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Inledning
Östersunds centralstation uppfördes 1879 efter ritningar av SJ:s chefsarkitekt A. W Ehrensvärd.
Sedan uppförandet har ett flertal byggnader tillkommit. Stationsområdet ägs sedan 2001 av
Jernhusen AB, som bildades vid årsskiftet 2000/2001 i samband med bolagiseringen av
affärsverket Statens Järnvägar. Efter att rötskador, krackelering av måleri med mera upptäckts
inkom Jernhusen med en önskan till länsstyrelsen att restaurera fasaderna. En målsättning med
restaureringen var också att ge området en enhetlig miljö genom att måla byggnaderna i samma
kulörer.

Länsstyrelsen lämnade 2009-12-18 Jernhusen tillstånd till exteriör restaurering på byggnadsminnet
Östersunds centralstation (dnr 432-15978-09). Till grund för åtgärderna ligger ett åtgärdsprogram
upprättat av Byggkultur Mittkonsult AB, daterat 2009-12-04.

Åtgärdsprogrammet presenterade tre förslag till ny färgsättning som alla hade historiska belägg,
och uppstrykningsprover av dessa skedde innan ett färgsättningsförslag skickades till länsstyrelsen
för granskning och godkännande. I ett tilläggsbeslut från länsstyrelsen (dnr 432-3697-10) daterat
2010-07-16 lämnades tillstånd att färgsätta enligt Jernhusens önskan d.v.s. efter färgsättningsförslag
2, beiga fasadfält med ljusare omfattningar och gröna fönsterbågar.

Restaureringen har bland annat omfattat målning av fasadfält, omfattningar och listverk samt
fönster och dörrar, utbyte av korgmarkiser, målning av vapensköldar, åtgärder på plåtbleck vid
fönster, putslagning av sockel, lagning/utbyte av stuprör samt montering av lövsilar. Två
dokumentationsytor gjordes där gammal färg inte skrapades bort utan bara målades över.

Projektör för arbetena har varit David Pettersson, Byggkultur Mittkonsult AB och
generalentreprenör Målarkompaniet AB. Arbetena har pågått från våren 2010 till sommaren 2012
och delades upp i två etapper. Etapp 1 innefattade flygelbyggnaden, en mindre träbyggnad bakom
flygeln samt en trälänga norr om stationshuset. Arbetena med etapp 1 påbörjade under våren 2010
med slutbesiktning 2010-09-15 och efterbesiktning 2010-10-21. Stationshuset omfattas i etapp 2
och arbetena påbörjades våren 2011. Vid slutbesiktning av etapp 2, 2012-05-15, närvarade Claes
Schillerström från Jernhusen, David Pettersson från Byggkultur Mittkonsult AB, Per Olov Jonsson
och Patrik Olsson från Målarkompaniet AB, besiktningsman Tobias Brant TB projektledning,
samt Veronica Trygg och Clara Nyström från Jamtli. Efterbesiktning skedde 2012-08-15.

Antikvarisk medverkan och dokumentation har utförts Jamtli. Besöksprotokoll, fotografier,
ritningar och andra handlingar som rör upprustningen finns i Jamtlis arkiv.

Östersund den 10 oktober

Clara Nyström
antikvarie
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Fastighetsuppgifter m.m.

Dnr JLM 135/ 2010 F8AHL

Dnr LST 432-15978-09

Objekt Exteriör restaurering

Fastighet Östersunds centralstation, Söder 1:16, Östersunds kommun

Fastighetsägare & Jernhusen Stationer AB
uppdragsgivare Box 520

101 30 Stockholm
Kontaktperson: Claes Schillerström

Projektör Byggkultur Mittkonsult AB
Häggdånger By 195
871 91 Härnösand
Kontaktperson: David Petterson

Generalentreprenör Målarkompaniet i Östersund AB
Bangårdsgatan 27
831 45 Östersund
Kontaktperson: Per-Olov Jonsson

Underentreprenörer Fönster och måleriteknik i Jämtland AB
Bye Plåtslageri AB

Antikvariskt medverkan Jamtli
Kulturhistorisk sektion
Box 709
831 28 Östersund
Kontaktperson: Clara Nyström
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Karta



Östersunds centralstation, antikvarisk rapport  6

Miljöbeskrivning
Sedan första byggnaden uppfördes 1879 har med tiden fler byggnader och tillbyggnader varit
nödvändigt, och stationsområdet består idag av flera byggnadskroppar. Fyra av dessa omfattas av
byggnadsminnets avgränsning och även om de uppfördes under olika tider samt fristående har de
idag byggs samman.

