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Id: Y 21 

Namn: Härnösand  

Kommun: Härnösand  

Socken:   

Huvudsaklig karaktärstyp: Stadsmiljö  

Andra karaktärstyper: Stift-, Residens-, Skol– 

och Regementsstad, Hamnmiljö.  

 

Dagens värdetext beslutad av RAÄ 1996:  

Motivering:  

Stifts- och residentstad med mångsidiga förvaltningsfunktioner, framträdande nyklassicistiska 

karaktärsbyggnader och en bebyggelse som visar den äldsta strandbundna planstrukturen och 

gradvis utveckling mot allt större regelbundenhet. Som ”Norrlands Aten” och Lubbe Nordströms 

”Öbacka” förknippas Härnösand med en speciell roll i Norrlands historiska utveckling och kulturliv.   

Uttryck för riksintresset:  

Domkyrkan från 1856, den märkliga gymnasiebyggnaden ritad av Tempelman och residenset båda 

från sent 1700-tal, samt andra stifts-, residens-, skol- och regementsstadens karaktärsbyggnader. 

Området Östanbäcken med bevarad oregelbunden planstruktur från 1500-talet och träbebyggelse 

från tidigt 1800-tal. Den inte helt regelbundna rutnätsplanen i stadskärnan, utvidgningarna på 

Kronholmen och arbetarförstaden Rotudden som tillsammans representerar 

stadsbyggnadsutvecklingen under 1700-talets slut och 1800-talet. Hamnmiljöer.  

 

 

Härnösand [Y 21] 

Detta är en värdebeskrivning som ska förklara och förtydliga värdena 

inom riksintresset. 



 Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19  E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se 

 Telefon: 0611-34 90 00       www.lansstyrelsen.se/vasternorrland 

Detta material är framtaget i samband med länsstyrelsens översyn av riksintresseområden för kulturmiljövården under 2013. För mer inform-

ation eller frågor kontakta Samhällsbyggnadsenheten eller gå in på länsstyrelsens webbplats under Samhällsplanering och kulturmiljö. 

 2 

 

Utbredning och landskap: Området täcker större delen av centrala Härnösand och omfattar också 

delar av södra infarten. Det är en tätbebyggd stadsmiljö. Bebyggelsen följer topografin och är av 

blandad karaktär.   

 

Utdrag från RAÄ ordlista med landskaps– och miljötyper:  

Stadsmiljö: Område inom de historiskt framvuxna tätorter som intill 1971 åtnjöt stadsprivilegier, 

med dessas karakteristiska inslag av myndighets-, handels- och hantverksfunktioner, och till dem 

relaterade bebyggelsemönster och rumsliga organisation. Bland stadsmiljöer framträder särskilt 

Residens-, Stifts- och Skolstäder med institutionella och sociala uttryck präglade av respektive 

förvaltningar, ofta även med olika tecken på det underlydande upptagningsområdets intresse för 

orten. 
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Riksintressets värden:  

 Härnösands centrala roll i Norrlands historia.  

 Hamnmiljöer som berättar om sjöfartsstaden Härnösand. 

 Den varierande planstrukturen i stadens centrala delar, den från 1500-talet oreglerade och 

strandbundna strukturen till rutnätsplanen på 1700-talet och med drag som uttrycker 

stadsbyggnadsideal som rådde under slutet av 1800-talet . 

 Stadsdelen Östanbäcken med sin bevarade bebyggelsestruktur från tiden före rutnätsstaden 

och en sammanhållen äldre träbebyggelse.  

 Rotudden och Kronholmen illustrerar stadens mest expansiva period och utgör områden med 

renodlade rutnätsplaner  

 Karaktärsbyggnader som speglar Härnösands mångsidiga förvaltningsfunktioner.  

