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BILAGA
Till rapporten hör en bilaga. Här ligger större delen av det bedömningsunderlag som
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SAMMANFATTNING
Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun beslutade i juni år 2020 om ett positivt
planbesked för att upprätta ett förslag till detaljplan för Skjutbanan 1 m fl. Detaljplanen ligger inom
riksintresset för kulturmiljövård Östersund [Z27]. En kulturmiljöutredning har därför tagits fram att
göra en bedömning av påverkan på riksintresset vid ett genomförande av detaljplan.
Sammantaget är bedömningen att planförslaget medför att riksintressets värden i området försvagas
och försvinner vilket gör att planförslaget riskerar att skada eller till och med påtagligt skada
riksintressets uttryck. Förändringar inom kvarteret Skjutbanan som följer av planförslaget försvårar
och till viss del omöjliggör att på platsen förstå och uppleva uttryck som utgör riksintressets
motivering. Riksintresset riskerar därmed att påverkas negativt. En gårdsbyggnad föreslås rivas som
avspeglar Östersunds bebyggelsemönster med anor från 1800-talet vilket i sin tur medför en förlust
av möjligheten att läsa av en äldre tomtindelning som historiskt varit gällande i Östersunds centrala
kvarter. Dessutom uppstår med planförslagets byggnader en skalförändring i kvarteret, både i höjd
och volym, som inte harmoniserar med riksintresset.
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INLEDNING
BAKGRUND OCH SYFTE
Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun beslutade i juni år 2020 om ett positivt
planbesked för att upprätta ett förslag till detaljplan för Skjutbanan 1 m fl. Planområdet omfattar ca
0,5 hektar och ligger mellan Köpmangatan och Storgatan i höjd med Thoméegränd (Figur 1).
Skjutbanan 1 och 7 används idag för allmän parkering. Skjutbanan 2 är bebyggd med ett bostadshus
mot Storgatan med byggår 1885, samt ett gårdshus för affärsverksamhet en bit ned längs
Thoméegränd. Gårdsbyggnaden består av två sammanbyggda delar uppförda år 1885 respektive år
1950.

Figur 1. Läge för detaljplan för Skjutbanan 1 m fl.

Planförslaget
Detaljplanen syftar till att möjliggöra att området omvandlas från en allmän markparkeringsyta till
ett stadskvarter med bostäder i tre till sex våningar. I planen anges att en kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse inom planområdet på fastigheten Skjutbanan 2 (Storgatan 50A) ska skyddas genom att
förses med skyddsbestämmelser i detaljplanen. Byggnaden anses, i egenskap av trähusbebyggelse
från 1800-talet, värdebärande för riksintresset för kulturmiljö Östersund [Z27]. Gårdshuset som hör
till bostadshuset tillsammans med en mindre verkstadsbyggnad från 1950-talet inom samma
fastighet, föreslås rivas för att ge plats för den nya bebyggelsen (Figur 2).
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Figur 2. Planförslaget innebär att bostadshuset till vänster förses med skyddsbestämmelser i detaljplanen,
gårdsbyggnaden med tillhörande verkstadsbyggnad från 1950-talet föreslås rivas.

Syfte
Detaljplanen ligger inom riksintresset för kulturmiljövård Östersund [Z27] (Figur 3). Kulturmiljöutredningen syftar till att göra en bedömning av påverkan på riksintresset vid ett genomförande av
ny detaljplan för Skjutbanan 1 m fl.
Kommunen bedömer att ett genomförande av planförslaget inte kommer att påverka den ursprungliga
stadsplanen eller stadens anblick och siluett som är uttryck för riksintresset, på något avgörande sätt.
Riksintresset har därför inte bedömts ta skada. Länsstyrelsen har under undersökningssamråd
påpekat behovet att studera vidare den föreslagna bebyggelsens utbredning och utformning utifrån
påverkan på riksintresset. Detta med hänsyn till följande riksintresseuttryck: ”Den förindustriella
stadens bebyggelsekaraktär med låg trähusbebyggelse, hus i gatuliv, större borgargårdar i centrala
lägen och glesare bebyggelse mot stadens utkanter”. Länsstyrelsen instämmer inte i kommunens
bedömning och anser att det finns en risk att planförslaget medför påtaglig skada på riksintresset.
De menar att inom området behöver en kulturmiljöutredning tas fram för att utreda huruvida ett
genomförande av detaljplanen kan komma att påverka riksintresset. Föreliggande utredning avser
den kulturmiljöutredning som Länsstyrelsen efterfrågat. Rapporten skall ge en fördjupad kunskap om
riksintressets innebörd och hur dess fysiska uttryck gestaltas på platsen.

RIKSINTRESSET ÖSTERSUND [Z 27]
Riksintressen för kulturmiljövården är miljöer av stor betydelse ur ett nationellt perspektiv på grund
av sina kulturhistoriska värden. De regleras inom miljöbalkens (MB) 3 kapitel. Riksintresset Östersund
täcker in de centrala delarna av Östersunds stad samt delar av Odenslund och Söder (Figur 3).
Avgränsningen har beslutats av Riksantikvarieämbetet med följande motivering: ”Residensstad som
speglar svenskt stadsbyggande sedan 1700-talets slut och en strävan att utveckla handel och
förvaltning samt järnvägens betydelse för stadsutvecklingen vid 1800-talets slut”.
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Uttrycket för riksintresset som är relevant för kvarteret Skjutbanan är följande: ”Stadsplanen och
dess olika utvecklingsskeden med den äldsta planen från 1788, nya kvartersrader i norr, öster och
söder under 1800-talet samt den s.k. Nystan efter en plan från 1881 - gatunät, platsbildningar och
tomtindelning. Den förindustriella stadens bebyggelsekaraktär med låg trähusbebyggelse, hus i
gatuliv, större borgargårdar i centrala lägen och glesare bebyggelse mot stadens utkanter. /…/
Parker med inslag av grönska och stadens anblick och silhuett samt utblickarna mot Storsjön och det
omgivande landskapet.”

Figur 3. Geografisk avgränsning för riksintresset Östersund [Z27]. Detaljplanen markerad med blått.

VAD INNEBÄR PÅTAGLIG SKADA PÅ ETT RIKSINTRESSE?
All skada på riksintressets uttryck – det vill säga de inslag, egenskaper och karaktärsdrag som är centrala
för förståelsen och upplevelsen av den riksintressanta kulturmiljön – innebär en risk för påtaglig skada.

Riksintressen ska skyddas mot påtaglig skada, vilket innebär att området ska bevaras och skyddas
från åtgärder som medför påtaglig skada på dess kulturhistoriska värden som legat till grund för
utpekandet. Påtaglig skada kan uppstå om en åtgärd mer än obetydligt skadar något eller några av
de värden som utgör grunden för riksintresset eller om den negativa inverkan blir så stor att området
i något avseende förlorar sitt värde som riksintresse. En åtgärd som berör ett riksintresse måste
därför utformas så att den inte medför påtaglig skada på riksintresset för att vara tillåtlig.
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Länsstyrelsen kan upphäva en detaljplan som innebär påtaglig skada och ska senast vid granskningen
lämna besked om invändningar som kan leda till ett ingripande.

Hur riksintresset kan påverkas av förändring
Förändringar i den fysiska miljön kan också medverka till att lyfta fram och förstärka samband mellan
riksintressets uttryck och värden vilket kan ge en positiv påverkan på läsbarheten av det
riksintressanta kulturhistoriska sammanhanget i landskapet. Det handlar alltså om att avgöra
huruvida inträffade förändringar förbättrar, försvårar eller omöjliggör möjligheterna att på platsen
förstå och uppleva den präglande kulturhistoriska utveckling som utgör riksintressets motivering.
Tabellen nedan redovisar hur en förändring utifrån till exempel ett planförslag kan påverka
riksintresset. Det kan ske i positiv eller negativ riktning beroende på hur riksintressets värden och
uttryck förändras.
Tabell 1. Bedömning enligt Riksantikvarieämbetets handbok avseende förändringens påverkan på riksintresse
för kulturmiljövården.

