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”Norra kajen blir ett föredöme när det gäller ekologiskt 
uthålligt samhällsbyggande. Stadsdelens ekologiska 
profil saknar motstycke i Sverige, kanske i hela Europa.
Här är energifrågorna centrala, liksom kretsloppstänkandet 
i stort och smått. Solen utnyttjas, liksom havet, som bidrar 
med både värme och kyla. Spillvärme från Sundsvalls 
avfallsnät är möjlig att ta till vara, varje lägenhet förses med 
en avfallskvarn, värmen i frånluften återvinns. Norra kajen har 
som ambition att skapa och återvinna sin energi i ett slutet 
system.”

Vision Norra kajen
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1. SAMMANFATTNING
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förblir som idag. Den största 
skillnaden jämfört med idag 
är att högbron för E4 finns. I 
nollalternativet antas även att 
rötkamrarna flyttas inom en snar 
framtid.

Andra projekt

Den fördjupade översiktplanen 
kommer att påverkas av ett antal 
angränsade projekt som kommunen 
och Norra Kajen Exploatering AB 
inte själva råder över. Det gäller 
tidpunkten när E4 byggs, när och 
om Tivoliverkets rötkamrar flyttar 
från området, eventuell ny bro över 
Selångersån och utvecklingen av 
området Solhöjden direkt norr om 
Norra Kajen.

Första inflyttning på Norra 
Kajen år 2012.
Högbron klar år 2016. 
Tivoliverkets rötkamrar flyttas 
inom en snar framtid.

Den fördjupade översiktsplanen har 
tagits fram i nära samverkan mellan 
Sundsvalls Kommun och Norra 
Kajen Exploatering AB. 
Målet är en attraktiv, ekologisk 
och hållbar stadsdel med ca 2500 
lägenheter och kommersiella 
lokaler. Norra Kajen är framtidens 
stadsplanering - en levande och 
miljövänlig stadsdel med plats för 
alla.
En fördjupad översiktsplan ska 
alltid 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.

Huvudalternativ

Förslagets huvudalternativ för Norra 
Kajen utgår ifrån att en högbro 

över Sundsvallsfjärden för E4 är 
klar 2016. I detta alternativ flyttas 
Tivoliverkets rötkamrar från området 
inom en snar framtid. Ytterligare 
en förutsättning är en fördelning 
av trafik mellan huvudgatan och 
Skönsbergsvägen/Bjälkvägen. På 
lång sikt planeras en ny utformning 
av Skönsbergs trafikplats.

Alternativ 2

I alternativ 2 utreds konsekvenserna 
för Norra Kajen utan en fördelning 
av trafiken på flera befintliga 
parallellgator. Trafiken som ska in 
till Sundsvall koncentreras istället 
på infartsvägen/huvudgatan. Jämfört 
med huvudalternativet blir de 
trafikrelaterade problemen större, 
d.v.s. trafiksäkerhet, buller, luft och 
risker med farligt gods. 

Nollalternativ

Nollalternativet innebär mest troligt 
att planområdet huvudsakligen 

Under tiden E4 ligger kvar i sitt 
nuvarande läge utsätts Norra Kajen 
liksom idag för stora trafikströmmar 
huvudsakligen från två riktningar, 
norr och väster. Ligger E4 kvar 
i nuvarande sträckning har inte 
transporterna med farligt gods 
någon alternativ väg. Risknivån 
ligger därmed högt inom det så 
kallade ALARP-området (As Low 
As Resonable Practicable) till ett 
avstånd av ca 40 meter från väg. Då 
avståndet till de första kvarteren från 
E4 är större än 40 meter behövs inga 
riskreducerande åtgärder under tiden 
E4 ligger kvar.

Under den tid rötkamrarna ligger 
kvar i sitt nuvarande läge kvarstår 
risken för säkerhet och lukt.
En tillfällig produktion av 
fordonsgas och tankning samt 
borttransporterande av fordonsgasen 
bedöms öka risken i området. 
Norra Kajen kommer att byggas 
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i etapper. Det är därför endast de 
första delarna av utbyggnaden på 
Norra Kajen som under de första 
året kommer att finnas i området 
samtidigt som rötkamrarna ligger 
kvar. Vid rötkamrar finns inget 
kontinuerligt utsläpp av dålig 
lukt. Däremot kan tillfälliga 
luktproblem förekomma. För att 
utreda om bebyggelse är möjligt nära 
reningsverket bör en riskutredning 
genomföras där även risker med 
transporter till och från rötkamrarna 
utreds.I kommande detaljplaner 
bör även utredas hur de delar som 
planeras att ligga kvar efter en 
eventuell flytt påverkar Norra Kajen 
och vilka eventuella åtgärder som 
bör vidtas.

Konsekvenser och åtgärder

Området omvandlas från ett 
storskaligt industriområde till en 
modern och stadsmässig stadsdel där 
byggnader och stadsrum förväntas ha 

en betydligt högre kvalitet än idag.

Grönområden anläggs i form av 
promenadstråk, parkområden 
och grönskande gårdar. Länkar 
skapas mellan Norra Kajen och 
befintlig grönstruktur. I detaljplan 
säkerställs ytor för allmänna parker, 
promenadstråk och tillgänglighet till 
vatten.

Norra Kajen planeras för lokalt 
omhändertagande av dagvatten. 
För att få en optimal helhet föreslås 
en variation av lösningar inom 
området. Ytterligare utredning 
av föroreningars eventuella 
påverkan på dagvattnet bör 
genomföras i detaljplaneprocessen. 
I detaljplaneprocessen bör det även 
utredas om ytterligare rening eller 
annan hantering av dagvattnet än 
det som är föreslaget krävs för 
att inte påverka grundvattnet och 
Sundsvallsfjärden. I kommande 

detaljplaner bör utredas, med hänsyn 
till grad av markföroreningar, var 
snöupplag är lämpligt i parkerna.

Norra Kajen ska enligt planförslaget 
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.

På Norra Kajen föreslås ett modernt 
vakuumsystem för insamling av 
hushållssopor, återvinningsstationer 
och återvinningscentral. 

På Norra Kajen är avstånden korta. 
Att bygga tätt och nära centrum är 
en långsiktig strategi för ett hållbart 
samhälle. Det är nära till service, 
attraktioner, stadskärnan och inte 
minst; till andra människor. På 
Norra Kajen föreslås kollektivtrafik, 
bilpooler samt bra gång- och 
cykelstråk.

Antalet människor i området 
ökar vilket gör att även risken för 
olyckor, för framförallt gående- 
och cyklister, kan öka trots mindre 
genomfartstrafik. Huvudgatan korsas 
av lokalgator på 4-5 ställen. Bilarna 
passerar på de gåendes villkor. 
Inom stadsdelen löper gång- och 
cykelstråk i parker- och stadsrum. 
Alla stråk ska vara trafiksäkra och 
kännas trygga, även under den mörka 
årstiden.  I kommande detaljplaner 
bör ytterligare bearbetning ske av 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

När högbron för E4 är i drift kan 
antalet transporter med farligt gods 
genom området reduceras då en 
stor del av dem istället går över 
bron, därmed sänks risknivån. 
Hamnar risknivån för farligt gods 
inom ALARP-området bör man 
sträva efter att sänka risken så länge 
kostnaden är rimlig i förhållande till 
effekten av åtgärden. För bostäder 
krävs i princip alltid åtgärder om 
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risknivån hamnar inom ALARP-
området, det vill säga risknivån 
ska vara acceptabel medan man för 
verksamheter kan godta risknivån.

Infartstrafiken på huvudgatan till 
Sundsvall centrum förblir den 
största bullerkällan i området även 
efter att högbron är i drift. Vid 
uppförande av ny bostadsbebyggelse 
är det enligt Boverket önskvärt att 
om trafikbullernivån överstiger 
riktvärdet 55 dBA åstadkomma en 
tyst sida om högst 45 dBA eller 
bullerdämpad sida om högst 
50 dBA. Dessa villkor kan uppfyllas 
av flertalet byggnader enligt 
förslaget. Det finns dock platser där 
problem uppstår kring ljudmiljön 
för bostadsbebyggelse. Generellt 
måste planlösningar skapas så att 
en ”tyst sida” kan erhållas. För att 
kunna säkerställa en god ljudmiljö 
bör man i kommande arbete se 
över kvarterens slutenhet och 

byggnadernas våningshöjd. Om 
planen medger att varje bostad 
har tillgång till en uteplats eller 
balkong, gemensam eller privat, 
i nära anslutning till bostaden 
bör ljudmiljön följa Boverkets 
riktlinjer. Kvarteren norr om 
huvudgatan har höga bullernivåer 
både från huvudgatan och från 
Skönsbergsleden. För att kunna 
skapa en tyst sida för de boende från 
inflytt kommer alla byggnader i ett 
kvarter att färdigställas samtidigt. 
Det föreligger inga byggnadstekniska 
hinder att åstadkomma en god 
ljudmiljö inomhus. 

Utan trafikfördelning ökas buller-
nivåerna enbart enstaka decibel. 
Vissa kvarter får dock mot 
huvudgatan bullernivåer som enligt 
Boverket generellt inte accepteras.

I kommande detaljplaner bör 
parkernas ljudmiljö ses över. 

