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Uppföljning av 50 åtgärder för Centrumutveckling
Under åren 2010 – 2015 har kommunen byggt om och investerat i gator, torg, cykelparkeringar, blomlådor och
bänkar för ca 22 Mkr.
Utöver det så har Stortorget byggts om under åren 2008-2009 på initiativ av näringslivet.
Kommunen har sedan år 2010 ett samarbete med handlarna och fastighetsägarna i City Östersund där parterna
årligen satsar 500 000 kr vardera i syfte att främja det gemensamma arbetet med att utveckla centrala Östersund.
Nedan följer en uppföljning (i kursiv stil) av vad som har gjorts under respektive punkt, uppföljning görs löpande
och fler punkter får då en kommentar om vidtagna åtgärder.
Under arbetet med utvecklingsplanen har många förslag kommit upp. 50 åtgärder samlades i ett remissförslag
under hösten 2011. Efter remissomgången har vissa förslag tagits bort, andra kommit till och vissa har preciserats.

Centrum ska vara rent, snyggt och tryggt
Förslag och åtgärd

Ansvarig/Samarbetspart

1. Bättre underhåll och skötsel av gator, torg och parker

Östersunds kommun

Här sker ett ständigt utvecklingsarbete, senaste åtgärden är en stor investering som pågår avseende ombyggnad
av Samuelpermansgatan mellan Stortorget och Badhusparken. Arbete har även påbörjats avseende ombyggnation
av Postgränd i syfte att göra den mer tillgänglig.
Förnyelse och upprustning av Badhusparken pågår, nya planteringar, ny lekplats samt allmän upprustning är gjord.
Under senaste året har även paviljongen utökats med fler inglasade sittplatser.
Under år 2014 påbörjades ett arbete med att planera för utvecklingen av strandområdet från Storsjö Strand till
Jamtlibryggan. Planeringsarbetet involverar intressenterna i Östersund genom workshops och intressedialoger.
Resultatet presenteras för politiken under hösten 2014.
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2. Bättre underhåll och skötsel av byggnader och gårdar

Fastighetsägarna

Storsjöförvaltning gör om, behåller och fräschar upp fasader samtidigt som man skapar lägenheter i fastigheten
mitt emot Arbetsförmedlingen.
DIÖS har genomfört: Ombyggnad av gammal entré, nytt hörn vid Rut m fl Postgränd/Prästgatan.
Renoverat fasad, Postgränd 5 rest. (rest Brunkullan). Deltar i ombyggnad av Postgränd, tillsammans med Östersunds kommun och andra fastighetsägare. Renovering av fasader på Biblioteksgatan 6, 8, 10. Renovering av skyltfönster mm Prästgatan 31. Nytt trästaket mot gatan, Storgatan 46. Ny entré till kontorshus (tidigare varuintag)
Hamngatan 15. Ny entréskyltning vid Kärnan. Förbättring av entré och fasader Prästgatan 24.
DIÖS uppför nytt affärs- och bostadshus, Barberaren/Centralpalatset
3. Skapa en qvickfix-grupp för allmänna gator och parker
En grupp där representanter från kommunen, fastighetsägarna och
handlarna snabbt och enkelt kan lösa skötselfrågor.

Östersunds kommun,
Fastighetsägarna,
City Östersund

Quickfix-grupp är skapad, består av Jan Asplund, Östersunds Kommun och Peter Martinek, City Östersund.
4. Se över belysningen på gator, torg och i parker
Genomgång och åtgärdsplan för belysning.

Östersunds kommun

Förnyelseprogrammet för gatubelysning på vägar, i parker och på torg fortsätter och är ständigt levande. Torgbelysning på skifferytan är ordnad, vilket gör torget mer upplyst och trevligt.
5. Se över belysning av fasader och gårdar
För samtal med fastighetsägarna om belysning av hus och gårdar.

Fastighetsägarna

Har ej påbörjats.
6. Mer grönska på gator och torg
Genomgång och åtgärdsplan för grönska.