Järnvägen följer Storsjöns strandlinje och stationshuset östra fasad vetter mot bangården.
Stationshuset är en långsträckt tvåvånings träbyggnad, där fasaden delas in med listverk i avvikande
kulör till fasadlivet. Vid entrésida mot väster finns möjlighet att bli avsläpp med bil och på andra
sidan vägen finns en blomsterplantering i sluttningen upp mot gräsmattan som brer ut sig framför
Stora kyrkan.

Fotografiet är taget i sluttningen upp mot gräsmattan och visar entrésidan. Arbetena är klara och
stationsområdet har sin nya färgsättning.

Situationsplan över stationsområdet. Plankartan kommer från Byggkultur Mittkonsult AB:s åtgärdsprogram
men är kompletterad med skraffering samt byggnaden längst till höger av författaren. Arbetet skedde i två
etapper. Byggnaden längst till vänster är till skillnad från övriga byggnader utav tegel och omfattades inte av
åtgärderna.
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Historik
1874 anslog riksdagen om medel för en tvärbana mellan Sundsvall och Trondheim. Byggandet gick
fort och på den svenska sidan skedde det från två håll för att mötas i Östersund- väster i från
Storlien vid den norska gränsen och öster i från Torpshammar i Medelpad. Den sista sträckan stod
färdig 1879 och banan i sin helhet stod klar och invigdes 1882.

Stationshuset i Östersund byggdes 1879, efter ritningar av SJ:s chefsarkitekt Adolf Wilhelm
Edelsvärd, som för övrigt själv var född i länet 1824. Edelsvärd anställdes 1855 som chefsarkitekt
vid SJ och under hans 40 år vid ledningen uppfördes närmare 300 stationshus. Han lade stor vikt
vid stationernas stil och funktion- alltifrån de stora centralstationerna i städerna till de mindre
landsortstationerna som uppfördes efter standardmodeller. Edelsvärd nöjde sig inte med att enbart
studera byggnadernas utformning utan ansåg att de borde ses i ett större sammanhang och han
hade därför även tankar och idéer angående stadsplaneringen i samband med byggandet av det
svenska järnvägsnätet. Kring flera stationshus anordnades även fina parker, så även i Östersund.

Som brukligt var för Norrlands stationer uppfördes byggnaden i trä. Det ursprungliga
stationshuset är en rektangulär byggnadskropp i två våningar med valmat tak täckt av plåt.
Fasadernas liggande panel är indelad i fält som omgärdas av pilastrar och varje pilaster kröns
upptill av lilla riksvapnet. Fasadfälten är ljusa medan pilastrarna är mörkare. De två våningarna
skiljs åt av ett profilerat listverk. Två sidorisaliter med förhöjda valmade takpartier och dekorativt
utskurna takfotskonsoler bryter av fasaden. Stationsbyggnaden uppvisar den för Edelsvärd så
typiska, enkla och symmetriska planutformningen. I mitten finns en vestibul från vilken man hade
tillträde till en passage ut mot perrongen. På ena sidan av vestibulen låg tjänsterummen och på den
andra sidan väntsalar, åtskilda både för kvinnor och män samt för första, andra samt tredje klass.

1901 utökades stationsområdet genom byggandet av en flygel efter ritningar av arkitekt Folke
Zettervall. Själva stationsbyggnaden har även byggs till, både åt söder och åt norr och det enkla
vindfånget vid entrén utökades snart till en inglasad veranda. Någon gång mellan 1910 och 1940
byggdes stationsbyggnaden och flygelbyggnaden ihop, men det är svårt att veta när det skedde.

1977-78 målades stationshuset om med alkydoljefärg, och det kan vara då byggnaden får den
färgsättning den hade när arbetena påbörjades 2010. Omfattningar och pilastrar var mörkgröna
medan fasadfälten målades ljusgröna. Enligt dessa arbetens handlingar skulle dörrarna vara mörkt
bruna. Dörrarna har dock bytts ut under de senaste två decennierna och var nu grön/blå. Den
senaste renoveringen sker 1990 när bland annat fasaderna målas om i samma färg som tidigare,
vänthallen byggs om invändigt, omfattande markarbeten sker samt ny resebutik byggs.
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Fotografiet är taget under 1880-talet och visar det ursprungliga stationshuset, östra fasaden. Byggnaden har
trestegsfärgsättning med ljust fasadliv, mörkare omfattningar och ännu mörkare fönsterbågar i samma
färgskala.