I de fall den föreslagna åtgärden innebär att de riksintressanta uttrycken och karaktärsdragen, eller
delar av dessa, förloras eller förvanskas bör skadan bedömas som påtaglig. Det kan handla om att
fysiska uttryck – objekt, karaktärsdrag, strukturer, funktioner och samband – försvinner eller att
nytillskott dominerar över eller släcker ut de karaktärsdrag och samband som är avgörande för
riksintresset. Att uttryck och egenskaper förvanskas innebär att de finns kvar men förändras på ett
sätt eller i en omfattning att de inte längre tillräckligt tydligt återspeglar det riksintressanta
kulturhistoriska sammanhanget. Om åtgärden innebär att riksintressets uttryck och karaktärsdrag
försvagas föreligger risk för påtaglig skada. Det kan innebära att uttrycken förändras eller
landskapets rumsliga samband och sammanhang fragmenteras på ett sätt som inte omöjliggör men
som påtagligt försvårar läsbarheten av det riksintressanta kulturhistoriska sammanhanget.

Metod för att se påverkan på riksintressets läsbarhet
Riksintressen består av objekt, karaktärsdrag, strukturer, funktioner och samband som gör berättelsen läsbar. Påverkas dessa påverkas möjligheten till läsbarhet och därigenom riksintresset. Vid
bedömningar av konsekvenser är det beskrivningar hur dessa olika uttryck påverkas och förändras
som är centralt.
Som vägledning vid konsekvensbedömningen har Riksantikvarieämbetets handbok för riksintressen
(2014) använts. Enligt boken är landskapets läsbarhet central vid urvalet av riksintressen, hur väl
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miljön karaktäriseras av eller återspegla det riksintressanta sammanhang som ligger till grund för
utpekandet. Åtgärdens påverkan på både miljön som helhet och på de enskilda objekt som är av
betydelse för miljöns läsbarhet ska bedömas vid fråga om skada på riksintresset. Olika områden är
olika känsliga för tillägg och/eller förändringar och en bedömning av en åtgärds påverkan bör därför
alltid vara platsspecifik.
I fallet ny detaljplan för Skjutbanan 1 m fl är det de uttryck som omnämns i riksintressebeskrivningen
för Riksintresse Östersund stad som ska bedömas huruvida de påverkas eller förändras av
planförslaget. Följande utpekade uttryck och karaktärsdrag bedöms som relevanta:



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.
Stadens anblick och silhuett samt utblickarna mot Storsjön och det omgivande landskapet.

Frågor som ställts vid bedömningen av planförslagets påverkan på riksintresset har varit:
1.
2.
3.
4.

Vad försvinner och vad tillkommer?
Är påverkan visuell eller funktionell?
Är påverkan direkt eller indirekt?
Är påverkan tillfällig eller bestående?

Planförslagets konsekvenser på riksintresset Östersund [Z27] redovisas i kapitel 3.

STADSBILDEN
Viktiga karaktärsdrag i stadsbilden
Stadens kulturmiljöprogram har listat karaktärsdrag som anses viktiga för stadsbilden, varav följande
bedöms relevanta för kvarteret Skjutbanan:
Siluett och utblickar
Östersund ligger i en sluttning ned mot Storsjön vilket gör att stadens siluett och varierande
taklandskap med röda och svarta plåttak framträder tydligt från omgivningen, speciellt tydligt syns
det från Frösöhållet (Figur 4). Rutnätsstrukturen i centrum bygger på karaktärsfulla långgator och
smalare gränder som löper i väst-östlig riktning och som ger fina utblickar mot Storsjön och Frösön.
De centrala delarna av staden har måttliga hushöjder med ett fåtal utpräglade landmärken: Rådhuset,
Kanslihuset, Stora Kyrkan och Hotell Östersund. Denna karaktäristiska siluett av tak och byggnader
är det främsta exemplet på ett av riksintressets uttryck; stadens anblick och siluett.
Låg trähusbebyggelse i det förindustriella Östersund
Karaktärsdragen utgörs av låg trähusbebyggelse, hus i gatuliv, borgargårdar i centrala lägen och
glesare bebyggelse i stadens utkanter. Inom Skjutbanan finns exempel på tvåvåningshus uppfört i trä
och historisk har husen i kvarteret legat i gatuliv. Via historiska fotografier syns att bebyggelsen som
idag är borta uppvisat ett glesare mönster, speciellt mot Köpmangatan.
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Gårdsbyggnaden och bostadshuset på tomt 2 bidrar till ett helhetsintryck av en äldre stadstomt med
bostadshus och gårdsbyggnad uppfört under Östersunds första expansionsfas. Tillsammans
representerar de båda byggnaderna ett viktigt karaktärsdrag i stadsbilden.
Rådhuset
Stora Kyrkan

Hotell Östersund

Figur 4. Sluttningen ner mot Storsjön gör att stora delar av stadens bebyggelse är synlig när man befinner sig
på andra sidan sjön. Ungefärligt läge för ny detaljplan markerat i blått.

KULTURHISTORISKA VÄRDEN INOM KVARTERET SKJUTBANAN
Historiskt har kvarteret Skjutbanan varit ett förhållandevis tätbebyggt kvarter jämfört med idag. Stora
delar av kvarteret revs i början av 1980-talet för att göra plats för en allmän parkeringsplats. De
kulturhistoriska värden som finns kvar i kvarteret och inom det område som planförslaget berör,
utgörs av de ursprungliga äldre trähusbyggnaderna på fastighet Skjutbanan 2. I bilagan som hör till
denna utredning finns mer att läsa om kvarterets utveckling och enskilda byggnader inom kvarteret.

VILKA KULTURHISTORISKA UTTRYCK AV VÄRDE FINNS KVAR?
Inom föreslagen detaljplan är det endast två ursprungliga byggnader på fastighet Skjutbanan 2
bevarade; bostadshuset på Storgatan 50A och gårdsbyggnaden på Thoméegränd 8.

Bostadshus på Storgatan 50A
Bostadshuset har i kulturmiljöprogrammet klassats som särskilt kulturhistoriskt värdefull och tillmäts
vara värdebärande för riksintresset för kulturmiljövården, Z 27 Östersunds stad. Byggnaden har ett
välbevarat uttryck och en rik träarkitektur typisk för stadens första expansionsfas i samband med
järnvägens tillkomst. Storgatan 50A saknar idag skydd i gällande detaljplan, men avses att förses
med rivningsförbud och skyddsbestämmelser i planförslaget. Bestämmelserna motiveras både av
byggnadens kulturmiljövärden i sig och av dess placering invid Storgatan, som är en av Sveriges bäst
bevarade 1880-tals miljöer. (Planbeskrivning Detaljplan Skjutbanan 1 m fl, 2021).
Sammantaget bedöms byggnaden ha ett högt kulturhistoriskt värde baserade på byggnadshistoriskt
värde, identitetsvärde, miljöskapande värde samt ett samhällshistoriskt värde. I egenskap av
trähusbebyggelse från 1800-talet anses byggnaden vara värdebärande för riksintresset för
kulturmiljövård, Z 27 Östersunds stad.
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Figur 5. Bostadshus på Skjutbanan 2.

Gårdsbyggnad på Thoméegränd 8
Gårdsbyggnaden har i kulturmiljöprogrammet värderats till allmänt värdefull. I och med föreliggande
utredningen har nya uppgifter i arkiven framkommit som sätter byggnaden i ett större lokalt och
kulturhistoriskt perspektiv. Dess tidigare troliga funktion som skjutbana ger huset en självklar och
stor samhörighet med kvarteret som heter just Skjutbanan (se även beskrivning i bilagan). Byggnaden
är den enda ursprungliga gårdsbyggnad från 1800-talets slut som kvarstår i kvarteret. Samtliga uthus
och gårdsbyggnader är borta, inte bara på fastigheterna 1, 2 och 7, det gäller hela kvarteret. Det gör
sammantaget att den kulturhistoriska värderingen kan ifrågasättas. Den rimliga klassificeringen
borde även för denna byggnad vara särskilt värdefull.
Exteriören är förvisso förvanskad genom att byggnadens volym har förändrats. Huset är ”kapat” i
samband med delning av den ursprungliga tomten till två tomter. Den tillbyggda verkstadsdelen från
1950-talet har förändrat byggnadens uttryck på så vis att byggnaden inte längre är fristående.
Tillbyggnaden är dock en viktig årsring som anspelar på den byggnadstyp och serviceverksamhet som
historiskt legat i kvarteret och i den här delen av staden under 1900-talets mitt och framåt. Den äldre
byggnadens stomme och stengrund är bevarad. Enligt uppgift är takstolar på vinden, innerväggar,
smidesdetaljer med mera i originalutförande. Även fönstersättningen och fönstrens storlek är
desamma. Ett eller två fönster kan ha tillkommit under mitten av 1900-talet, då även panelen byttes.
Takmaterialet är uppskattningsvis från 1920-talet i skivtäkt plåt.
Sambandet med bostadshuset har försvagats något genom att gården mellan byggnaderna ligger på
olika höjder. Utfyllnad och asfaltering för att hantera lutningen av Thoméegränd ner mot Storsjön har
medfört att gården numera ligger i två plan – där marken närmast gatubyggnaden är upphöjd i
förhållande till den vid gårdshusbyggnaden. Detta är dock inget som bedöms försvaga värdet.
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Historiska dokument visar tydligt att de båda byggnaderna uppförts samtidigt på tomten och bör
därför ses som en enhet.
Gårdsbyggnaden skapar ett mervärde till bostadshuset då byggnaden ökar förståelsen för den äldre
tomtindelningen. Huset utgör ett bra exempel hur många av Östersunds gårdsbyggnader såg ut under
senare delen av 1800-talet och berättar en historia om Östersunds tidiga bebyggelsemönster och de
centrala kvarterens tomtindelning. Skjutbanans övriga gårdsbyggnader är rivna. Av den anledningen
bedöms det därför som angeläget att spara gårdsbyggnaden.
Sammantaget bedöms gårdsbyggnaden uppvisa ett högt kulturhistoriskt värde baserat på
byggnadshistoriska, miljöskapande värden och samhällshistoriska värden. I egenskap av
trähusbebyggelse från 1800-talet och ovan angivna orsaker, anses även gårdsbyggnaden som enskild
värdebärare bidra till riksintressets uttryck.

