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”Sverige bästa söderläge
I Sundsvall når havet och bergen ända till stadskärnan. Staden ligger skyddad
samtidigt som närheten till havet ger ett vidöppet läge.
Där Norra Stadsbergets sluttning möter Sundsvallsfjärden ligger Norra Kajen i
skönaste söderläge. Historisk industrimark omvandlas till bostäder – granne med
havet och med promenadavstånd till Sundsvalls centrum.
En ny stadsdel vars utveckling vi vill förvalta med omsorg.
På Norra Kajens 360 000 kvadratmeter bygger vi minst 2500 lägenheter. Nästan
alla med havsutsikt. Men inte bara läget gör Norra Kajen attraktiv. Här blir
arkitekturen modern och särpräglad. Här blir varje steg inspirerande.”
										

Vision Norra Kajen

Nr:314010900

Norra Kajen - perspektiv från parallellt uppdrag - White Arkitekter
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1. INLEDNING
BAKGRUND
Sundsvalls Kommun har beslutat om direktiv för
genomförandet av en fördjupad översiktsplan
för Norra Kajens och Heffners industriområden.
Underlag för direktivet har varit Stadsvision Sundsvall,
antagen 2007, och kommunens översiktsplan,
antagen 2005.

Den fördjupade översiktsplanen har tagits fram i
nära samverkan mellan Sundsvalls Kommun och
Norra Kajen Exploatering AB. Exploateringsbolaget
ansvarade för samrådshandlingen. Norra
Kajen Exploatering AB ägs till lika delar av
Norrlandspojkarna Fastighets AB och Sundsvalls
Kommun, bolaget ska utveckla planområdet enligt
intentionerna i Stadsvision Sundsvall.
Mål
Målet är att skapa en attraktiv, hållbar stadsdel,
ur ekologisk, ekonomisk och social synvinkel.
Stadsdelen kommer innehålla cirka 2500 lägenheter
och kommersiella lokaler. Norra Kajen är framtidens
stadsplanering redan nu, en levande och miljövänlig
stadsdel med plats för alla.
Namn
Namn inom den nya stadsdelen föreslås av Lantmäterikontoret och beslutas av stadsbyggnadsnämnden
i samband med detaljplaneläggning av området.
PARALLELLT UPPDRAG
Ett parallellt uppdrag genomfördes under våren
2008 efter beslut av styrelsen i Norra Kajen
Exploatering AB. Syftet med det parallella uppdraget
har varit att få fram olika förslag på hur den nya
stadsdelen kan se ut.

ARBETSORGANISATION
Norra Kajen Exploatering AB
Christer Ersson, VD

Granloholm

Lars Bäckvall, styrelseledamot

Sjukhuset

Håkan Persson, projektledare och planförfattare
Styrgrupp - utställningsskedet
Helén Lundahl, SBK*

Granlo

Skönsberg

Haga

Christer Ersson
Bertil Lindström, SBK*
Sundsvalls kommun
Viveca Norberg, SBK*, samordningsansvarig

Planområde

Nacksta
Centrum

Claes Rogander, SBK*
Stina Feil, SBK*
Tommy Berglund, SBK*
Malin von Sicard, SBK*

Södermalm

Per Hansson/ Carina Sandgren, Miljökontoret
Övriga
Paul Sjölander, E4-projektet

Skönsmon

Sidsjö

Annika Forsgren, Tema planavdelning

Skönsbergs
trafikplats

Haga

Stina Stenquist, Tema planavdelning, miljöfrågor
Sandra Westin, Tema planavdelning, miljöfrågor
Jan Larsson, White Arkitekter
Helena Bjarnegård, White Arkitekter

Skönsbergsvägen

Sara Ewreskär, White Arkitekter
Bo Noborn, BN Trafiksystem AB
*Stadsbyggnadskontoret

E4
Heffnersvägen

PLANOMRÅDE

Det mest utvecklingsbara förslaget är ritat av Jan
Larsson från White Arkitekter i Göteborg. Förslaget
har omarbetats och utvecklats vidare.

Sundsvallsfjärden
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Fysisk avgränsning av den fördjupade översiktsplanen
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1. INLEDNING
HISTORIA
Planområdet omfattar Norra Kajens industriområde
och Heffners industriområde. Området har en
intressant 150-årig historia av varierad verksamhet
inom industri, grossist och kontor.

Den första verksamhet vi känner till i området är
en rad bjälkgropar som fanns här under 1800talets första hälft. En av de personer som hade
en bjälkgrop här var Per Fredrik Heffner och år
1868 uppförde han en ångsåg på platsen. Den
var försedd med tre ramar.

Under efterkrigstiden har i området funnits industrier,
grossister och kontor. År 1962 etablerade sig
Odelberg & Olsson (numera Tibnor) på en fastighet
med kontor och lager. Tibnor uppförde efter
hand flera byggnader. År 1956 kom Bergströms
Verkstäder hit och 1958 Beijers byggvaruhus (som
fortfarande är kvar). Andra företag som har eller
har haft verksamhet här är Fröberg & Sjöberg,
Åkericentralen och Ångpanneföreningen.

År 1878 byggdes ytterligare en såg, den kallades
för Östra sågen. Ett sågverkssamhälle växte fram
norr om industribyggnaderna (många hus revs så
småningom i samband med att E4-an drogs).
I början av 1900-talet startade Heffner ett träsliperi
i området. Ångsågsverksamheten och sliperiet
upphörde troligen 1936 (kvar idag efter Heffners
finns herrgården).
Kring förra sekelskiftet och i början av 1900talet fanns här magasinsbyggnader för flera
företag, bland annat Lindgrens järnhandel och
Stockholms superfosfatsfabrik. Svensk-Engelska
Mineralaktiebolaget byggde en oljedepå i området
1923.

Heffners brädgård. Foto A. Kindlund år 1895.

Heffners östra såg. Foto H. Holmer år 1915.
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Heffners östra såg 1920-tal. Fotograf okänd.

Norra Kajen 2008
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Heffners sågverk 1900. Fotograf okänd.

3. RIKTLINJER

2. PLANARBETE
ÖVERSIKTSPLANERING
Översiktsplan och fördjupning
En fördjupad översiktsplan visar på en översiktlig
nivå hur kommunen tänker sig att den ska utvecklas,
var bebyggelse skall ske men även vilka områden
som skall skyddas och bevaras.

Kommunfullmäktige antog 2005 en kommuntäckande
översiktsplan för Sundsvall. I den föreslogs att Norra
Kajen skall omvandlas till ett område med bostäder,
handel och verksamheter. En översiktsplan, eller
fördjupning av denna, är inte juridiskt bindande.
För att närmare beskriva hur Norra Kajen-området
skall utvecklas har Sundsvalls kommun beslutat
att ta fram en fördjupad översiktsplan med
miljökonsekvensbeskrivning för området.
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en
översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens
yta. Översiktsplanen är vägledande när kommunen
upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser
samt prövar bygglov enligt plan- och bygglagen.
Genom att arbeta med fördjupningar till
översiktsplanen underlättas arbetet med ändringar
och kompletteringar utan att hela översiktsplanen
måste göras om.
För en fördjupning gäller samma krav på
innehåll och förfarande som för översiktsplanen.
Detaljeringsgraden i en fördjupad översiktsplan
(FÖP) ska anpassas till planeringsproblemens
karaktär och planens syfte.

Utställning
Samrådet har inneburit att planförslaget och
miljökonsekvensbeskrivningen bearbetas och
utvecklats till en utställningshandling. Detta
reviderade planförslag med miljökonsekvensbeskrivning har ställts ut under perioden 8/6 - 31/8
2009.
Efter utställning - antagandeskedet
Den fördjupade översiktsplanen är nu i
antagandeskedet.

Efter utställningstiden har kommunen sammanställt
de avlämnade synpunkterna i ett utlåtande.
Fördjupade översiktsplanen och ändringar av den
antas av kommunfullmäktige. Beslut att anta eller
ändra planförslaget gäller först sedan beslutet
vunnit laga kraft.
DETALJPLANERING
Utifrån förslagen i den fördjupade översiktsplanen
för Norra Kajen kommer detaljplaner för området att
tas fram. Genom att den fördjupade översiktsplanen
på ett så detaljerat sätt beskriver planområdet
kommer den även att fungera som planprogram
för detaljplanearbetet.

LÄNSSTYRELSEN
Länsstyrelsen har här en särskild roll i framtagandet
av fördjupade översiktsplanen. De ska ta till vara
och samordna statens intressen, tillhandahålla
underlag för kommunens bedömningar, ge råd för
hur allmänna intressen bör beaktas vid användning
av mark och vatten och verka för att riksintressen
tillgodoses och miljökvalitetsnormer följs samt
verka för samordning mellan kommuner.

Under utställningen ska länsstyrelsen yttra sig. Det
ska då framgå om planförslaget har säkerställt
och tillgodosett riksintressen, miiljökvalitetsnormer
och mellankommunala markanvändningsfrågor.
Länsstyrelsen ska även yttra sig över om bebyggelsen
med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning
eller erosion.
MILJÖBEDÖMNING
När en plan upprättas ska kommunen ta ställning
till om planens genomförande kan antas medföra
betydande miljöpåverkan och därmed om en
miljöbedömning av planen ska göras eller inte.
En fördjupad översiktsplan anses alltid medföra
en betydande miljöpåverkan och ska därför
miljöbedömas.

Syftet med miljöbedömningen är att integrera
miljöaspekterna i den fördjupade översiktsplanen så
att en hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningen är
den process i vilken miljökonsekvensbeskrivningen,
MKB:n, upprättas. I MKB: n ska den betydande
miljöpåverkan som planens genomförande kan
antas medföra, identifieras, beskrivas och bedömas.
Rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte
och geografiska räckvidd ska också identifieras,
beskrivas och bedömas.

Nr:314010900

En fördjupad översiktsplan innebär en mer detaljerad
redovisning av ställningstaganden inom ett visst
geografiskt område. Planen ska kunna fungera
som en tydlig vägledning inför efterföljande beslut
om mark- och vattenanvändningen i kommunen,
i detta fallet för detaljplan.

Samråd
Samrådshandlingen, det vill säga den första
versionen av denna fördjupade översiktsplan,
har varit på remiss med en samrådstid mellan
27/10 och 19/12 år 2008. De som så önskat har
lämnat synpunkter skriftligt eller vid ett offentligt
informationsmöte. De inkomna yttrandena har
utgjort underlag för revideringar och kompletteringar
av handlingen. Dessa yttranden finns sammanställda
i en samrådsredogörelse.
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RIKTLINJER I FORTSATT ARBETE
Förslag på riktlinjer i MKB under kapitel 9 och
10 beaktas i detaljplaneskedet likväl som det
som i övrigt finns omnämnt i planhandlingen
angående snöupplag, kultur och konst, bullerskydd,
tillgänglighet samt kvalitetsprogram.

Övriga viktiga aspekter i detaljplaneskedet är:
- Valet av trafikförsörjning till och inom planområdet.
- Skepparplatsens utformning samt eventuellt nytt
broläge över Selångersån.
- De befintliga rötkammarna påverkan på den
tillkommande bostadsbebyggelsen.
- Fördelningen av kvartersmark/allmän platsmark
och huvudmannaskap för dessa områden.
- Konsekvenser av den pågående markanvändningen.

4. STYRANDE DOKUMENT
UTGÅNGSPUNKTER I PLANERINGEN
Riktlinjerna i översiktsplanen och Stadsvision
Sundsvall är grundläggande för detta arbete.
Alla styrande dokument är inarbetade i FÖP:en
och vi har valt att till största delen inte upprepa
det som står i dessa dokument utan hänvisar till
dokumenten i källförteckningen och till kommunens
hemsida, www.sundsvall.se
RIKSINTRESSEN
Följande riksintressen ligger intill planområdet eller
i direkt närhet.
- Selångersån är av Riksintresse för Naturvård och
mynnar ut i Sundsvallsfjärden vid Norra Kajen.
- En mindre del av planområdet i väster berörs av
riksintresse för kulturmiljövård.
- E4 är en av de större allmänna vägarna inom
kommunen som klassas som Riksintresse.
- Största delen av kommunens kustvatten är av
Riksintresse för yrkesfiske.
- Sundsvalls hamn är tillsammans med farleden
av riskintresse för sjöfart.
ÖVERSIKTSPLAN ÖP05
Norra Kajen ska successivt omvandlas till
stadsbebyggelse med blandat innehåll av bostäder,
arbetsplatser, handel och service.