Vykort stämplat 23 april 1916. En inglasad veranda har tillkommit på den östra fasaden och byggnaden har
målats om. Nu är istället fasadlivet mörkt och omgärdas av ljusare omfattningar. Flygeln syns i bildens
vänstra hörn.
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Fotografi taget 1917. SJ lade ner
mycket medel på sina parker.
Flygeln från 1901 har en annan
färgsättning än stationshuset och ett
brantare tak.

Flaggat för jubileumsfestligheter
1945. Stationshuset har byggts på i
båda ändar och omgivningen är
anpassad till bilen. Bågarna är
målade vita.

Stationsområdet från bangården
2010. Med tiden har området byggs
till med flera byggnadskroppar. En
magasinsbyggnad syns närmast i bild
och flygeln där bakom. Den
olivgröna färgsättningen fick
området möjligtvis först under
1970-talet.
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Kulturhistorisk värdering
Östersunds centralstation förklarades för statligt byggnadsminne 1986 men sedan byggnaderna
övergått till annan ägare är de numera skyddade enligt lagen (SFS 1988:950) om kulturminnen
(KML) enligt beslut av Länsstyrelsen i Jämtland den 2003-09-22. Byggnadsminnesförklaringen
omfattar stationshuset i sin helhet inom det skyddsområde som markerats på situationsplanen.

Plankartan kommer från Byggkultur Mittkonsult AB:s åtgärdsprogram. Förrådsbyggnaden ligger precis
utanför gränsdragningen norr om området med långsidan mot spåren. (se sida 6)

Centralstationen uppfördes 1879 huvudsakligen efter typritningar av SJ:s chefsarkitekt A.W.
Edelsvärd. Kring stationshuset anlades ovanligt påkostade planteringar. Åren kring 1880 drogs
Mellanriksbanan - den så kallade norrländska eller jämtländska tvärbanan - fram genom Jämtland.
Järnvägens framdragning var av avgörande betydelse för Jämtlands utveckling, där ökad tillgång till
varor innebar ett uppsving för handeln, och ledde till en kraftig expansion för Östersund. Detta
kan avläsas av vad landshövding John Ericson skriver i sin femårsberättelse mellan 1881-1885:
Östersunds stad har, sedan jernvägen här öppnades, gått framåt i befolkning och tillbyggnad på ett sätt, hvarpå icke något
exempel under samma tid kan uppvisas i vårt land. Från 2,880 innevånare, som staden hade vid 1880 års slut, hade den
4,745 den 31 december 1885. Stora byggnader, mest af trä, uppföras och af ett bättre byggnadssätt än de äldre.1

Stationsområdet har blivit tillbyggt efter ökade behov och även arkitekt Folke Zettervall har ritat
en av byggnaderna. Östersunds centralstation vittnar om denna utveckling samt är med sin
arkitektur ett tydligt exempel på tidens byggande.

Järnvägens betydelse för framväxten av Östersund framgår även i motiveringen för riksintresset
Östersunds stad, Z 27: 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. Vidare i uttrycket
för riksintresset skrivs Järnvägen, som ett uttryck för drivkraften bakom den kraftiga expansionen decennierna kring
sekelskiftet 1900, med intilliggande industrikvarter.

1 Industrisamhällets genombrott i Jämtland & Härjedalen – landshövdingeberättelser åren 1856-1905 s. 204.
Jamtli förlag
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Antikvariskt resonemang
Eftersom stationen är byggnadsminne gäller särskilda skyddsbestämmelser:

Skyddsbestämmelser:
1. Byggnaden får inte rivas, vare sig i sin helhet eller delar därav. Byggnaden får inte

byggas till, byggas om eller på annat sätt ändras till sin exteriör.
3. Byggnadens stommar får inte rivas, byggas om eller ersättas med andra material.
4. Byggnaden skall vårdas och underhållas så att den inte förfaller. Vård och underhåll

skall utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar och skall
ske med material och metoder som är anpassade till byggnadens egenart.