Figur 6. Gårdsbyggnad med tillbyggd verkstadsdel, Skjutbanan 2.

Tomtindelning
Kvarteret har historiskt följt stadsplanens intention att bebygga mot gatorna i gatuliv. Bostadshusen
har uppförts längs med gatorna, inne på tomterna har gårdsbyggnader och uthus legat spridda och
varit placerade mot intilliggande tomtgränser (Figur 7). Kvarteret har upplevts som luftigt då
bostadshusen byggts med visst mellanrum och varje tomt har haft en tydlig rumslighet där
bostadshus och gårdsbyggnader har skiljt sig åt både i volym och höjd. Det har skapat en
genomsläpplighet med in- och utblickar i kvarteret. Denna rumslighet går fortfarande att uppleva
inom fastigheten Skjutbanan 2.
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VILKA KULTURHISTORISKA UTTRYCK HAR FÖRSVUNNIT?
En stadskarta från år 1936 ger en tydlig bild av ett kvarter med flertalet byggnader. Nästan samtliga
är idag borta (Figur 7). Övervägande del av de byggnader som legat på fastigheten Skjutbanan 1 och
7 har rivits i samband med att den allmänna parkeringen anlades på platsen i början på 1980-talet.
Idag finns totalt inom kvarteret fem av ursprungligen 11 bostadshus kvar och ett av 12
uthus/gårdsbyggnader kvar. Äldre fotografier av rivna byggnader som en gång legat inom Skjutbanan
1, 2 och 7 framgår av Figur 8.

Figur 7. Utsnitt från stadskarta från 1936 med rivna och kvarvarande byggnader markerade.
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Figur 8. Äldre fotografier som visar rivna byggnader inom Skjutbanan 1, 2 och 7.

SAMMANFATTANDE VÄRDERING AV SKJUTBANAN 1 M FL
Kvarteret Skjutbanan 1, 2, 7 har förändrats kraftigt genom åren. Endast två ursprungliga byggnader
finns kvar - ett bostadshus (Storgatan 50A) och en tillhörande gårdsbyggnad i trä uppförda år 1885.
Bostadshuset har ett välbevarat uttryck och en rik träarkitektur typisk för stadens första
expansionsfas i samband med järnvägens tillkomst. Gårdsbyggnaden utgör ett bra exempel på hur
många av Östersunds uthus sett ut under senare delen av 1800-talet. Äldre stadskartor anger att en
lång byggnad tidigare stått på tomten – en skjutbana. Det är mycket troligt att gårdsbyggnaden på
Thoméegränd 8 är rester av den byggnaden.
Tillsammans berättar byggnaderna en historia om Östersunds tidiga bebyggelsemönster och de
centrala kvarterens tomtindelning. De avspeglar ett typiskt sätt att bebygga en tomt i centrala
Östersund på 1800-talets slut med ett bostadshus i två våningar i trä i gatuliv och en tillhörande
gårdsbyggnad. Miljön är karaktärskapande och båda byggnaderna bedöms ha höga kulturhistoriska
värden liksom samhällshistoriska värden. Tillsammans bildar de en enhet med tydliga samband och
anses vara värdebärande för riksintresset.
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KONSEKVENSBEDÖMNING
Utgångspunkten i bedömningen av detaljplanens konsekvenser är påverkan på miljön som helhet sett
utifrån stads- och kvartersbild samt påverkan på enskilda objekt inom kvarteret Skjutbanan.
Bedömningen vilar även på en översiktlig känslighets- och tålighetsanalys som utgått från risken att
de kulturhistoriska värdena kan förstöras eller minska vid föreslagna förändringar eller tillägg.

PLANFÖRSLAGET
Vad försvinner och vad tillkommer?




En parkeringsyta tas bort.
Rivning av en gårdsbyggnad i trä uppförd 1885.
Ny bebyggelse inom kvarteret tillkommer, där byggnaden närmast bevarat bostadshus i trä
från 1885 får den högsta höjden om 6 våningar.

Figur 9. Illustration över aktuellt planförslag för Skjutbanan 1 m fl. Vyn är tagen mot nordöst.

Fastigheten Skjutbanan ligger inom riksintresset Östersund stad. Planförslaget innebär att så gott
som hela planområdet bebyggs med ett garage i suterrängplan, med bostäder och gård ovanpå. Den
föreslagna exploateringen är relativt hög. Skalan på omgivande bebyggelse är lägre och gator och
trottoarer i närheten är smala. Den nya bebyggelsen blir motsvarande fyra våningar mot
Köpmangatan, inklusive suterrängvåningen. Utöver detta möjliggörs en indragen vindsvåning – så
kallad kungsvåning – på den del som är tänkt som äldreboende. Mot Thoméegränd blir bebyggelsen
i motsvarande tre till sex våningar, plus en förhöjd sockel i gatans nedre del (suterrängvåningen).
Byggnadshöjden generellt för de nya bostäderna är satt till +314.5 meter över nollplanet och den
maximala nockhöjden till +318.5. Höjderna är satta med hänsyn till omgivande bebyggelse. Utöver
de generella höjderna medges dock vissa delar resa sig högre framförallt mot Thoméegränd.
Bestämmelser i plankartan anger att en viss andel av bebyggelsen (15%) får byggas upp till en
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nockhöjd om +326.0 meter över nollplanet och att en andel (50%) får byggas upp till en nockhöjd om
+319.5.
Bebyggelsen blir sluten längs med Thoméegränd, Köpmangatan och Tullgatan med undantag för en
öppning in mot gården på Thoméegränd bostadshuset på fastigheten Skjutbanan 2. Bostadshuset
kommer att bevaras och i planen förses med rivningsförbud och skyddsbestämmelser.
Gårdsbyggnaden på samma fastighet föreslås rivas för att ge plats för ny bebyggelse. I hörnet
Köpmangatan/Thoméegränd planeras för en lokal med handels- och eller verkstadsfunktioner.
Planen reglerar endast volymverkan och höjd. Det finns ingen bestämmelse om specifika kulörer eller
material varken för tak eller fasader, men bestämmelsen om anpassning till omgivningen ska tolkas
så att byggnaderna bör ha ett medvetet förhållningssätt till omgivande kulörer och material.
Bebyggelsen ska delas upp i minst tre distinkta delar som ges ett eget arkitektoniskt uttryck i fasad
gällande material, detaljutformning och kulör samt ett eget uttryck gällande takutformning. Syftet
med bestämmelsen är att verka skalnedbrytande, att skapa variation i gaturummet enligt
stadskärnans rådande karaktär, samt att fortsätta den tradition av ett varierat taklandskap som finns
i Östersund.

PLANFÖRSLAGETS EFFEKTER PÅ RIKSINTRESSET
Är påverkan visuell eller funktionell?
•
•
•

Visuell påverkan sker genom att en byggnad som bedöms bidra till riksintressets uttryck,
försvinner.
Visuell påverkan sker genom att vyer och utblickar förändras.
Viss funktionell påverkan ges då den sista byggnaden i kvarteret som inhyst verksamhet
med koppling till kvarterets tidigare småindustri och service kommer att rivas och ersättas
av bostäder.