En eller flera stadsdelsparker föreslås. Det nya
bostadsområdet bör ha en hög stadsbyggnadskvalité
och hög kvalité på utemiljön. Kontakt bör finnas
med vattnet med kajpromenad, allmänna platser
och bryggor. Ett grönstråk med promenadväg intill
vattnet längs kajerna i hela inre hamnen finns med i
ÖP05 och en passage är föreslagen under Tivolibron
så att ett promenadstråk utmed Selångersån inte
stoppas av nuvarande E4.
GRÖNPLAN FÖR SUNDSVALL
I Grönplan för Sundsvall finns bland annat förslag
på trädplanteringar på stadsgator. Här finns E4 och
Heffnersvägen markerade med trädalléer.
DETALJPLANER
I gällande detaljplaner för området är
markanvändningen till största del kvartersmark
för hamn och industriändamål. Mindre delar är
planlagda som allmän platsmark för gata samt
park i anslutning till E4.
PROGRAM FÖR PARALLELLT UPPDRAG
Ett program för det parallella uppdraget för Norra
Kajen är upprättad av styrelsen för Norra Kajen
Exploatering AB.

STADSVISION SUNDSVALL 2007-2037
För att Sundsvall ska utvecklas långsiktigt hållbart
så ska vi bygga koncentrerat längs väl uppbyggda
och fungerande kollektivtrafikstråk och främja goda
järnvägsförbindelser till och från staden.

För att Sundsvall ska utvecklas till en av landets
tillväxtregioner så ska vi stärka Sundsvallsregionen
med bra järnvägsförbindelser samt utveckla
Sundsvalls Stenstad som den ekonomiska motorn
i detta.
Den tänkta utvecklingen ger som mervärde för
människorna i Sundsvall en väl fungerande stad
med en bättre miljö, en större arbetsmarknad, ett
bredare nöjesutbud och ökade möjligheter att välja
boendealternativ.
Den ger också Sundsvalls näringsliv förutsättningar
att fungera väl och att växa.
Vi som bor och arbetar i Sundsvall ska våga agera
och stärka Sundsvalls identitet.
Stadsvision Sundsvall är en strategi för hur staden
ska byggas och utvecklas, den ger stadsplaneringen
en röd tråd.
Vi bygger en starkare stadskärna
Stadskärnan förtätas och utvidgas för att ge plats
åt boende, näringsverksamhet och rekreation. Vi
låter stadslivet möta vattnet när staden byggs
närmare ån och fjärden.

Vår stadskärna ska utvecklas ytterligare i
rollen som levande regionmotor för möten och
upplevelser i Sundsvallsregionen, Norrlands största
arbetsmarknad.

Nr:314010900

Vi stärker våra stadsstråk
Stadens stråk ska vara fyllda med liv och rörelse,
där ska finnas goda mötesplatser. Ett bra stråk
lockar till sig människor och blir en grund för
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utveckling.
När våra stadsstråk stärks kan de målpunkter som
finns där bidra ännu tydligare till livet i staden.
Vi knyter ett nät av grönska
Sundsvalls gröna stråk och parker ska länkas
samman i ett nät av grönska där stadsbergens
natur blir tillgänglig genom att kopplas till nätet.
Vi ska fylla våra parker med innehåll.
Trafik på människans villkor
Vi ska verka för att fler kan gå, cykla eller använda
kollektivtrafik och för att minska mängden
transporter.

Vi gör en grön boulevard av nuvarande E4 och
placerar järnvägen under marknivå. Ett nytt
resecentrum centralt och vid universitetet underlättar
resandet både inom och utom regionen.
Vi ska växa hållbart
Stadsvisionens hållbarhetsros är ett verktyg för
att planera för en god livsmiljö med hänsyn till
fyra perspektiv för hållbar utveckling: ekologiskt,
ekonomiskt, kulturellt och socialt.

5. FÖRSLAG
STADSBYGGNADSIDÉ
Förslaget till den nya stadsdelen blir en naturlig
fortsättning på Sundsvalls stenstad.

Stadsbyggnadsidén bygger på:

Stadsdelen kännetecknas av:
- människan i centrum

- allé, mellan två stadsparker enligt mönster från
rutnätsstaden

- ett havsnära stadsboende

- butiker och verksamheter längs allén

- ekologiskt tänkande

- en tydlig front mot vattnet och centrala staden
med några få accentbyggnader

- bra kommunikationer

Norra Kajen - perspektiv från parallellt uppdrag - White Arkitekter

- offentliga rum med hög kvalité

- närhet till stadskärnan och till rekreation

- möjlighet till högre bebyggelse som landmärken
i öster

Socialt liv mellan husen
Grunden till planeringen av stadsdelen ligger i
en överordnad struktur av det offentliga rummet.
Strukturen bildar en tydlig ram i området som tål en
varierad bebyggelse byggd under en längre tid.

- ett allmänt kajstråk som en förlängning på
Selångers grönstråk

Det offentliga rummet med parker, torg, konst,
lekplatser, och gator är viktiga mötesplatser och
främjar ett socialt liv mellan husen. Stadsdelen
utformas med tanke på alla åldersgrupper, ung
som gammal.
Byggnader och kvarter
Stadsdelen är en fortsättning på Stenstadens
rutnätsplan. Norra Kajens byggnader och offentliga
rum ska i huvudsak ha samma skala och volym med
raka gator och regelbundna kvarter. Bebyggelsens
karaktär och arkitektur ska vara stadsmässig,
modern och spegla vår tids värderingar.

En blandning av olika bostadstyper gör att området
möter en bredare efterfrågan över en längre tid.

Nr:314010900

Här finns plats för stadsradhus, stadsvillor,
flerbostadshus, terrasshus, punkthus. Ett flertal
byggherrar och arkitekter i området skapar en
önskvärd variation.
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- konstnärlig utsmyckning

5. FÖRSLAG
KOPPLINGAR TILL STADEN
Stadsdelen har en tydlig fysisk koppling till den
övriga staden. Parker och gång- och cykelstråk
knyter ihop området med inre hamnen, Haga och
Skönsberg.

Mellan stenstaden och Norra Kajen planeras för
en teater och ett handelscentrum. Dessa blir
nya viktiga målpunkter i staden som ytterligare
förstärker kopplingen mellan Norra Kajen och
stadens kärna.
GRÖNSTRUKTUR
Parker och stråk skapar en möjlighet till rekreation
av hög kvalité inpå husknuten. Viktiga länkar skapas
också mellan Norra Kajen och befintlig grönstruktur
utanför området.

Parkerna delas in i stadsparker och i stadsdelsparker.
Dessa skiljer sig åt genom olika innehåll, se vidare
gestaltningsprogram.
Stadspark
Två stadsparker föreslås. En stadspark i väster intill
stadens centrum och en i öster vid högbron.

Stadsparken närmast centrum bildar en grön länk

mellan Selångersån och Tivoliparken och vidare
till Norra Stadsberget. Stadsparken i öster skapar
en länk mot Skönsberg
Stadsdelspark
Stadsdelsparken inne i stadsdelen består av två
delar, norr respektive söder om allén.

Parken bildar ett grönt gång- och cykelstråk från
Haga och ned till Sundsvallsfjärden.
Gröna bostadsgårdar
Alla byggnader har genomgående entréer med
huvudentrén mot gatan och en gårdsentré mot
gården. Gårdarna är gröna och bilfria med plats
för avkoppling, mindre odlingar, småbarnslek och
social samvaro.
KOMMUNIKATIONER OCH TRAFIK
Trafikprincip
Den nya bron över Sundsvallsfjärden innebär
minskad trafik genom de centrala delarna av staden
och Norra Kajen. Merparten av farligt gods kommer
att ledas över bron och inte in i stadens centrala
delar. Dessa nya förutsättningar ger möjlighet att ta

ett stort strukturellt grepp över området och ersätta
motorvägen med en stadsallé för infartstrafiken
till centrala Sundsvall. Infartstrafiken till de västra
centrumdelarna fördelas norr om området så att
trafikmängderna blir hanterbara. På så sätt blir
Norra Kajen en stadsdel istället för bostadsområde.
Genomströmningen av trafik bidrar till underlag för
butiker och verksamheter.
Hållbara transporter
På Norra Kajen är avstånden korta. Att bygga
tätt och nära centrum är en långsiktig strategi
mot ett hållbart samhälle. Det är nära till service,
attraktioner, stadskärnan och inte minst; till andra
människor.

På Norra Kajen föreslås kollektivtrafik, bilpooler,
bra gång- och cykelstråk och ett vakuumsystem
för hushållsavfall.
Gatuhirearki
Alla gator inordnas i en övergripande hierarki som
ger orienterbarhet och karaktär till området, se
sid.13.

Gaturum utformas med stadsträd, granitkantstöd och
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Norra Kajen - perspektiv - White Arkitekter
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plattbelagda trottoarer genom hela området.
Gångpassager över gator markeras med avvikande
plattbeläggning i vissa fall upphöjda från gatan för
att ytterligare minska bilarnas hastighet.
Parkering

Bostads- och arbetsplatsparkering sker i garage i
respektive kvarter. Besöksparkering sker längs de
flesta gator som kantstensparkering.
Alla bostadsgårdar ska vara bilfria och gröna.
En del av bebyggelsen vid Skönsbergsvägen/
Bjälkvägen och kajen har en parkeringsplats/carport
inom den egna tomten.
Mindre markparkeringar till exempel vid kontorshusen
avgränsas med lägre strikt klippta häckar.
Parkeringsnormen är cirka 1 plats per lägenhet.

5. FÖRSLAG
MOT FLYGPLATSEN

FÖRKLARINGAR
Planområdesgräns
Kvartersmark - bostadsgård

HAGA
TIVOLIPARKEN

Park, GC-stråk, torg, esplanad,
och gata

E

NSB

SKÖ

NORRMALM
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Bostäder
BJÄLKVÄGEN

Bostäder
med handel i gatuplan
Allmänt ändamål

STADSPARK

SELÅNGERSÅN

KAJSTRÅK

STADSDELSPARK

BÅTHAMN

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK

MOT SUNDSVALLS CENTRUM
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Strukturplan - förslag steg 1, Norra Kajen fram till år 2016
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5. FÖRSLAG
MOT FLYGPLATSEN

FÖRKLARINGAR
Planområdesgräns
Kvartersmark - bostadsgård
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Park, GC-stråk, torg, esplanad,
och gata

Bostäder

BJÄLKVÄGEN

Bostäder
med handel i gatuplan

STADSDELSPARK

Bostäder/verksamheter
HUVUDGATA - ALLÉ

Allmänt ändamål
STADSPARK

Framtida markanvändning
och trafikföring fastställs
längre fram när förutsättningarna är klarlagda

SELÅNGERSÅN
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Strukturplan - förslag steg 2, Norra Kajen från och med år 2016 och framåt, då bron för E4 är byggd över Sundsvallsfjärden.
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5. FÖRSLAG
Illustrationsplan - gatuhirearkier
Skönsbergs
trafikplats

Tivoliparken

Haga

Lokalgata
Från allén löper lokalgator i nord-sydlig riktning.
Tre till fyra lokalgator angör Skönsbergvägen/
Bjälkvägen i norr. Övriga gator norrut är endast
för gång- och cykeltrafikanter och för angöring till
garage under gårdar.

För att undvika säckgator vid de lokalgator som
sträcker sig söder om allén tillåts bilarna att köra
runt kvarteren. Gatorna enkelriktas för att inte
skapa smitvägar och störningar för cyklister och
gående.

Selångersån

Sundsvallsfjärden

0

150m

Gatuhirearki - plan
FÖRKLARINGAR
Kvarter
Gator
Huvudgata

Lokalgata
Angöringsgata
Parkering
Parkering i garage

Referensbild - allé, huvudgata
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Med stenstadens esplanad som förebild
föreslås en genomgående gata, allén. Gatan
är en tydlig stadsgata med trädrader och
kantstensparkering.
Allén korsas av lokalgator på 4-5 ställen. Bilarna
passerar på de gåendes villkor. Genomströmningen
av trafik bidrar till underlag för butiker och
verksamheter. Viss del av infartstrafiken leds norr
om området.

Framtida markanvändning och trafikföring
fastställs längre fram när förutsättningarna
är klarlagda

Referensbild - plantering huvudgata

Huvudgata

12

Angöringsgata
Till kvarteren närmast kajen tillåts angöring till vissa
av husen och till förskolorna. Övriga bilar parkeras i
garage under gårdarna på de intilliggande kvarteren.
Där trafiken korsar gång- och cykelstråket sker
trafiken på gång- och cykeltrafikanternas villkor.

5. FÖRSLAG
Illustrationsplan - gång-/cykelstråk och buss, spårtaxi/monorail
Skönsbergs
trafikplats

Tivoliparken

Gång- och cykelstråk
Inom stadsdelen löper gång- och cykelstråk i
parker- och stadsrum.

- en gång- och cykelväg placeras på södra sidan
av allén.

Haga

- ett inre väderskyddat stråk med gång- och
cykelväg löper genom hela stadsdelen i östvästlig
riktning.
- ett yttre kajstråk för gång- och cykelpromenader
med havskontakt löper längs kajen, genom parker
och via broar.