Enligt beräkningarna kommer 
halterna av såväl kvävedioxider som 
partiklar att vara lägre än gällande 
miljökvalitetsnorm. Halterna av 
kvävedioxider kommer också att 
vara lägre än de gränsvärden som 
föreskrivs i de regionala miljömålen. 
Däremot kommer halterna av 
partiklar på huvudgatan att 
överskrida de regionala miljömålen 
som avser ”urban bakgrund”. 
Miljökvalitetsnormerna är styrande. 
De regionala miljömålen kan ses 
som vägledande. I kommande 
detaljplaner bör luftproblematiken 
ses över. 

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. 
Eventuella utfyllnader bör föregås 
av muddring av lersediment för 
att säkerställa att fyllnadsmassor 
når ned till sandjord under den 
lösa leran. Befintliga byggnader 
är pålgrundlagda och även nya 
byggnader inom aktuellt område 
kräver grundläggning på pålar. 

Utifrån områdets historik finns 
misstanke om att föroreningar kan 
påträffas i mark och sediment och 
översiktliga undersökningar som 
utförts inom området bekräftar 
detta. Vid exploatering av området 
för bostadsbebyggelse kommer 
saneringsåtgärder att krävas. Utifrån 
utförda undersökningar uppskattas 
andelen förorenad jord omfatta 
ca 40-70% av massorna inom 
området. Detta innebär att projektet 
kommer att kräva hantering av 
mycket stora volymer massor som 
kan vara förorenade. En fördjupad 
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undersökning med kompletterande 
provtagning bör göras i samband 
med kommande detaljplaner, för att 
se utbredningen av föroreningarna 
och avgöra vilka åtgärder som ska 
vidtas beroende på vad marken 
ska användas till. I kommande 
detaljplaner bör man även undersöka 
förekomsten av förorenade 
byggnader.

I förslaget ingår utfyllnad i vattnet 
på ett flertal ställen. Muddringen 
kräver omhändertagande av 
förorenade sediment och av 
sulfidhaltiga sediment. På grund 
av föroreningarna bör aktiviteter, 
som t.ex. grumling, som medför 
att föroreningarna kan återföras 
från sedimenten till vattenmassan 
undvikas i så hög grad som 
möjligt. I det fortsatta arbetet krävs 
kompletterande undersökningar av 
sediment inom området. 

Arbeten med grumlande påverkan 
bör undvikas under september månad 
då havsöring lekvandrar. 

I kommande planering bör särskild 
hänsyn tas till risk för uppgrumling i 
de planerade havsbassängerna. Den 
rätvinkliga strukturen närmast mot 
strömriktningen bör också utformas 
så att erosionen, och mobiliseringen 
av föroreningar, inte ökar väsentligt 
på denna plats.

Byggande i vattenområdet påverkar 
inte grundvattenförhållandena. Om 
byggande under grundvattenytans 
nivå riskeras bör man utreda detta 
vidare i kommande skeden.  I 
detaljplaneprocessen bör det utredas 
om ytterligare rening eller annan 
hantering av dagvattnet än det 
som är föreslaget krävs för att inte 
påverka grundvattnet. För att kunna 
göra en bedömning av kvaliteten på 
grundvattnet krävs kompletterande 

provtagning och provtagning 
närmare recipienten. Undersökning 
av föroreningshalter i grundvattnet 
måste även utföras för att kunna 
göra en bedömning av läckaget till 
Sundsvallsfjärden. Provtagningen 
bör också riktas mot det östra 
området där ett kallbadhus föreslås 
för att utreda grundvattensituationen 
i detta område. Ett kallbadhus ställer 
stora krav både på vattenkvalitet 
och på den mark som kommer att 
exponeras för vuxna och barn inom 
området.

Klimatförändringen orsakar troligen 
en höjning av havsnivån vid 
Sundsvall om ca 0,5 meter, vilket bör 
beaktas vid nybyggnad. I kommande 
planering bör de riktlinjer som tas 
fram i projektet ”Klimatanpassad 
Sundsvall” tillämpas.

Utfyllnad och utgrävning i 
strandlinjen räknas som vatten-

verksamhet. För vattenverksamhet 
krävs det tillstånd om det inte är 
uppenbart att varken allmänna eller 
enskilda intressen skadas genom 
vattenverksamhetens inverkan på 
vattenförhållandena.

Enligt miljöbalken är den som 
upptäcker en förorening skyldig 
att underrätta tillsynsmyndigheten. 
Innan man vidtar åtgärder i ett 
förorenat område måste man 
anmäla detta till myndigheten. 
Anmälan eller tillstånd kan 
krävas vid efterbehandling eller 
omhändertagande av förorenade 
massor. 



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

Fördjupad översiktsplan

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. 
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.
En översiktsplan, eller fördjupning 
av denna, är inte juridiskt bindande. 

Miljöbedömning

När en plan upprättas ska kommunen 
ta ställning till om planens 
genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan.Om så 
är fallet ska en miljöbedömning 
göras. 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 miljökonsekvens-
beskrivningen, MKB:n upprättas. 
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I miljökonsekvensbeskrivningen 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.  Ställning 
ska även tas till vilka uppgifter 
som är viktiga för beskrivningen 
av miljökonsekvenser med 
hänsyn till planens innehåll och 
detaljeringsgrad.

Samråd

Ett samråd om avgränsningen av 
miljökonsekvensbeskrivningen
(MKB) hölls med länsstyrelsen i ett 
tidigt skede, 2008-06-05.
Samrådshandlingen, det vill 
säga den första versionen av den 
fördjupade översiktsplanen och 
miljökonsekvensbeskrivningen, 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 handlingarna. 
Dessa yttranden finns sammanställda 
i en samrådsredogörelse. 

Utställning

Samrådet innebar att planförslaget 
och miljökonsekvensbeskrivningen 
bearbetas och utvecklats till 
en utställningshandling. Detta 
reviderade planförslag med 
miljökonsekvensbeskrivning
ställdes sedan ut under perioden 
8 juni - 31 augusti 2009.  Under 
utställningstiden fanns möjlighet att 
åter granska planförslaget för att se 
hur samrådets synpunkter hanterats. 

Efter utställning

Den fördjupade översiktsplanen 
är nu i antagandeskedet.  Efter 
utställningstiden har kommunen 

sammanställt de avlämnade syn-
punkterna 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.
Genom beslut att anta planen tar 
kommunen också ställning till att 
miljökonsekvensbeskrivningen
utgör ett tillräckligt underlag för 
beslut. När planen har antagits 
ska en särskild sammanställning 
upprättas. Den kan sägas vara ett 
slags utvärdering av arbetet med 
miljöbedömningen.

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. 
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Nulägesbeskrivning

Planområdet är idag ett verksamhets- 
område med lagerlokaler, kontor, 
handel och verkstad. Området är 
långsträckt i öst-västlig riktning och 

avgränsas i norr och väster av 
E4, i söder av Sundsvallsfjärden 
och i öster fortsätter ytterligare 
verksamheter. I väster når Norra 
Kajen ända fram till Sundsvalls 
stadskärna.

Större delen av området består av 
hårdgjorda ytor i form av byggnader, 
vägar, asfaltsytor, parkering eller 
ruderat mark. 
Marken är förorenad och består 
till stora delar av utfyllnad. Även 

sedimenten i sjöbotten är förorenad.
Området är utsatt för störningar, 
vibrationer och risker från trafiken 
och transporter på E4.
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Fysisk avgränsning av den fördjupade översiktsplanen.

PLANOMRÅDE

Sundsvallsfjärden

Skönsbergsvägen

Heffnersvägen

Bjälkvägen

Haga

Ny E4

Skönsbergs 
trafikplats

0                           150m

E4
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Riksintressen

Följande riksintressen ligger intill 
planområdet eller i dess direkta 
närhet.

Natur

Selångersån är av riksintresse 
för naturvård och mynnar ut i 
Sundsvallsfjärden vid Norra Kajen.

Kulturmiljövård

En mindre del av planområdet i 
väster berörs av riksintresse för 
kulturmiljövård.

Vägar

E4 är en av de större allmänna 
vägarna inom kommunen och klassas 
som riksintresse.

Yrkesfiske

Största delen av kommunens 
kustvatten är av riksintresse för 
yrkesfiske.

Sjöfart

Sundsvalls hamn är tillsammans med 
farleden av riksintresse för sjöfart.

Gällande planer & program

Översiktsplan ÖP05

I ÖP05 anges att Norra Kajen 
successivt ska 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 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

Stadsvision Sundsvall är en strategi 
för hur staden ska byggas och 
utvecklas, den ger stadsplaneringen 
en röd tråd och främjar goda 
järnvägsförbindelser till och från 
staden. För att Sundsvall ska 
utvecklas långsiktigt hållbart så 
ska vi bygga koncentrerat längs 
väl uppbyggda och fungerande 
kollektivtrafikstråk. 