Östersunds kommun

Genom förnyelsen i badhusparken och ombyggnationen av Samuelpermansgatan kommer växtligheten att öka i
centrum. Nya fräscha blommor på väg ut så fort säsongen tillåter.
Fastighetsägarna,
7. Mer grönska på innergårdar och fasader
Inspirera fastighetsägarna att ordna mer grönska vid fasader och på Östersunds kommun,
Näringsidkare
innergårdar.

Har ej påbörjats.
8. Fler sittplatser på gator, torg och parker
Genomgång och åtgärdsplan för fler sittplatser.

Östersunds kommun

Nya möbler håller på att projekteras för Stortorget, lika som tidigare med bänkar på gågatan från Mittpunkten
till Stortorget.
9. Fler offentliga toaletter på allmänna platser
Genomgång och åtgärder för fler toaletter.

Östersunds kommun

Nya byggs i Badhusparken. Det saknas ett komplement i södra delarna av city. Offentliga toaletter finns i P-huset,
Busstorget, Stjärntorget och Badhusparken. Planeras att utöka antalet offentliga toaletter under år 2015.
10. Flera offentliga toaletter i offentliga lokaler som köpcentra
City Östersund för diskussion med fastighetsägarna om möjligheterna att ordna offentliga toaletter.

Har ej påbörjats.
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Fastighetsägarna,
City Östersund

Se över parkeringssituationen
Förslag och åtgärd

Ansvarig/Samarbetspart

11. Gör allmänna parkeringsplatser av parkeringsplatser för kontor under kvällar och helger.
Arbeta för att teckna avtal med ansvarig fastighetsägare.

Östersunds kommun,
Fastighetsägarna

Har ej påbörjats.
12. Marknadsförningskampanj och information om befintliga parkeringsplatser.
Använd informationskanaler, skyltar och annonsering.

Östersunds kommun,
City Östersund

Tagit fram- och delat ut broschyrer om avgiftssänkningen i P-huset till 5 kr/timme. Beslutades hösten 2012. Ny
parkeringsbroschyr är under produktion. Arbete pågår med att ta fram en parkerings-app till smartphone. Planeras att tas i drift innan sommaren år 2014.
13. Se över kommunens krav på antalet parkeringsplatser
Genomför en översyn av dagens riktlinjer.

Östersunds kommun

Har ej påbörjats.
14. Skapa nya parkeringsplatser
Undersök var fler parkeringsplatser på allmän plats ska skapas.

Östersunds kommun

Nya parkeringsplatser är tillskapade. Inventering är genomförd i syfte att tillskapa ytterligare p-platser i centrala
delarna av stan. Kungsleden har i Polishuset tillskapat ca 60 nya p-platser. Fortsatt arbete pågår i nära samarbete
mellan Cityhandeln och Östersunds Kommun.
15. Gratisparkering i centrums ytterområden
Utred var gratisparkering är möjlig

Östersunds kommun

Idag är det gratis att parkera överallt utanför Citykärnan, dvs. ca 400 meter från Storgatan.

Trafik och kollektivtrafiken
Förslag och åtgärd

Ansvarig/Samarbetspart

Östersunds kommun
16. Förbättra för cyklister.
Ordna fler cykelparkeringar, upplys om regler och gör tydligare stråk.

Ett cykelprogram beslutades under våren. Ny cykelkarta har tagits fram. Många nya cykelparkeringar har iordningställts. Den 1á april startade utlåning av cyklar på Busstorget, MIUN, Badhusparken och Järnvägsstationen.
17. Utred kollektivtrafikens förbättringsmöjligheter vad gäller pris Östersunds kommun,
Representanter från kollektivtrafiken
och tidtabeller
Samtal förs med representanter för kollektivtrafiken. Kostnadskalkyl för eventuella prissänkningar tas fram till ansvariga. Se över
förbindelser till exempel busstorget - tågstationen.