Framtida markanvändning och trafikföring
fastställs längre fram när förutsättningarna
är klarlagda

- ett stråk för gång- och cykel anläggs söder om
Villa Marieberg mellan Skönsbergsvägen och
huvudgata-allé och vidare till kajstråket.
Alla stråk ska vara trafiksäkra och kännas trygga
även under den mörka årstiden.
Cykelparkering ska finnas intill allén och vid viktiga
målpunkter.

Selångersån

Sundsvallsfjärden
0

150m

Gång- och cykelstråk- plan

Kollektivtrafik
Kollektivtrafik prioriteras med ett eget körfält
i huvudgatan/allén. För god tillgänglighet och
trygghet föreslås 3-4 hållplatslägen längs allén. Det
bör inte vara längre till en hållplats än 200 meter
för de boende.
Framtida spårtaxi monorail
Möjligheten att anlägga en spårtaxi/monorail skapas
längs huvudgatan-allén. Spårtaxi/monorail är ett
långsiktigt hållbart transportsystem som är väl
anpassat för funktionshindrade och äldre.

FÖRKLARINGAR
Kvarter
Cykelstråk
Gångstråk
Buss
Spårtaxi/Monorail
Vattenkontakt

Referensbild - Spårtaxi

Nr:314010900

Referensbild - strategiska gång- och cykelstråk
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5. FÖRSLAG
EN KNALLGRÖN STADSDEL
Teknik - Energilösningar
Norra Kajen ska försörjas med miljövänlig energi
med ambition att skapa och återvinna energi i ett
slutet, energisnålt och flexibelt system så långt det
är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

-spillvärme återvinns från Tivoliverkets avloppsvatten

Energiförsörjningen sker antingen med miljövänlig
fjärrvärme och/eller lokala energilösningar som till
exempel utnyttjande av värme i avloppsvattnet
från Tivoliverket, solfångare, värmen och kylan i
Sundsvallsfjärden och kanske även vindenergi.

Grönytefaktor
Grönytefaktorn är en modell för att säkra en lägsta
grön nivå vid nybyggnation. Målsättningen på Norra
Kajen är ett genomsnittligt värde på 0,6, dvs 60%
av ytorna ska vara gröna.

Odling
Ambitionen är att de boende själva ska kunna odla
sina grönsaker och blommor på bostadsgårdarna
vilket bidrar till att stärka områdets miljöprofil.

Syftet är att främja en grön boendemiljö
med förbättrade förutsättningar för en god
vattenhushållning, jordkvalitet och växtlighet.
Växtligheten renar luften, bryter ner vindar, utjämnar
vattenflöden och skapar ett bra lokalklimat.

Lokalt omhändertagande av dagvatten - LOD
På Norra Kajen planeras för ett lokalt
omhändertagande av dagvatten både i ett
ekologiskt, pedagogiskt och estetiskt perspektiv.
Dagvattnet tas om hand genom infiltration, rening,
avdunstning och fördröjning. Allt omhändertagande
av dagvatten ska ske på ett estetiskt tilltalande
sätt som anpassas till den övriga gestaltningen i
material, uttryck och formspråk Vatten i dammar
och kanaler har en rogivande effekt, är en källa för
fantasi och lek samtidigt som det ger ett spännande
inslag bland husen. Men all mark inom Norra Kajen
är inte lämplig för LOD och på vissa ställen är
det tekniskt omöjligt. För att få en optimal helhet
föreslås en variation av lösningar inom området.
Marken under träden beläggs med stenmjöl och
marktäckande perenner för att underlätta lokalt
omhändertagande av dagvatten.

Byggmaterial
Byggmaterialen ska vara sunda och miljövänliga.
De skall väljas ur ett livscykelperspektiv och gå att
återvinna. Husen utförs välisolerade och täta med
energieffektiv utrustning och belysning. Husen
utrustas även med återvinningssystem. Fönster och
solavskärmning placeras så att den lågt stående
vintersolen kan lysa långt in i lägenheterna medan
sommarsolen avskärmas.
Tivoliverket
Det pågår en utredning om all röthantering i de norra
stadsdelarna i Sundsvall. Inom kort planeras flyttning
av Tivoliverkets rötkamrar. Reningsverket (inne i
berget) och personalutrymmen (utanför berget)
avses att ligga kvar. Kvar blir även anläggning för
pumpning av slam. En separat riskanalys ska utföras
i detaljplan 1. Analysen klarlägger eventuella risker
och föreslår åtgärder om så erfordras.
Fortsatta utredningar - energilösningar
Följande teknik föreslås och utreds vidare i den
fortsatta planeringen:

- solenergi tillvaratas genom solfångare/solceller
- värme återvinns i frånluft från byggnader

- energi från vindkraft tas tillvara
- kyla och värme återvinns från Sundsvallsfjärden

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ingår
i grönytefaktorn.
Grönytefaktorn är genomsnittsvärdet för hela tomten/
kvarteret. Den räknas fram genom att dividera den
gröna ytan med den totala markytan.
De olika delytorna inom tomten får ett värde mellan
0,0 och 1,0 beroende på vilka förutsättningar
de erbjuder för växtligheten och för den lokala
dagvattenhanteringen.
Nedan listas exempel på grönytefaktorer:
- tät markbeläggning 0,0
- delvis tät markbeläggning 0,3
- halvgenomsläpplig mark 0,5
- vegetation på bjälklag, <80 cm jorddjup 0,5
- vegetation på bjälklag, >80 cm jorddjup 0,7
- mark med vegetation 1,0
- infiltration av dagvatten 0,2
- klätterväxter 0,5
- vatten, damm mm 0,5
- gröna tak 0,7

- avfallskompostering (biogas)

Nr:314010900

Referensbild - vegetation
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Extra poäng ges för fördröjning av dagvatten då
delar av Norra Kajen eventuellt inte lämpar sig
för infiltration på grund av markföroreningar. Träd,
dammar och andra vattenanläggningar föreslås
ge extrapoäng.

Gröna tak
De flesta byggnader stora som små föreslås
få gröna tak så långt detta är tekniskt och
ekonomiskt realistiskt. Gröna tak är bra för lokalt
omhändertagande av dagvatten men också för
de boendes hälsa, miljö och för stadens klimat.
Växter på taken dämpar delvis buller, tar upp
luftpartiklar och har en isolerande effekt mot kyla
och värme.

5. FÖRSLAG
Avfallshantering
Det ska vara nära, enkelt och praktiskt för de
boende att källsortera sitt avfall. För en hållbar
stadsdel föreslås ett modernt vakuumsystem för
insamling av hushållssopor.

Avfallshanteringen börjar lokalt med utsug från
alla lägenheter, affärer, lokaler och förskolor. Allt
biologiskt nedbrytbart material transporteras
direkt via vakuumsystemet till uppsamlingsplatser
där det hämtas med slamsug eller pumpas till en
rötgasanläggning.
Lägenheterna ska också anpassas för att underlätta
sortering av övriga hushållssopor och ge plats för
en praktisk källsortering.
Vakuumystemet tar hand om:
- restavfall*
- matavfall
- gatuavfall (papperskorgar)
- papper/tidningar
*Restavfall
Det som slängs i restavfallet går till förbränning

Systemet delas in i tre delar med inkast, rörsystem
och terminal. Avfallet som lämnats i inkast på
gården, sugs via vakuumsystemet till en terminal
där sopbilen hämtar avfallet centralt. Sopbilen
behöver endast stanna till vid ett fåtal ställen inom
området och transporterna minskar.
Systemet är bra ur tillgänglighetssynpunkt, det är
hygieniskt och medför en bra arbetsmiljö.
Vakuumsystemet är underjordiskt och kan placeras
tillsammans med övriga ledningsstråk.
Inkast, terminal, papperskorgar och källsorteringshus
utformas på ett medvetet sätt för att passa
områdets arkitektur. Papperskorgar placeras på
bostadsgårdar, gator och torg.
Källsortering
Återvinningsstationer för bland annat glas, plast och
metall kompletterar vakuumsystemet och föreslås i
mindre byggnader på varje gård. Källsorteringshusen
placeras så att inga sopbilar kör in på gårdarna

eller backar inom området. Det får inte vara
längre än 50 meter mellan bostadsbyggnad och
källsorteringshus.
En eldriven sopbil föreslås som kör soporna till
en uppsamlingsplats där en större sopbil kan
hämta.
Återvinningscentral
Centralt i området kan de boende lämna sorterat
grovavfall, farligt avfall med mera.
Snöupplag
I den östra stadsparken, med sina översilningsytor
och dagvattendammar, kan mark användas för
snödeponi vintertid.

Avrinningen kan i princip behandlas på samma sätt
som dagvatten sommartid. Snödeponi föreslås i
båda stadsparkerna. Om parkerna är lämpliga för
detta, med hänsyn till grad av markföroreningar,
utreds vidare i detaljplaneskedet. Hur snön ska tippas
inom Sundsvalls kommun är under utredning.

Referensbilder - ett bra lokalklimat eftersträvas under alla årstider både inomhus och i utemiljön
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Referensbilder - inkast vakuumsystem på gård

eller i undantagsfall läggs avfallet på deponi. Vid
förbränning utvinns energi som kan användas för
uppvärmning av bostäder. Ur deponin kan man
utvinna gas.
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Leveranser
Det är viktigt att leveranser till/från och inom området
lokaliseras på ett trafiksäkert sätt. Behovet av
transporter ska minimeras. Transporter kan även
styras till vissa tider på dygnet.

LOKALKLIMAT
Norra Kajen ligger i en södervänd sluttning
där lokalklimatet är gynnsamt med tanke på
solinstrålning. Men området är också exponerad
för östliga vindar och kalluft i dalgången, som
Sundsvall i övrigt.
Bebyggelsens placering och utformning får stor
betydelse för att ta tillvara på och skapa ett
gynnsamt lokalklimat inom området.
Byggnaderna placeras så att de får maximalt solinfall
på terrasser och balkonger. Kvartersstrukturen
mot havet bryter ner vindarna vilket ger gårdar och
soliga sittplatser ett behagligt klimat där människor
och växter kan trivas.

5. FÖRSLAG
UTEMILJÖ
Utemiljön på Norra kajen delas in i zoner med
tydligt utformade gränser.
Allmän zon
Med den allmänna zonen menas gator, parker,
gång- och cykelvägar och parkeringar.

Gatorna kantas av gatuträd och kantstenar.
Gångstråk och kantstensparkering beläggs med
plattor.

TRYGGHET
Utformningen av hela den yttre miljön är av största
vikt för att de boende ska känna sig trygga och för
att minska antalet brott. All utformning av utemiljön
i stadsdelen ska genomsyras av detta.

Följande har arbetats in i planförslaget respektive
bör arbetas in i den fortsatta planeringen:
- gående, cyklister och bilister i samma
marknivå

Halvprivat zon
Med den halvprivata zonen menas entréer,
förgårdsmark, gårdar, trapphus och tvättstugor.

- inga återvändsgator eller stora markparkeringar

Entréer utformas med entrébelysning, mindre träd,
cykelställ och en entrébänk.

- gator, stråk och gårdar med god sikt

- låga planteringar (max 0.5 meter) vid
gångvägar

Längs stråk och vid parker, kaj och torg ska ledstråk
finnas för synskadade.

- träd med lövkronor minst 2 meter ovan mark

Ramp med max 5 % lutning ska finnas till
bostadsgårdar som ligger över gatunivå. Lekredskap
på kvarterslek anpassas till funktionshindrade
barn.

- gångtunnlar undviks
- de gångtunnlar som måste finnas utformas ljusa,
breda och raka.
- genomtänkt belysning, belysningsprogram
- entréer, tvättstugor, förråd och garage ska
utformas på ett sätt som ökar tryggheten för de
boende

- gång- och cykelstråk längs allén, inne i området
och längs kajen

TILLGÄNGLIGHET
Alla ska känna sig trygga och välkomna på Norra
Kajen. Planeringen av området ska ske med
funktionshindrade, äldre och barns behov som
norm.

- ljusa och öppna entréplan med verksamheter
och skyltfönster längs allén

Boendemiljön både inne och ute utformas enligt
kommunens riktlinjer och krav på tillgänglighet.

Privat zon
Med den privata zonen menas den egna lägenheten
och uteplatsen. Uteplatsen markeras med plattor på
marken, blommor, häckar, murar eller skärmar.

- huvudentréer mot gatan

I gångstråk ska lutningen inte överskrida 5 %. I
sluttningen norr om allén mot Skönsbergsvägen/
Bjälkvägen kan kraven vara svåra att uppfylla
och detaljlösningar för handikappade studeras i
detaljplaneskedet.

