturella värden genom att
fungera som en attraktiv och social mötesplats för exempelvis uteserveringar. På kvartersmark finns också goda möjligheter att anlägga nedsänkta
eller upphöjda växtbäddar vid den södra gångpassagen eller i närheten av
gårdshuset som kan vara ett betydelsefullt tillskott till övriga grönytor.
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Efter exploateringen kommer både antalet träd och planteringar att vara
väsentligt fler än i dagsläget vilket gör att de ekosystemtjänster som dagens
växtlighet erbjuder både kan ersättas och utökas. De träd som kommer att
tas bort har dock funnits på platsen i många år, vilket innebär att det
kommer att ta tid innan den nya växtligheten bidrar på ett likvärdigt sätt.
Ekonomisk hållbarhet
Marken inom planområdet utnyttjas effektivt eftersom bebyggelsen blir
både blandad och relativt tät. Flera olika användningar och verksamheter
kan rymmas inom kvarteret vilket har flera positiva effekter. Tillskapande
av byggrätter inom området bidrar också till ett ökat fastighetsvärde.
Eftersom området är centralt beläget kan befintlig infrastruktur nyttjas i hög
grad. Det finns redan teknisk försörjning som exempelvis vatten- och
avlopp, fjärrvärme, fiber och el i direkt anslutning till planområdet. Ingen ny
mark behöver heller tas i anspråk för att bygga nya vägar och området
trafikeras redan idag av samtliga stadsbusslinjer.

Hälsa och Säkerhet
Räddningstjänst
Bebyggelsen ligger inom ett område där Räddningstjänsten har en insatstid
på mindre än 10 minuter.
Utrymningsvägar

I händelse av brand ska utrymningsvägar finnas i form av utgång till en
säker plats alternativt ett utrymme i en byggnad som leder från en brandcell
till en sådan plats. Utrymningsvägar från föreslagna hus kan ordnas med
trapphus utformade med avskiljande konstruktion så att brand- och
brandgasspridning till trapphus begränsas (Tr2-trapphus). Gårdshuset,
orangeriet och de kommersiella lokalerna vid Kyrkgatan kan utrymmas
direkt mot allmän plats.
Tillgänglighet för räddningsfordon

Föreslagna byggnaders entréer är åtkomliga för brandfordon via de
omgivande gatorna Thoméegränd, Kyrkgatan, Hamngatan och Rådhusgatan.
Brandposter

Det finns två brandposter direkt väster respektive söder om planområdet.
Brandposterna bedöms ha en kapacitet på minst 10 l/s respektive minst 20
l/s, vilket initialt bedöms vara tillräcklig kapacitet i förhållande till
kommande bebyggelse. För att säkerställa ledningsnätets kapacitet kommer
en flödesmätning att genomföras under sommarhalvåret. Eventuella
tillkommande brandposter, eller andra åtgärder för att säkerställa tillräckligt
flöde, anordnas i samråd med Vatten Östersund och Räddningstjänsten.
Släckvatten