5. Skyddsområdet får inte ytterligare bebyggas eller på annat sätt förändras.

En målsättning med restaureringen var att måla områdets byggnader i samma färgsättning för att
få en enhetlig helhetsmiljö. Genom färgskrapning, bilder och andra handlingar kunde tre
färgsättningsförslag presenteras i åtgärdsprogrammet som alla hade historiska belägg (se bilaga).
Alternativ 2 valdes eftersom denna återspeglar den tid när stationshuset och flygelbyggnaden
byggdes samman, och då troligen hade samma färgsättning. Tiden är runt 1915-1930. Att istället
välja alternativ 1 och en återgång till stationshusets första färglager innebar att flygelbyggnaden
skulle få en färgsättning den aldrig haft. Alternativ 2 kan därför ses som det mest antikvariska
förhållningssättet eftersom den återspeglar tiden när stationshuset fick sitt nuvarande utseende,
och skapar en intressant helhetsmiljö. Viktigt att fundera över är vilken historia som ska lyftas
fram, och varför. Eftersom det innebär en exteriör förändring behövdes tillstånd av länsstyrelsen.
Enligt Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (KLM) får länsstyrelsen lämna tillstånd till att ett
byggnadsminne ändras i strid mot skyddsbestämmelserna, om det finns särskilda skäl som
föranleder ändringen. Då det ansågs välmotiverat att återgå till den färgsättning centralstationen
hade när stationsbyggnaden och flygelbyggnaden byggdes samman lämnade länsstyrelsen
Jernhusen tillstånd till exteriör förändring.

Eftersom byggnaden har genomgått flera utbyggnationer var det för några av listerna svårt att veta
vilka som skulle målas in i omfattningskulör, i fasadkulör eller i bågarnas gröna kulör. Att ha de
nedre vattulisterna och plåtlisterna i den mörkare nyansen, fasadkulören, skulle ge en känsla av
tyngd. Den grå stensockeln utgör dock en tyngd i sig och de bestämdes att de som hade varit
osäkra skulle målas i omfattningskulör. Dels gällde det plåtlisten vid fasadfoten på östra fasaden,
en vattulist av trä vid pressbyråns entré samt handikapprampen, också dessa på den östra fasaden.

En antikvarisk fråga gällde de heraldiska vapensköldarna (lilla riksvapnet) på stationsbyggnaden
och vilka kulörer dessa skulle målas i. Vid skrapning framkom det att vapnet tidigare varit målade i
fasadfärg och ca 5 lager olika färger kunde hittas. Det var först under 1990-talet som de fick
dagens färgsättning, gul och blå, enligt svenska flaggans rekommenderade färger. Detta eftersom
samstämmiga minnesuppgifter från medverkade vid ett byggmöte då sade att ”de alltid har varit
blå och gula”. Uttalandet är märkvärdigt eftersom skrapproverna visade att det inte varit så. För att
bringa klarhet i hur länge de heraldiska färgrekommendationerna funnits samt vilken färgsättning
vapnen kunnat ha haft runt tidsperioden för färgsättning 2 togs kontakt med statsheraldiken vid
riksarkivet.

Den första lagregleringen kom den 15 maj 1908 i lag om rikets vapen. Av dess tredje paragraf
framgår att Lilla riksvapnet utgöres av en blå sköld med tre kronor av guld, ställda två över den tredje. Skölden är täckt
av en kunglig krona och omgiven av serafimerordens insignier. Vapnet må dock brukas även utan dessa insignier. Vid tiden
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för stationens uppförande saknades alltså rekommendationer för riksvapnens färgsättning. Den
nuvarande lagen är från 1982 (SFS 1982:268) och lilla riksvapnet regleras även nu i dess tredje
paragraf där det framgår att lilla riskvapnet är en blå sköld med tre öppna kronor av guld. Det var även
först under 1980-talet som närmare riktlinjer för de blå respektive gyllene/gula färgernas nyanser
fastställdes genom bestämmelserna i förordning (1983:826) med riktlinjer för färgnyanserna i
Sveriges flagga. Riksvapnen följer också dessa riktlinjer:

Blå: NCS 4066-R95B Gul: NCS 0580-Y10R

Den gula kulören gick enligt Engwall & Claesson inte att tillverka som linoljefärg, antagligen för
att inte ljusäktheten skulle kunna garanteras. De nuvarande kronorna var också blekta och såg
aprikosfärgade ut på grund av att det inte hade varit ljusäkta pigment i färgen. Därför bestämdes
att man skulle gå ifrån den rekommenderade kulören och genom uppstrykningsprover hitta en gul
kulör som fungerade bra ändå.