Referensbild - allmän zon, park

Referensbild - allmän zon, torg

- gårdsentré mot gården
- genomsiktlig och belyst entrédörr/entréparti
- bra överblickbarhet - inga nischer eller
gömslen

Referensbild - halvprivat zon, grön förgårdsmark
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Bilfria och gröna gårdar avgränsas med häckar
eller lägre staket och murar.

- korsningar och torg på de gåendes villkor
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KULTUR OCH KONST

Målsättningen är att hela Norra Kajen ska vara en
konstupplevelse. Det berör inte enbart konstnärlig
utsmyckning med olika former av konstverk och
statyer utan även mönsterssatta markbeläggningar,
ljussättning, fasadmålningar, ljud- och andra
upplevelser för alla sinnen och alla åldrar.
I detaljplaneskedet kommer ett speciellt program
att upprättas som ska ingå i gestaltnings- och
kvalitetsprogrammet. Det är viktigt att involvera
konstnärer och andra kreatörer på ett tidigt stadium
i planeringen. Konst och kultur ska vara en självklar
del i området.

Referensbild - privat zon, uteplats

5. FÖRSLAG
BELYSNING
Belysning har stor betydelse för att de boende
ska känna sig trygga och för att ge området
identitet och karaktär. En belysningsplan tas fram i
projekteringsskedet för att samordna all belysning
inom hela stadsdelen.

Följande belysning föreslås:
- vägljus för cyklister och fotgängare på gator och
stråk
- orienteringsljus för cyklister och fotgängare
längs stråk
- entréljus vid alla entréer stora som små
- effektljus vid konstnärlig utsmyckning, lekplats,
park och torg
- fasadljus på allmänna byggnader och kaj
- fönsterljus och ljusreklam vid affärer och lokaler
längs allén

BULLER
Den nya stadsdelen påverkas av buller från
högbron, Skönsbergsvägen/Bjälkvägen i norr och
den föreslagna allén. I kvarteren gäller generellt att
högre bebyggelse placeras mot dessa bullerkällor
för att skydda gårdar och skapa en tyst sida in
mot gården.

I extra känsliga delar sluts kvarteren helt med
hjälp av bebyggelse eller med någon typ av
bullerskärm.
Positiva ljudkällor
Förutom att minska buller är det viktigt att förbättra
de positiva ljuden på kvartersnivå. Nya rön inom
forskningen visar att upplevelsen av positiva ljud
är viktigt.

- högre bebyggelse/skärm mot Skönsbergsvägen/
Bjälkvägen
- bullerdämpande växtklädda fasader, gröna tak
- detaljstudier av kvartersutformning i känsliga
lägen
- lägenhetsplanering med tyst sida
- positiva ljud på den tysta sidan som till exempel
porlande vatten
Bullerskyddande åtgärder som fasader och skärmar
regleras i detaljplanen och utformas som en del
av helhetsgestaltningen. En tyst sida med träd på
gröna gårdar och positiva ljudkällor som porlande
vatten har betydelse för den totala upplevelsen av
ljudmiljön.

För att skapa en god ljudmiljö föreslås:
- bullerdämpning vid källan
- hastighetsbegränsande utformning av gator
- tysta vägbeläggningar t.ex. bullerdämpande
asfalt
- högre bebyggelse generellt mot vägar och
högbron

Referensbild - effektljus, orienteringsljus

Referensbild - grön fasad
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Omvandlingen kommer även att påverkas av
de exploateringskostnader som uppstår vid
den fortsatta utbyggnaden av infartsallén samt
vid tillskapandet av en parallell avlastande
infartsgata norr om området. Om kostnaden för
ombyggnad av Bjälkvägen inte kan balanseras
mot exploateringsintäkter kan det innebära att
alternativa utformingar av infartsgatan måste
studeras i kommande detaljplaner för kvarteren
norr om allén. Den fördjupade översiktsplanens
grundstruktur med en huvudallé och avlastande
infartsgata norr om området bedöms kunna
bibehållas även i detta fall.

Referensbild - positiv ljudmiljö

Nr:314010900

Referensbild - effektljus

EXPLOATERINGSTAKT
Möjligheterna att omvandla Norra Kajen och
Heffnersområdet påverkas i hög grad av hur
Sundsvall utvecklas som helhet. Med en hög
utbyggnadstakt kan E4-området omvandlas när
ny E4 står färdig med bro över fjärden. Med en
långsammare utveckling av Sundsvall kommer
ombyggnaden av befintlig E4 och färdigställande
av kvarteren norr om allén att ske långt senare,
kanske inte påbörjas förrän 2020. Det är Sundsvalls
kommun som idag står som markägare för dessa
områden.
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6. UTBYGGNADSORDNING
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Nr:314010900

Norra Kajen - förslag till etapper, lång sikt
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6. UTBYGGNADSORDNING
Preliminär tidsplan
Norra Kajen kommer att byggas ut i etapper. När
och i vilken omfattning kan inte anges exakt.

Principen för utbyggnadsordningen är att börja
utbyggnaden i väster och bygga vidare mot öster.
De första etapperna ligger söder om den planerade
huvudgatan.
Fördelarna med att börja i väster är att Norra Kajen
direkt kopplas till de centrala delarna av Sundsvall
vilket följer Stadsvision Sundsvall.
Sundsvallsfjärden

1A

Norra Kajen - plan etapp 1A

Tivoliverkets rötkamrar kan komma att utgöra
en begränsning för exploateringen. En utredning
gällande hur begränsningar kan minimeras fram till
dess att rötkamrarna flyttas tas fram. Tivoliverket
planeras att flyttas inom en snar framtid.
Det kan även föreligga tekniska problem med
grundläggningen av byggnaderna närmast
Sundsvallsfjärden. Det kan föreligga risk för ras
med anledning av att området är uppfyllt. Detta
kommer att studeras vidare i detaljplaneskedet.
Se vidare miljökonsekvensbeskrivningen.

Beijer

Första inflyttning år 2012

Sundsvallsfjärden
Norra Kajen - plan etapp 1B

1B

Tivoliverket planeras att flyttas inom en snar
framtid
Gamla E4 tas bort 2016
ETAPP 1
Första etappen ligger närmast Sundsvall centrum
och Stenstaden. Beijer har tomträttsavtal fram till år
2020. Med anledning av detta finns två alternativ
för första etappen.

Nr:314010900

Via Skepparplatsen kvarstår nuvarande
Heffnersvägen som infartsgata till området norr
om kvarteren.
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Etapp 1 - alternativ 1A
I anslutning till Selångersåns mynning bildas
ett nytt kulturcentra i Sundsvall. Här ligger idag
Kulturmagasinet och det planeras för en teater,
konsthall, shoppingcenter, hotell, kasino och/eller
ett nöjespalats. Här påbörjas anläggandet av en
stadspark som kopplar ihop Tivoliparken med
Selångersån.

Öster om detta byggs fem södervända bostadskvarter.
Mitt i området byggs en stadsdelspark.
I kvarteren mot norr inrymmer handel i gatuplan.
En förskola för 4 avdelningar kan anläggas på det
3:e bostadskvarterets södra del.
Första delen av kajstråket anläggs, som en
förlängning av Selångersåns grönstråk, med
båthamn, promendastråk mm.
Befintligt vägnät utnyttjas. Det pågående
teaterprojektet kan eventuellt påverka E4:ans
läge över Selångersån. Detta påverkar inte Norra
Kajens förslag i sitt innehåll utan planen kommer
att anpassa sig till de förändringar som kan bli
aktuella, främst vad det gäller väganslutningar,
gång- och cykelleder och den nya Tivoliparkens
utformning.
Etapp 1 - alternativ 1B
I detta alternativ ligger Bejersfastigheten kvar
i sitt nuvarande läge. Stadsparken, konsthall,
shoppingcenter, hotell, casino och/eller ett
nöjespalats genomföres först efter det att
Bejersfastigheten är tillgänglig. Etappen genomföres
i övrigt som alternativ 1A.

6. UTBYGGNADSORDNING
ETAPP 2
Expansionen fortsätter öster ut med fyra
bostadskvarter och ett torg. Kvartersstrukturen
och kajstråket är samma som i etapp 1.

Mot Lagergatan skapas möjlighet för kommersiella
lokaler. På ett av kvarteren anläggs ett torg – en
plats för sociala möten och handel.
Alla kvarteren ligger fortfarande söder om planerade
huvudgata.
Den södra delen av huvudgatan-allén byggs
samtidigt med kvarteren.

Sundsvallsfjärden

2

Norra Kajen - plan etapp 2

ETAPP 3
Högbron är nu byggd över Sundsvallsfjärden.

Större delen av huvudgatan anläggs med
cirkulationsplats och kopplingar till befintlig E4.
Trafik och väganslutningar anläggs i väster.
Skönsbergvägen/Bjälkvägen ansluts till Skönsbergs
trafikplats via del av befintlig E4 för att kunna ta
emot trafik till Sundsvalls västra centrumdelar.
Trafiken till centrala Sundsvall flyttas till den nya
huvudallén.
Väganslutningar är schematiskt illustrerade.

Sundsvallsfjärden

3

Nr:314010900

Norra Kajen - plan etapp 3
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6. UTBYGGNADSORDNING
ETAPP 4
I väster och norr om huvudgatan anläggs
tre kvarter med bostäder/verksamheter och
kommersiella lokaler i gatuplan mot söder. Entré
och personalutrymmen för Tivoliverket inryms
här.

Etappen innehåller också fortsättningen av den
stadspark, som binder samman Selångersåns
mynning med Haga och befintliga grönområden
upp mot Norra Berget

Sundsvallsfjärden

4

Norra delen av stadsdelsparken anläggs. En ljus och
bred undergång anläggs under Skönsbergsvägen
från parken och möjliggör ett trafikseparerat stråk
för gående och cyklister.

Norra Kajen - plan etapp 4

ETAPP 5
Utbyggnadsordningen fortsätter åt öster med fyra
kvarter.

Sundsvallsfjärden

5

Nr:314010900

Norra Kajen - plan etapp 5
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6. UTBYGGNADSORDNING
ETAPP 6-8
Framtida markanvändning och trafikföring fastställs
längre fram när förutsättningarna är klarlagda

8

6
7
7
Sundsvallsfjärden

Förslag
Norr om huvudgata
Huvudgatan byggs färdigt åt öster. Därefter
färdigställs ytterligare bostads/verksamhetskvarter
norr om huvudgatan.

6-8

Norra Kajen - plan etapp 6, 7 och 8

En park anläggs i nordost. I parken placeras
bostäder/verksamheter. Angöring sker både från
norr och söder. Denna park används som område
för LOD-anläggningar.
Söder om huvudgata
Expansionen fullföljs även österut, söder
om huvudgatan, fram till högbron över
Sundsvallsfjärden.

I sydost anläggs en stadspark, med plats för bland
annat en LOD-anläggning och snöupplag.

Nr:314010900

Längst ned i sydöstra hörnet föreslås ett kallbadhus.
Det allmänna kajstråket slutförs och kopplas
samman med stadsparken.
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Värderos hållbarhet

8. KONSEKVENSER

7. MILJÖBEDÖMNING OCH MILJÖROS
Målet är att skapa en attraktiv, hållbar stadsdel,
ur ekologisk, ekonomisk och social synvinkel.
Stadsdelen kommer innehålla cirka 2500 lägenheter
och kommersiella lokaler. Norra Kajen är framtidens
stadsplanering redan nu, en levande och miljövänlig
stadsdel med plats för alla.
Område:
Se vidare miljökonsekvensbeskrivning
för Norra

Miljörosen visar att planförslaget är hållbart i alla
aspekter och har hög miljöanpassning i mer än
hälften av kriterierna. För fortsatt planering bör
särskild vikt läggas på att stärka de lägsta värdena
som omfattar bygg- och samhällsekonomi, hälsa,
samt risk och säkerhet samtidigt som de övriga
höga nivåerna bör säkerställas.

Kajen. Miljöpåverkan som planens genomförande
Datum: i en miljöros enligt
innebär har sammanfattats
Sundsvalls kommuns principer.

Bygg och samhällsekonomi hamnar inom normnivån
då utbyggnaden bla annat kräver en del större
investeringar: omläggning av väg, upprustning
av kaj samt marksanering, mm.

I omställningen till den nya gröna ekonomin skulle Här redovisas planens konsekvenser för trygghet
Norra Kajen kunna bli ett fönster och marknadsplats och tillgänglighet på Norra Kajen. Som tidigare
mot omvärlden, vilket skulle vara mycket positivt nämnts är utformningen av den yttre miljön av
största vikt för att de boende ska känna sig
ur samhällsekonomisk synvinkel.
hög miljöanpassning
godförmiljöanpassning
Stadsdelen kan innebära ett tillskott
näringslivet trygga. Planeringen av området ska ske med
funktionshindrade, äldre och barn som norm.
och Sundsvalls varumärke genom
normstudiebesök
nivå
publicitet och möjlighet till demostration
verifiering Följande punkter i planeringen av området påverkar
dåligoch
miljöanpassning
trygghetsaspekten och tillgängligheten i positiv
av produkter, tjänster och systemlösningar.
bemärkelse:

- Zonindelningen av det offentliga rummet skapar
platser för möten och ökar tryggheten.
- Strategiskt placerade stråk och platser utformade
för alla åldrar, samlar de boende vilket ökar
tryggheten.