Visuell påverkan
Rivning av kvarterets enda bevarade uthus/gårdsbyggnad innebär att en byggnad som har en
identitetsbärande funktion och ett miljöskapande värde försvinner. Tillsammans med bostadshuset
är miljön karaktärsskapande och berättar om Östersunds kvartersstrukturer och äldre tomtindelningar
på 1800-talet. Gårdsbyggnaden är den sista av 12 gårdsbyggnader som legat i kvarteret. En sista
struktur kommer därmed att raderas ut.
Planförslaget frångår även delvis den ursprungliga kvartersstrukturen i rutnätsstaden på så vis att ett
mindre indrag görs vid korsningen Köpmangatan/Thoméegränd. Inom rutnätsstaden har byggnaderna
placerats i gatuliv.
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Figur 10. Illustration över aktuellt planförslag. Vy från korsningen Thoméegränd- Köpmangatan.

Tillkommande byggnadsvolym mot Thoméegränd kommer med anledning av sitt läge och höjd bli
synlig över Östersund från flera väderstreck och bli den högsta byggnaden inom kvarteren som ligger
med utblickar ned mot Storsjön. Höjderna för nytillkomna byggnadsvolymer kommer dock inte att
sticka upp över den befintliga bebyggelsens övre nivå som är synlig från Frösön. Östersunds
landmärken kommer därmed alltjämt att vara tydligt läsbara vilket innebär att anblicken från Frösöhållet som är en del av riksintressets uttryck, inte bedöms påverkas negativt. Tillkommande volymer
längs med Köpmangatan och Thoméegränd skapar dock ett mer homogent intryck i taklandskapet än
vad som är fallet idag. Det varierande taklandskapet är ett viktigt uttryck och är karaktäristiskt för
stadsbilden. För att undvika en försvagning av riksintressets värden behöver en varierad
takutformning hanteras i kommande skeden.
Siktlinjen längs med Thoméegränd kommer att brytas av på grund av planförslagets sex våningar
höga och kvadratiska struktur. Byggnader värdefulla för riksintresset kommer också delvis att
skymmas, både av den nya volymen mot Thoméegränd och av byggnadskroppen mot Köpmangatan
(Figur 11).
Sammantaget bedöms att planförslaget medför att områdets värden försvagas och därmed finns en
risk för skada på riksintresset.
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Figur 11. Illustration som visar vy från Frösön. Nytillkomna byggnader markerade med röda ringar.

Funktionell påverkan
Rivningen av gårdsbyggnaden innebär att den sista kvarvarande servicebyggnaden försvinner från
kvarteret som historiskt hyst flera byggnader med funktion av småindustri och verkstad/service. En
lokal för service föreslås i planförslaget vilket är positivt för kvarteret då en kontinuitet av kvarterets
funktion på så vis bibehålls.

Är påverkan direkt eller indirekt


Planförslaget innebär en direkt påverkan genom uppförande av helt nya
byggnadsvolymer samt genom en avvikande skala volymmässigt från omgivande kvarter.

Direkt påverkan
De nya byggnadskropparna har en volym som inte bedöms förenlig med den låga trähusbebyggelsen
som omger planförslaget. Nya inslag med stora kontraster skapas som visuellt kommer att förändra
den riksintressanta miljön. Byggnaden mot Thoméegränd hamnar mycket nära befintligt bostadshus
på Storgatan (Figur 12) och riskerar att överordna sig trähusbyggnaden. Nytillskottet kommer att
dominera över de karaktärsdrag som är en del av riksintressets uttryck, det vill säga trähusbebyggelse
från 1800-talet. Konsekvensen blir att den nya byggnaden försvårar förståelsen av den kvarvarande
tomtindelningen och skapar en mörk och trång tomtstruktur som inte stämmer överens med
riksintressets uttryck.
Generellt är bebyggelsen i stadens centrala delar högre mot gatorna och lägre mot gränderna. Skalan
på befintliga byggnader följer tydligt terrängens lutning ner mot Storsjön. Den föreslagna
bebyggelsen avviker något från detta mönster. Särskilt framkommer detta i Thoméegränd där den
nya höga byggnaden med sina sex våningar höjer sig markant över de intilliggande husen (Figur 13
och Figur 14). Tillkommande byggnadsvolymer riskerar därmed att bidra med skalförändringar inom
denna del av riksintresset.
Planförslaget innebär en fragmentisering av fastigheten Skjutbanan 2 vilket medför en stor negativ
påverkan på kulturmiljövärdena. En gårdsbyggnad som avspeglar Östersunds trähusbebyggelse från
1800-talet ska enligt planförslaget rivas och därmed en ursprunglig tomtindelning som historiskt varit
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gällande i Östersunds centrala kvarter. Det innebär att rumsliga samband och sammanhang
fragmenteras på ett sätt som påtagligt försvårar läsbarheten av den riksintressanta miljön.
Sammantaget medför planförslaget att ett värde som är av vikt för riksintressets uttryck försvinner.
Därmed försvinner också läsbarheten av kulturmiljön. Till följd av detta är bedömningen att
riksintresset riskeras att skadas och därmed föreligger även en risk för påtaglig skada.

Figur 12. Illustration. Ny byggnad hamnar mycket nära det äldre bostadshuset. Vy från söder.

Figur 13. Illustration. Ny hög byggnad kommer att bli synlig från flera håll. Här på Thoméegränd i riktning ner
mot Storsjön.
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Figur 14. Illustration. Vy från väster, ny byggnad på Thoméegränd till höger en bit upp i gränden.

Är påverkan tillfällig eller bestående?


Planen medför en bestående negativ inverkan.

När ny byggrätt medges kommer marken att bebyggas i enlighet med vad som anges i detaljplanen
och detta bör betraktas som oåterkalleligt. Påverkan som uppstår av föreslagen detaljplan betraktas
därmed som permanent. Med rivningen av gårdsbyggnaden försvinner ett riksintressant uttryck och
nytillkommen hög byggnad mot Thoméegränd påverkar den riksintressanta miljön negativt på ett
varaktigt och irreversibelt vis.

TÅLIGHET- OCH KÄNSLIGHETSANALYS
För att på ett pedagogiskt sätt redovisa kvarteret Skjutbanans känslighet och tålighet för förändring
så har en enkel känslighet- och tålighetsanalys tagits fram. Analysen ger riktlinjer för hur
förändringståliga olika delar av kvarteret är och hanterar i första hand enskilda byggnader men också
områden inom kvarteret och i anslutande kvarter.
Känslighets- och tålighetsanalysen visar hur förändringståligt kvarteret är, vilket visas illustrativt med
en figur i färger (Figur 15). Känsligt område (röd färg) innebär att förändringar inom området riskerar
att skada riksintresset. Stor hänsyn behöver därför visas för platsen. Mindre tålig för förändring (gul
färg) innebär att platsens befintliga värden inte är av sådan art att platsen inte kan förändras men
ska göras under förutsättning att åtgärden tar hänsyn till omgivningens övergripande karaktär för att
inte riskera att skada riksintresset. Tåligt för ändring (grön färg) innebär att området är förvanskat
och förändrat och idag saknar koppling till den kulturhistoriska karaktären. Tåliga ytor bedöms kunna
förändras utan påtagliga negativa konsekvenser för riksintresset.
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Figur 15. Bedömd tålighet respektive känslighet för förändring.