 

Övergripande visar riksintresset Härnösand en stadsmiljö med lång kontinuitet och en stad som 

sedan grundandet har haft en betydande roll för Norrlands historia. Stadsmiljön präglas starkt av 

dess strategiska placering i mötet mellan Bottenhavet och Ångermanälvens mynning. Staden har 

brett ut sig längs stränderna och har expanderat upp över de omgivande sluttningarna. Härnösands 

utvecklingshistoria kan följas i de olika stadsdelarnas planstruktur. 

Planstrukturen i riksintresset Härnösand visar på ett möte mellan 1500-talsstaden, det gamla 

fiskeläget, och den moderna staden som hade sin mest expansiva period under 1800-talets andra 

hälft och tidigt 1900-tal. Spår från Härnösands äldsta historia finns framförallt i stadsdelen 

Östanbäcken.  

I slutet av 1800-talet kom den plan som medförde de största förändringarna för den äldre, 

småskaliga och oregelbundna staden Härnösand. Detta illustreras på flera platser inom riksintresset 

bland annat genom att de smala gränderna som ledde ner till vattnet i de norra delarna av staden 

breddades och kvartersindelningarna blev allt mer rektangulära i sin form. Nybrogatans nuvarande 

utsträckning och bredd är en följd av den tidens planideal, man ville skapa en monumental mittaxel 

vinkelrät mot stranden, vilket på så sätt bröt drastiskt med den äldre gatustrukturen. Utmed 

Nybrogatan och Skeppsbron finns en mer storstadsmässig stenhusbebyggelse.  

Under slutet av 1800-talet fick träindustrin ett uppsving vilket innebar att nya områden 

inkorporerades i staden. Rotudden hade fram till denna tid varit en arbetarförstad som oreglerat 

vuxit upp i samband med att träindustrin växte och allt fler människor kom inflyttande. Nu 

införlivades Rotudden i Härnösand, området utvidgades och reglerades med en rutnätsplan. 

Kronholmen är ett annat exempel på Härnösands expension under denna period och är den stadsdel 

som helt och hållet byggdes upp efter den utlagda moderna rutnätsplanen. Kronholmen var och är 

fortfarande ett exempel på kvarter med blandning av bostäder och verksamheter, en blandstad.  

Härnösands betydande roll som sjöfartsstad speglas i bebyggelsen på bägge sidor om Norra Sundet. 

Skeppsbron på östra sidan är ett exempel på en stadsmässig sjöfront och är tillsammans med 

utbyggnaden av kajen den mest tydliga förändringen som genomfördes i och med den nya planen 

från slutet av 1800-talet. Kronholmen på västra sidan om sundet har ända sedan 1600-talet varit 

präglad av handel och sjöfart.  
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Som ytterligare uttryck för utvecklingen och den roll Härnösand haft genom historien finns många 

av stadens olika förvaltningsfunktioner i karaktäristiska byggnader. Det är byggnader med höga 

arkitektoniska kvaliteter som speglar olika tiders ideal i stadens historia. .  

 

Så här syns riksintressets värden i landskapet:  

Karaktäristiskt för riksintresset Härnösand är stadens placering vid sundet som innebär en 

koncentrerad och tydligt avgränsad stad. Den starka kopplingen till vattnet är också mycket 

karaktäristiskt för riksintressets värden och återspeglar den mångfacetterade berättelsen om 

Härnösands utveckling i planstruktur och bebyggelse.  

I stort följer bebyggelsen i centrala Härnösand den branta topografin och den klättrar upp på 

sluttningarna. Gatunätet som är påverkat av olika tiders förutsättningar och ideal gör att man nästan 

överallt i de centrala delarna av riksintresset har utblick mot vattnet. Tydligast är detta i 

Östanbäcken, på Kronholmen och i de norra delarna av riksintresset, Norrstaden.  