Möjlighet till framtida utveckling
Mångsidighet

Närhet och tillgänglighet

Attraktivitet

- Genomgående gator ger både god tillgänglighet
och överblickbarhet.

Bygg- och samhällsekonomi

Inflytande och delaktighet

- De flesta gator har en lutning på max 5% vilket ger
en god tillgänglighet för gående och cyklister.
- Tillgängligheten och kopplingen ökar mellan
kajområdet och stadsdelarna Haga och
Skönsberg.

Förtätning

Lokala Kretsloppslösningar

- En medveten och differentierad belysning
ger tryggare platser och goda förutsättningar
för utevistelse även under den mörka tiden på
dygnet.

Trafik och kommunikationer

Värderos hållbarhet

- Låga planteringar ger god överblick vilket ökar
tryggheten.

Skola och barnomsorg,
barnvänlighet

Grönska och natur
Risk och säkerhet

I övrigt se vidare miljökonsekvensbeskrivning.

Hälsa
Trygghet

hög miljöanpassning
god miljöanpassning
norm nivå
dålig miljöanpassning

Område:

Nr:314010900

Datum:

Bedömning
Möjlighet till framtida utveckling
4
Fördjupad översiktsplan
Norra Kajen
- Antagandehandling 30 november 2009
Närhet
ochSundsvall
tillgänglighet
3
Möjlighet till framtida utveckling

Kommentar
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9. FÖRUTSÄTTNINGAR NULÄGE
Stadsanalys
NORRA
STADSBERGET

SKÖNSBERG

HAGA

Stadsbild
Sundsvalls stenstad är en strikt rutnätsstad med
rötter i renässansen. Kvarteren är stora och
rektangulära. Mellan kvarteren ligger öppna platser
och esplanader.

TIVOLIPARKEN
E4

NORRMALM

NORRA KAJEN

CISTERNER

HEFFNERS INDUSTRIOMRÅDE

Stadsbilden kring planområdet karaktäriseras av
närheten till kulturmiljön i stenstaden i väster. I norr
ligger till största delen villor och flerfamiljshus. I öster
ligger små och större industrier längs stranden.

STORA
TORGET

Planområdet har ett gynnsamt söderläge och en
bra kontakt med havet.

SUNDSVALLSFJÄRDEN

200 m

Stadsanalys - plan - tema planavdelning
FÖRKLARINGAR

Husen är 3-4 våningar (motsvarar idag 4-6
våningar) med mycket horisontalitet. Fasaderna
har stora kulör- och materialkontraster med målade
fasaddekorationer och en rik takarkitektur.
Materialet består till största delen av puts, tegel eller
natursten. På håll upplevs staden som sammanhållen
och tydlig mot omgivande dalgång.

Högbro

STENSTADEN

Topografi
Marken är relativt plan i södra delen mellan vattnet
och Heffnersvägen. Plushöjderna ligger till största
delen mellan +1 till +3 meter med högsta punkten
i nordost på +15. En högre slänt skiljer E4 från
Heffnersvägen.

Entré - viktigt gång- och
cykelstråk in i området

Utblick - viktig utblick även
från Haga i norr

Landmärke - viktigt för
orienterbarheten och stadens
karaktär

Länk - viktiga kopplingar till
stadens olika delar

Barriär - barriär svår att korsa,
bra kommunikation
Grönområde - värdefullt
rekreationsområde (enl ÖP)

Nr:314010900

Entré - bilentré

Målpunkt - viktiga att koppla
till området
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9. FÖRUTSÄTTNINGAR NULÄGE
PLANOMRÅDET
Området ligger vid norra stranden av
Sundsvallsfjärden och begränsas av nuvarande
E4 i norr, Selångersån i väster och framtida högbron
för ny E4 i öster. Marken är cirka 41,5 hektar.
Planområdet ligger alldeles intill Selångersåns
utlopp, i direkt anslutning till Sundsvalls centrum,
den såkallade stenstaden.
MARKANVÄNDNING
Norra Kajen domineras idag av hamnmagasin och
andra storskaliga byggnader som rymmer industri-,
lager- och kontorsverksamhet. Byggnaderna är i
varierande skick.

I den nordvästra delen ligger Tivoliverkets
rötgaskammare som är den synliga delen av en
större reningsanläggning som ligger insprängd i
berget.
MARKÄGARE
Norra kajen Exploatering AB äger de flesta
fastigheterna och största delen av marken inom
planområdet. Dessa fastigheter ska inregleras i
Skönsberg 1:4.

till kommunen och resterande två tredjedelar är
omflyttning inom kommunen.

Norrmalm 4:1, Haga 2:1 (gatumark) samt Skönsberg
1:1, 1:35 (gatumark) och 1:2 ägs av Sundsvalls
kommun.

För Sundsvalls tätort (kommundel) beräknas en
ökning med 1424 personer (2008-2013). Prognosen
bygger på antaganden om inflyttning som beräknas
utifrån pågående och planerad byggnation.

BEFOLKNING
Det finns idag inga boende i området. Utifrån den
befolkningsprognos som gjorts för Sundsvalls
kommun 2008-2014 och den framskrivning av
befolkningen som gjorts för Norra Kajen görs
bedömningen att det blir svårt att få till stånd en
inflyttning till Norra kajen med 350-400 personer
per år. Den totala folkökningen för Sundsvalls
kommun har de senaste åren varit som högst
472 personer.

En viktig fråga för utvecklingen av Norra kajen är
att Sundsvall ökar sin inflyttning och minskar den
lokala nettoflyttningen. De som flyttar i åldern 2034 år flyttar huvudsakligen till Stockholm, Malmö
och Göteborg. Sannolikt för annat arbete eller
studier.

KULTURHISTORISK MILJÖ
Det finns inte någon värdering gjord av bruksvärdet
eller det kulturhistoriska värdet av Norra Kajens
byggnader.

Byggnader na har inte något uppenbart
kulturhistoriskt värde. Se vidare kulturhistorisk
utredning.

ARBETSPLATSER, HANDEL OCH SERVICE
Kommersiell och social service finns i stadens
centrum och i Skönsberg. Närmaste skola och
barnomsorg finns i Skönsberg och Haga. Friskolor
finns i Hagaområdet.

Enligt regel kan sägas att av inflyttningen i ett
nybyggt område består en tredjedel av inflyttare

Foto: A-K Åström - Selångersån

Foto: Å Alidasdotter - Norra Stadsberget

Nr:314010900

Foto: A-B Nilsson - Kulturmagasinet

Fastigheter i annan ägo (jan 2009) eller som
tomträtt är Norrmalm 4:2 (Beijer Byggmaterial
AB), Rorgängaren 4 (Sundsvall Vatten AB) i västra
delen av området. Lagret 1 (Guld Carlsén AB),
Lagret 3 (Norra brofästet i Sundsvall AB), Lagret 4,
Skönsberg 1:7, 1:73, 1:8 (Norrvidden Norrbotten
AB) och Lagret 5 (Otofol Invest AB) i östra delen
av området.
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Foto: Å Grip - Stora Torget

9. FÖRUTSÄTTNINGAR NULÄGE
TEKNISK FÖRSÖRJNING OCH TEKNISKA
UTREDNINGAR
Se vidare miljökonsekvensbeskrivningen.
Energikällor
Fjärrvärme produceras idag vid 8 anläggningar i
Sundsvalls tätort. Fjärrvärme finns delvis utbyggt
inom västra och norra delen av planområdet.
Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsledningar finns utbyggt inom
området och kapacitet för ny exploatering är under
utredning.
Avfall
Avfallsplan för Sundsvalls kommun antogs av
kommunfullmäktige år 2007. I planen redovisas
bland annat åtgärder för att öka återvinningen och
minska mängden farligt avfall, matavfall och övrigt
avfall i våra sopkärl.
IT-infrastruktur
Inom Sundsvalls centralort är IT-infrastrukturen
sedan länge väl utbyggd med goda möjligheter
till bra datakommunikation.

Ras och skredrisk
Norra kajen består till stora delar av ett markområde
som är utfyllt i Sundsvallsfjärden. Utfyllnad har utförts i
etapper under 175 års tid. Strandlinjen har varierande
utförande och består av en sprängstensbank eller
olika typer av kajkonstruktioner.

Utförda geotekniska undersökningar visar att
jordlagerföljden varierar inom området. Lerans
mäktighet ökar österut. På land består jorden överst
av fyllning av varierande innehåll och djup.
Enligt utförd stabilitetsberäkning är stabilitetsförhållandena utifrån rådande förhållanden inte
acceptabla i delar av området.
Innan anläggningsarbeten påbörjas ska
kompletterande utredning av befintliga och
planerade kajers stabilitet utföras. Utfyllnader i vatten
måste föregås av kompletterande geotekniska
undersökningar. Många byggnader kommer att
behövas pålas.
Energiförsörjning via Tivoliverket
Tivoliverket är en reningsanläggning som ligger i
områdets nordvästra del. Anläggningen ligger till
största del insprängd under mark.

HAGA

Rötkammrarna ligger synligt och på sikt planeras
dessa att tas bort.
KLIMAT- OCH SÅRBARHETSUTREDNING
Förändrade havsnivåer
Havet stiger på grund av att det expanderar när
det blir varmare. I Östersjön beräknas denna
höjning bli 30-80 cm fram till 2100, enligt Klimatoch sårbarhetsutredningen. Under de senaste
decennierna har världshaven stigit med ca 3 mm
per år. Landhöjningen i Sundsvall är ca 7-8 mm
per år.

Avsmältningen av de stora landisarna på Grönland
och Antarktis kan också påverka havsnivåerna.
Frågan om hur de stora landisarna påverkas av
ett varmare klimat är komplicerad, då det finns
stora mängder landis. Om exempelvis 10 % av
Grönlandsisens is skulle smälta eller glida ut i havet
så stiger havets nivå med 70 cm. Mängderna landis
i Antarktis är ännu större men avsmältningen av
dessa stora landisar anses vara tröga förlopp som
reagerar långsamt. En intensiv forskning pågår.
När det gäller havets nivåförändringar anser många
idag att Hollands forskare (Delta Commission)
är de som är mest uppdaterade i världen. Enligt

E4
NORRA KAJEN

SUNDSVALLSFJÄRDEN

Nr:314010900

Principsektion dubbelhöjdskala - tema

Fördjupad översiktsplan Norra Kajen Sundsvall - Antagandehandling 30 november 2009

26

Hollands forskare kan havsnivån i Sundsvall bli
oförändrad eller stiga upp till drygt en halv meter
fram till 2100, med vår landhöjning inräknad. Fram
till 2200 beräknas dock ytterligare höjningar, upp
till drygt 2 meter.
I planeringen för detaljplan 1 är utgångspunkten
minst 0,5 meter över dagens högvattennivå för
att ha marginal. Inom området räknas infartsallén
samt elektriska ställverk som samhällsviktiga
och kommer eventuellt ha ytterligare marginal.
Dessa nivåer fastställs efter det att förslag till
kommunövergripande riktlinjer för planering vid
havet har tagits fram inom ramen för projektet
”Klimatanpassa Sundsvall”.
Se vidare miljökonsekvensbeskrivningen.
HÄLSA
Det finns forskning (Hälsokonsekvensbedömning i
Fysisk planering, Östersund) som visar ett samband
mellan den fysiska planeringen och välbefinnande
och trygghet. Bra för människors hälsa är bland
annat:
- närhet till natur/grönområden
- utsikt mot grönska
- utformningen och innehållet i det offentliga
rummet

9. FÖRUTSÄTTNINGAR NULÄGE
Grönområde , cykelstråk och kommunikationer
Tivoliparken
Parken tillhör de äldsta i staden. Tivoliparken är
viktig för rekreation, stadens grönstruktur och
landskapsbilden. En gångväg mellan Haga mot
centrum går genom parken.

NORRA
STADSBERGET

SKÖNSBERG

HAGA

Norra Stadsberget
Norra stadsberget tillhör de områden i centrala
Sundsvall som har de största natur- och
rekreationsvärdena. Området är också intressant ur
kulturmiljösynpunkt och är dessutom ett välbesökt
turistmål. E4 ligger som en barriär mellan Norra
Kajen och det grönområdet som leder upp mot
Norra Berget.

TIVOLIPARKEN

NORRMALM
E4

X

NORRA KAJEN

Selångersån
Selångersån (riksintresse) är ett viktigt grönstråk
genom Sundsvall och mynnar vid planområdets
sydvästra del.