Vapensköldarna målades med tjocka lager färg, några har därför inte ett fullgott resultat utan ser
kladdiga ut. Inför framtida restaureringar kan man tänka på att istället anlita en dekormålare, för att
få ett noggrannare resultat.

Skrapning på en av sköldarna. Under det
översta blå/gula lagret kunde det ses att
sköldarna tidigare varit målat i fasadfärgen.
I det förstorade fältet kan tydliga gröna och
gråbruna nyanser ses. Den befintliga gula
färgen var mycket blekt.
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Färgsättningsförslag
Tre förslag till färgsättning presenterades i åtgärdsprogrammet. Det första färgsättningsförslaget
baseras på den stationsbyggnadens första färgsättning, d.v.s. när flygelbyggnaden ännu inte fanns.
De båda andra förslagen baseras istället på den tid stationsbyggnaden och flygelbyggnaden var
hopbyggda och troligen hade samma kulörsättning. Från början hade ju dock stationsbyggnaden
och flygelbyggnaden olika färgsättningar. Kulörer på bågar i de två första förslagen var först osäkra
eftersom få originalbågar finns kvar och därför redovisades två olika kulörer på bågar.
Färgsättningsförslaget finns som bilaga.

Uppstrykningsprover på samtliga 3 förslag målades upp på bågar, brädor och skivor och
presenterades vid ett byggmöte 2010-05-10.

Inför mötet hade fönsterhantverkaren gjort skrapprover på äldre okopplade bågar vid
stationsbyggnadens trapphus och de visade två äldre kulörer, en mörkt oxidgrön kulör med
dragning åt blått och en ljusare grön. Uppstrykningsprov på båda dessa kulörer presenterades.
Eftersom det är möjligt att fönstren är original skulle den mörka gröna kulören kunna höra
samman med den första färgsättningen, och den ljusare gröna med färgsättning 2. Alternativet
med röda bågar byggde på ett antagande och saknade också stöd i de nya skrapproverna på de
äldre bågarna, där det endast fanns gröna kulörer.

Färgsättningsförslag 2 valdes, med ljusbeiga fasadfält och mörkare omfattningar. Den mörkare
gröna kulören på bågar harmoniserade mindre väl mot de andra kulörerna, vilket möjligen kan det
bero på att den mörkgröna kulören hör samman med den tidigare färgsättningen.
Uppstrykningsprovet och skrapproverna på den ljusare gröna kulören stämde bra överens och
passade bättre mot färgsättningen, denna valdes.

Underliggande färglager
på fönsterbåge. Underst
fanns en mycket mörkt
grön kulör med dragning
åt blått, och över denna
en ljusare grön.
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Uppstrykningsprover med
fasad-och omfattningsfärg.
Från vänster till höger:
Färgsättningsförslag 3, nr 1
respektive nr 2.

Test av gröna eller röda
bågar. Sotutfällningar från
branden 1917 kunde ses
på den västra fasaden.

Färgsättningsförslag 2 valdes
med gröna bågar, som är en
återgång till perioden kring
1920-30. Omfattning, fasad
samt fönsterbågar.
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Beskrivning över åtgärder

Färger

Färg som användes var Engwall & Claessons linoljefärg. Trälängan mot norr målades dock med
alkydoljefärg från Beckers, men i samma kulörer.

Fasad NCS S 3010-Y20R
Omfattning NCS S 2005-Y10R
Fönsterbågar 1D-GN83 valdes efter linoljefärgslikaren vilket ungefär ger

NCS S 6030-G30Y
Dörrar/garageportar NCS S 6030-G30Y
Stuprör NCS S 2005-Y10R
Ytterbågarnas insidor/ NCS S 052Y (vit linoljefärg)
innerbågarnas utsidor

Byggnadsdetaljer av galvaniserad stål som t.ex. stuprör har grundats med metallprimer från
Beckers och sedan målats med linoljefärg från Engwall&Claesson. Byggnadsdetaljer av järnsmide
grundades med Isotrol grund och målades med linoljefärg.