En linjeöversyn ska göras eftersom att staden förändras med nya bostäder. Realtidssystem införs på olika busslinjer, t.ex. Brunflobussarna dvs. man får veta om hur lång tid bussen ankommer.

4

Busstorget
Förslag och åtgärd

Ansvarig/Samarbetspart

Östersunds kommun,
18. Tryggare och trevligare busstorg
Förslag utarbetas för utveckling av busstorget, som av många upplevs Stadsbussarna,
Länstrafiken,
som stökigt och otryggt.
City Östersund

Ett första möte har genomförts där hyresgästerna och alla aktörers förslag och idéer har diskuterats.
19. På- och avstigningsplats för Taxi på busstorget

Östersunds kommun,
Taxi,
Länstrafiken

Flera aktörer har träffats och ser över olika behov, önskemål och möjligheter.

Stortorget
Förslag och åtgärd

Ansvarig/Samarbetspart

20. Gör Stortorget trivsammare och tryggare
Stortorget möbleras med soffor, sopkorgar och blomsterurnor.

Östersunds kommun

Arbetet pågår, nya soptunnor har placerats ut, likaså blommor och bänkar. Utformning av flera typer av sittmöbler
pågår.
21. Skapa mer liv kring Stortorget

Östersunds kommun,
City Östersund

Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att fortsätta funderandet kring ”publikdragare” på andra sidan av
torget. Kulturhusutredningen har kommit fram till att Storsjöteatern ska byggas om och byggas till. I budgetdirektiven finns pengar avsatta från år 2016.
City Östersund tar över ansvaret för torget/torghandeln. Man tittar på olika lösningar för att hitta finansiering för
att kunna anställa en torgvärd. En hemsida är under konstruktion och ska lanseras i början av juliwww.påtorget.se

Storgatan
Förslag och åtgärd

Ansvarig/Samarbetspart

City Östersund,
22. Utveckla Storgatans unika karaktär
En arbetsgrupp har bildats för att arbeta med utvecklingen av Stor- Handlare,
Fastighetsägare
gatan. Arbetet fortsätter.

Arbete pågår.
23. Förbättra för fotgängare på Storgatan
Biltrafiken gör att det upplevs mindre attraktivt att strosa längs
Storgatan. Utred möjligheten att stänga av delar av Storgatan för
biltrafik.

Östersunds kommun,
City Östersund,
Handeln

Arbete pågår, kommunen är beredd att prova olika lösningar avseende gågata. City Östersund diskuterar med
handlarna om hur detta ska genomföras.
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Handel
Förslag och åtgärd

Ansvarig/Samarbetspart

24. Flytta/byta hyresgäster i syfte att skapa ”kluster”
Butiker och verksamheter inom samma områden (segment) samlas
på samma platser.

Fastighetsägarna

Genomgång av befintliga byggrätter är genomförd tillsammans med en fastighetsägare. Det ligger ett stort ansvar
på fastighetsägarna att ta initiativ i frågorna.
Denna fråga skall diskuteras i det Fatsighetsnätverk som City Östersund skapar under år 2014.
25. Flytta kontorshyresgäster som ligger i ”A-läge” för handel
Flytta verksamheter som har kontor som kan vara lämplig för
handel.

Fastighetsägarna

I Centralpalatset blir det fler lägenheter och fler bostäder än tidigare planerat.
Östersunds kommun,
26. Skapa nya byggrätter för handel genom om- och tillbyggnad
Fastighetsägarna erbjuds detaljplaneinventering för att se möjlighe- Fastighetsägare
terna på sina fastigheter.

Samtal pågår med fastighetsägarna löpande i olika forum och möten. Frågan behandlas även i fastighetsnätverket.
27. Skapa nya handelsytor genom om- och tillbyggnader

Fastighetsägarna

Nytt affärsläge, ny entré mot gatan: Kyrkgatan (Nya Bingohallen)
Ombyggnad lokal till café Stortorget, (Waynes)
Se punkt 25.
Punkterna 26-30 är även de frågor som kommer att diskuteras i Fastighetsnätverket.
28. Inspirera fastighetsägarna att omvandla kontorslokaler till
handelsytor.