HEFFNERS INDUSTRIOMRÅDE

SELÅNGERSÅN

Högbro

STENSTADEN

SUNDSVALLSFJÄRDEN

200 m

Länkar och stråk
Den föreslagna utvecklingen av Norra Kajen medför
nya behov att ta sig mellan Hagaområdet och
Norra Kajen. Nedanför Skandia/IF-huset finns en
befintlig gångtunnel under E4 som inte uppfyller
dagens krav på bl a trygghet. Längs kajkanten
och längs Heffnersvägen i områdets norra del går
gång- och cykelvägar som ger en koppling mellan
centrum och stadsdelarna öster om området. Det
befintliga stråket längs kajen är smalt och delar är
avstängda under vinterhalvåret.

Grönområden, cykelstråk och kommunikationer - plan - tema planavdelning
FÖRKLARINGAR

Grönområde/Grönstråk

Kollektivtrafik
Området saknar idag kollektivtrafikförsörjning.

Centrum - Stora torget
Huvudgata
Högbro
Stadslinje buss
Förortslinje buss

Trafik, vägar och gator
Planområdet trafikförsörjs norrifrån via Heffnersvägen
och Lagergatan med koppling till stadsdelar i öster
resp. väster och till E4 och Norrmalmsgatan. Från
söder kan området nås med båt.

50+50% nedminskad A3 nu
Cykelstråk resp cykelväg
Gångstråk

Nr:314010900

Gångtunnel resp. gångbro
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Illustrationsplan
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Norra Kajen - illustrationsplan efter 2016 när nya högbron över Sundsvallsfjärden står klar - White Arkitekter
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Illustrationsplan
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Norra Kajen - illustrationsplan lång sikt - White Arkitekter
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10. GESTALTNINGSPROGRAM
Sektion och illustrationsplan detalj - huvudgata och lokalgata

2 1.5 meter

Asfalt
Gatuträd - Planteringar
Betongplattor
Kantstöd och friser av granit

Fördröjning av dagvatten
Plantering
Kantstöd och friser av granit
Betongplattor
Asfalt
Gatuträd
Lokalgata - sektion och plan - White Arkitekter
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Huvudgata- sektion och plan - White Arkitekter
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Sektion och illustrationsplan detalj - lokalgata och kajstråk

min 9 m

Det gröna stråket längs Selångersån får en
fortsättning längs hela kajen. Besökaren rör sig
längs kajen, genom parkrum och via broar inne
i bebyggelsen. Stråket löper österut mot den
föreslagna stadsparken.

4-42 meter

Kaj

Bro

Båthamn

Kajstråk - plattbelagd, friser/kantstöd
av granit. Ett sammanhängande golv

Kajstråket utformas med ett flertal platser och
solhörnor med bra lokalklimat där människor vill
vistas.

gata

Angörings-

Gångbana - plattbelagd, friser/kantstöd av granit
Lokalgata - asfalt alternativt plattbelagd, friser/kantstöd av granit
Cykelbana - plattbelagd, friser/kantstöd av granit
Gångbana - plattbelagd, friser/kantstöd av granit

Norra Kajen har en unik möjlighet att utnyttja
vattnet som en stor kvalitet för de boende och för
allmänheten. Ett yttre kajstråk med havskontakt
anläggs vid kajen.

Kajstråk

Lokalgata

Kajstråk

Nr:314010900

Sektion, plan - lokalgata och kajstråk - White Arkitekter
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Planeringen och genomförandet av
Norra Kajen sträcker sig över en längre tid.
Gestaltningsprogrammet ska säkerställa en hög
kvalitet på byggnader, offentliga rum och gårdar.
Ett detaljerat kvalitetsprogram ska tas fram för hela
området i detaljplaneskedet. Detta är av stor vikt
för att hålla samman det offentliga rummet genom
hela stadsdelen och i alla etapper.
STADSDELENS KARAKTÄR
Förebilden för stadsdelens planstruktur är Sundsvalls
stenstad med raka kvarter och ett nätverk av gator
och platser. Stadsdelens karaktär är tät och grön
med en bebyggelse på 2-6 våningar. Kvarteren är
70 x 70 meter.

Den nya stadsdelen bygger på en överordnad
planering av stråk för gång och cykel, grönstruktur,
och platser att mötas. I de offentliga rummen, mellan
husen, ska möjligheten finnas till ett rikt socialt liv.
Rörelsemönstren präglas av koncentrerade flöden
via strategiska målpunkter som allén, kaj, parker
och kaféer.

ARKITEKTUR
Bebyggelse
Bebyggelsen på Norra Kajen integrerar boendet
med vattnet. Kvarteren och planens struktur bär
tydliga spår av Sundsvalls historia.

I en strikt historisk rutnätsstad med rötter från
renässansen läggs grunden för en spännande och
varierad bebyggelse.
Arkitekturen bygger på en modern, framtida och
variationsrik arkitektur.
Bebyggelsen möter Sundsvallsfjärden med en
samanhållen vattenfront. Punkthusen i den östra
sluttningen sticker upp som landmärken vid
högbrons landfäste.
Så många som möjligt ska ha vattenkontakt med
utsikt över fjärden.
Stora fönster skapar utblickar.
Rymliga balkonger och terrasser ger lugna
södervända oaser för de boende.
Ledordet är en knallgrön stadsdel vilket tydliggörs
även i arkitekturen med gröna tak och fasader.
Norra Kajen blir en plats med unik arkitektur, försörjd
av miljövändlig energi och framför allt ett område
där människor trivs och känner sig stolta.

Referensbild - sluttningen mot norr

Referensbild - bebyggelse vid vatten

Mindre platsbildningar mellan bebyggelsen
föreslås. Platserna görs tydliga med en
avvikande markbeläggning, förslagsvis natursten
och betongplattor. Här placeras sittmurar,
perennplanteringar och större karaktärsfulla
solitärträd. Som perenner föreslås tåliga sorter
som näva och daggkåpa. Solitärträd kan vara
större blommande träd.
Alla plaster får sin egen karaktär men inordnar
sig samtidigt i en överordnad och sammanhållen
gestaltning av utemiljön.
Ett möbleringsprogram skapar enhetliga uteplatser
för caféer, lekplatser och restauranger.
STADSPARKER
Stadsdelen inramas av två stadsparker en i
väster respektive en i öster. Mellan dessa löper
huvudgatan, allén, med sitt gröna gaturum.
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Stadspark i väster
Stadsparken bildar en grön entré samtidigt som
den bildar en länk mellan staden och Norra
Kajen och mellan Norra Stadsberget och
Sundsvallsfjärden.

Som en fortsättning på naturen är stadsparken
naturlik i norr för att sedan successivt övergå till
en modern stadspark mot Selångersån med ädla
lövträd, marktäckare, perenner och öppna gräsrum
med vårlökar.
I parken planeras en konsthall och den södra delen
av parken används som utställningsrum med himlen
som tak. Rummen avgränsas av träd som gläntor
i skogen och med strikt klippta häckar.
Podier för utställningen placeras i parken och dessa
kan samtidigt användas som sittplatser. I parken
finns också café, uteservering och restaurang.
Viktiga gång- och cykelstråk korsar parken.
Gångpassager över gator markeras med avvikande
plattbeläggning i vissa fall upphöjda från gatan för
att ytterligare minska bilarnas hastighet.

Referensbild - gröna parker för avkoppling

Referensbild - kajstråk

Nr:314010900

Ett offentligt rum för liv och rörelse dygnets alla timmar
skapar en stad istället för ett bostadsområde.

TORG OCH PLATSER
Ett nät av offentliga platser planeras på Norra Kajen.
Längs allén ligger till exempel lokaler med kiosk,
kvartersbutik, frisör och blomsterhandel.
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Stadspark i öster
Stadsparken är en aktivitetspark för alla åldrar
– ung som gammal. Här anläggs en skatepark,
cykelbana, klätterlek, skatepark och en stor scen.
Möblerna i parken är fantasifulla, robusta som en
del av helhetsmiljön.

På kvällen lyses platsen upp av effektbelysning
på bropelarna. Mot vattnet byggs en ekologisk
vasspark med spänger, sittplatser och bryggor.
Söder om parken ligger kallbadhuset.
STADSDELSPARKER
Stadsdelspark i norr
Den gröna parken runt Villa Marieberg förlängs
ned mot kajen i en stadsdelspark med
gångstråk, kvarterslek, sittplatser och rum för
avkoppling. Gångstråket leder vidare norrut
under Skönsbergsvägen och kopplar Haga till
Sundsvallsfjärden.

Gångtunneln ska vara bred, ljus och kännas trygg.
För att klara en lutning på 5 % slingrar sig gångvägen
i en serpentinform norr om Skönsbergsvägen.

Marktäckare och gräs skapar ett grönt och frodigt
golv. Parken blir ett viktigt blickfång för de boende
i omgivande bebyggelse.
Stadsdelspark i söder
Intill kajen anläggs en aktivitetspark för hela staden.
Här finns rum för bollspel, frisbee, picknick och
evenemang. Stora träd och lägre sittmurar skapar
en tydlig rumslighet i norr mot huvudgatan.

Ett öppet grönt golv av marktäckare och gräs
skjuter ut över vattnet. Parken bildar ett blickfång
för de gående längs kajen. Trappor och gradänger
möjliggör vattenkontakt och sittplatser i bästa
solläge.
Torg
Torget vid allén är ett mindre stadstorg. En
öppning mellan husen. Marken är hårdgjord med
naturstensplattor och betong. En rektangulär
damm i marknivå kantas av ett skuggande trädtak.
Under träden placeras långa bänkar. Torget leder
besökaren vidare ned mot kajstråket.

Kvartersleken innehåller en fantasifull lekmiljö för
barn och ungdomar. Större träd planteras i grupper.

Referensbild - naturstensbeläggning på torg

Höjdskillnader tas upp av stiliserade slänter och
gräsgradänger. Markparkeringar är gröna och
kantas av träd och strikta häckar. Delar av parken
ligger på bjälklag.
UTEMILJÖ
Offentlig utsmyckning
Konst i det offentliga rummet föreslås vara en del
av helhetsmiljön. Konsten integreras i utemiljön
som lekskulpturer, dagvattenanläggningar,
markbeläggning, belysning, dammar, kanaler, möbler
eller med växter och tillfälliga installationer.
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Växtmaterial

Allt växtmaterial ska vara noga utvalt och varierat.
En variation från gräs, perenner, lägre buskar och
klippta häckar till karaktärsskapande träd används.
Växterna ska även fungera över hela året med
tanke på blomningstider och höstfärger.
Träd placeras fritt i dungar snarare än i raka rader.
Byggnaderna är strikt placerade och som kontrast
till detta placeras träden på ett mer naturlikt sätt.
Valet av träd i de norra delarna av stadsdelen ska
vara så likt den naturliga vegetationen som möjligt.
Söderut används ädlare och mer karaktärsfulla
träd för att få en stadsmässighet.
I trafikmiljöerna planteras marktäckande örter,
perenner och gräs för att undvika hårdgjorda ytor
med ogräs och en hög skötselintensitet.

Utrustning och markmaterial
För att skapa en sammanhållen utemiljö över
alla byggetapper tas ett kvalitetsprogram fram i
detaljplaneskedet. Utrustning och markmaterial
samordnas över hela området.

Referensbild - konst integreras med lek

Nr:314010900

Referensbild - lek med koppling till platsen

Kontorspark
Parken ligger som en grön matta runt kontorshusen
norr om den östra stadsparken. Karaktären är hus
i naturpark. Höga smala träd som tallar och björk
accentuerar byggnaderna. Marken består av ett
fältskikt av lägre marktäckare.
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Referensbild - Stadspark på vintern/sommar

10. GESTALTNINGSPROGRAM
BYGGNADERS PLACERING
Byggnaderna möter gaturummet med både grönoch hårdgjord förgårdsmark.

Med förgårdsmark bildas halvprivata zoner vid
flerbostadshusen. Privata zoner skapas vid den
lägre bebyggelsen.
Dessa zoner är av stor vikt för de boende. Här finns
platser att mötas på vilket ger liv till gatan.
Byggnader vid kajen
Vid den lägre bebyggelsen kan en privat zon
utformas med uteplatser, orangerier eller små
trädgårdar. En zon med odling och samvaro nära
vattnet.

