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Yttrande över detaljplan för Centrum 2 m.fl., Gustav III:s torg, Östersund. (dnr 
KS 398-2019, dnr ByggR: P2019-01) 
 
Staden Östersund grundades 1786 och fick då en tydlig rutnätsplan med ett centralt placerat 
torg, Stortorget. 

 
När staden expanderade under 1800-talet planlades den nya stadsdelen Nystan, även den med 
en väl genomarbetat rutnätsplan och ett nytt torg placerat i den nya stadsdelens centrum. 
Tomter undantogs medvetet för att ge plats för stadsdelens torg. Torget fick namnet Nytorget 
och bytte sedan namn till Gustav III:s torg för att hedra stadens grundare.   

 
Gustav III:s torg ligger inom riksintresset för kulturmiljövård Östersund Z 27. I 
riksintressebeskrivningens första mening gällande dess uttryck står: ”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 just en av de platsbildningar, grundad på tidens tomtindelningar, som 
riksintresset avser att skydda. Torget är en viktig exponent för ett av stadens viktigaste 
utvecklingsskeden.  

   
Att då bebygga Gustav III:s torg på det sätt som avses i föreliggande detaljplaneförslag, skulle 
enligt Svenska Byggnadsvårdsföreningen åsamka riksintresset för kulturmiljövård Östersund Z 
27 påtaglig skada. 

 
Svenska byggnadsvårdsföreningen avstyrker den föreslagna detaljplanen. 
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Om Svenska byggnadsvårdsföreningen 
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen grundades 1975 och är en oberoende icke vinstdrivande, 
ideell förening med cirka 7000 medlemmar. Föreningen är en miljöorganisation vars 
huvudsakliga ändamål är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt 
byggande, att slå vakt om vårt byggda och gröna kulturarv och nyttja detta som en resurs i 
stadsutvecklingen samt att främja en god stadsmiljö och god kvalitet i övrigt i nutida 
stadsplanering. 