Dagvattensystemet ska utrustas med en avstängningsanordning för att
förhindra att eventuellt förorenande ämnen vid olycka eller brand tar sig
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vidare ut till recipienten. Alternativt kan inlopp till utsatta dagvattenanläggningar täcks med gummiduk och vattnet omhändertas ytligt
Skyddsrum
Inom planområdet finns idag ett befintligt skyddsrum som inte kommer att
kunna kvarstå i nuvarande form. Ett nytt skyddsrum kommer att anordnas i
hotellbyggnadens souterrängplan och kan samordnas med förrådslokaler för
de kommersiella lokalerna i samma plan. En ansökan om tillfällig
begränsning av skyddsrumsfunktionen ska göras hos MSB (myndigheten för
samhällsskydd och beredskap) innan byggnadsarbetena påbörjas.
Buller
En bullerutredning (Tyréns 2019-12-17) har tagits fram för att utreda vilken
påverkan omgivande trafik kommer att ha på bullernivåerna vid bostäderna
Enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör buller från
spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en
bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA
maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till
byggnaden. För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i att bullret inte
bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
Om ljudnivån ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en
bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en
sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och
06.00 vid fasaden.
Utredningen visar att den ekvivalenta ljudnivån för buller, dvs 60 dBA)
överskrids på bostadsfasader mot Kyrkgatan och Thoméegränd, med
undantag för delar av de övre våningsplanen. Detta innebär att bostäder som
är större än 35 kvadratmeter kräver en bullerskyddad sida där den
ekvivalenta ljudnivån vid fasad överskrids.
Lägenheter större än 35 m2 är möjliga om de utförs genomgående så att de
erhåller en tyst sida mot innergård. En förutsättning är att föreslagen
kontorsbyggnad mot Rådhusgatan kan utgöra bullerskydd mot gården. I
plankartan har en bestämmelse därför införts som reglerar att bygganden
mot Rådhusgatan ska vara uppförd innan det är möjligt att bygga
bostadshusen (Skydd mot störningar).
Uteplatser som har en beräknad ljudnivå över riktvärdena 50 dBA ekvivalent ljudnivå eller 70 dBA maximal ljudnivå, behöver förses med
bullerskydd om riktvärdena ska klaras, vilket inte bedöms vara möjligt för
exempelvis balkonger mot Kyrkgatan och Thoméegränd. För bostäderna ska
därför en gemensam uteplats anordnas på innergården, där riktvärdena för
buller inte riskerar att överskridas. Riktvärden för bullernivåer inomhus
bedöms klaras med lämpligt val av fönster, friskluftsdon och fasadmaterial.
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Beräkning av ekvivalenta bullernivåer vid fasad. Bild från bullerutredning, Tyréns.