Vid flerbostadshusen på kajen skapas smalare
halvprivata zoner. Dessa kan vara både gröna
eller hårdgjorda och med plats för entrébänkar
och mindre cykelparkeringar.
De boende vid kajen har nära till både havet och
en egen båtplats.
Gröna gårdar och lek
Alla byggnaderna har genomgående entréer till
gröna gårdar. Vid entréerna placeras entrébänkar

Inne på gårdarna finns plats för småbarnslek
med lekhus, sandlåda och mindre gungdjur eller
lekskulptur. Här finns också plats för en gemensam
uteplats, julgransfot och odlingslådor för grönsaker
och bärbuskar.
Privata uteplatser placeras alltid mot gårdssidan
för att inte störa eller störas av gaturummet.
Uteplatserna är smala för att inte dominera den
gemensamma gården och avgränsas på ett
enhetligt sätt med häckar eller murar.
Klippta häckar avskärmar gårdarna från gatumiljön
men är lagom höga att kika över. För att skapa bra
förutsättningar för gröna gårdar måste jorddjupet
ovan skyddsbetong på bjälklaget vara minst 100
cm.
BEBYGGELSETYPER
Stadsdelen innehåller bostäder i lamellhus,
punkthus och lägre bebyggelse som till exempel
stadsradhus.

Övrig bebyggelse som föreslås är konsthall, hotell,
förskola, kasino, nöjes- och affärslokaler, kallbadhus,

Referensbild - Förskola mitt i området

kontorsbyggnader och komplementbyggnader. En
del av bostadshusen får en förhöjd sockel mot
trottoaren för att minska insynen i lägenheterna.
Alla lägenheter är genomgående med ljusa och luftiga
boendemiljöer och en tyst eller ljuddämpad sida
mot gården. Dessutom behöver räddningsfordon
inte ta sig in på gårdar - alla byggnader ska nås
med stege respektive stegbil från gatan.
De boende på entréplanet får möjlighet till en egen
uteplats in mot gården. En varierad bebyggelse
gör att stadsdelen känns småskalig. Fasader med
variation i material och färg ger rytm och en tydlig
stadskaraktär.
Förskola
Förskolan placeras i de södra delarna av området.
Utemiljön ska ges en omsorgsfull gestaltning för
lek och pedagogisk verksamhet.
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Affärer och lokaler
Affärer och lokaler placeras längs huvudgatan.
Här passerar boende och besökare naturligt till
och från stadsdelen.

Lokalerna föreslås få en högre takhöjd. Fasaderna
är uppglasade i bottenvåningen med stora fönster
som ger ljus åt den offentliga miljön. Varutransporter
sker med tidsbestämd angöring.
TERRÄNGANPASSNING
Markhöjder på huvudgatan anläggs så att en
naturlig avrinning fås mot dagvattendammarna.
Höjdskillnaden mellan huvudgatan och
Skönsbergvägen/Bjälkvägen tas upp i
bebyggelsen.

Nivåskillnader mellan gata och kvartersmark tas
upp med en sittvänlig stödmur. Slänter mot gata
eller mellan tomter får inte förekomma.

Förskolan är i 1-2 våningar med kringgärdad gård.
Varutransporter och angöring sker på lokalgatan
längs gång- och cykelstråket.
För personalen finns kantstensparkering längs
lokalgatan.

Referensbild - Aktiviteter för alla åldrar
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Referensbild - Gröna gårdar, privat uteplats

och mindre cykelparkeringar. Cykelrum finns i alla
flerbostadshus.
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10. GESTALTNINGSPROGRAM
DAGVATTEN
Allt dagvatten tas om hand lokalt på ett
funktionellt, estetiskt och pedagogiskt sätt.
Dagvattenhanteringen ska ingå som en del av
helhetsgestaltningen i utemiljön.Vatten från gator,
parkeringsfickor och trottoarer tas om hand i
gatuträdens växtbäddar så långt det är möjligt.
Träd och växter ska vara salttåliga för att klara av
gatumiljön. Brunnar på parkeringsytor och gator
ska ha oljeavskiljare. Vinteraspekter ska beaktas
ur en teknisk synvinkel.
Damm
Större dagvattendammar placeras i parkerna.
Dammar ska ha en medveten gestaltning som
passar stadsmiljön och som tål att nivån fluktuerar.
Längs kanterna planteras vattenväxter som renar
vattnet. I sluttningar används långsmala dammar till
fördröjning av vattnet på de olika marknivåerna.

Dammar och kanaler utformas med hänsyn till
barnens säkerhet
Kanal
Längs allén föreslås en öppen dagvattenkanal.
Kanalen utformas i en strikt och rak form som
följer hela gatan. Dämmen i kanalen syresätter
vattnet samtidigt som de är ett positivt inslag i
gaturummet. Även här planteras växter.

Stadsträd tar hand om dagvatten
Dagvatten förs i en ränna ned till brunnar placerade vid varje trädgrop. Vattenrännan är i dett fall lagd som lågpunktslinje med skålade betongplattor.
Brunnarna är luftbrunnar och förser träden med såväl vatten som luft. Bild och text från ”Handbok - Växtbäddar för stadsträd i Stockholm”

Rännor
Från torg och gårdar leds dagvattnet i rännor vidare
till parkerna och till Sundsvallsfjärden. De flesta
gårdar ligger på bjälklag. Rännorna anpassas till
mönsterläggningen.

Referensbild - dagvattenkanaler

Referensbild - dagvatten blir en kvalité på platser och torg.
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Vass
I den östra stadsparken anläggs en vasspark för
rening av dagvatten. Vattnet leds dit i omväxlande
öppna och slutna system.
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10. GESTALTNINGSPROGRAM
Sektioner och planer
A

D

B

C

B

C

D

E
A

Hänvisning sektioner

Bjälkvägen
Bjälkvägen
Bostadsgård

Bostadsgård
Garage

B-B

Garage

C-C
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Exempel på utformning - Sektioner B-B, C-C - White Arkitekter
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10. GESTALTNINGSPROGRAM
Sektioner och planer
A

D
E
A

Hänvisning sektioner

D-D

Bostadsgård

Lokalgata

Båthamn
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Exempel på utformning - Sektion D-D - White Arkitekter
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D

B

C

B

C

10. GESTALTNINGSPROGRAM
Sektioner och planer

Lokalgata

Lokalgata

Lokalgata

Konnektionslinje

Huvudgata - allé - cykelbana

Huvudgata - allé - bussfil

Planteringar och dagvattenkanal

Huvudgata - allé - enkelriktatkörfält

Huvudgata - allé - gångbana

Lokalgata - angöring

Bjälkvägen

Bostadsgård

Lokalgata

E - illustrationsplan

Högbro
Skönsbergsvägen
Bjälkvägen

A-A sektion norr

Bostadsgård
Garage

Huvudgata - Allé
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Exempel på utformning - Sektion A-A norr - samt E plan - White Arkitekter
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Garage

10. GESTALTNINGSPROGRAM
Sektioner och planer

Lokalgata

Lokalgata

Angöringsgata

Lokalgata

Garageramp

Lokalgata

Brygga

Cykelbana

Båthamn
Lokalgata

Huvudgata - allé - cykelbana

Konnektionslinje

Sundsvallsfjärden
Huvudgata - allé - bussfil

Planteringar och dagvattenkanal

Huvudgata - allé - enkelriktatkörfält

Huvudgata - allé - gångbana

Bostadsgård

Angöringsgata

E illustrationsplan
A-A sektion söder
Högbro

Garage

Huvudgata - Allé

Garage

Lokalgata - Gång- och cykelstråk

Kajstråk
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Exempel på utformning - Sektion A-A söder - samt E plan - White Arkitekter
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11. GENOMFÖRANDE

12. LÄNSSTYRELSENS YTTRANDE

EXPLOATERINGSGRAD

Utställning av förslag till fördjupad översiktsplan för Norra
Kajen, SundsvalIs kommun

BTA byggnader
240 800

Typ av bebyggelse
Bostäder

Verksamheter i bostadskvarter

BTA parkering
47 800

12 900

mot huvudgatan-Allén
Kontor i kontorsparken

29 400

Konsthall

2 150

Kasino

4 500

Hotell

13 300

Kallbadhus

8 800

3 500

3 500

Summa:

303 050

60 100

Summa: 366 650 kvm BTA
TOTAL MARKYTA
Planeringsområdets totala markyta är ca 415 000 kvm.

LÄGENHETSFÖRDELNING
Exempel på lägenhetsfödelning inom nya
bostadsområden.
Lägenhets storlek
1:or

Fördelning i %
3

2:or

20

3:or

50

4:or

20

5:or

7

YTTRANDE
Länsstyrelsen ser en viss problematik i att fördjupningen inte ger en tydlig lösning på trafikfrågorna. Osäkerheten
gällande denna fråga påverkar även ljud- och luftmiljön i området. Hur infartstrafiken till centrum ska ledas
in och fördelas på bästa sätt bör beslutas genom användning av trafikmodeller. Detta för att man även ska
kunna beakta de konsekvenser som uppstår på omgivande vägnät (exempelvis Skolhusallen och gator i
Hagaområdet) i Sundsvalls tätort.
Riksintressen
Koppling till E4-Sundsvall

I samrådsskedet framfördes att det inte är lämpligt att ytterligare en väg ansluts till cirkulationsplatsen i
Skönsberg. Någon sådan anslutning finns heller inte med i den arbetsplan som kommer att ställas ut för E4
Sundsvall. Detta har ändrats i strukturplanen men kommunens åtgärd beskrivs inte tydligt i samrådsredogörelsen.
Dessutom har flera illustrationer i översiktplanen kvar det gamla förslaget med ytterligare en anslutning till
cirkulationen, vilket leder till oklarheter om vad som gäller.
Miljökvalitetsnormer
I den fördjupade översiktsplanen saknas fortfarande en beskrivning av vilka konsekvenser som uppstår på
omgivande vägnät av att trafiken kommer att ledas in via huvudgatan. Ökad trafik i andra områden, som följd
utav omvandlingen av Norra Kajen/Heffners industriområde, kan också ge upphov till högre

luftföroreningshalter.
Hälsa och säkerhet
Buller

Stor vikt måste läggas vid att klara riktlinjerna för buller i den fortsatta planeringsprocessen för området.
Enligt utförda bullerberäkningar klarar man inte detta vid alla bostadshus, speciellt för de som ligger norr om
huvudgatan. Om detta inte går att lösa bör man avstå från att förlägga bostäder på dessa platser.
Särskilt för bostäder mellan den huvudgatan och Bjälkvägen kan det bli svårt att åstadkomma en attraktiv
boendemiljö. I detta läge kan det även bli svårt att skapa en attraktiv uteplats med tillgång till sol. Utifrån
denna osäkerhet är det därför positivt att byggnaderna norr om huvudgatan benämns både som bostäder och
verksamheter på strukturplanen i översiktsplanen.
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Det är tveksamt om planeringsförutsättningarna med 20-25 000 fordon kan betraktas som en hanterbar mängd
bilar för en stadsgata som skapar underlag för butiker och verksamheter. För att uppnå de funktioner som
beskrivs, och samtidigt skapa en attraktiv och säker trafikmiljö för gående och cyklister, bör fordonsmängderna
inom området, enligt länsstyrelsens bedömning, snarare planeras för högst ca 5000 per medeldygn. Mycket
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genomfartstrafik bidrar till en atmosfär med hög bullernivå på gångbanor och i parker och trafiksituationen
påverkar också dimensioneringen av de åtgärder som kan komma att krävas på fastigheterna, som tex. skydd
mot damning, bilavgaser och buller.
Både i västra delen av planområdet och strax utanför det planeras för anläggningar med kulturutbud. Detta
tillför positiva kvaliteter till bostadsområdet men utgör också en risk för bullerstörningar nattetid. Erfarenheter
visar att störningar har uppmärksammats från musik med hög volym främst inom anläggningen och från
personer som uppehåller sig eller transporterar sig till eller från dessa målpunkter.
Slutsatsen blir därför att det blir svårt att kombinera en attraktiv boendemiljö med kravet att en stor andel
av genomfartstrafiken genom centrum måste ledas genom det aktuella planområdet för att undvika ökade
trafikstörningar i andra områden norr om stenstaden.
Förorenade områden

Förorenade områden kommer att utredas vidare i detaljplaneskedet. Eftersom det ännu inte i detalj är utrett hur
föroreningssituationen från tidigare hamn- och industriverksamhet i området ser ut kan det inte uteslutas att
ytterligare föroreningar påträffas. Detta kan komma att innebära att det blir aktuellt att göra omdispositioner
av områden för olika ändamål.
Farligt gods

I planhandlingen skriver man att skyddsavstånd på 40 meter är godtagbart mellan väg och bebyggelse där
människor vistas stadigvarande, d.v.s. bostäder. Vidare säger man att 25 meter är godtagbart skyddsavstånd för
kontor, småindustri och handel utan några byggandstekniska åtgärder. I den kommuntäckande översiktsplanen
från 2005 står däremot att tät kontorsbebyggelse bör undvikas närmare än 40 meter och att bostäder inte
bör förekomma närmare än 75 meter från transportleder med farligt gods. I samband med kommande
detaljplanearbete anser länsstyrelsen det därmed viktigt att frågan utreds vidare.
Risk/ör översvämning