Känslighetsanalysen visar att en stor del av kvarteret Skjutbanan bedöms vara tåligt för ändring. Det
beror på att kulturhistoriska värden idag saknas inom fastigheterna 1 och 7. Även i den norra och
södra delen av Skjutbanan 1 respektive 7 saknas värden av kulturhistorisk karaktär, men området
bedöms ändå som mindre tåligt beroende på dels områdets omedelbara närhet till Skjutbanan 2 som
omfattar bebyggelse med tydlig koppling till riksintresset och dels närheten till byggnader på andra
sidan Thoméegränd och Köpmangatan som i kulturmiljöprogrammet bedöms som särskilt värdefulla.
Vid nytillskott av byggnader i området krävs en varsam förändring för att inte befintliga byggnaders
kulturhistoriska värden ska påverkas negativt. I omgivande kvarteren finns byggnader som speglar
det sena 1800-talet och tidiga 1900-talets bebyggelse. Byggnader i planförslaget bedöms kunna
upplevas som ett dominant inslag i det befintliga kvarteret. Befintliga byggnader kommer att
”skuggas” och uppfattas som underordnade i stadsmiljön. Volymerna behöver brytas ner vilket kan
göras med släpp mellan huskropparna, portaler, medveten gestaltning som relaterar till den
omgivande bebyggelsen och en skalförändring.
Den bevarade tomtindelningen på fastigheten Skjutbanan 2 representerar ett av riksintressets uttryck
och fastigheten Skjutbanan 2 är kvarterets känsligaste område. På fastigheten ligger inte bara en
byggnad som enligt stadens kulturmiljöprogram bedömts som värdebärande för riksintresset
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(Storgatan 50A). Dessutom finns här byggnaden på Thoméegränd 8 som är en del av fastighetens
ursprungliga tomtstruktur. Byggnaden är den enda kvarvarande gårdsbyggnaden i kvarteret
Skjutbanan. Gårdshuset och bostadshuset med adress Storgatan 50A bör ses som en
sammanhängande enhet som tillsammans avspeglar ett sätt att disponera en tomt i centrala
Östersund under 1800-talets senare hälft.
Verkstadsbyggnaden på Thoméegränd 8 representerar en årsring från 1950-talets verkstadskvarter,
en typisk service- och småindustriell byggnad som vid den här tiden placerades i utkanten av stadens
centrala kvarter. Årsringar av denna art håller på att försvinna i stadens övriga kvarter och bör därför
visas hänsyn, inte bara i denna detaljplan.

PLANFÖRSLAGETS SAMMANFATTANDE KONSEKVENSER PÅ
RIKSINTRESSET
Sammantaget är bedömningen att planförslaget medför att riksintressets värden i området försvagas
och försvinner vilket gör att planförslaget riskerar att skada eller till och med påtagligt skada
riksintressets uttryck (Figur 16). Förändringar inom kvarteret Skjutbanan som följer av planförslaget
försvårar och till viss del omöjliggör att på platsen förstå och uppleva uttryck som utgör riksintressets
motivering. Riksintresset riskerar därmed att påverkas negativt. En gårdsbyggnad föreslås rivas som
avspeglar Östersunds bebyggelsemönster med anor från 1800-talet vilket i sin tur medför en förlust
av möjligheten att läsa av en äldre tomtindelning. Dessutom uppstår med planförslagets byggnader
en skalförändring i kvarteret, både i höjd och volym, som inte harmoniserar med riksintresset.
Stadens siluett från Frösön förändras men inte i sådan omfattning att negativ påverkan på
riksintressets uttryck bedöms uppstå. Östersunds landmärken kommer alltjämt att vara tydligt
läsbara. Tillkommande volymer längs med Köpmangatan och Thoméegränd skapar dock ett mer
homogent intryck i taklandskapet än vad som är fallet idag. Det varierande taklandskapet är ett viktigt
uttryck och är karaktäristiskt för stadsbilden. För att undvika en försvagning av riksintressets värden
behöver en varierad takutformning hanteras i kommande skeden.
Tillkommande byggnadsvolym mot Thoméegränd kommer med anledning av sitt läge och höjd bli
synlig över Östersund från flera väderstreck och bli den högsta byggnaden inom kvarteren som ligger
med utblickar ned mot Storsjön. Nya inslag med stora kontraster skapas som visuellt kommer att
förändra den riksintressanta miljön. Den nya byggnaden mot Thoméegränd har en volym som inte
bedöms förenlig med den låga trähusbebyggelsen på fastigheten Skjutbanan 2. Med sina sex
våningar höjer sig den markant över de intilliggande husen och frångår skalan på befintliga byggnader
som tydligt följer terrängens lutning ner mot Storsjön. Byggnaden hamnar mycket nära befintligt
bostadshus och riskerar att överordna sig träbyggnaden och på så vis försvåras läsbarheten av
kvarvarande kulturmiljövärden.
Planförslaget innebär en fragmentisering av fastigheten Skjutbanan 2 vilket medför en negativ
påverkan på kulturmiljövärdena. En gårdsbyggnad som avspeglar Östersunds trähusbebyggelse från
1800-talet ska rivas och därmed försvinner förståelsen för en ursprunglig tomtindelning som
historiskt varit gällande i Östersunds centrala kvarter. Det innebär att rumsliga samband och
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sammanhang splittras på ett sätt som påtagligt försvårar eller till och med omöjliggör läsbarheten av
den riksintressanta miljön.

Figur 16. Bedömningen är att planförslaget medför att områdets värden försvagas och försvinner vilket gör att
riksintressets uttryck riskerar att skadas eller till och med påtagligt skadas.
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LÄSANVISNING
Denna bilaga hör till kulturmiljöutredningen för detaljplan Skjutbanan 1 m fl. I bilagan
ligger större delen av det bedömningsunderlag som tagits fram i utredningen.
Inledningsvis presenteras en kort historik över stadens utveckling följt av en av en
historisk beskrivning av kvarteret Skjutbanan. För att få en känsla av hur miljön i
kvarteret en gång sett ut och hur kvarteret och tomterna förändrats genom åren, har
äldre fotografier av byggnader och miljöer lagts bredvid fotografier från idag för att se
förändringen över tid. Vidare görs en genomgång av de lagar och dokument som är
både styrande och vägledande för kulturmiljöarbete. Slutligen redovisas vilka källor
som använts i arbetet.
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HISTORIK
EN RUTNÄTSSTAD VÄXER FRAM
Redan när Jämtland blivit svenskt efter freden i Brömsebro år 1645 ansåg myndigheterna att en stad
borde anläggas i landskapet, men det skulle dröja ända till år 1786 innan staden grundades. Den
första stadsplanen fastställdes år 1788 och staden fick namnet Östersund efter det Östra Sundet i
Storsjön som gick mellan Frösön och fastlandet (Figur 1). Området där Östersunds stad planerades
var så gott som obebyggt. Stadsplanen blir en strikt rutnätsplan uppbyggd av 20 identiskt lika kvarter
samt fyra vinkelformade kvarter runt det centralt belägna Stortorget. Det som sedermera ska bli
kvarteret Skjutbanan ryms inte inom den första stadsplanen. På en avritning av den blivande staden
från år 1787 ser man att området för kvarteret Skjutbanan hört till den nygrundade stadens utmarker
och utgjorts av myr- och hårdvall, det vill säga ängsmark (Figur 1).
Långgatorna går i nord-sydlig riktning och de smalare gränderna går från väster till öster. I
stadsplanen bestäms att varannan tomt ska vara en kryddgård för trädgårdsodling (förmodligen de
gröna fälten i Figur 1, vänstra bilden), varannan för bebyggelse (gula fält). Det motiverades av att
man snabbt ville få en stadskärna utbyggd och av att man ville ha ett gott brandskydd. En krans av
kålgårdar för odling läggs senare till den ursprungliga planen.

Figur 1. Innan stadens grundande var området där Skjutbanan ligger idag fortfarande ängsmark. Till höger
stadens första stadsplan från år 1788 med Stortorget centralt placerat.

Staden växte mycket sakta och Östersund liknade länge mer en bondby än en stad. En delningskarta
från år 1804 visar att staden fortfarande är omgiven av ängs- och åkermarker men nu planeras att
vidgas åt söder fram till gränsen för nuvarande Thoméegränd (Figur 2). Det var inte förrän vid mitten
av 1800-talet som staden började expandera ordentligt. Befolkningen ökade snabbt och de timrade
rödmålade byggnaderna byttes allt eftersom ut mot ljust målade träpanelhus med två våningar. År
1846 antas stadens andra stadsplan, i princip en fortsättning på rutnätsplanen. Staden vidgas söderut
längs med vattnet och Sjögatan, nuvarande Strandgatan. Den sydligaste gatan fick namnet
Gränsgatan vilket indikerar slutet på staden, här tog ängsmarken vid. Kvarteren görs rektangulära till

Sigma Civil AB
www.sigmacivil.se

4 (26)

Bilaga tillhörande Kulturmiljöutredning för detaljplan
Skjutbanan 1 m fl, Östersund

skillnad från de äldsta kvarteren som hade i det närmaste en kvadratisk form. På en karta över staden
från år 1859 finns kvarteret inritat som senare ska namnges Skjutbanan i stadens sydöstra del nära
en tomt som var avsedd för stadens fattighus, idag platsen för Tullhuset (Figur 3).
Jämtländska tvärbanans tillkomst 1879 med förbättrad tillgång på varor innebar ytterligare uppsving
för handeln, och stadsområdet utökades med en ny stadsplan år 1881, den här gången med
utvidgning av staden framför allt österut (Figur 3). Stadsplanen präglades starkt av Byggnadsstadgan
för rikets städer från år 1874 som eftersträvade effektivt brandskydd, god hygien och en prydlig
stadsbild. Med anledning av detta föreslogs många gator inom stadsplanen att breddas1.
Den sista stora stadsplanen för innerstaden tas fram år 1926 och omfattar bland annat hela
nuvarande innerstaden (Figur 3). Den äldsta detaljplanen i centrum från samma år, Detaljplan nr 10,
är fortfarande gällande för Skjutbanan. Planen saknar helt skydd för kulturhistorisk bebyggelse, på
planen anges endast att kvartersmark med beteckningen A (som gäller för Skjutbanan) är ”avsedd för
slutet byggnadssätt”. 1926 är kvarteret bebyggt på samtliga sex tomter med bostadshus och
tillhörande gårdsbyggnader. Nuvarande Thoméegränd hette från början Södra Nygränd och Tullgatan
som kantar kvarterets södra del hette Norra Postgränd.