Radonförekomst
Resultatet från radonundersökningen i samband med den geotekniska
utredningen visar att området ligger på gräsen mellan normal- och
högradonmark och det klassas därför som högradonmark. Det kommer
därför vara en förutsättning för bygglov att byggnaderna utförs radonsäkert.
Markförhållanden och grundläggning
En geoteknisk markundersökning har genomförts för att utreda
markförhållandena i området (Tyréns 2019-12-10).
Undersökningen visar att det översta jordlagret, ca 0,5 till 1,0 m, består av
fyllning med sand och grus med inslag av lera, silt och tegel som underlagras av morän på berg. Delar av fyllningen samt moränen är något
tjällyftande vilket måste beaktas vid framtida byggnation. Berget har
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påträffats på mellan ca 1-3 m djup och består av skiffer där den översta biten
är vittrad. Berget som generellt följer markytans överyta har påträffats på
mellan 2-3 m djup i öster och på mellan 1-2 m djup i väster.
Vid schaktarbeten i morän bör hänsyn tas till att den sannolikt innehåller
sten och block vilket kan försvåra schaktarbetet. Grundvattennivån har
påträffats ca 3 m under markytan. Schakt under grundvattenytan kan bli
aktuellt om ett underjordiskt parkeringsgarage ska anläggas. Då berget
troligtvis består av alunskiffer kan en sänkning av grundvattenyta leda till
att berget kommer i kontakt med syre och sväller. Hänsyn måste även tas till
att byggnader i närliggande kvarter kan påverkas om en grundvattensänkning sker.
Stabiliteten i området bedöms som tillfredsställande utifrån aktuell topografi
och jordlagerföljd, dvs. inga branta slänter och morän på berg. Risken för
skadliga sättningar bedöms som mycket liten om grundläggning sker på
morän eller ovittrat berg och inga extrema laster förekommer. De planerade
byggnaderna bedöms kunna plattgrundläggas frostskyddat på morän eller på
ny packad fyllning på ovittrat berg. Grundläggning på berg kommer att
kräva speciella åtgärder för att förhindra kontakt med syre enligt ovan.
Samhällsbyggnad bedömer att marken är lämplig för bebyggelse men i
bygglovskedet krävs en mer detaljerad geohydrologisk grundundersökning
för att närmare fastställa markens och grundvattnets beskaffenhet och läge.
Både projektering och grundläggning ska ske i samråd med geoteknisk
expertis.
Förorenad mark
Inom planområdet har det tidigare bedrivits verksamheter som
potentiellt kan ha gett upphov till förorenad mark, bland annat en
bensinstation och en bussterminal. För att översiktligt utreda eventuell
förekomst av föroreningar i jord och grundvatten har en miljöteknisk
markundersökning genomförts (Tyréns 2019-12-10). I undersökningen har
skruvprovtagning av jord utförts i sjutton provpunkter samt provtagning av
grundvatten i en av provpunkterna. Resultaten från de utförda undersökningarna visar på förhöjda halter av metaller inom området, delvis i
fyllningen men även i den naturliga jorden. Förhöjda metallhalter i naturlig
jord antas vara kopplade till den geologi som finns i Jämtlands län (med
naturligt förhöjda bakgrundshalter av vissa metaller). Förhöjda halter av
organiska föroreningar har påträffats i nio provpunkter, genomgående i
fyllningen. Dessa föroreningar bedöms ha koppling till tidigare
verksamheter inom området alternativt från fyllningsmassornas ursprung.
De förhöjda halterna av metaller medför liten eller ingen risk för negativa
hälsoeffekter då medelhalterna ligger i nivå med riktvärdet för känslig
markanvändning. Då det inte kommer att vara aktuellt med uttag av
dricksvatten inom området bedöms inte förhöjda halter av aromater utgöra
någon risk för negativa hälsoeffekter kopplat till intag av grundvatten.
Risker för negativa hälsoeffekter bedöms kunna finnas kopplat till förhöjda
halter PAH H med avseende på intag av jord. Inom de delar av området där
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byggnader kommer att uppföras kan risker finnas kopplat till inträngning av
ångor i byggnad, ifall förhöjda halter PAH-M lämnas kvar i marken under
byggnaderna. Särskild hänsyn ska tas till markförhållanden i områden för
ytlig fördröjning eller infiltrering av dagvatten så att inga föroreningar
riskerar att spridas.
Inför bygglovsskedet ska en mer detaljerad undersökning under blivande
byggnader och inom områden för park och lekplats att genomföras för att
klassificera massorna med högre detaljeringsgrad. Detta för att säkerställa
att ingen problematik kommer att finnas med förhöjda halter av flyktiga
föroreningar, främst PAH samt exponering av ytligt förekommande
föroreningar. Kommunen ansvarar för att marken i området saneras till
godtagbar nivå för respektive markanvändning innan exploateringen
påbörjas. Provtagning ska ske av de överskottsmassor som hanteras inom
entreprenaden.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för Vatten Östersund och ska
anslutas till det kommunala VA-nätet. Inom området finns inga
grundvattentäkter.
Dagvatten
En dagvattenutredning har genomförts för att utreda möjligheterna att
omhänderta dagvattnet inom planområdet på ett hållbart sätt, företrädelsevis
genom öppna system (Tyréns 2020-02-14). Inom kvartersmark ska
dagvattnet vid ett 2-årsregn (ett regn som i snitt har två års återkomsttid)
efter exploatering fördröjas ner till flödet av ett 2-årsregn före exploatering,
inklusive en klimatfaktor på 1,25. Dagvattenutredningen visar att det inom
kvartersmark finns ett fördröjningsbehov om ca 11 kubikmeter dagvatten
som sedan kommer att delas upp mellan de kommande fastigheterna. För att
klara fördröjningsbehovet för bostadsfastigheten kommer det att vara
nödvändigt att skapa en innergård med tillräckligt jorddjup och växtlighet
för att fördröja ca fyra kubikmeter dagvatten. Under bostadsgården kommer
det att finnas ett underjordiskt garage. Med anledning av detta har det på
plankartan införts en bestämmelse om att garagets bjälklag ska vara
planterbart och dimensionerat för att klara 80 cm jorddjup. På kvartersmark
för hotell och kontor kan gröna tak anläggas som effektivt fördröjer regn
med kort återkomsttid. Det är också möjligt att inom kvartersmark anlägga
upphöjda växtbäddar som kan omhänderta takdagvatten.
Inom planområdet som helhet ska dagvattnet vid ett 30-årsregn fördröjas ner
till flödet av ett 30-årsregn innan exploatering inklusive klimatfaktor, vilket
skapar ett fördröjningsbehov om ca 300 kubikmeter dagvatten.
Omhändertagandet av dessa flöden ansvarar VA-huvudmannen för och flera
åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten kommer att vara
nödvändiga att genomföra på allmän platsmark.
Beräkningar visar att den planerade bebyggelsen sannolikt bidrar till en
reduktion av många olika typer av föroreningar eftersom dagens trafikytor
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ersätts med torg, planteringar och byggnader. Andelen av vissa metaller
beräknas dock öka till följd av ökad trafik på omgivande gator. Det innebär
att reningsåtgärder krävs för att föroreningsbelastning efter exploatering inte
ska öka jämfört med nuvarande belastning från området.
För att behandla dagvatten från vägytor rekommenderas nedsänkta
växtbäddar samt träd planterade i skelettjord som både kan magasinera och
rena dagvattnet från Rådhusgatan och Thoméegränd. Jordarterna inom
planområdet har relativt dålig infiltrationsförmåga så de nedsänkta
växtbäddarna ska förses med genomsläppligt filtermaterial. Skelettjordar
och växtbäddar kan generellt rena hög andel partikelbundna föroreningar
och viss del lösta föroreningar och dagvattenkvalitén från planområdet
bedöms med dessa åtgärder kunna förbättras i jämförelse med idag.