Östersunds kommun

Samtal pågår med fastighetsägarna löpande i olika forum och möten. Frågan behandlas även i fastighetsnätverket.
29. Skapa nya handelsytor genom omvandling av kontorslokaler

Fastighetsägarna,
Östersunds kommun

Samtal pågår med fastighetsägarna löpande i olika forum och möten. Frågan behandlas även i fastighetsnätverket.
30. Arbeta efter mottot ”handel i bottenvåningarna och bostäder i Östersunds kommun
övervåningarna” i detaljplanerna

Samtal pågår med fastighetsägarna löpande i olika forum och möten. Frågan behandlas även i fastighetsnätverket
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Bygg fler bostäder i centrum
Förslag och åtgärd

Ansvarig/Samarbetspart

Östersunds kommun
31. Bygg bostäder i kv Skjutbanan
Delar av fastigheten kan även behövas för parkering eftersom parkeringsplatserna är friköpta. Starta arbetet med att bygga på fastigheten

Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att titta på både parkeringar och bostäder.
Östersunds kommun
32. Bygg bostäder på Storsjö Strand
Starta arbetet med att skapa en ny stadsdel på Storsjö Strand. För
samtal med byggherrar.

Arbetet fortsätter enligt plan. Två byggherrar finns med i projektet, detaljplanen är ute på samråd.
33. Se över möjligheterna att förtäta centrum med mer bostäder
Inventera och visa på förtätningsmöjligheter.

Östersunds kommun,
Fastighetsägarna

Pågår (t.ex. Pantbanken 7, Skjutbanan). Vidare utveckling kan vara avhängigt på parkeringsnormer. Även mindre
tillskott är under uppförande t.ex. i Åhlenshuset där personalutrymmen byggs om till två lägenheter.
Nytt bostads- och affärshus, Barberaren/Centralpalatset , 23 lgh, inflyttning 2015
DIÖS har tagit fram en plan för möjlig ombyggnad av lokal till ca 10 st bostäder, varav 1 st är genomförd.
Träff med fastighetsägarna under år 2014 för att diskutera möjligheterna till förtätning.
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Byggnader, platser och miljöer
Förslag och åtgärd

Ansvarig/Samarbetspart

34. Utveckla innerkvarter och innergårdar
För samtal med fastighetsägare om deras möjligheter att utveckla
innergårdar- och kvarter.

Fastighetsägarna

Storsjöförvaltning har förädlat fastigheten Pantbanken belägen på Storgatan mellan Thoméegränd och Hamngatan. Frågan diskuteras vidare i fastighetsnätverket.
Östersunds kommun
35. Förbättra Kyrkparken
Se över möjligheterna att göra transformatorstationen vackrare. Ta
fram förslag på hur Kyrkparken kan göras mer attraktiv.

Finns för närvarande inte med i utvecklingsplanerna.
Östersunds kommun,
36. Förtäta gaturum som är breda
Genomförda gatubreddningar enligt äldre stadsplaner har resulterat Fastighetsägarna
i gator som är alltför breda. Indragna fasader kan kompletteras
med trädrader eller byggnader. Samtal förs med fastighetsägare.

Finns med i utvecklingen av Samuelpermansgatan under år 2014.
37. Gör gränderna trevligare med ny markbeläggning
Några gränder har fått ny markbleäggning. Arbetet fortsätter med
de mest centrala gränderna i centrum.