Planhandlingarna presenterar riskerna för översvämning kopplat till klimatförändringar utifrån den kunskap
som finns idag. Utifrån dessa kunskaper, med sikte på 2100 och 2200, så är utgångspunkten för bebyggelse
i den första detaljplanen minst 0,5 meter över dagens högvattennivå. Inom området räknas infartsallen samt
elektriska ställverk som samhällsviktiga och kommer eventuellt att föreslås få ytterligare marginal. Dessa
nivåer kommer att fastställas efter det att förslag till kommunövergripande riktlinjer för planering vid havet
har tagits fram inom ramen för projektet Klimatanpassa Sundsvall. Länsstyrelsen ser mycket positivt på att
kommunen utreder frågan för att ta fram kommunövergripande
riktlinjer i klimatfrågan som bl.a. utbyggnaden av Norra Kajen kommer att följa.
Trafiksäkerhet

Enligt översiktplanen ska passage av infartsgatan ske i plan över ett körfält i taget för oskyddade trafikanter.
Trafiksäkerheten för dessa ska enligt planhandlingen beaktas i detaljplaneskedet. I detta arbete är det viktigt
att det utformas trafiksäkra passager för de oskyddade trafikanterna inom området och med kopplingar mot
omgivande stadsdelar. För att framkomligheten inte ska försvåras för cyklister, och trafiksäkerheten inte
försämras, kan det bli nödvändigt att utföra minst en planfri passage för gång- och cykeltrafikanter.
Övriga frågor
Regional utvecklings- och näringslivsplanering

Förvandlingen av Heffners industriområde till bostadsområdet Norra Kajen är ett synnerligen omvälvande
utvecklingssteg i Sundsvalls historia. Det kan ses som ett paradexempel på hur man kan alternativnyttja ett
centralt beläget industriområde och ”vända ansiktet mot vattnet” för att i en ny tid skapa attraktivitet för en plats.
Planförslaget innefattar betydande volymer i termer av omflyttning av arbetsplatser, byggnadsinvesteringar
och antal nya invånare. Tidshorisonten för utbyggnaden blir därför med nödvändighet högst osäker.
En illustration av svårigheterna utgörs av bedömningen av det årliga inflyttningsbehovet fr.o.m. 2012 på
350-400 personer. Områdets attraktivitet blir viktig för att nå en sådan volym, men förverkligandet av
planen beror än mer på den samlade utvecklingen av kommunen, som korrekt anges i planhandlingen. Det
innebär att områdesutvecklingen måste integreras som aktiv resurs i kommunens och regionens generella
utvecklings- och näringslivsplanering. Samtidigt måste genomförandet ske så att det per omgående attraherar
inflyttare och särskilt personer i de mest flyttningsbenägna åldrarna. Ömsesidigheten i detta bör understrykas
i översiktsplaneringen och formerna för samordningen med den kommunala strategiplaneringen anges.
De stora volymerna och osäkerheten i samband med detta gör det naturligt med den typ av etappindelning som
översiktsplanen förordar. Etappindelningen medför fördelar för områdets många arbetsplatser att successivt
omlokaliseras i kommunen/regionen. En alltför försiktig utbyggnadstakt kan å andra sidan skymma områdets
potential/attraktivitet för nya invånare/företag och försvåra det slutliga förverkligandet. Därför bör en precisering
ske i översiktsplanen hur företagens omlokalisering kan förväntas ske och vilka utvecklingspotentialer som
denna förändring i sig kan tänkas medföra.
Förändrade pendlingsmönster

PIanområdet rymmer i dag ca 1600 arbetstillfällen, varav ca 25 procent upptas av kvinnor. Dominerande
branscher är handel, företagstjänster och byggverksamhet medan antalet företag i tillverkningsindustrin är få. Vart
nylokalisering kommer att ske är intressant från flera perspektiv, bl.a. vad gäller förändrade pendlingsmönster.
Upp mot hälften av de sysselsatta bor i de centrala delarna av Sundsvalls tätort (plus Granlo, Granloholm och
Vi). Omställningen är så pass betydande att en särskild pendlingsstudie är motiverad eftersom området helt

Nr:314010900

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen förväntas trafiken uppgå till 20 - 25 000 fordon per medeldygn, men
det kan bli betydligt lägre om trafiken i stället förläggs till Bjälkvägen och andra alternativa vägar utanför

det aktuella planområdet. Det saknas dock en beskrivning av vilka konsekvenser en sådan omfördelning av
trafiken skulle medföra för trafiksäkerheten.
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skiftar karaktär från renodlat inpendlings- till utpendlingsområde. Effekter på väg och kollektivtrafikplaneringen
kommer därmed uppenbart att ske. Hur kopplingen till de förbättrade pendlingsförutsättningarna på regional
nivå ska utformas behöver också belysas.

Som underlag för länsstyrelsens yttrande har synpunkter inhämtats från övriga berörda statliga myndigheter
samt sakområden inom länsstyrelsen.

Kollektivtrafik

I den slutliga handläggningen av detta ärende har även deltagit naturvårdshandläggare Thomas Steinwall,
miljöhandläggare Owe Kullerstedt, miljöhandläggare Maria Hortlund, beredskapsdirektör Håkan Söderholm,
byggnadsantikvarie Torbjörn Svaan, direktör för hållbar utveckling Olle Chorell samt planeringsdirektör Lars
Gunnar Rönnqvist.

Det är positivt att man har höga ambitioner för kollektivtrafiken i den nya stadsdelen på Norra Kajen. Att
planera för en god kollektivtrafikförsörjning, kopplat till en fungerande bebyggelsestruktur, är en förutsättning
för det hållbara samhällsbyggandet. Viktigt är att stadsdelens enskilda lösningar fungerar
tillsammans med hela tätortsområdets kollektivtrafIksystem.
Hållbart byggande

För att skapa en attraktiv, ekologisk och hållbar stadsdel så är det viktigt att man i planarbetet uttrycker
vikten av att man i kommande exploatering av området väljer kvalitativt byggnadsmaterial liksom goda
byggnadsmetoder. Om dessa inte är kvalitetssäkrade följer ofta stora problem, vilket kan kräva omfattande
ombyggnationer. Detta bidrar inte till att skapa en hållbar stadsdel.
Det bör också framgå tydligt av översiktsplanen att bebyggelsen i området ska vara energisnål och klimatsmart
i såväl drift som underhåll. Planarbetet för området bör uppmärksamma på att kommande exploatering ska
fokusera på att framtida drift- och underhållskostnader blir hållbara ur energisynpunkt istället för att i första
hand minimera byggkostnader på bekostnad av detta. Totalkostnaden under byggnadens hela livslängd bör
vara styrande. En viktig energifråga i detta sammanhang är belysningen. I den belysningsplan som enligt
planhandlingen ska tas fram i projekteringsskedet bör denna aspekt behandlas.
ÄRENDE
SundsvalIs kommun har upprättat förslag till fördjupning av översiktsplanen för Norra Kajen. Länsstyrelsen
har under samrådet 18 december 2008, yttrat sig över planen. Efter samrådet har kommunen bearbetat inkomna
synpunkter och kompletterat planen inför utställelse. I samband med utställningen av planen har länsstyrelsen
koncentrerat sig på hur planen uppfyller de frågor som anges i 4 kap. 9 § Plan- och bygglagen.

Enligt PBL 4 kap 9 § ska det av länsstyrelsens granskningsyttrande framgå om planförslaget:

Kopia till:
Banverket, registrator.gavle@banverket.se
Sjöfartsverket, hk@sjofartsverket.se
Transportstyrelsen, avdelningen för sjöfart, sjofart@transportstyrelsen.se
Vägverket Region Mitt, vagverket.ha.r@vv.se
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-- inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken
-- kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs
-- redovisar områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som inte är
förenligt med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken
-- inte samordnar frågor rörande användningen av mark- och vattenområde
som angår två eller flera kommuner på ett lämpligt sätt
-- redovisar bebyggelse som blir olämplig med hänsyn till de boendes och
övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller
erosion. Lag (2009:530).

Bilagor: Yttrande från Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Vägverket
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KÄLLFÖRTECKNING
A1 Arkitekter, parallellt uppdrag december 2006
Ahlqvist & Almqvist arkitekter, parallellt uppdrag,
december 2006
Arken Arkitekter AB, parallellt uppdrag december
2006

Projektengagemang Installation AB, Miljöinventering
utomhusluft, Uppsala 2007-12-17
Slamförädling, MittSverige Vatten
SMHI, Havsvattenstånd 2008-02-27, www.smhi.se

HillStatik AB, Geotekniska förhållanden och
grundläggning kajer, byggande i vatten, Stockholm
2007-12-15
Handbok växtbäddar för stadsträd i Stockholm,
2006-12-13, SWECO/Carl Bro AB

Sundsvalls kommun, Stadsvision Sundsvall 20072037

Sundsvall energi AB, ledningskarta, 2007-12-07

Sundsvalls kommun, Översiktsplan för Sundsvalls
kommun, 2005-12-19

Sundsvalls kommun, Avfallsplan med lokala
föreskrifter om avfallshantering för Sundsvalls
kommun 2008-2011, 2007-03-26

Sundsvalls kommun, grundkarta

Bo Tryggt 05, Polismyndigheten i Stockholms Län
Envac – Automated waste collection, Avfallshantering
som en del av infrastrukturen, Malmö 2008-02-20

Sundsvalls kommun, Sammanfattningar och
slutsatser från analysrapporter Stadsvision
Sundsvall, 2006-04-11

Sundsvalls kommun, Befolkningsprognos för
Sundsvalls kommun 2008-2014, 2008-05-06.

Sundsvalls kommun, lantmäterikontoret,
fastighetsförteckning FF-08-21, 2008-06-05
SWECO FFNS, parallellt uppdrag, 2006-12-14

Sundsvalls kommun, Befolkningsprognos Norra
Kajen 2011-2022

Tema projektledare, Infrastruktur och miljö,
Stockholm 2007-12-21

Sundsvalls kommun, cykelkarta och busskarta
Hantering av trafikbuller i bebyggelseplanering.
Arkus nr 3, 2007. www.arkus.se

Sundsvalls kommun, E4 Sundsvall, Planprogram
för delen Skönsberg
Sundsvalls kommun, Grönplan för Sundsvall,
Sundsvalls tätortsområde - delområdesbeskrivning,
september 2003

Länsstyrelse-GIS, http://gis.lst.se, Skyddade
områden, Riksintressen, Anläggningar för miljöfarlig
verksamhet

Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret,
Förslag till direktiv för fördjupad översiktsplan för
Norra kajen, 2007-08-22

Mitt Sverige Vatten AB, VA-ledningsnät, 2006-1208, rev 2007-03-28

Sundsvalls kommun, Länsstyrelsen Västernorrland,
Sundsvall en del av Europa och Värden från
stenålder till framtid

Tyréns Temaplan, Översiktlig miljöteknisk
markundersökning, 2007-12-17
Vision Norra Kajen, Norra Kajen Exploatering AB,
www.norrakajen.se
Vägverket Region Mitt, Väg E4 Sundsvall,
Sundsvallsfjärden – Skönsberg, Arbetshandling,
2007-11-15
ÅF-Ingemansson AB, Trafikbuller, 2007-12-17
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Hälsokonsekvensbedömning i fysisk planering.
Fördjupning av översiktsplan för området FyrvallaRemonthagen, Östersund. Statens Folkhälsoinstitut,
www.fhi.se

Tema projektledare, Infrastrukturell inventering,
2007-12-21
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Övergripande stadsanalys Norra Kajen, Stockholm
januari 2008, Tema planavdelning

Den fördjupade översiktsplanen har vunnit
laga kraft

Handlingar

Antagandehandlingarna består av följande delar:

Kontakt
Sundsvalls kommun

Samråd 27 oktober - 19 december 2008

- Utlåtande

Kommunstyrelsen

Utställning 8 juni - 31 augusti 2009

851 85 Sundsvall

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2010

- Planförslag med bilaga Länsstyrelsens
granskningsyttrande

Laga kraft 23 februari 2010

- MKB
- Särskild sammanställning efter utställning

kommunstyrelsen@sundsvall.se
Christer Ersson, Norra Kajen Exploatering
tfn: 070-632 26 13.
Viveca Norberg, Sundsvalls kommun
tfn: 060- 19 12 85.
Helén Lundahl, Sundsvalls kommun
tfn: 060- 19 49 99.
ärendets diarienummer 52/07 105
Omvandlingen av Norra Kajen uppfyller
följande uppdrag i Stadsvision Sundsvall:

- Bygg en starkare stadskärna
- Utveckla människornas rörelsestråk
- Låt vattnet möta staden
- Bred ett nät av grönska över staden
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- Utveckla staden hållbart
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