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 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.
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3. FÖRSLAG - en knal lgrön stadsdel
Fördjupad översiktsplan

Stadsbyggnadsidé

Förslaget till den nya stadsdelen blir 
en naturlig fortsättning på Sundsvalls 
stenstad.
Stadsdelen kännetecknas av:
- människan i centrum
- ett havsnära stadsboende
- ekologiskt tänkande 
- bra kommunikationer
- närhet till stadskärnan och till 
rekreation

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. 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. 
Här finns plats för stadsradhus, 
stadsvillor, flerbostadshus, 
terrasshus, punkthus. Ett flertal 
byggherrar och arkitekter ansvarar 
för ett och samma kvarter vilket 
skapar en önskvärd variation. 
Stadsbyggnadsidén bygger på:
- en unik nordisk och tidlös
  arkitektur 
- offentliga rum med hög kvalité

- allé,  mellan två stadsparker enligt
  mönster från rutnätsstaden
- butiker och verksamheter längs 
  allén
- en tydlig front mot vattnet och 
  centrala staden med några få 
  accentbyggnader
- möjlighet till högre bebyggelse som
  landmärken i öster
- ett allmänt kajstråk som en
  förlängning på
  Selångeråns grönstråk
- konstnärlig utsmyckning

Ekologiskt tänkande

Förslaget för stadsdelen ska 
utgå ifrån att minimera behovet 
av transporter, fordon och 
fordonsrörelser såväl till och från 
som inne i området. Kollektivtrafik, 
cykel- och gångförbindelser ska 
prioriteras, vilket ger alternativ till 
bilen för lokala resor. 
I den nya stadsdelen ska energisnåla 
lösningar prioriteras. Dagvattnet 
ska tas om hand lokalt och renas 

i dammar. En hög andel grönytor 
skapas även genom flera parker, 
gröna gårdar, gatuträd och gröna tak. 
Den höga andelen grönytor bidrar till 
ett bra lokalklimat, renar luft och ger 
en god livsmiljö.
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FÖRKLARINGAR

Planområdesgräns

Kvartersmark - bostadsgård

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

Hav

Allmänt ändamål

Bostäder

Bostäder 
med handel i gatuplan

Bostäder/verksamheter

Framtida markanvändning 

och trafikföring fastställs 

längre fram när förutsätt-

ningarna är klarlagda
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Strukturplan, Norra Kajen sett på långsikt
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Huvudalternativ
- alternativ 1

Förslaget för Norra Kajen utgår ifrån 
att en högbro över Sundsvallsfjärden 
byggs för E4. En stadsmässig 
huvudgata ersätter den nuvarande 
motorvägen längre söderut och 
frigör därmed ytor för bebyggelse 
i sluttningen. I detta alternativ 
planeras Tivoliverkets rötkamrar att 
flyttas från området inom en snar 
framtid. Ytterligare en förutsättning 
är en fördelning av trafik mellan 
huvudgatan och Skönsbergsvägen/
Bjälkvägen. Hur planförslagets 
trafikfördelning ska lösas är inte fullt 
utrett då samordning för tillfällig 
sker med angränsande projekt, bland 
annat med E4-projektet. 

Alternativ 2 
I arbetet med förslaget till 
översiktsplanen framkom att 
trafikmängden på huvudgatan 
blir stor, vilket medför negativa 
konsekvenser. Alternativ för att 
fördela trafiken mellan huvudgatan 
och Skönsbergsvägen/Bjälkvägen 
togs därför fram. 

I alternativ 2 utreds konsekvenserna 
för Norra Kajen utan en fördelning 
av trafiken på flera befintliga 
parallellgator. Trafiken som ska in 
till Sundsvall koncentreras istället på 
infartsvägen/huvudgatan.

Nollalternativ

Minst ett nollalternativ ska 
alltid utredas. Nollalternativet 
beskriver den mest troliga 
händelseutvecklingen om den 
fördjupade översiktsplanen inte 
genomförs. I utredningen av 
nollalternativet ska fokus ligga på 
de väsentliga miljöförhållandena.
Nollalternativet innebär mest troligt 
att planområdet huvudsakligen 
förblir som idag. Den största 
skillnaden jämfört med idag är att 
högbron för E4 finns. Högbron över 
Sundvallsfjärden beräknas vara klar 
år 2016. 
I nollalternativet antas även att 
rötkamrarna flyttas inom en 
snar framtid, vilket är ett rimligt 
antagande då Tivoliverket planerar 
för detta.

MKB Norra Kajen
fördjupad översiktsplan Sundsvall
Antagandehandling 30 november 2009 16



Framtida markanvädning och 
trafikföring fastställs längre 
fram när förutsättningarna 
är klarlagda.
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Huvudalternativ - alternativ 1 
Med trafikfördelning
Trafikmängd (fordon/dygn) år 2030:
- Huvudgata - allé 19 700
- Skönsbergsvägen 12 600 
  (väster om anslutningen med Bjälkvägen)
- Bjälkvägen 6 200
- Högbron 15 700

Alternativ 2
Utan trafikfördelning
Trafikmängd (fordon/dygn) år 2030:
- Huvudgata - allé 25 000
- Skönsbergsvägen 7 400
(väster om anslutningen med Bjälkvägen)
- Bjälkvägen 1000
- Högbron 15 700

Huvudalternativ 

Alternativ 2, utan trafikfördelning

HUVUDGATA - ALLÉ

HUVUDGATA - ALLÉ

SKÖNSBERGS 
TRAFIKPLATS

HÖGBRO

SKÖNSBERGS 
TRAFIKPLATS

HÖGBRO

SKÖNSBERGSVÄGEN

BJÄLKVÄGEN

SKÖNSBERGSVÄGEN

BJÄLKVÄGEN



Första inflyttning på Norra 
Kajen år 2012.
Tivoliverkets rötkamrar 
planeras att flyttas inom en 
snar framtid.
Högbron klar år 2016.

Etapp 1

Första etappen ligger närmast 
Sundsvall centrum och Stenstaden. 
Beijer har hyresavtal fram till år 
2020. Med anledning av detta finns 
två alternativ för första etappen. 
Via Skepparplatsen kvarstår 
nuvarande Heffnersvägen som 
infartsgata till området norr om 
kvarteren. Mitt i området byggs en 
stadsdelspark.
Första delen av kajstråket anläggs, 
som en förlängning av Selångersåns 
grönstråk, med båthamn, 
promendastråk m.m.
Befintligt vägnät utnyttjas. Det 

Utbyggnadsetapper

Preliminära tidsplan 

Norra Kajen kommer att byggas ut i 
etapper. När och i vilken omfattning 
kan inte anges exakt. Principen 
för utbyggnadsordning 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. 
Tivoliverkets rötkamrar kan 
komma att utgöra en begränsning 
för exploatering så länge de 
ligger kvar. 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.

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 (Stadspark 1). 

I alternativ 1B ligger Bejers-
fastigheten , längst sydväst i 
området, kvar i sitt nuvarande läge. 
De delar av planen som ligger på 
Beijerfastigheten genomföres först 
efter det att fastigheten är tillgänglig. 
Etappen genomföres i övrigt som 
alternativ 1A. 

Etapp 2

Expansionen fortsätter österut med 
fyra  bostadskvarter och ett torg. 
Kvartersstrukturen  och kajstråket 
är samma som i etapp 1. Alla 
kvarteren ligger fortfarande söder 
om planerade huvudgata.

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.
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5

Etapp 4

I väster och norr om huvudgatan 
anläggs tre kvarter för bostäder/
verksamheter med kommersiella 
lokaler i gatuplan mot söder. 
Etappen innehåller också 
fortsättningen av den stadspark 
(Stadspark 1), som binder samman 
Selångersåns mynning med Haga 
och befintliga grönområden upp mot 
Norra Berget 
Norra delen av stadsdelsparken (A) 
anläggs.  En ljus och bred undergång 
anläggs under Skönsbergsvägen 
från parken och möjliggör ett 
trafikseparerat stråk för gående och 
cyklister.

Etapp 5

Utbyggnadsordningen fortsätter åt 
öster med fyra kvarter. 

1A

1B

3

4

2
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Etapp 6 -8

Framtida markanvändning och 
trafikföring fastställs längre fram när 
förutsättningarna är klarlagda.
Förslag
Huvudgatan byggs färdigt åt öster. 
Därefter färdigställs ytterligare 
bostads/verksamhetskvarter  norr om 
huvudgatan.
En park anläggs i nordost. I parken 
placeras bostäder/verksamheter. 
Angöring sker både från norr och 
söder.

6-8

Denna park används som område för 
LOD-anläggningar. 
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. 
Längst ned i sydöstra hörnet föreslås 
ett kallbadhus.
Det allmänna kajstråket slutförs och 
kopplas samman med stadsparken.

6

7

8
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Strukturplan, förslag steg 1, Norra Kajen fram till 2016.

MKB Norra Kajen
fördjupad översiktsplan Sundsvall
Antagandehandling 30 november 2009 21

Etapputbyggnaden redovisas för huvudalternativet.



Foto: Bergslagsbild AB. fotomontage: Tyréns AB.

4. ANGRÄNSANDE PROJEKT

Den fördjupade översiktplanen 
kommer att påverkas av ett antal 
angränsade projekt som kommunen 
och Norra Kajen exploatering AB 
inte själva råder över. Det gäller 
tidpunkten när E4 byggs, när och 
om Tivoliverkets rötkamrar flyttar 
från området, eventuell ny bro över 
Selångersån och utvecklingen av 
området Solhöjden, direkt norr om 
Norra Kajen.

Ny sträckning för E4

E4 är en väg av riksintresse. Varken 
sträckningen genom Sundsvall 
centrum eller standarden motsvarar 
nutidens krav på en av landets 
viktigaste transportleder. Vägverket 
kommer därför att bygga en ny 
sträckning för E4 på en högbro över 
Sundsvallsfjärden. Den nya högbron 
planeras att vara klar 2016.
Högbron syftar till att förbättra 
trafiksäkerheten, framkomligheten 
och miljön. Standarden på 

E4 blir därmed högre än idag. 
Genomfartstrafiken förbi Sundsvall 
kan då passera snabbt och smidigt 
utan att passera Norra Kajen och 
stadskärnan. Stora ytor frigörs även 
intill den gamla sträckningen, som 
därmed går att bebygga. 