Östersunds kommun

Thörnstens gränd och Samuelpermansgatan har fått ny markbeläggning. Under år 2014 åtgärdas Postgränd.
38. Gör gränderna trevligare med fler entréer och genom att
arbeta med fasader

Fastighetsägarna

Frågan diskuteras i fastighetsnätverket.
Östersunds kommun
39. Utveckla kulturmötesplatser
Kulturen är en allt viktigare del av Östersunds utveckling. Därför
utreds kulturens behov av lokaler, och resultatet presenteras före
årsskiftet 2012/2013. Kulturen tar allt större plats i Östersund, och
därför behöver vi både utveckla våra nuvarande mötesplatser, såsom
Storsjöteatern, Gamla tingshuset och biblioteket, samtidigt som vi
skapar nya för att täcka behov som inte tillgodoses idag.

DIÖS har tillsammans med Östersunds gymnasium utvecklat läge för utbildning i centrum,
för 300 elever.
40. Anlägg ett tydligt gångstråk mellan centrum och Storsjö
Strand via Centralstationen

Östersunds kommun

Ingår i Storsjöstrandprojektet.
41. Förbättra gångstråket mellan Stortorget och Sjötorget
Arbetet med att binda samman Stortorget med Sjötorget har
påbörjats genom att markbeläggningen på Samuel Permasgata ska
bytas ut.

Östersunds kommun

Ligger i årets investeringsbudget arbete pågår med att utforma Samuelpermansgatan så att den är inbjudande för
gång- och cykeltrafikanter klart våren år 2014.
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42. Lyft fram kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Detta kan göras med skyltning eller informationsblad och böcker.

Östersunds kommun,
Fastighetsägarna,
Föreningen Gamla Östersund

Ett förslag till nytt kulturmiljöprogram har tagits fram och beräknas kunna antas samtidigt som ÖP 2040. Skriften ”Det moderna 1930-1979” med tonvikt på folkhemmet och bostäder är framtagen.
Diös har bjudit in arbetsgruppen bakom kulturinverteringen för att få inspiration och idéer om hur de kan lyfta
sina fastigheter. Arbetet fortsätter med en kulturvandring till DIÖS fastigheter under sommaren.
43. Förbättra Thomeegränd vid galleria Mittpunkten.
För diskussioner om och hur platsen kan göras bättre.

Fastighetsägarna

Har ej påbörjats.
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Förbättra tillgängligheten
Förslag och åtgärd

Ansvarig/Samarbetspart

44. Fortsatt funktionshinderanpassning av kollektivtrafiken

Representanter för kollektivtrafiken

Ljudutrop samt texthållplats finns nu på hälften av bussarna. Nästa utvecklingssteg kan eventuellt tas i samband
med nästa kollektivtrafikupphandling.
45. Fler parkeringsplatser för rörelsehindrade
Genomgång och åtgärdsplan tas fram

Östersunds kommun

Inventering och behovsutredning har tagits fram under år 2013.
Fastighetsägarna,
46. Gör butiker och andra lokaler tillgängliga
För samtal med fastighetsägare om möjligheter att lokaler tillgängliga. Handlarna

Informationsinsatser till butiksägare finns inplanerade i årets handlingsplan för tillgänglighetsfora. Förankring och
gemensamma ansatser ligger inom ramen för förstudien av tillgänglig vinterstad. Projektet Destination för alla är uppstartat med en tillgänglighetsstrateg som arbetar i projektet i syfte att utveckla tillgängligheten i Östersunds centrala
delar.
DIÖS har under senaste året byggt en ramp vid Rut m fl., en handikappvänlig entré vid ny butik Prästgatan 40 samt
förbättrat anslutningen mellan gångbana och ny entré vid nytt café Stortorget.
47. Alla enkelt avhjälpta hinder på allmän plats ska åtgärdas
Kommunen har påbörjat arbetet och det beräknas vara klart 2015

Östersunds kommun

Arbetet fortsätter på allmän platsmark. I kommunens fastigheter är arbetet klart.

Organisation och samverkan
Förslag och åtgärd

Ansvarig/Samarbetspart

48. Samordna och utöka öppettider
City Östersund inleder samtal med handlarna.

City Östersund,
Handlarna

Samtal förs med handlarna, vissa öppettider har förändrats.
49. Belöna årets försköningsåtgärd
Utmana fastighetsägare, handlare och företagare att göra och belöna årets bästa försköningsåtgärd mot gata eller gränd.