Den tidigare färgsättningen med mörkare omfattningar och ljusa fasadfält i en olivgrön färgskala syns på
stationsbyggnaden till vänster medan flygelbyggnaden blivit målad i de nya kulörerna.
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Dokumentationsyta
Två dokumentationsytor, ca 1m2 per yta, lämnades där färg inte skrapades utan bara målades över.
På så sätt bevaras de historiska färglagren och om så önskas går det att åter studera tidigare
färgsättningar. En yta sparades på flygelbyggnadens södra fasad där ytan gjordes mellan två fönster
och innehållandes både omfattning och fasadfält. Den andra ytan gjordes på stationsbyggnadens
fasad mot bangården där ytan även innefattade del av en vapensköld.

Sparade dokumentationsytor: Till vänster flygelbyggnaden mot söder där ytan gjordes mellan två fönster i
närheten av trapphuset. Till höger stationsbyggnadens västra fasad (mot bangården) med en yta
innehållande fasadfält, omfattning och vapensköld. Denna yta finns snett ovanför fönster nummer två från
vänster räknat, mellan sidorisaliterna.

Byggnader

Inför starten med etapp 1 gjorde Målarkompaniet rengöringsprover. Fasaderna kom att rengöras
med i huvudsak speedheater, men där det är svårt att komma åt även till vissa delar med
färgborttagningsmedel.
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Stationshuset

Beskrivning Uppförd i trä i två våningar med valmat tak täckt av enkelfalsad galvad
plåt. Fasaderna är uppdelade i fält av liggande fasspontpanel som skiljs
åt av pilastrar. På plistrarnas kapitäl sitter lilla riksvapnet. En
midjebandsgesims går mellan våningsplanen. Långsidorna har två
utskjutande risaliter. Utbyggnader finns i bottenplan åt väster, öster
och norr. Utbyggnaden mot väster är den inglasade veranda som
uppfördes under 1910-talet, dock senare tillbyggd åt vartdera hållet.
De flesta fönster är kopplade treluftsfönster och byttes troligen ut
under 1940-50tal. Ett fåtal äldre fönster finns dock kvar på vinden.
Nya dörrpartier av aluminium och stål tillkom under de senaste två
decennierna, och är målade blågröna.

Målning Färgskikten var tjocka med många lager färg som hade krackelerat.
Vid de två senaste ommålningarna 1977-78 samt 1990 hade
alkydoljefärg använts. För att få ett tillfredsställande resultat behövdes
därför mycket färg skrapas bort innan målning. Ca 80 % av fasaderna
var i behov att ta bort all färg medan övriga partier uppskrapning till
fast underlag för målning. Färg togs bort med hjälp av speedheater.

Vid ett möte den 2011-07-19 uppmärksammades att den målning som
utförts på stationsbyggnadens östra fasad inte var gjort enligt
fackmannamässiga normer. Den gamla färgen hade inte skrapats bort
till en tillfredsställande nivå. Därför bestämdes att en referensyta skulle
göras, som skulle målas med full behandling med ett bra och godkänt
resultat. Referensytan utgjorde underlag för besiktningsmannen för att
denna skall kunna godkänna arbetena genom att resterande målade
ytor skulle sedan jämföras med denna. Referensytan gjordes till
vänster på norra gavelns övre våning.

På den norra fasaden finns elskåp samt fläktar. De är fästade mot
fasaden med stålskenor. De beskrevs inte i åtgärdsförslaget men för att
bättre smälta in målades fästena i fasadkulör. I det högra nedre hörnet
finns ett mindre stålskåp som målades in. Längst till höger på den
östra fasaden finns en handikappramp i trä som leder till pressbyrån,
räcket målades i omfattningskulör och handledarna oljades.

Dörrar målades på plats. Huvudentrén mot öster en automatisk
skjutdörr och de inre dörrbladen döljs delvis bakom konstruktionen.
Det gick därför inte att komma åt för målning på hela det innersta
dörrbladet och när dörren öppnas syns den tidigare kulören. Det
märks dock inte nämnvärt men en uppmärksam passagerare noterar
att dessa har en mer grönblå kulör, samma som dörren invändigt och
interiöra detaljer i vänthallen.
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Norra fasaden. Uppe i det i övre vänstra hörnet gjordes en referensyta (skrafferad del) för färgborttagning,
grundstrykning samt färdigbehandling. Omålade detaljer målades senare i fasadfärg för att bättre smälta in.
Nedre delen av det mittersta stupröret hade glömts bort, men målades in.

Detaljbild på entrédörren på östra fasaden. Den tidigare färgsättningen finns delvis kvar.