Bron skapar även bättre förut-
sättningar för en ny stadsdel på 
Norra Kajen, genom att en stor del 
av trafiken försvinner från området.
E4:ans högbron kan komma att 
stängas av vid kraftig vind eller på 
grund av att en trafikolycka inträffar. 
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Konsekvenser under tiden E4
ligger kvar

Under tiden E4 ligger kvar i sitt 
nuvarande läge utsätts Norra Kajen 
liksom idag för stora trafikströmmar 
huvudsakligen från två riktningar, 
norr och väster.
Under tiden E4 ligger kvar har inte 
transporterna med farligt gods någon 
alternativ väg. Risknivån ligger 
därmed högt inom det så kallade 
ALARP-området till ett avstånd av 
ca 40 meter från väg. Då avståndet 
till de första kvarteren från E4 är 
större än 40 meter behövs inga 
riskreducerande åtgärder.

Första inflyttning på Norra 
Kajen år 2012.
Högbron klar år 2016.

Flytt av rötkamrar

Tivoliverket är ett reningsverk vars 
rötkamrar och slambehandling ligger 
i de västra delarna av planområdet. 
Resten av reningsverket finns under 
Norra Stadsberget och ventileras 
genom en skorsten som finns på 
berget, se figur nedan.  

När avloppsvatten renas bildas ett 
slam. Slammet går till rötkammare. 
Där bryts slammet ned med hjälp av 
bakterier och biogas bildas. Gasen 
består till två tredjedelar av metan 
och en tredjedel av koldioxid. Efter 
rening av biogasen kan den användas 

Bron har dock fyra körfält så vid en 
olycka borde det ofta vara möjligt att 
behålla trafiken över bron. Risken 
för trafikolycka bedöms dessutom 
som liten. Höga kusten bron som 
på grund av sitt läge är mer utsatt 
har under de 12 år den funnits varit 
avstängd två gånger på grund av 
dåligt väder. 
Vägverket kommer inte genomföra 
riskanalys för omledning av 
farligt gods vid avstängning av 
högbron. Pågående planering med 
resecentrum, Södra kajen, Norra 
Kajen och Teater- och kulturhus 
medför att Sundsvalls kommun ser 
behov av en översiktlig analys över 
farligt gods. En sådan kommer att 
göras men inte inom ramen för denna 
fördjupade översiktplan. 
Ett alternativ till nuvarande E4 är att 
låta trafiken, och särskilt den tunga 
trafiken, passera genom Sundsvall 
via E14 västerut och därefter 
Timmervägen norrut, se figur s. 45. 
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som fordonsbränsle. Även rötslam 
bildas som restprodukt. 
MittSverigeVatten planerar en större 
biogasanläggning i anslutning till 
Korsverket och SCA Ortviken, 
vilket innebär att rötkamrarna flyttas 
från Norra Kajen. Man avser då 
att utnyttja den biobaserade rötgas 
som produceras vid rötning av 
avloppsslam. I samband med detta 
vill man förbereda marknaden för 
fordonsgas. Därför planerar man 
för ett system för produktion och 
försäljning av fordonsgas i mindre 
skala under tiden Tivoliverket 
ligger kvar på Norra Kajen. Vid 
Tivoliverket etableras då en 
anläggning för uppgradering av 
den rötgas, som idag produceras 
vid Tivoliverket, till fordonsgas. En 
tankbil kommer sedan och hämtar 
fordonsgasen och transporterar den 
till en tankstation vid E4.
Kvar efter flytten av rötkamrarna 
blir bara vissa anläggningar för 

pumpning av slam till de nya 
rötkamrarna. Reningsverket i berget 
och personalutrymmen kommer dock 
att ligga kvar.

Lukt

Ventilationen genom skorsten på 
berget kan orsaka dålig lukt. De 
delar av Nora Kajen som ligger 
närmast skorstenen ligger cirka 2 km 
från dessa. Mellan skorstenarna och 
Norra Kajen ligger det även bostäder. 
Skorstenarna bedöms inte ge någon 
dålig lukt på Norra Kajen. 
Vid rötkamrar finns inget 
kontinuerligt utsläpp av dålig lukt. 
Däremot kan tillfälliga luktproblem 
förekomma. Vid rötning bildas 
metangas som har en obehaglig lukt. 
Den främsta luktproblematiken vid 
Norra Kajen uppstår vid rengöring av 
rötkamrarna. Rengöringen sker vart 
femte år och har nyligen genomförts, 
2007-2008. Luktproblem kan även 
uppstå vid tömning och transport av 

slam i Norra Kajen, vilket generellt 
sker varannan dag och tar ca en 
halvtimme varje gång. 

Risker

Det finns en risk att metangas som 
släpps ut vid rötkamrarna kan 
explodera. Konsekvenserna om en 
sådan olycka skulle ske bedöms 
som omfattande. Metangasen släpps 
normalt inte ut, under normal 
drift kan dock små mängder gas 
släppas ut från rötkamrarna. Vid 
driftstörningar kan säkerhetsventiler 
och fläktar släppa ut gas i större 
omfattning. Utsläpp av metangas 
från rötkamrarna är säkerställda 
genom att metangasen leds till en 
gasklocka och vidare till en gaspanna 
där den förbränns. Fungerar inte 
gasklockan tänds en fackla som 
förbränner gasen. Enligt miljö- 
och kvalitetsansvarig på Mitt 
Sverige Vatten är därmed risken för 
explosion mycket liten.
En tillfällig produktion av 

fordonsgas och tankning samt 
borttransporterande av fordonsgasen 
bedöms öka risken i området. 
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innan den första inflyttningen sker i 
området.
Man borde kunna arbeta med att 
minska tiden som tömning och 
transport av slam sker, samt se till att 
denna hantering sker på tider då färre 
vistas i området.

Risker

För att utreda om bebyggelse är 
möjligt närmare än 50 meter bör en 
riskutredning genomföras där även 
risker med transporter till och från 
rötkamrarna utreds.
I kommande detaljplaner bör även 
utredas hur de delar som planeras 
att ligga kvar efter en eventuell flytt 
påverkar Norra Kajen och vilka 
eventuella åtgärder som bör vidtas.

Första inflyttning på Norra 
Kajen år 2012.
Tivoliverkets rötkamrar och 
tillfällig fordonsgasanläggning 
planeras att flyttas inom en 
snar framtid.

Konsekvenser

Under den tid rötkamrarna ligger 
kvar i sitt nuvarande läge kvarstår 
säkerhetsrisken och risken för 
luktproblem. Rötkamrarna planeras 
att flyttas inom en snar framtid. 
Första inflyttningen på Norra Kajen 
planeras till 2012. Norra Kajen 
kommer att byggas i etapper. Om 
rötkamrarna flyttas som planerat är 
det därför endast de första delarna 
av utbyggnaden på Norra Kajen 
som under den första tiden kommer 
att finnas i området samtidigt som 
rötkamrarna ligger kvar.

Lukt

I samband med liknande fall har 
värden på luktstörningar från 
SMHI, IVL och WHO använts.  
Enligt SMHI, IVL med flera kan en 
luktstörning med en frekvens på 
1-2% av tiden accepteras. Värdet 
1 % tillämpas för en ny bebyggelse 
eller verksamhet och 2 % vid 
förändring av befintlig verksamhet. 

WHO:s riktvärde för luktstörning 
anger som en gräns det förhållande 
då en liten andel av befolkningen 
(< 5%) upplever besvär under en 
liten del av tiden (<2%).
Den största luktproblematiken 
uppstår vid rengöring av kamrarna, 
vilket sker vart femte år och nyligen 
har genomförts, 2007-2008. Mer 
frekvent uppstår luktproblem vid 
tömning och transport av slam 
på Norra Kajen. Förutsatt att 
luktproblem då uppstår under den 
halvtimmme varannan dag då detta 
sker kommer man på Norra Kajen att 
få problem med lukt 2,1 % av tiden. 
Överskridandet av den acceptabla 
luktfrekvensen borde kunna 
accepteras då Tivoliverket planeras 
att flyttas inom en snar framtid. 

Risker

I kommande detaljplaner bör 
man utreda problematiken med 
rötkamrarna vidare. Så länge 
rötkamrarna blir kvar bör ett 

eventuellt skyddsavstånd till 
närmaste bostäder utredas. 75-100 
meter är ett avstånd som tillämpas 
vid liknande anläggningar på andra 
platser enligt Mitt Sverige Vatten. 
Anläggningar vid liknande verk där 
brandfarliga och explosiva ämnen 
hanteras kräver ett säkerhetsavstånd 
på 50 meter. För reningsverk 
gäller detta avstånd för gasklocka, 
gasfackla och produktionsanläggning 
för gas. 
Avståndet för rötkamrarna till 
närmaste föreslagna bebyggelse är 
strax över 30 meter. 

Åtgärder

Lukt
Åtgärder direkt vid källan till lukt 
bör utredas. En möjlig åtgärd för 
att reducera lukten är att installera 
kolfilter. 
Om rötkamrarna flyttas som 
planerat bör den sista rengöringen 
av rötkamrarna som kvarstår ske 
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planläggningen av Norra Kajens 
första etapp blir fördröjd på grund 
av en utdragen beslutsprocess i 
brofrågan, kan planavgränsningen 
göras så att detaljplanen inte blir 
beroende av detta vägval.