City Östersund,
Östersunds kommun

Har ej påbörjats.
City Östersund,
50. Utveckla och marknadsför City Östersunds hemsida
Hemsidan marknadsförs och används som en informationskanal. Det Östersunds kommun
kan vara viktiga händelser, planer, eller annat som rör centrum.

Arbete påbörjat.
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Målbild – stadskärnan i framtiden
Stadskärnans många goda kvaliteter ska värnas och vårdas. När dessa kombineras med nya idéer och lösningar
förs utvecklingen framåt. Vad som gör Östersunds stadskärna attraktiv har förtydligats genom remissförslag,
fokusdagar och andra utredningar.
• Stort och varierat utbud av affärer, kedjor, caféer,
restauranger och kulturella mötesplatser har tillsammans med fler bostäder och arbetsplatser gjort
stadskärnan till ett attraktivt område dit folk åker
och väljer att vara.

• Det är lätt att parkera, med många parkeringsplatser och bra information som gör det enkelt att hitta.

• Öppen, tillgänglig och välkomnande under dygnets
alla timmar och alla årstider. Tillgänglig genom att
det som är nödvändigt för några är bekvämt för
alla.

• Kollektivtrafiken gör det enkelt att nå stadskärnan
från olika håll och med god turtäthet.

• Gator byggs om för att öka trivseln och tryggheten.
Det ska vara lätt att kunna gå och cykla till och i
stadskärnan.

• Busstorget är en trygg och trivsam plats och stadskärnans centrala på- och avstigningspunkt. Det är
lätt att byta mellan olika transportslag som taxi,
buss och cykel. Ytan som vetter mot Rådhusgatan
delas mellan bussar och annan verksamhet.

• Fler bostäder och butiksytor genom ombyggnader
av kontor och lokaler samt nya hus som byggts i
”luckor”.
• Gator, parker och torg är inbjudande. Här är rent,
snyggt, tryggt och vackert.

• Den nya stadsdelen Storsjö Strand får kontakt
med stadskärnan genom Badhusparken och gångstråk med vissa kommersiella inslag. En gångbro
över järnvägen förstärker kontakten mellan dessa
områden.

• Tre starka ”noder” - Mittpunkten/Kärnan, Åhléns /
Centralpalatset och Stortorget där många butiker,
restauranger och kaféer har etablerat sig. Det finns
ett naturligt flöde mellan Mittpunkten och Stortorget.

• Stadskärnan har behållit sin skala i 3-5 våningar,
samlad i kvarter i ett rutnät av gator som ger fina
utblickar mot bland annat Storsjön. Husen är ofta
lite lägre i gränderna. Det är en väl sammanhållen
stad med landmärken, såsom kyrktorn och Rådhusspiran.

• Stortorget är en viktig och självklar samlingsplats
som drar besökare både dagar och kvällar.
• Storgatan och grändernas gamla hus hyser boutiquer och mysiga kaféer och restauranger. Nya
handelslokaler genom att gårdshus och gårdsrum
har byggts samman med gathusen.

• Nybyggnationer har spännande modern arkitektur
som harmonierar med den äldre bebyggelsen.
• Den vårdade gamla och kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsen ger charm och karaktär och lyfts frami
utvecklingen av stadskärnan. Delar av stadskärnan
är riksintresseområde för kulturmiljövård.

• Storgatan är en trygg och trevlig plats för flanerande.
• Genom klustring, det vill säga att samla butiker i
samma segment inom samma område (exempelvis
skobutiker) har flera av dessa ökat sin omsättning.
11

Östersunds kommun
Östersunds kommun, 831 82 Östersund.
Telefon: 063- 14 30 00. Fax: 063 14 40 00. www.ostersund.se
12