Exempel på nedsänkt växtbädd. Bild: Tyréns.

Träd som planteras med skelettjord bedöms ha en tillgänglig
magasineringsvolym på ca 4 kubikmeter per träd. Det planerade antalet träd
tillsammans med nedsänkta växtbäddar, biofilter, svackdiken och andra
magasinerande ytor inom allmän platsmark bedöms göra det möjligt att
fördröja ca 300 kubikmeter dagvatten. I det fall olika former av ytlig
fördröjning inte är tillräcklig finns också möjlighet att anordna
underjordiska fördröjningsmagasin på allmän platsmark.
Eftersom planområdet redan idag är till övervägande del hårdgjort bedöms
inte den nya bebyggelsen innebära någon ökad risk för översvämning av
omgivande bebyggelse. Vid genomförandet av planen kan dock säkra
avrinningsvägar vid skyfall kunna omfördelas i förhållande till dagens
utformning så att dagvattnet antingen leds rakt igenom planområdet
eller/och leds om vid Rådhusgatan och Thoméegränd. Det kan dock finnas
vissa risker för översvämning längre nedströms, t ex innan passage av
järnvägen. Dessa översvämningsområden är dock påverkade av stora
avrinningsområden där planområdet endast utgör en liten del (ca 1% av
avrinningsområdet).
Entréer och färdigt golv på byggnader ska ligga högre än omkringliggande
gator och innergårdarna ska ha tydliga låga stråk som kan avleda dagvatten
mot allmänna ytor. Höjdsättning kommer att göras för att tillåta att flödet
rinner via planerade torgytan och trappan.
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Exempel på en möjlig kombination av lösningar för fördröjning och rening av
dagvatten inom området. Dagvattennätet redovisas i grönt och röda cirklar visar
exempel på lämpliga anslutningspunkter. Bild: Dagvattenutredning, Tyréns.