Ny bro över Selångersån

Åtgärder

En eventuell ny bro över Selångersån 
bedöms inte påverka den fördjupade 
översiktsplanen i någon större 
omfattning. I kommande detaljplan 
för Norra Kajens sydvästra del 
bör dock problematiken ses över 

ytterligare så att uvecklingen på 
Norra Kajen inte hindrar en eventuell 
ny bro över Selångersån och så att 
en eventuell ny bro över Selångersån 
inte skapar betydande negativa 
miljökonsekvenser på Norra Kajen.
För att undvika en process där 

A B C

Ny bro över Selångersån Figur: Tengbom.

I samband med utredningen kring 
ett nytt kulturhus/teater studeras en 
ny vägsträckning över Selångersån 
för infarten till Sundvalls centrum. 
Syftet är att skapa ett större 
område för byggnadens placering 
inom område A och B, se figur.
Den nya sträckningen går över en 
bro i ett något östligare läge över 
Selångersån med anslutning mot 
cirkulationsplatsen vid Norra Kajen. 

Konsekvenser

För planförslaget innebär en ny bro 
över Selångersån att Stadspark 1 
blir något mindre och något mer 
bullerstörd. Området för dammar 
för lokalt omhändertagande av 
dagvatten i Stadspark 1 blir något 
mindre och läget för konsthallen kan 
påverkas. Störningarna från trafiken 
på bron över Selångersån kommer 
även närmare bebyggelsen på Norra 
Kajen, förändringen jämfört med 
huvudalternativet bedöms dock bli 
liten.

MKB Norra Kajen
fördjupad översiktsplan Sundsvall
Antagandehandling 30 november 2009 26



Solhöjden

Solhöjden ligger direkt norr 
om Norra Kajen. Norra 
Kajen och Solhöjden delas 
av Bjälkvägen. På Solhöjden 
planeras kontorsverksamhet och 
bostadsbebyggelse i form av ett 
80-tal lägenheter.

Konsekvenser

Trafiken på Bjälkvägen skapar 
problem bland annat  i form av buller 
och luftföroreningar. En tätare och 
högre bebyggelse på Solhöjden, 
än idag, skulle kunna försvåra 
problematiken något. 

Åtgärder 

I Norra Kajens kommande 
detaljplaner, som gränsar mot 
Bjälkvägen och Solhöjden, bör en 
samordning ske med utvecklingen av 
Solhöjden.

5. AVGRÄNSNING
Geografisk avgränsning

Geografiskt avgränsas denna 
miljökonsekvensbeskrivning
till området för den fördjupade 
översiktsplanen. Den föreslagna 
exploateringen kan även medföra 
miljöpåverkan som sträcker 
sig utanför programområdet. 
Främst gäller det påverkan på 
landskapsbilden.

Sakfrågor

Nedanstående sakfrågor studeras inte
i miljökonsekvensbeskrivningen:
Kulturmiljö - inga fornlämningar, 
byggnadsminnen eller utpekade 
bebyggelsemiljöer finns i området. 
Sundsvalls stadskärna är av 
riksintresse för kulturmiljövård. 
Riksintresset bedöms dock inte 
påverkas av planförslaget då 
exploateringsområdet inte omfattar 
stadskärnan.
Mark och vattenresurser - ingen 
påverkan på materiellt värdefulla 
områden kommer att göras.
Naturmiljö - behandlas enbart 
avseende byggande i vatten. I övrigt 
görs inga intrång i naturmiljö.

Nivåavgränsning

Vid avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivningen,
MKB:n,  ska hänsyn tas till 
att vissa frågor kan bedömas 
bättre i kommande planer eller i 
tillståndsprövningar av verksamheter 
eller åtgärder. I så fall behöver 
behandlingen av dem inte vara så 
djuplodande i översiktsplanens 
miljökonsekvensbeskrivning.

Beskrivningen hålls generellt på en 
övergripande nivå. Syftet med planen 
är att den ska vara så detaljerad att 
den kan tjäna som planprogram för 
kommande detaljplaner. Därför går 
miljökonsekvensbeskrivningen in 
relativt ingående på frågor som berör 
utbyggnadsetapperna.
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6. MILJÖKONSEKVENSER

Stadsbild

Miljömål Västernorrlands län

God utformning av ny bebyggelse 
Tilltänkt ny bebyggelse, i strandnära 
områden regleras i kommunernas 
översiktplan där följande värden 
beaktas:
• Hög arkitektonisk kvalitet 
• Inspirerad av platsens 
förutsättningar där traditionell 
placering och materialval är viktiga 
utgångspunkter. 

Miljömål för Sundsvalls kommun

God bebyggd miljö
Boendet ska vara anpassat till 
naturens kretslopp. Framtidens 
bostäder, i tätort och på landsbygd 
ska ha närhet till service, 
arbetsplatser, odlingslotter och 
grönområden. Bostäder ska 
byggas om så att funktionerna 
kretsloppsanpassas. De byggmaterial 
som används ska vara anpassade till 
hälsa, miljö och återanvändning.

Förutsättningar

Norra Kajen ligger centralt i 
Sundsvall med en bred front mot 
Sundsvallsfjärden. Områdets syns 
över det öppna vattnet från många 
platser i staden. Bebyggelsen i 
området och mot vattnet består 
av varierade verksamhetslokaler 
(kontor, lager, verkstad och handel) 
med enkel industriell karaktär utan 

särskilt estetiskt eller kulturhistoriskt 
värde. Byggnaderna som 
huvudsakligen är från ca 1970-talet 
saknar arkitektoniskt sammanhang 
då de har olika skala, volym, 
fasadmaterial m.m.
Norra Kajen ligger på en nivå nedan 
E4:ans vägslänt. Byggnadernas tak 
är huvudsakligen på ungefär samma 
nivå som körbanan. Från motorvägen 

och bostadsbebyggelsen i sluttningen 
norrut ser man verksamhetsområdets 
baksida och har på vissa platser 
utblickar över taken eller mellan 
byggnaderna.
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Konsekvenser nollalternativ 

I nollalternativet byggs högbron 
för E4 vilket påverkar stadsbilden 
betydligt. Bron sträcker sig över den 
öppna fjärden och blir synlig från 
många håll i staden. I övrigt förblir 
området huvudsakligen som idag, 
eventuellt tillkommer ytterligare 
verksamhetslokaler i området.

• Storskaligt
• Industriellt 
• Nedgångna allmänna ytor
• Restytor
• Ruderatmark
• Hårdgjorda ytor
• Trist infart till stadskärnan
• Högbro över fjärden

Konsekvenser huvudalternativet 
- alternativ 1

Även i huvudalternativet byggs 
högbron vilket påverkar stadsbilden.
Planförslagets genomförande 

innebär även i övrigt en betydande 
förändring av stadsbilden vilket 
bedöms vara positivt för staden. 
Området omvandlas från ett 
storskaligt industriområde till en 
modern och stadsmässig stadsdel där 
byggnader och stadsrum förväntas ha 
en betydligt högre kvalitet än idag.
Förebilden för stadsdelens struktur 
är Sundsvalls stenstad med raka 
kvarter och ett nätverk av gator 
och platser. Stadsdelens karaktär 
är tät och grön med en bebyggelse 
på i snitt 3-6 våningar. Stadsdelen 
innehåller stadsradhus, stadsvillor, 
flerbostadshus, terasshus och 
punkthus. Möjlighet till högre 
bebyggelse som landmärken finns i 
öster mot högbron. 
Ett flertal byggherrar och arkitekter 
ansvarar för ett och samma kvarter, 
vilket skapar en önskvärd variation. 
Områdets naturliga höjdvariation tas 
tillvara så att så många som möjligt 
kan se vattnet.  En sammanhållande 
och tydlig front. Ett kajstråk byggs 
som en förlängning på Selångeråns 

Konsekvenser alternativ 2

Konsekvenserna för alternativ 2, utan 
trafikfördelning, blir samma som för 
huvudalternativet.

Åtgärder alternativ 1 och 2

Inga ytterligare förslag på åtgärder 
föreslås än de som presenterats i den 
fördjupade översiktsplanen. 

grönstråk. Allmänna parker och 
platser av hög kvalitet med gott om 
grönska planeras.
Även mot den befintliga bebyggelsen 
i sluttningen norr om området 
förändras stadsbilden till det 
positiva. Istället för en motorväg 
och ett verksamhetsområde syns en 
modern stadsdel av hög kvalitet från 
bebyggelsen i norr.
Förslaget ligger i linje med gällande 
miljömål.

• Stadsmässigt
• God arkitektur
• Grönskande
• Modernt
• Vacker infart till stadskärnan
• Vacker front mot vattnet
• Högbro över fjärden
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S E L Å N G E R S Å N

L A G E R G ATA N
H E F F N E R S V Ä G E N

H E F F N E R S V Ä G E N

E 4

T I V O L I PA R K E N

C E N T R U M

S U N D S V A L L S F J Ä R D E N

b e f .  g r ö n o m r å d e / p a r k

g r ö n  l ä n k

b a r r i ä r

p l a n o m r å d e s g r ä n s

Grönstruktur och 
rekreation

Miljömål Västernorrlands län

Hållbart samhällsbyggande 
Senast 2010 ska fysisk planering och 
samhällsbyggande i Västernorrlands 
län grundas på planer, program eller 
strategier för bland annat hur grön- 
och vattenområden i tätorter och 
tätortsnära områden ska bevaras, 
vårdas och utvecklas. 

Miljömål för Sundsvalls kommun

God bebyggd miljö
Vår stad och våra bostadsområden 
ska präglas av grönska, parker 
och planteringar. Den biologiska 
mångfalden ska värnas även i 
bebyggda områden. Naturen nära 
bebyggelsen ska vara tillgänglig för 
rekreation. Sundsvalls läge vid havet 
ska tas tillvara och utvecklas.