Figur 2. År 1804 sträcker sig staden i söder fram till nuvarande Thoméegränd. År 1859 (till höger) syns
avgränsningen av kvarteret som senare kommer att bli kvarteret Skjutbanan.

1

Genom 1874 års byggnadsstadga fick Sverige den första nationella planlagstiftningen. I Byggnadsstadgan ställdes krav på att varje
stad skulle ha en plan, en stadsplan, för stadens ordnande och bebyggande omfattande byggnadskvarter och allmänna platser.
Lagen reglerade vidare byggandet mer i detalj och innehöll sanktionsmöjligheter att använda mot den som bröt mot lagen.
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Storgatan

Köpmangatan

Figur 3. Utsnitt från stadsplanen från år 1881 till vänster, avritad i början av 1900. Till höger stadsplanen från
år 1926. Blå markering visar omfattningen av detaljplan nr 10.

TIDIGARE TOMTINDELNING OCH BEBYGGELSEMÖNSTER
En äldre flygbild från 1930-talet visar upp Skjutbanan som ett förhållandevis tätbebyggt kvarter
jämfört med idag. Stora delar av kvarteret revs i början av 1980-talet för att göra plats för en allmän
parkeringsplats.

Figur 4. Flygbild från 1930-talet som visar ett tämligen tätbebyggt kvarter Skjutbanan. Sett från söder.
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Figur 5. Ungefär samma vy idag uppvisar ett kvarter som till stora delar utgörs av parkeringsytor (källa:
Kulturmiljöprogrammet).

Kvarteret Skjutbanan börjar bebyggas
Kvarteret Skjutbanan börjar bebyggas under 1800-talet. Ingen bebyggelse eller tomtindelning finns
med på stadskartan från år 1859, tomtindelning med bostadshus och gårdsbyggnader dyker för första
gången upp på en karta från 1895 (Figur 8). En större brand härjade i staden år 1884 och ödelade flera
kvarter däribland Skjutbanan. Branden omnämns som branden i Myran och ödelade närmare 20
gårdar med uthus. Hur tomterna varit disponerade och om kvarteret varit bebyggt innan branden har
inte kunnat klargöras.

Figur 6. Branden år 1884 ödelade flera kvarter i centrala Östersund, däribland Skjutbanan.
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Caroline Westberg var på sin tid en av Östersunds mest framgångsrika kvinnliga företagare. Hon
tillhörde stadens politiska elit, var en av få kvinnor som ägde kommunal rösträtt och var både
näringsidkare och fastighetsägare i en expansiv tid i 1800-talets Östersund. Strax efter den stora
branden köpte hon den nordöstra tomten i kvarteret som då hette tomt nr 125 och lät uppföra ett
bostads- och affärshus år 1885. Huset byggdes i trä i två våningar med ingång till bostaden från både
Storgatan och gården. Huset har genom åren inrymt bland annat porslinsaffär, livsmedelsaffär,
tygaffär och frisör (Figur 7). Det avfasade hörnet mot gatan är en tidsmarkör som har sitt ursprung i
en nationell byggnadsstadga som antogs 1874. Där bestämdes att hörnbyggnader skulle erhålla en
45-gradig vinkel eller en rundad avslutning.
På gården uppfördes ett långt uthus eller gårdsbyggnad, även den i trä och placerad med gaveln i
gatuliv. Huset var betydligt längre än det hus som står där idag vilket syns på kartan upprättad 1895
(Figur 8). Det fortsatte förbi boningshuset mot nästa tomtgräns och har uppskattningsvis varit cirka
40 meter långt, tillräckligt långt för att användas för till exempel skytte. En permanent skjutbana har
funnits på tomten och det är därför högst sannolikt att det är just denna byggnad som gett namn åt
kvarteret. Byggnaden som står där idag har förmodligen kapats vid en delning av tomten som gjordes
när ytterligare ett bostadshus på Storgatan uppfördes år 1914 (idag Storgatan 50B). Omkring 1950
uppfördes en tillbyggnad av gårdsbyggnaden med en verkstadsdel där Bolanders plåtslageri höll till.
Det bostadshus som legat mellan bostads- och affärshuset på Storgatan och gårdsbyggnaden bör ha
uppförts vid ungefär samma tid eftersom även det finns avritat på kartan från 1895. Huset är idag
borta. Det finns med på äldre fotografier från början av 1950-talet men saknas på bilder från 1980.
Funktionen är oklar, huset kan ha fungerat som bostadshus eller för någon typ av verksamhet eller
både och. (Figur 7).

Figur 7. Storgatan 50A som genom åren bland annat hyst livsmedelsaffär (fotoår 1970). Till höger byggnad som
en gång legat mellan Storgatan 50A och Thoméegränd 8 (fotoår 1953)
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Figur 8. En avritning i svartvitt av en karta över staden från år 1895. Den långa byggnaden på den östra tomten
kan ha inrymt en skjutbana. Till höger: gårdsbyggnaden när Bolinders plåtslageri låg här (fotoår 1980).

Kvarteret bestod från början av sex tomter. Efterhand har tomten längst upp i nordöst delats upp i
ungefär två lika stora tomter, idag fastigheterna Skjutbanan 2 och 3. De allra flesta husen i kvarteret
var byggda i trä, två bostadshus längs Storgatan var reveterade trähus, det vill säga trähus som
beklätts med putsade ytterväggar för att ge intryck av att vara byggda likt de ståndsmässiga husen i
sten. En gårdsbyggnad har varit byggt av sten, kvarterets enda stenhus (Figur 3 och Figur 11).
Byggnaden kan ha inrymt någon typ av verksamhet som behövt stå emot brand bättre än vad en
träbyggnad gör.

Ett kvarter i stadens utkanter
Husen längs med Köpmangatan har inte legat lika tätt som de större och pampigare byggnaderna
längs med Storgatan som varit och fortfarande är, en av de karaktärsfulla långgatorna. Ett rimligt
antagande är att bostadshusen längs med Storgatan med sina gårdshus byggts först. Storgatan 50a
liksom gårdshuset år har uppförts år 1885. Byggnaderna längs med Köpmangatan och Thoméegränd
kan ha tillkommit något senare. Ett äldre fotografi av Köpmangatan 57 visar till exempel ett större
bostadshus under uppbyggnad kring sekelskiftet 1900. (Figur 24). Exteriören och byggnadernas
uttryck längs med Thoméegränd antyder att de tillkommit under första delen av 1900-talet.
Kvarteret Skjutbanan ligger inom den del av staden som under 1800-talets senare hälft legat lite i
utkanten av stadskärnan. Här har bebyggelsen legat något glesare vilket framgår av ett äldre
”ortofoto” från år 1927 (Figur 9 ). Längs med Storgatan och Prästgatan och i kvarteren närmast torget
ligger bebyggelsen tätt för att glesna ut i kanterna vilket tydligt syns att den gör längs med
Köpmangatan. På ortofotot kan man se stadens bebyggelsemönster som det såg ut på 1920-talet
däribland de numera rivna husens läge inom kvarteret Skjutbanan.
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Köpmangatan

Storgatan

Stortorget
Prästgatan

Figur 9. Stadens rutnätsplan och bebyggelsemönster syns tydligt på ett äldre ”ortofoto” från 1927. I norra delen
av kvarteret Skjutbanan är synligt i fotografiets övre vänstra hörn.

Av äldre fotografier framgår att det i kvarteret Skjutbanan legat mindre verksamheter och småindustri
med anknytning till service såsom bilverkstäder, skomakeri, plåtslageri, bensinmackar och
reservdelslager för bilar och motorcyklar (Figur 10 och Figur 11).