Målades för att
bättre smälta in
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Övre vänster: Sista gamla
färgen är på väg att
försvinna. Plåtskåpet under
fönstret målades i fasadkulör.

Övre höger: Pilaster på
verandataket

Mellan: Fasaden mot
bangården innan, färg flagar
samt var krackelerad.

Under: Målning pågår mot
bangården, med hjälp av
skylift.
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Vänstra bilden: Rötskador på östra fasaden under verandataket.
Högra bilden: Den röda pilen pekar på en plåtbit, som skyddar för vatten från stuprör. Totalt fanns 3
ställen vid sidorisaliterna mot öster. Bakom fanns ett hål där löv etc. kunde fastna och binda fukt varför det
behövde åtgärdas.

Rötskador Rötskador fanns på några taktassar, ca 8 stycken, under utbyggnaden
på den östra fasaden, mot flygeln. Detta beror på att vatten har runnit
igenom takplåtens nedre kant där konsolerna för snörasskyddet är
fastsatta mot taket. För att komma till rätta med problemen behöver
därför plåten åtgärdas på verandataket. Detta är inte med i denna
entreprenad och åtgärdades inte under arbetets gång. I augusti 2012
inkom dock Jernhusen med en ansökan till länsstyrelsen om att
åtgärda taket och rötskadorna. Detta arbete är relativt litet och sker
utan antikvarisk medverkan.

Stuprör Enligt plåtslagaren var de befintliga stuprören utbytta någon gång runt
1960-talet, detta märks på att halsen har en ”mjuk” rundning, istället
för en rak. På några ställen på övre västra fasaden hade de fryst sönder
och därför gått upp i falsen. Där det var nödvändigt byttes stuprör ut.
Enligt åtgärdsprogrammet skulle de nya stuprören vara av förzinkad
plåt, men de är galvade. Enligt äldre skick sattes de nya stuprören upp
så att falsen är inåt byggnaden, enligt moderna normer brukar dessa
istället placeras utåt så att det lättare att åtgärda om det skulle behövas.
I åtgärdsprogrammet framgick att nya stuprör skulle placeras med
falsen utåt men detta hade förbigått plåtslagaren, men ändrades.
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Stuprören försvinner ner i ca 70 cm höga gjutjärnsrör och lövsilar
monterades på dessa. Enligt åtgärdsprogrammet skulle gjutjärnsrören
sågas av och lövsilarna istället placeras i listhöjd för att bättre smälta
in. Men det beslutades att ingen åtgärd skulle göras på rören som blev
kvar och när stuprören blev målade i omfattningskulören störs det inte
att lövsilarna är placerade ovanför listen och det är en mindre
omfattande lösning.

Vapensköldar Se även antikvariskt resonemang sida 12. Färg skrapades och sköldar
grundmålades i samma kulör som omfattningar. Som slutstrykning
användes linolja i blå kulör NCS 4066-R95B samt för den gula en färg
som låg nära NCS 0580-Y10R.

Vänstra bilden: Vapensköldarna
grundades med omfattningskulör
Under: Färdigmålad vapensköld, som
var kladdigt målad
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Korgmarkiser Vid fönstren på övre våningen mot bangården finns korgmarkiser,
totalt 17 stycken. Dessa lämnades in till Frösö persienn & markis för
att antingen tillverkas nya eller enbart byta väv på befintliga. De var
gröna och kulör skulle överensstämma med befintligt. De gamla
korgmarkiserna hade enbart två bågar, detta gjorde att de var tunga att
dra upp och ner vilket även slet mycket på tyget. Därför tillverkade
nya med fyra bågar. Markiserna monterades innan målning var
färdigställt, och vid slutbesiktning kunde konstateras att de hade fått
färgfläckar.

Vänster: Gammal markis med två bågar
som byttes ut

Höger: De nya korgmarkiserna har fyra
bågar. På flera av de nya markiserna fanns
färgstänk på insidan, både från
bättringsmålning av fönsterbågar samt
omfattning/fasadkulör.
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Flygeln

Beskrivning Byggnaden är uppförd i två våningar med inredd vind. På
bottenvåningen är det stående lockpanel medan övre våningen enbart
har stående lockpanel under takfoten, nedre halvan täcks istället av
liggande fjällpanel. Fjällpanelen avslutas nedtill med en utkragning
över den fris av konsoler som löper mellan våningsplanen. Taket,
skivtäckning av falsad plåt, är valmat men bryts av frontespiser mot
väster, öster och norr medan ett utvändigt trapptorn finns åt söder.
De flesta fönster är kvadratiska och indelade i nio rutor, men det
förekommer även rektangulära fönster med färre rutor.