Förutsättningar

Området saknar idag värdefulla 
platser för rekreation, dock finns 

potential då området ligger gynnsamt 
nedan en södersluttning intill öppet 
vatten med långa utblickar över det 
omgivande landskapet. Området har 
i princip inga grönytor och är till 
största delen hårdgjort. Närliggande 
grönområden är idag svårtillgängliga 
från området för fotgängare och 
cyklister. Detta beror  på bristen 

på länkar över/under E4, som är en 
kraftig barriär. Utmed strandlinjen 
löper en belyst gång- och cykelväg 
som inte bedöms användas i någon 
stor omfattning. Dåligt underhåll och 
djupa hål i ytbeläggningen ger ett 
nedgånget intryck. 
Närheten till rekreationsområden 
så som Tivoliparken och Norra 

Stadsberget i norr samt grönstråket 
utmed Selångersån är en tillgång 
som kan utvecklas.

Konsekvenser nollalternativ 

I nollalternativet påverkas inte 
grönstrukturen, då området 
huvudsakligen förblir liksom idag. 
Infartsvägens barriäreffekt kvarstår 
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b e f .  g r ö n o m r å d e / p a r k

n y t t  g r ö n o m r å d e / p a r k

g r ö n  l ä n k

p l a n o m r å d e s g r ä n s

Föreslagen grönstruktur i och i anslutning till planområdet

Framtida markanvädning och 
trafikföring fastställs längre 
fram när förutsättningarna 
är klarlagda.
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trots att högbron finns, då mycket 
trafik fortfarande ska in till staden.

• Ej rekreativt
• Hårdgjort
• Otillgängligt för gående/
  cyklister
• Vattennära
• Söderläge
• Nära till grönområden 

Konsekvenser huvudalternativet 
- alternativ 1

Grönområden anläggs i form av 
stråk, parkområden och grönskande 
gårdar. För de boende skapas därmed 
möjlighet till rekreation av hög 
kvalité inpå husknuten samtidigt som 
viktiga länkar skapas mellan området 
och befintlig grönstruktur. 
Stadsdelen inramas av två 
stadsparker: 1 och 2 i väster 
respektive i öster. Mellan dessa löper 
huvudgatan, med sitt gröna gaturum. 
Kontakten med rekreationsstråket 
utmed Selångersån och Norra 

Stadsberget med Tivoliparken 
förbättras genom att Stadspark 1 blir 
en grön länk däremellan. Kopplingen 
till staden och Selångersån får en 
fortsättning längs kajen österut mot 
Stadspark 2, i öster.  
Besökaren rör sig längs kajen, 
genom parkrum och via broar inne 
i bebyggelsen. Kajen utformas med 
spännande platser och solhörnor med 
bra klimat där människor vill vara. 
Träd ger vindskydd. 
Stadspark 1, i väster, är naturlik 
i norr för att sedan övergå till en 
modern stadspark i söder. 

Stadspark 2 utformas som en 
aktivitetspark för alla åldrar med 
skatepark, cykelbana, klätterlek och 
en stor scen. Mot vattnet byggs en 
ekologisk vasspark med spänger, 
sittplatser och bryggor.
En stadsdelspark i två delar (A och 
B), på var sin sida om huvudgatan 
skapas inne i stadsdelen. Parken 
bildar ett viktigt stråk vidare från 
Haga ner till Sundsvallsfjärden.
Gårdarna ska vara gröna med plats 
för avkoppling, mindre odlingar, 
småbarnslek och social samvaro. 

Referensbilder - grönstruktur och vegetation
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Grönytefaktor

Grönytefaktorn är en modell 
för att säkra en lägsta grön nivå 
vid nybyggnad. Syftet är att 
främja en grön boendemiljö med 
förbättrade förutsättningar för en 
god vattenhushållning, jordkvalitet 
och växtlighet. Växtlighetem 
renar luften, bryter ner vindar, 
utjämnar vattenflöden och skapar 
ett bra lokalklimat.  Lokalt 
omhändertagande av dagvatten 
(LOD) ingår i grönytefaktorn.
Grönytefaktorn är genomsnittsvärdet 
för hela tomten/kvarteret och 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 lokalt omhändertagande av 
dagvatten. Målsättningen på Norra 
Kajen är ett genomsnittligt värde på 

0,6 d.v.s. 60 % av ytorna ska vara 
gröna.
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

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.

Åtgärder alternativ 1 och 2

Inga ytterligare förslag på 
åtgärder för rekreation krävs än 
de som föreslås i den fördjupade 
översiktsplanen.
I detaljplan säkerställs ytor för 
allmänna parker, promenadstråk 
och tillgänglighet till vatten. 
Allmänhetens tillgänglighet till 
vattnet kan säkerställas i detaljplan 
även inom privat kvartersmark.

Förslaget ligger i linje med gällande 
miljösmål.

• Rekreativa grönområden
• Kajstråk 
• Gröna länkar till närområden
• Vattenkontakt
• Grönytefaktor

Konsekvenser alternativ 2
Konsekvenserna för alternativ 2, 
utan trafikfördelning, blir samma 
som för huvudalternativet. Parkerna 
kommer dock i alternativet bli något 
mer utsatta för trafikens påverkan 
framförallt gäller detta buller, se 
vidare under separat kapitel för 
buller. 
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Dagvattenhantering

Förutsättningar

Norra Kajen avrinner naturligt 
mot Sundsvallsfjärden. Stora 
ytor i området är idag hårdgjorda 
vilket förhindrar infiltration 
av dagvatten. Traditionellt har 
dagvattnet i Sundsvalls stadsmiljö 
gömts undan och kulverterats. Risk 
finns idag för att grundvatten och 
Sundsvallsfjärden påverkas negativt 
av markföroreningar då dagvattnet 
för med sig föroreningar i marken.
All mark inom Norra Kajen är på 
grund av föroreningar eventuellt inte 
lämplig för lokalt omhändertagande 
av dagvatten (LOD). På vissa ställen 
är lokalt omhändertagande av 
dagvatten tekniskt omöjligt. 

Konsekvenser nollalternativ 

Dagvattenhanteringen och 
avrinningen påverkas inte i 
nollalternativet då området 
huvudsakligen förblir som idag. 

• Hårdgjorda ytor dominerar i
  området
• Markföroreningar
• Avrinner naturligt mot 
  Sundsvallfjärden 
• Inget lokalt omhändertagande av 
  dagvattnet

Konsekvenser huvudalternativet 
- alternativ 1

Norra Kajen planeras för lokalt 
omhändertagande av dagvatten. 
Dagvattnet tas om hand genom 
infiltration, rening, avdunstning och 
fördröjning. För att få en optimal 
helhet föreslås en variation av 
lösningar inom området.
Området föreslås få gott om 
grönytor och vegetation, vilket 
bidrar till att ta hand om dagvattnet 
lokalt, då växterna tar upp vattnet 
som sedan avdunstar. Grön mark 

och odlingslotter skapar naturliga 
infiltrationsytor som tillsammans 
med dammar och kanaler tar hand 
om dagvattnet. 
Längs huvudgatan föreslås en öppen 
dagvattenkanal där vattnet fördröjs 
och syresätts innan det släpps ut i 
Sundsvallsfjärden. Vatten från gator, 
parkeringsfickor och trottoarer tas 
om hand i gatuträdens växtbäddar 
så långt det är möjligt. Brunnar på 
parkeringsytor och gator ska ha 
oljeavskiljare.
Från torg och gårdar leds dagvattnet 
i rännor vidare till parkerna och 
till Sundsvallsfjärden. De flesta 
gårdar har garage inunder vilket 
omöjliggör infiltration. Vattnet på 
gårdar leds istället vidare till större 
dagvattendammar i parkerna där 
rening, fördröjning och infiltration är 
möjlig.
Större dagvattendammar placeras i 
stadsparkerna och stadsdelsparken. 
Längs kanterna planteras 

vattenväxter som renar vattnet. I 
Stadspark 2 anläggs en vasspark för 
rening av dagvatten. I sluttningar 
används långsmala dammar för 
fördröjning av vattnet på de olika 
marknivåerna.
I stadspark 2 med sina 
översilningsytor och dagvatten-
dammar kan mark användas för 
snödeponi vintertid. 
Avrinningen kan i princip behandlas 
på samma sätt som dagvatten 
sommartid. Snödeponi föreslås i 
båda stadsparkerna. 
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.
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• LOD 
• Infiltrationsytor
• Dagvattendammar
• Avrinningsstråk (kanaler, 
ledningar)

Konsekvenser alternativ 2
Konsekvenserna för alternativ 2, 
utan trafikfördelning, bedöms bli 

samma som för huvudalternativet.

Åtgärder alternativ 1 och 2

Vid exploatering av området 
för bostadsbebyggelse kommer 
saneringsåtgärder av mark att 
krävas. Hälsoeffekterna styr normalt 
vilken saneringsnivå som krävs. 
Om marken saneras till riktvärden 
för känslig markanvändning 
bedöms det inte finnas någon 

risk för läckage av föroreningar 
genom lokalt omhändertagande av 
dagvatten. Ytterligare utredning 
av föroreningars eventuella 
påverkan på dagvattnet bör 
genomföras i detaljplaneprocessen. 
I detaljplaneprocessen bör det även 
utredas om ytterligare rening eller 
annan hantering av dagvattnet än 
det som är föreslaget krävs för 
att inte påverka grundvattnet och 

Sundsvallsfjärden.
I kommande detaljplaner bör 
utredas, med hänsyn till grad av 
markföroreningar, om snödeponi 
är lämpligt i parkerna och var det 
är lämpligt. Hur snön ska tippas 
inom Sundsvalls kommun är under 
utredning.