Dagvattenanläggning på allmän platsmark ska utrustas med en
avstängningsanordning för att förhindra att eventuellt förorenande ämnen
vid olycka eller brand tar sig vidare ut till recipienten. Alternativt kan
avrinning till dagvattensystemet förhindras genom att gallerbrunnar och
inlopp till utsatta dagvattenanläggningar täcks med gummiduk. Förorenat
vatten rinner då vidare på ytan och kan istället hanteras nedströms.
Värme och kyla
Tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintligt fjärrvärmenät.
El, tele och IT-struktur
Tillkommande bebyggelse kan ansluta till befintligt ledningsnät för el och
fiber.
Till följd av den nya bebyggelsen kommer området att behöva kompletteras
med en ny nätstation för elström som föreslås byggas in i ett utrymme i
hotellets souterrängplan. De allmänna elledningarna kan sedan ledas via den
planerade kulverten mellan hotellets souterrängplan och det underjordiska
garaget i det södra kvarteret. Vid behov kan ledningarna även förläggas i
gångstråken vid den allmänna torgytan mellan kvarteren eller i omgivande
gator.
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Avfall
Gemensamma utrymmen och anordningar för avfallshantering ska vara
tillgänglighetsanpassade och utformas så att kraven på god arbetsmiljö för
avfallshämtaren uppfylls. Avfallsutrymmet ska vara tillräckligt dimensionerat för aktuell verksamhet och ska rymma minst följande fraktioner:
pappers-, metall-, plast-, och glasförpackningar, tidningar, miljöfarligt
avfall, matavfall samt restavfall till förbränning. För verksamheter ska det
finnas möjlighet att sortera i de fraktioner som uppkommer.
Avfallshantering bör finnas inom 50 meter från entréer till flerbostadshus
och lösas inom respektive kvarter för att främja en bostadsnära insamling.
Inom hotellfastigheten anordnas ett avfallsutrymme i gatuplan mot
Rådhusgatan. Hämtning kan ske via uppställningsplats i angränsande
angöringszon. Ett gemensamt avfallsutrymme för både kontorsbyggnaden
och gårdshuset kan infogas i kontorsbyggnadens nordöstra hörn och
hämtning ske via angöringszon vid Rådhusgatan. En mindre angöringsficka
kan också ordnas vid Rådhusgatans norra del för att möjliggöra hämtning av
avfall från östra delen av Magistern 5.
Hämtning av avfall från den västra delen av Magistern 5 kan antingen
samordnas med sophämtning från Rådhusgatan eller ske via upphämtning
från Kyrkgatan.
För verksamheterna i hotellets souterrängplan kan ett avfallsutrymme
skapas i de bakre delarna av lokalerna med en möjlig utgång mot
Kyrkgatan. Hämtning kan därefter ske via Kyrkgatan, eller så samordnas
hanteringen med hotellets avfallsutrymme med hämtning från Rådhusgatan.
Avfallutrymme för bostäder inklusive verksamheter i bottenplan kan
anordnas i gatunivå mot Thoméegränd och tömning kan ske från
angöringsplats vid gatan

Administrativa frågor
Startbesked får inte ges för bostadsbyggnad inom BC1 och B(P1) förrän
byggnad inom CB(P1) har uppförts med klimatskal i den omfattning som
anges i bestämmelsen om skydd mot störningar.
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Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärderna som behövs för att detaljplanen ska kunna bli
verklighet. Genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan
visar endast ett förslag på hur detaljplanen kan genomföras.

Tidsplan
Beslut om att skicka ut detaljplanen på samråd beräknas fattas den 7 april
2020. Därefter kommer detaljplanen att skickas ut för samråd. Detaljplanen
beräknas kunna skickas ut på granskning under hösten 2020 och antas vid
årsskiftet 2020/2021.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Ändring
av detaljplanen får ske under genomförandetiden för att införa fastighetsindelningsbestämmelser.