Planstrukturen där den äldre staden möter den moderna 

Den varierande planstrukturen upplevs när man rör sig genom staden. Första mötet med Härnösand 

är den monumentala Nybrogatan som sträcker sig genom staden, vinkelrätt mot stranden. Genom 

Östanbäcken i de södra delarna av centrum går den slingrande vägsträckningen som ursprungligen 

löpte parallellt med strandlinjen. Den välbevarade stadsdelen visar också hur en låg träbebyggelse 

har vuxit fram anpassad efter terrängen och efter träbyggnadsteknikens förutsättningar. Exempel på 

detta är också gatsträckningen och bebyggelsen kring Långgatan i den norra delen av centrala 

Härnösand. I kvarteren som ligger högre upp i sluttningen ovanför Långgatan och Storgatan 

upplever man den mer reglerade och rutnätsindelade kvartersstaden. Det finns både ett 

upplevelsevärde och ett kunskapsvärde i mötet mellan det äldre, oreglerade gatumönstret och de mer 

reglerade kvarteren, där förståelsen för olika tiders stadsutveckling är särskilt tydlig. Exempel på vart 

detta kan upplevas är i området där Storgatan möter Östanbäcken och om man står i Norrstaden och 

blickar ner mot Långgatan och bebyggelsen längs med Skeppsbrons norra del. 

Sjöfartsstaden Härnösand 

Båda sidor om Norra Sundet, Kronholmens kaj och Skeppsbron med kaj, berättar om Härnösands 

historia som sjöfartsstad. Magasinsbyggnaderna och kajen samt de öppna ytorna där emellan gör att 

man fortfarande kan uppleva den forna hamnmiljön på Kronholmen. Skeppsbron byggdes som 

hamnområde och fick sitt nya uttryck vid årtiondena kring sekelskiftet 1900, här hamnade de för 

tiden mest moderna byggnaderna som tydligt skiljde sig från den äldre småskaliga träbebyggelsen 

vilket fortfarande är ett tydligt drag i gatubilden. Skeppsbron innehåller också en del nyare 

byggnader men beskriver en typisk och tydlig sjöfront längs kajen och manifesterar platsens 

historiska betydelse när man närmar sig stadens centrum från väster. Fortsätter man vidare längs 

den breda kajen på Skeppsbron kommer man fram till en fortfarande levande hamnmiljö med 

småskaliga verkstäder och den dominerande före detta tobaksfabriken som placerades vid vattnet för 

möjligheter till utskeppning. De tre stora magasinsbyggnaderna från 1910, tobaksfabriken med dess 

höga arkitektoniska kvaliteter kan särskilt pekas ut som karaktärsbyggnader som berättar om 

Härnösands sjöfartsepok.  
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Kronholmen och Rotudden  

Rutnätsplanen på Kronholmen med sin blandning av bostäder och verksamheter har förändrats en 

del med rivningar av mycket bostadsbebyggelse och ett delvis förändrat gatunät. Trots det finns 

känslan av blandstad kvar och det äldre rutnätet är till delar fortfarande avläsbart.  

Rotudden har fortfarande en renodlad rutnätsplan och är ett tydligt och lätt avläsbart exempel på en 

typisk arbetarförstad. Den består av en sammanhållen trähusbebyggelse med främst enfamiljshus 

och området är fortfarande rikt på extra byggnader i form av uthus och garage som bildar mindre 

gårdsplaner på tomterna.  

Härnösands centrala roll utryckt i bebyggelsen 

Karaktäristiskt för riksintresset Härnösand är de många byggnader som man förknippar med 

Härnösands mångsidiga roll som förvaltningsstad. Det finns en tyngdpunkt på nyklassicistiska 

byggnader men mer typiskt är att alla förvaltnings- och institutionsbyggnader representerar sin tids 

ideal och är uppförda med höga arkitektoniska värden. Flertalet utgör solitärer i stadsbilden omgivna 

av grönska. Domkyrkans upphöjda läge i staden dominerar stadssiluetten trots dessa byggnaders 

monumentalitet. Utformning och placering av byggnader i modern tid, som det före detta biblioteket 

och teatern på Mellanholmen, Landstingets byggnad vid Nattviken, simhallen och Sambiblioteket, 

följer samma stadsplanemönster.  

 