Referensbild - dagvatten
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Konsekvenser huvudalternativet 
- alternativ 1

Byggnaderna placeras så att de får 
maximalt solinfall på terrasser och 
balkonger. Kvartersstrukturen mot 
havet bryter ner vindarna vilket ger 
gårdar och soliga platser med ett 
behagligt klimat där människor och 
växter kan trivas. Växtligheten bryter 
ner vindar och skapar ett bra klimat. 
De flesta byggnader föreslås få 
gröna tak, så långt detta är tekniskt 
och ekonomiskt realistiskt. Gröna 
tak bland annat bra för stadens 
lokalklimat.

Energi 

Miljömål Västernorrlands län

Begränsad klimatpåverkan

Senast 2020 är fastighets-
uppvärmning, energiomvandling 
och energianvändning vid 
industriproduktion (med undantag 
för transporter) koldioxidneutral.
Senast 2010 har förbrukningen av 
eldningsolja i fasta anläggningar 
minskat med minst 25 % från 2001 
års nivå. Förbrukningen är då högst 
125 000 m³.
Från 1995 till 2010 ska den specifika 
elförbrukningen minska kontinuerligt 
genom energieffektiviseringar och 
besparingar inom industrin och i 
bostadssektorn.

Miljömål Sundsvalls kommun

Endast förnyelsebara energikällor 
ska användas, energin ska dessutom 
användas effektivt. Många olika 
förnyelsebara energikällor, som 
sol, vind, vatten och biobränsle ska 

Lokalklimat

Förutsättningar

Norra Kajen ligger i en södervänd 
sluttning där lokalklimatet är 
gynnsamt avseende solinstrålning. 
Men Norra Kajen är även exponerad 
för östliga vindar och kalluft i 
dalgången, som Sundsvall i övrigt. 

Konsekvenser nollalternativ 

Lokalklimatet påverkas inte i 
nollalternativet då det huvudsakligen 
ser ut som idag.

• God solinstrålning
• Utsatt för havsvindar och 
   kalluft

• Bebyggelse och växtlighet 
   bryter ned vindar
• Solinstrålning tas till vara 
• Bra lokalklimat skapas

Konsekvenser alternativ 2
Konsekvenserna för alternativ 2, 
utan trafikfördelning, blir samma 
som för huvudalternativet.

Åtgärder alternativ 1 och 2

Inga ytterligare åtgärder föreslås. 
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användas. Fossila bränslen som 
olja, kol, naturgas och torv används 
inte. På vägen mot målet gäller 
det att spara energi och använda 
den på bästa sätt. Spillvärme och 
biobränslen används för att värma 
hus och elenergi används till 
produktion.

Förutsättningar

Vid nybyggnation ges goda 
möjligheter till att skapa en stadsdel 
med effektiv, miljövänlig och låg 
energiförbrukning. Det gynnsamma 
söderläget, närheten till havet 
och reningsverket - Tivoliverket 
- kan ge möjlighet till alternativa 
energilösningar.

Konsekvenser nollalternativ 

Energiförbrukningen och 
energianvändningen i området 
förändras troligen inte i samma 
takt i nollalternativet jämfört med 
planförslaget eftersom området 
huvudsakligen förblir liksom idag. 

• En miljöanpassad 
  energiförsörjning i området 
  dröjer

Konsekvenser huvudalternativet 
- alternativ 1

Norra Kajen ska enligt planförslaget 
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. 
Energiförsörjningen sker antingen 
med miljövänlig fjärrvärme och/
eller lokala energilösningar som 

Konsekvenser alternativ 2

Konsekvenserna för alternativ 2, 
utan trafikfördelning, blir samma 
som för huvudalternativet.

Åtgärder alternativ 1 och 2

Följande teknik föreslås och bör 
utredas vidare i den fortsatta 
planeringen:
• solenergi tillvaratas genom 
  solfångare/solceller
• värme återvinns i frånluft från 
   byggnader
• spillvärme återvinns från 
  Tivoliverkets avloppsvatten
• avfallskompostering (biogas)
• energi från vindkraft tas tillvara
• kyla och värme återvinns från 
  Sundsvallsfjärden

till exempel utnyttjande av värme 
i avloppsvattnet från Tivoliverket, 
solfångare, värmen och kylan i 
Sundsvallsfjärden och kanske även 
vindenergi.
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.
Om framtida utredningar visar 
att föreslagna energilösningar är 
genomförbara är konsekvensen 
positiv för miljön och bedöms ligga i 
linje med miljömålen.

• Miljöanpassad och effektiv 
  energiförbrukning
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Avfall

Miljömål Västernorrlands län

God bebyggd miljö

Mindre mängder deponerat avfall:
Från 2003 års nivå ska mängden 
deponerat avfall kontinuerligt 
minska fram till 2010. 
Ökad återvinning av hushållsavfall: 
Senast 2010 ska minst 50% av 
hushållsavfallet återvinnas genom 
materialåtervinning, inklusive 
biologisk behandling.

Förutsättningar

Vid nybyggnation av en hel stadsdel 
ges goda möjligheter till att anordna 
ett modernt och miljöanpassat 
avfallssystem.

Konsekvenser nollalterntivet

Avfallshanteringen förändras troligen 
inte i någon betydande omfattning 
då området huvudsakligen förblir 
liksom idag.

restavfall, matavfall, gatuavfall 
(papperskorgar) och papper/tidningar
Det som slängs i restavfallet går till 
förbränning eller i undantagsfall 
läggs avfallet på deponi. Vid 
förbränning utvinns energi som 
kan användas för uppvärmning 
av bostäder. Ur deponin kan man 
utvinna gas.
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.

Källsortering

Återvinningsstationer för bland annat 
glas, plast och metall kompletterar 
vakuumsystemet och föreslås i 
mindre byggnader på varje gård.
Det får inte vara längre än 50 

• Avfallshantering inom området 
  blir inte lika miljöanpassad som 
  i planförslaget.

Konsekvenser huvudalternativet 
- alternativ 1

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 

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. 
Lättillgänglig återvinning bidrar till 
ökad återvinning av hushållsavfall 
vilket minskar mängden deponerat 
avfall. Även transporterna 
minimeras. Föreslagen lösning ligger 
därmed i linje med miljömål. 

• Lättillgänglig och 
   miljöanpassad avfallshantering
• Hög andel återvinning 
• Minimerad mängd deponerat 
   avfall
• Möjlighet till att utvinna 
  energi ur avfallet
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Konsekvenser alternativ 2
Konsekvenserna för alternativ 2, 
utan trafikfördelning, blir samma 
som för huvudalternativet.

Åtgärder alternativ 1 och 2

Inga ytterligare åtgärder föreslås. 
Utrymme och möjlighet för 
vakuumsystem, återvinningsstationer 
och återvinningscentraler bör 
säkerställas i detaljplan och följas 
upp vid bygglov.

Biltrafikens klimatpåverkan

Miljömål Västernorrlands län

Begränsad klimatpåverkan 

Minskad förbrukning av fossila 
drivmedel: Senast 2010 ska inte 
förbrukningen av fossila drivmedel 
öka. Förbrukningen ligger kvar på en 
nivå som inte är högre än 
300 000 m³/år. Fossila drivmedel 
ska avvecklas i takt med att 
alternativt producerade drivmedel 
med låga utsläpp av klimatgaser blir 
tillgängliga på marknaden. 

Miljömål Sundsvalls kommun

Transport

Transporter ska ske energisnålt 
och med minsta möjliga 
påverkan på hälsa och miljö. 
Trafik med buss, tåg, cykel eller 
till fots ska gynnas framför 
biltrafik i samhällsplaneringen. 
Kollektivtrafiken ska förbättras och 
utnyttjas av fler. För alla transporter 
av personer och varor ska rena, 

förnyelsebara drivmedel användas. 
Centrum ska vara lättillgängligt 
med god tillgång till kultur och 
handel. Mängden transporter ska 
minskas, till exempel genom att vi 
väljer att köpa lokala produkter och 
använda ny teknik som elektronisk 
kommunikation.

Förutsättningar

I dagens befintliga industriområde 
vistas få människor och området 
är anpassat för bil. Planområdet 
trafikförsörjs norrifrån via 
Heffnersvägen och Lagergatan 
med koppling till stadsdelar 
i öster respektive väster och 
till E4 och Norrmalmsgatan. 
Från söder kan området nås 
med båt.  Området saknar idag 
kollektivtrafikförsörjning.
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.
Närheten till stadskärnan ger god 
förutsättning för att bygga en ny 
stadsdel som möjliggör ett hållbart 
resande.

Konsekvenser nollalternativet

I nollalternativet finns högbron för 
E4, den gamla E4:an ligger dock 
kvar. I övriga delar av området 
förblir trafiksituationen och dess 
påverkan liksom idag.
Sannolikt kommer det i 
nollalternativet att vistas få 
människor i området vilket gör att 
underlag för kollektivtrafik saknas 
även i framtiden. 