Figur 10. Thoméegränd 6 från nordväst med Gundts bilar närmast i bild. Interiörbild från butiken (fotoår 1961).

Figur 11. Huset på andra sidan Thoméegränd (nr 7) nyttjades på 1880-talet som synagoga, huset är idag borta.
(Fotoår 1968). Till höger kvarterets enda stenhus med oklar verksamhet (Fotoår 1980).
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KVARTERET SKJUTBANAN – FÖRR OCH NU
Figuren nedan visar kvarteret Skjutbanan med lägen för bostads- och gårdshus som legat här under
cirka 100 år, mellan senare delen av 1800-talet och 1980 (i figuren nedan markerade med streckade
linjer). På början av 1980-talet revs de sista husen på tomterna 1 och 7 för att göra plats åt den
parkeringsyta som finns här idag.

Figur 12. Fotopunkter.

Fotografierna nedan är tagna under platsbesök i november 2021 och redovisas tillsammans med ett
äldre fotografi från ungefär samma bildvinkel. Äldre fotografier är hämtade från Jamtlis fotosamling
eller Föreningen Gamla Östersunds bilddatabas.

Sigma Civil AB
www.sigmacivil.se

11 (26)

Bilaga tillhörande Kulturmiljöutredning för detaljplan
Skjutbanan 1 m fl, Östersund

FOTOPUNKT 1a – Storgatan 50a
År 2021

År 1980

Figur 13. I fastigheten har tidigare legat en livsmedelsaffär, Bolanders Livsmedel. (Källa: Föreningen Gamla
Östersund, bildnr 2278).

FOTOPUNKT 1b – Storgatan 50a
År 1980

År 2021

Figur 14. In mot gården (Källa: Föreningen Gamla Östersund, bildnr 2277).

FOTOPUNKT 2a – Thoméegränd 8
År 1953

År 2021

Figur 15. Skjutbanan 2, huset är idag borta. Funktion oklar. (Källa: Föreningen Gamla Östersund, bildnr 2275).
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FOTOPUNKT 2b – Thoméegränd 7
År 1968

År 2021

Figur 16. Huset på andra sidan Thoméegränd (nr 7) nyttjades på 1880-talet som synagoga.

FOTOPUNKT 3a – Thoméegränd 6 och 8
År 1980

År 2021

Figur 17. Byggnaderna intill det fd plåtslageriet revs 1980. (Källa: Föreningen Gamla Östersund, bildnr 2287)

FOTOPUNKT 3b – Thoméegränd 6
År 1968

År 2021

Figur 18. Fd Gundts bilhandel, in mot gården. Rivet i april 1980. (Källa: Föreningen Gamla Östersund, bildnr
2290).
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FOTOPUNKT 4a – Hörnet Thoméegränd/Köpmangatan
År 1954

År 2021

Figur 19. Någon typ av service har legat i hörnet Thoméegränd/Köpmangatan. (Källa: Föreningen Gamla
Östersund, bildnr 9617).

FOTOPUNKT 4b – Hörnet Thoméegränd/Köpmangatan
År 2021

År 1954

Figur 20. Samma byggnad som fotot ovan in mot gården. (Källa: Föreningen Gamla Östersund, bildnr 9618).

FOTOPUNKT 4c –Thoméegränd mot öster
År 1961

År 2021

Figur 21. Thoméegränd sett från väster (Källa: Jamtli, Hlg30095).
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FOTOPUNKT 5a – Köpmangatan 55
1950-tal

År 2021

Figur 22. Här höll Holmberg & Jonsson till - kända för motorcyklar, därefter Gundts Bilaffär. Kontor och affär i
huset mot gränden. (Källa: Föreningen Gamla Östersund, bildnr 22222).

FOTOPUNKT 5b – Hörnet Köpmangatan
År 1980

År 2021

Figur 23. Kvarterets enda stenbyggnad i tegel, fastigheten revs 1980. (Källa: Föreningen Gamla Östersund,
bildnr 2288).

FOTOPUNKT 6a – Köpmangatan 57
År 2021

Cirka 1900

Figur 24. Huset revs 1979. Huset kan vara äldre än 1900 då det finns avritat på stadsplanen från år 1881.
Skjutbanan 7 (Källa: Jamtli bildarkiv, NTh6203).
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FOTOPUNKT 6b – Köpmangatan 57
År 1969

År 2021

Figur 25. Uthus på Köpmangatan 57, Skjutbanan 7. Vid bortre knuten skymtar Hotell Jämteborg 1969 (Källa:
Föreningen Gamla Östersund, bildnr 22224).

FOTOPUNKT 7 – Köpmangatan 59
År 2021

År 1957

Figur 26. Huset är bevarat och ligger i hörnet Köpmangatan/Tullgatan, Skjutbanan 6 (Källa: Föreningen Gamla
Östersund, bildnr 2276).

FOTOPUNKT 8 – Tullgatan 5
År 1957

År 2021

Figur 27. Tomt och trädgård inom Skjutbanan 6 (Källa: Föreningen Gamla Östersund, bildnr 2286).
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FOTOPUNKT 9 – Storgatan 52
År 1961

År 2021

Figur 28. Mindre bostadshus och trädgård inne på gården, Skjutbanan 4 (Källa: Föreningen Gamla Östersund,
bildnr 2280).

FOTOPUNKT 10 – Storgatan 54
År 1945

År 2021

Figur 29. Hotell Jämteborg, Skjutbanan 5 (Källa: Föreningen Gamla Östersund, bildnr 2283).

FOTOPUNKT 11 – Storgatan 52
År 2021

År 1961

Figur 30. Bostadshus längs med Storgatan, Skjutbanan 4. (Källa: Föreningen Gamla Östersund, bildnr 2279).

Sigma Civil AB
www.sigmacivil.se

17 (26)

Bilaga tillhörande Kulturmiljöutredning för detaljplan
Skjutbanan 1 m fl, Östersund

FOTOPUNKT 12 – Storgatan 50b
År 1970

År 2021

Figur 31. Bostadshus längs med Storgatan, Skjutbanan 3 (Källa: Föreningen Gamla Östersund, bildnr
1841a121).

SKJUTBANAN 1, 2 OCH 7 IDAG
De kulturhistoriska värden som finns kvar i kvarteret Skjutbanan och inom det område som
planförslaget berör, utgörs av de ursprungliga äldre trähusbyggnaderna på fastigheten Skjutbanan 2,
bostadshuset på Storgatan 50A och gårdsbyggnaden på Thoméegränd 8 (Figur 32 och Figur 33).

Figur 32. Skjutbanan 2 med befintligt bostadshus som i planförslaget bevaras (Storgatan 50A).

Sigma Civil AB
www.sigmacivil.se

18 (26)

Bilaga tillhörande Kulturmiljöutredning för detaljplan
Skjutbanan 1 m fl, Östersund

Figur 33. Gårdshuset och tillbyggd verkstadsdel inom samma fastighet som i planen föreslås rivas.

Figur 34. Befintlig parkeringsyta (Skjutbanan 1 och 7) från norr.
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Figur 35. Befintlig parkeringsyta (Skjutbanan 1 och 7) från söder.

LAGRUM OCH DOKUMENT
För bedömningen av planförslagets påverkan på riksintresset har följande lagar, dokument och
underlag beaktats.











Miljöbalken (MB), kapitel 3.
Kulturmiljölagen (KML).
Plan- och bygglagen (PBL).
De nationella kulturmiljömålen i enlighet med regeringens proposition Kulturmiljöns
mångfald (Kulturdepartementet, Proposition 2012/13:96).
Översiktsplan Östersund 2040.
Kulturmiljöprogram etapp 1, Östersunds centrum.
Riksantikvarieämbetets handbok vid hantering av riksintressen för kulturmiljövården
Historiska kartor från Lantmäteriets öppna digitala arkiv och äldre stadsplaner erhållna
från Östersunds kommun, Samhällsbyggnad.
Äldre fotografier från bildarkivet Föreningen Gamla Östersund och Jamtlis bildarkiv.
Relevant litteratur.

MILJÖBALKEN
Miljöbalken 3 kap. 6 §
I miljöbalkens tredje kapitel, paragraf 6 står att läsa:
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”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund
av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.”
Vidare står om riksintressen:
”Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas
mot åtgärder som avses i första stycket.”
Det juridiska skyddet enligt MB 3 kap behöver ofta kompletteras med detaljplaner eller
områdesbestämmelser enligt Plan- och bygglagen (PBL). Av kommunernas översiktsplan ska det
enligt PBL framgå hur riksintressenas värden ska tillgodoses i samhällsplaneringen.