Ansvarsfördelning och ekonomiska frågor
Östersunds kommun, mark och exploatering ansvarar för och bekostar
anläggandet av allmän plats (gata, park och torg) inom planområdet. Inom
allmän plats för park planeras ca 20 träd att planteras samt ett antal större,
nedsänkta växtbäddar. Platsen ska också förses med stadsmässig markbeläggning och ledstråk i enlighet med förslagen i kvalitetsprogrammet.
Till följd av detaljplanen kommer Rådhusgatan, Hamngatan, Kyrkgatan och
Thoméegränd att behöva byggas om i olika utsträckning med nya gångpassager och förändrad utformning och markbeläggning. Längs gatorna
kommer också ett stort antal träd av olika arter att planteras i kombination
med nedsänkta växtbäddar.
Östersunds kommun, mark och exploatering utför och bekostar de
saneringsåtgärder som krävs för att marken ska kunna användas för avsett
ändamål i detaljplanen. Detta åtagande är en förutsättning för att området
ska kunna bebyggas och regleras i markanvisningsavtalet. Kommunen avser
sedan söka statligt bidrag för efterbehandlingen av det förorenade området.
Östersunds kommun, Vatten Östersund, är huvudman för allmänna vattenoch avloppsledningar samt allmänna dagvattenledningar och/eller fördröjningsanläggningar. Brandposter anordnas i samråd med Jämtlands
Räddningstjänstförbund.
Vatten Östersund ansvarar och bekostar utbyggnad av allmänt dricksavlopps- och dagvattennät. Fastigheterna ska anslutas till verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Varje anslutning
debiteras fastighetsägaren en anläggningsavgift (engångskostnad) samt en
brukningsavgift (rörlig årskostnad).
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Jämtkraft AB ansvarar för allmänna el- och fjärrvärmeledningar.
IP Only ansvarar för allmänna fiberoptiska ledningar.
Exploatören bekostar byggandet av ny nätstation inom planområdet och
Jämtkraft ansvarar för uppförandet av densamma.
Exploatören utför och bekostar åtgärder på kvartersmark.
Exploatören bekostar anordnandet av en tillgänglig hiss inom orangeriet.
Exploatören ansöker om och bekostar all erforderlig fastighetsbildning för
exploateringsområdet.
Exploatören bekostar eventuella anslutningsavgifter för fiber, el, fjärrvärme,
m.m.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.

Ledningar
Uppförandet av eventuella nya brandposter bekostas av exploatören.
Drift och underhållskostnaden belastar Vatten Östersund.
Exploatören bekostar flytt av ledningar inom kvartersmark samt 2 meter in
på allmän platsmark inom planområdet.
Respektive ledningsägare ansvarar för att ansöka om ledningsrätt.

Avgifter
Vid bygglovsprövning för ny bebyggelse kommer inte planavgift eller
gatukostnadsersättning att tas ut. Planavgift tas istället ut genom planavtal
som upprättats mellan exploatören och Östersunds kommun. Exploatören
står för alla kostnader för framtagandet av detaljplanen, inklusive tillhörande
utredningar. Bygglovavgift tas ut enligt gällande taxa.

Avtal
Markanvisningsavtal har tecknats med exploatören i maj 2019. Enligt
avtalet ansöker och bekostar exploatören framtagandet av en ny detaljplan
för området, inklusive de utredningar som normalt är erforderliga i en
detaljplaneprocess. Den kommande kvartersmarken inom området ska
överföras från kommunen till exploatören mot köpeskilling efter detaljplanen vunnit laga kraft. Allmänna platser kvarstår i kommunal ägo.
Kommunen ansvarar för att sanera marken inom planområdet till de nivåer
som krävs för att detaljplanen ska kunna bebyggas med avsett ändamål.
Genomförandeavtal
Kommunen avser att teckna ett genomförandeavtal med exploatören.
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I avtalet kommer bland annat ansvar för fördröjande åtgärder på kvartsmark
att regleras, liksom ansvar för att genomföra de föreslagna mobilitetsåtgärderna, anordnande av cykelparkeringar, cykelrum samt tillgänglig hiss i
orangeriet m.m.

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser
Nedan redovisas detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser som i
dagsläget kan bedömas för respektive fastighet.
Detaljplanen möjliggör byggnation av hotell, bostäder, kontor och centrumverksamhet. Det är möjligt att bilda en fastighet för hotelldelen och en eller
flera fastigheter för bostäder, kontor och verksamhetslokaler. Planen möjliggör också för bildandet av en egen 3D-fastighet innefattande de verksamheter som planeras i bostadshusens bottenvåning.