Flygelns södra fasad innan målning samt den norra fasaden efter målning.
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Målning Färgskikten var tjocka med många lager färg som hade krackelerat.
Vid de två senaste ommålningarna 1977-78 samt 1990 hade
alkydoljefärg använts. För att få ett tillfredsställande resultat behövdes
därför mycket färg skrapas bort innan målning. Ca 80 % av fasaderna
var i behov att ta bort all färg medan övriga partier uppskrapning till
fast underlag för målning. Färg togs bort med hjälp av speedheater.

Rötskador I takfoten på flygelbyggnadens norra fasad fanns en mindre rötskada
som ilagades med nytt virke. Ett träräcke vid entrén till
flygelbyggnaden på södra sidan byttes.

Panelen i nederkant mot marken på flygelbyggnaden ligger nära mark,
vilket medför risk för markfukt. Det bästa sättet att avhjälpa detta är
att marknivån sänks. Panelen mot marken kommer därför att kräva
kontinuerlig översyn och underhåll.

Stuprör Stuprören försvinner ner i gjutjärnsrör och lövsilar monterades på
dessa. Stupröret på flygelbyggnadens sydöstra hörn skulle få ett ”knä”
i samband med montering av lövsil. Detta eftersom det var en
brytning då gjutjärnsröret är fastsatt en bit utanför fasaden, medan
stupröret följer fasaden. Den kunde dock rättas till så att det blev rakt.

Stuprör i sydöstra hörnet före respektive efter montering av lövsil, gjutjärnröret gick att rätta till.
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Magasinsbyggnaden

Beskrivning Magasinsbyggnaden är sammanbyggd med flygeln och är en lägre
byggnads med stående panel och tegeltak mot öster och papptak mot
väster. Oklart när den uppfördes men troligen efter 1940.
Magasinsbyggnaden är i sin tur sammanbygd med en tegelbyggnad i
två våningar med gröna fönsterbågar. Tegelbyggnaden ingår i
byggnadsminnet men åtgärdades inte nu.

Målning Enligt handlingarna skulle magasinsbyggnaden grundas med Beckers
trägrund och sedan färdigstrykas med alkydoljefärg. Men det
beslutades att fasaderna i sin helhet istället skulle målas med samma
färg som de byggnader den är sammanbyggd med. Därför användes
linoljefärg från Engwall & Claesson.

Fönster På de två fönstren mot söder på magasinsbyggnaden var det glipor
mellan karm och fönsterbleck. Gliporna ilagades med linoljekitt och
spikades fast bättre. En fönsterruta i det vänstra fönstret var sönder
och byttes.

Rötskadad vindskiva

Trasig glasruta och otätt fönsterbleck

Byggnaden mot
bangården. Portarna
ännu ej målade.

Södra gaveln
färdigmålad
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Rötskador På fasaden ut mot spåren, mot väster, var vindskivan över garage och
förrådstillbyggnaden mot norr skadade av röta och byttes så långt den
var rötad. Några locklister kompletterades i sydöstra hörnet av
magasinsbyggnadens södra fasad.

Längan norr om stationsbyggnaden

Beskrivning Strax norr om stationsbyggnaden ligger en lång byggnad med liggande
fasspontpanel med tegeltak.

Målning Fresk undersökte den befintliga färgen och den visade sig vara målad
med alkydoljefärg. Längan har därför målats med Beckers
alkydoljesystem i enlighet med bygg- och målningsbeskrivningen.
Färgsättning är dock samma som övriga byggnader.

Sockeln/syllen av trä målades med alkydoljefärg i betonggrå kulör, för
att anpassas till den övriga putsade sockeln. Sockeln putslagades med
KC-bruk och avfärgades med silikatfärg i samma betonggrå kulör.

Rötskador Brädan längst ned på fasaden mot perrongen hade skador och byttes
ut. På samma fasad fanns vid sidan av en dörr och under fönstret
rötskadad panel, därför byttes fem brädor nerifrån och upp samt de
stående karmbrädorna.

5 panelbrädor samt karm byttes Trälängan mot
bangården
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