Riksintresse Östersund [Z 27]
I Riksantikvarieämbetets handbok om kulturmiljövårdens riksintressen anges att riksintressena för
kulturmiljövården utgörs av kulturhistoriska landskap – kulturmiljöer. De riksintressanta
kulturmiljöerna skiljer sig också åt genom att de tål olika former av förändringsåtgärder och i olika
stor utsträckning, men gemensamt är att de kulturhistoriska värdena ska vara vägledande för
utvecklingen. De är inte områdesskydd på samma sätt som byggnadsminnen (enligt 3 § KML),
kulturreservat (enligt 7 kap. 9 § MB) eller kulturmiljöer med områdesbestämmelser (enligt 4 kap. PBL).
Nämnda skyddsinstrument kan förekomma oberoende av om ett område utgör ett riksintresse eller
inte. Men de kan också var för sig eller sammantaget fungera som verktyg för att tillgodose
riksintresset i sådana delar där det finns behov av preciserade skyddsbestämmelser.

Kulturmiljölagen (KML)
I de inledande bestämmelserna i kulturmiljölagen slås det fast att det är en nationell angelägenhet
att skydda och vårda kulturmiljön och att ansvaret för detta delas av alla. Det är inte ovanligt att det
inom ett riksintresse finns byggnads-, kyrkominnen eller fornlämningar som är skyddade enligt
kulturmiljölagen och att dessa objekt kan vara en del av riksintresseområdets uttryck.
Kulturmiljölagen är ett starkt skydd för dessa objekt då åtgärder och ingrepp i dessa i stor
utsträckning kräver tillstånd från Länsstyrelsen.
Inom detaljplanens avgränsning eller i dess närhet finns inga objekt som är upptagna som
byggnadsminnen enligt Kulturmiljölagens (1988:950) 3 kap.

PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL)
Plan- och bygglagen är den lag som har starkast koppling till riksintresseinstrumentet. Varje kommun
ska ha en aktuell översiktsplan, i vilken kommunen ska ange hur riksintressena i kommunen ska
tillgodoses. Vid framtagandet av en översiktsplan eller vid ändringar av planen ska kommunen
samråda med Länsstyrelsen. Av plan- och bygglagen (2010:900) framgår att Länsstyrelsen ska verka
för att riksintressena tas tillvara i den kommunala planeringen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken.
I PBL hanteras särskilt värdefull kulturmiljö genom förvanskningsförbudet, varsamhetskrav och
prövning av lokalisering samt avvägningarna mellan allmänna och enskilda intressen. Vid ändring i
den byggda miljön ska alltid bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på ett sådant sätt
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som är lämpligt med hänseende till en god helhetsverkan. Om en väsentlig egenskap går förlorad
eller om områdets särart/karaktär väsentligt ändras sker en förvanskning. För att undvika en
förvanskning måste därför bärande karaktärsdrag, egenskaper och särarter identifieras och pekas ut.
Dessa ska skyddas och ligga till grund för val av ändringar och vidare exploatering, för att det
kulturhistoriska värdet inte ska minska. Förvanskningsförbudet gäller alltid, och ska följas av alla,
såväl kommunen som fastighetsägare och hyresgäster. Förvanskningsförbudet ska tillämpas vid alla
åtgärder som berör miljön.
All bebyggelse i Sverige omfattas av paragraferna 14 och 17 i Plan- och bygglagens (2010:900) 8
kapitel. I paragraf 13 hanteras byggnader som är särskilt värdefulla ”En byggnad som är särskilt
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.” I
paragraf 9 går att läsa om obebyggda tomter: ”En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena
på platsen. (…)”

NATIONELLA KULTURMILJÖMÅL
De nya nationella målen för kulturmiljöarbetet gäller sedan den 1 januari 2014, och antogs av
riksdagen den 13 juni 2013 i enlighet med regeringens proposition Kulturmiljöns mångfald
(Kulturdepartementet, Proposition 2012/13:96). Kulturmiljömålen ska styra de statliga insatserna på
kulturmiljöområdet, men de ska även kunna vägleda politiken i kommuner och landsting.
Kulturmiljöarbetet ska främja:





Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas,
Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för
kulturmiljön,
Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och
upplevelser,
En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i
samhällsutvecklingen.

Kulturmiljöarbetet har flera aktörer: nationellt, regionalt och lokalt. På den nationella nivån är det
Riksantikvarieämbetet, på den regionala nivån är det länsstyrelserna och regionerna eller
landstingen och på den lokala nivån är det kommuner, ideella föreningar, ägare av kulturmiljöer,
entreprenörer med flera.

KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktsplan (ÖP)
Kommunens ÖP antogs 20 mars 2014. Här finns ett antal ställningstaganden som berör kulturmiljö
och riksintresset Östersund Z27 och som har särskild relevans för detaljplanen och den eventuella
påverkan som planen medför på kringliggande bebyggelse:
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 Särskild hänsyn ska tas till den ursprungliga rutnätsplanen i Östersunds centrum med sitt gatunät

och sin kvartersstruktur. Byggnader som kommunen pekat ut som värdebärande för riksintresse
för kulturmiljövården ska uppmärksammas vid planläggning och bygglovgivning.
 Gemensamt för all förtätning är att den ska anpassas till platsens karaktär och ta hänsyn till

kulturhistoriska och arkitektoniska värden.
 Utbyggnaden av staden ska ta fasta på stadens karaktärsdrag och landskapets förutsättningar.

Vid förtätningar på höjden ska fortfarande en tydlig skillnad finnas mellan bebyggelsemassa och
landmärken så att Östersunds siluett kvarstår.

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 vid bland annat detaljplanering. 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, bland annat
Storgatan, som är en av Sveriges bäst bevarade 1880-tals miljöer.
I programmet framgår att kommunen har som ambition att i hög grad bevara stadens riksintressanta
miljö som omfattar bebyggelse fram till 1929. Programmet lyfter dock inte bara fram bebyggelse som
står i fokus för riksintresseförklaringen, utan även senare uppförd bebyggelse. Till exempel har
fastigheterna på norra sidan av Thoméegränd inventerats och klassats som särskilt värdefulla i
kategorin byggnader uppförda mellan 1930–1979 (Figur 36).
Bostadshuset inom fastigheten Skjutbanan 2 är utpekad som särskilt värdefull samt är av värde för
riksintresset. Det gäller även för fastigheten Köpmangatan 59 som i egenskap av låg
trähusbebyggelse från 1800-talet bedöms vara särskilt värdefullt. Gårdsbyggnaden på tomt 2 är
klassad som allmänt värdefull. Inom kvarteret är samtliga byggnader längs med Storgatan av värde
för riksintressets utpekande. Tre av husen är förvanskade och är klassade i programmet som allmänt
värdefulla och tillhör den tidiga epoken av husbyggande längs med Storgatan.
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Figur 36. Enskilda byggnaders bedömda värden enligt kulturmiljöprogrammet.
Klassificering av enskilda byggnaders värde enligt Kulturmiljöprogram etapp 1, Östersunds centrum
Särskilt värdefull byggnad Klass A - innebär att förvanskningsförbud enligt enl. 8 kap. 13§ PBL gäller.
Byggnaden har ett så högt värde att rivningsförbud/skyddsbestämmelser (q) bör övervägas vid
upprättande av ny detaljplan.
Särskilt värdefull byggnad Klass B - innebär att förvanskningsförbud enl. 8 kap. 13§ PBL gäller. Värdena
bedöms dock inte vara av sådan art att de kan innebära hinder för andra allmänna intressen. I första hand
bör varsamhetsbestämmelser (k) övervägas vid upprättande av ny detaljplan.
Allmänt värdefull byggnad - innebär att varsamhet enligt enl. 8 kap. 17§ PBL bedöms vara lämpligt.
Ställningstaganden för byggnader som är värdebärande för riksintresset Östersunds stad från
tidsperioden 1786 – 1929
Riksintresset omfattar tidsepoken från den äldsta bebyggelsen fram till 1920-talets slut. I stort sett alla
byggnader från denna epok är utpekade som värdebärande för riksintresset.
Kommunens ambition är att i hög grad bevara den riksintressanta miljön som omfattar bebyggelse fram
till 1929. Kvarvarande äldre bebyggelse är av stort värde. De särskilt värdefulla byggnadernas arkitektur
och tidstypiska drag ska respekteras. Vidare anges att försvinnande byggnadstyper och årsringar
särskilt ska beaktas.
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