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser
Nedan redovisas detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser som i
dagsläget kan bedömas för respektive fastighet.
Detaljplanen möjliggör byggnation av hotell, bostäder, kontor och
centrumverksamhet.
Det är möjligt att bilda en fastighet för hotelldelen och en eller flera
fastigheter för bostäder, kontor och verksamhetslokaler. Planen möjliggör
också för bildandet av en egen 3D-fastighet innefattande de verksamheter
som planeras i bostadshusens bottenvåning.
Konsekvenser för respektive fastighet
Centrum 2 blir en fastighet för hotelländamål (vidare kallad
hotellfastigheten) genom att ca 1200 kvm av den mark som kommer att vara
allmän platsmark överförs till Staden 5:1 och ca 2700 kvm av kommande
privat mark överförs från Staden 5:1 till Centrum 2. Ungefär 700 kvm mark
kommer också att överföras från Centrum 2 till den kommande
bostadsfastigheten. Servitut för gångpassage ska bildas på fastigheten till
förmån för Staden 5:1. Servitutet kommer att belasta området som benämns
x3 i plankartan.
Planen möjliggör bildande av en ny fastighet för kontor och
centrumändamål.
Planen möjliggör att två eller flera nya fastigheter bildas. Den ena för
bostadsändamål (vidare kallad bostadsfastigheten) och den andra för
kontors- och centrumändamål (vidare kallad kontorsfastigheten). I
kontorsfastigheten kommer det underjordiska garaget att ingå vilket innebär
att kontorsfastigheten kommer att ha ett 3D utrymme som urholkar
bostadsfastigheten.
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Servitut för gångpassage samt hiss ska bildas på de båda nya fastigheterna
till förmån för Staden 5:1. Servitutet kommer att belasta områdena som
benämns x2, x3 och x4 i plankartan.
Ett område om 2000 m² överförs från Staden 5:1 till den kommande
bostadsfastigheten och ca 1000 kvm överförs från Staden 5:1 till den nya
kontorsfastigheten.
De delar av Staden 5:1 som omfattar kvartersmark kommer att styckas av
och bilda nya fastigheter eller i delar överföras till fastigheten Centrum 2.
De delar av Staden 5:1 som avser allmän platsmark kvarstår.
Servitut för gångpassage ska bildas på hotellfastigheten, kontorsfastigheten
och bostadsfastigheten. Servituten kommer att belasta områdena som
benämns x1, x2, x3 och x4 i plankartan. Servituten kommer att gälla till
förmån för Staden 5:1 för att möjliggöra att allmänheten kan röra sig genom
området.
En gemensamhetsanläggning för underjordiskt garage ska bildas. Garaget är
beläget under bostadsfastigheten och kontorsfastigheten och kan, om behov
uppstår, även utökas och omfatta hotellets källarplan. I gemensamhetsanläggningen ska hotellfastigheten, kontorsfastigheten och bostadsfastigheten ha andel. Hur andelarna fördelas avgörs i kommande lantmäteriförrättning.
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Detaljplanen har tagits fram av samhällsbyggnad genom planhandläggare
Johanna Westgard och Nina Pisto-Forsberg, samt Jenny Novén Norum,
karttekniker. Genomförandebeskrivningen har tagits fram i samverkan med
Jessica Näsström (mark och exploatering). Övriga medverkande tjänstemän
från samhällsbyggnad har varit Jenny Dahlén Vestlund (bygglov), Johan
Persson (miljö & hälsa) samt Olof Bergstedt och Åsa Lindqvist (lantmäteri).
Från teknisk förvaltning har Martin Blick (trafik), Frida Larsson (park) samt
Tore Johansson och Sol Kluge (dagvatten) medverkat.
Planunderlag har tagits fram av Arkitekterna Krook & Tjäder AB och
Kjellander Sjöberg i form av illustrationer och 3d-underlag, Det
kvalitetsprogram som utgör bilaga till planhandlingen har också tagits fram
av ovanstående arkitektkontor. Där inget annat nämns är ovanstående
arkitektkontor upphovsmän till bilder och illustrationer i planhandlingen.
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