• Ingen kollektivtrafik
• Anpassat för biltrafik
• Svårtillgänglig för gående och 
  cyklister
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Sundsvallsfjärden

Haga

Tivoliparken
Skönsbergs 
trafikplats

Selångersån

0                               150m

Gång- och cykelstråk samt buss - spårtaxi/monorail, huvudalternativet 

Konsekvenser huvudalternativet 
- alternativ 1

Planförslaget innebär att en mycket 
större mängd människor kommer att 
vistas i området än idag. 
På Norra Kajen är avstånden korta. 
Att bygga tätt och nära centrum är 
en långsiktig strategi för 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. En eldriven sopbil 
föreslås även, som kör soporna till 
en uppsamlingsplats där en större 
sopbil kan hämta med samordnade 
transporter.
Strategiska gång- och cykelstråk 
föreslås i park- och stadsrum. 
Kollektivtrafik prioriteras med buss 
i ett eget körfält på huvudgatan. 
3-4 hållplatslägen föreslås längs 
huvudgatan. Det bör inte vara längre 
till en hållplats än 200 meter för de 
boende.

FÖRKLARINGAR

Cykelstråk

Gångstråk

Buss

Spårtaxi/Monorail

Framtida markanvädning och 
trafikföring fastställs längre 
fram när förutsättningarna 
är klarlagda.
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i framtiden även med spårtaxi 
alternativt monorail. Spårtaxi/
monorail är ett långsiktigt hållbart 
transportsystem. Möjligheten att 
anlägga en spårtaxi/monorail skapas 
längs huvudgatan. I Sundsvall drivs 
för närvarande ett projekt med syfte 
att fördubbla kollektivtrafikresandet 
till 2015. Inom ramen för detta 
projekt genomförs en linjenätsanalys 
under hösten 2009. I denna analys 
kommer att utredas hur Norra Kajen 
kan kollektivtrafikförsörjas.
Parkeringsnormen är cirka 1 plats 
per lägenhet. 
Huvudalternativet ger goda alternativ 
till bilen vilket bör minimera antalet 
bilresor till, från och inom området. 
Därmed bör klimatpåverkan från den 
biltrafik som genereras av den nya 
stadsdelen kunna begränsas. 
Förslaget bedöms ligga i linje med 
miljömålen.

• Kollektivtrafik med buss
• Möjlighet till spårtaxi/monorail
• Bra gång- och cykelstråk
• Bilpooler

Konsekvenser alternativ 2
Konsekvenserna för alternativ 2, 
utan trafikfördelning, blir samma 
som för huvudalternativet.

Åtgärder alternativ 1 och 2

Inga ytterligare åtgärder föreslås. 

Referensbild -
strategiska gång- och cykelstråk

Trafiksäkerhet

Miljömål

En god livsmiljö 

Senast 2020 ska livsmiljön i länet 
vara god. 

Förutsättningar

I dagens befintliga industriområde 
vistas få människor och området 
är anpassat för bil. Trafiken inne 
i området är inte av någon stor 
omfattning.
Längs kajkanten och utmed 
Heffnersvägen löper gång- och 
cykelbana med koppling till centrum 
och stadsdelarna öster om området. 
Gång- och cykelbanan längs med 
kajen är dåligt underhållen med stora 
hål i asfalten.
E4 är en kraftig barriär som enbart 
kan passeras på ett fåtal ställen 
utmed planområdet. Risken finns att 
folk genar över E4 där det inte är 
säkert. Utmed en lång sträcka kan 
man enbart passera vägen via en 
nedgången, mörk, trång och otrygg 

gångtunnel.
Trafiksäkerheten i området bedöms 
inte vara hög för fotgängare och 
cyklister idag.

Konsekvenser nollalternativet

Sannolikt kommer det i 
nollalternativet även i framtiden att 
vistas få människor i området. 
Högbron medför att trafiken på 
infarten till staden minskar och 
trafiksäkerhet ökar. I övrigt förblir 
trafiksituationen troligen liksom 
idag.

• Få människor vistas i 
  området
• Få passager över/under 
   infarten till staden för 
   fotgängare och cyklister.
• Området förblir anpassat för 
   biltrafik
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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.
Till kvarteren närmast kajen tillåts 
angöring till vissa av husen och till 
förskolorna. Där trafiken korsar 
gång- och cykelstråket sker trafiken 
på gång- och cykeltrafikanternas 
villkor.

Konsekvenser huvudalternativet 
- alternativ 1

Planförslaget innebär att en mycket 
större mängd människor kommer att 
vistas i området. 
En ny högbro över fjärden leder 
bort en stor del av trafiken från 
Norra Kajen, vilket minskar 
genomfartstrafiken i området. 
En trafikfördelning ger även 
möjlighet till att sila trafiken på 
flera parallellgator vilket ytterligare 
minskar trafiken genom området, 
dock ökar mängden trafik på andra 
platser. Trafiken beräknas år 2030 bli 
19 700 fordon/dygn på huvudgatan 
och 12 600 fordon/dygn på 
Skönsbergsvägen och 6 200 
fordon/dygn på Bjälkvägen. Med den 
trafikmängden bedöms Bjälkvägen 
behöva byggas om och få en annan 
utformning.
Antalet människor i området 
ökar vilket gör att även risken för 
olyckor, för framförallt gående- 

och cyklister, kan öka trots mindre 
genomfartstrafik. 
Huvudgatan korsas av lokalgator 
på 4-5 ställen. Bilarna passerar 
på de gåendes villkor. Viss del av 
infartstrafiken leds norr om området.
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. 

Inom stadsdelen löper gång- och 
cykelstråk i parker- och stadsrum, se 
figur s. 40. 
- en gång- och cykelväg placeras på 
södra sidan av allén.
- 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. 

Gator, huvudalternativet 

Sundsvallsfjärden

Haga

Tivoliparken
Skönsbergs 
trafikplats

Selångersån

0                               150m

FÖRKLARINGAR

Huvudgata

Lokalgata

Angöringsgata

Parkering i garage

Framtida markanvädning och 
trafikföring fastställs längre 
fram när förutsättningarna 
är klarlagda.
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Risk med farligt gods

Förutsättningar

E4 är en primär transportled för 
farligt gods. Idag passerar tunga 
transporter och farligt gods därmed 
i norra delen av planområdet 
och vidare genom staden. Även 
Tivoliverket som ligger i området får 
leveranser med farligt gods. Farligt 
gods medför en risk för människor i 
området.
En riskanalys har gjorts avseende 
farligt gods. Främst är det olyckor 
förknippade med:
• explosiva ämnen
• brännbara gaser
• brandfarliga vätskor
• organiska ämnen 
som bedöms kunna påverka 
personsäkerheten i området. 
Transporterna till Tivoliverket 
utgörs av frätande ämnen och 
bedöms vid en olycka endast 
innebära konsekvenser i det direkta 

Konsekvenser alternativ 2
Alternativ 2 innebär i mycket 
samma konsekvenser  som 
för huvudalternativet. 
Genomfartstrafiken koncentreras 
dock till huvudgatan. 
Utan trafikfördelning, beräknas 
trafiken år 2030 bli 25 000 fordon/
dygn på huvudgatan och 7 400 
fordon/dygn på Skönsbergsvägen 
och 1000 fordon/dygn på 
Bjälkvägen. Risken för olyckor, för 
framförallt gående och cyklister, 
riskeras i detta alternativ att ökas 
i förhållande till nollalternativet 
och huvudalternativet. I detta 
alternativ vidtas samma åtgärder 
som i huvudalternativet för att öka 
trafiksäkerheten. 
Förslaget bedöms ligga i linje med 
miljömålet.

• Genomfartstrafiken 
koncentreras till huvudgatan
• Trafiksäkra stråk framförallt 
för gående och cyklister

Åtgärder alternativ 1 

Genomförs de förslag som föreslås 
i planförslaget krävs inte ytterligare 
åtgärder för en trafiksäker miljö. I 
kommande detaljplaner bör dock 
ytterligare bearbetning ske av 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
speciellt gäller detta trafiksäkra 
passager av huvudgatan.

Åtgärder alternativ 2

Genomförs inte trafikseparering 
blir det ännu viktigare att i 
kommande detaljplaner se över 
hur trafiksäkerheten för framförallt 
gående och cyklister kan förbättras. 
Det gäller främst hur huvudgatan
kan korsas på ett trafiksäkert sätt. 

- ett stråk för gång- och cykel 
anläggs söder om Villa Marieberg 
mellan Skönsbergsvägen och  
huvudgata-allé och vidare till 
kajstråket.
- ett gångstråket leder norrut under 
Skönsbergsvägen och kopplar Haga 
till Sundsvallsfjärden. 
Alla stråk ska vara trafiksäkra och 
kännas trygga även under den mörka 
årstiden.
Leveranser till/från och inom 
området lokaliseras också på ett 
trafiksäkert sätt och så att behovet av 
transporter minimeras. Transporter 
kan även styras till vissa tider på 
dygnet.
Förslaget bedöms ligga i linje med 
miljömålet.

• Genomfartstrafiken sprids på 
flera parallellgator
• Trafiksäkra stråk framförallt 
för gående och cyklister
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För båda alternativ (30% respektive 
80%) ligger risknivån kvar inom 
ALARP-området till ett avstånd av 
ca 40 meter från väg, dock på en 
lägre nivå än utan bron. Om bron 
eventuellt är avstängd och trafiken 
därmed måste ledas om genom 
området ökar risken. Då beror 
riskområdet av vilka vägar man 
styr trafiken till. En möjlighet till 
att sprida trafiken på flera gator kan 
påverka risknivån. 

• En högbro i drift minskar 
risken och medför färre 
begränsningar för utbyggnad.
• En möjlighet till att sprida 
transporterna påverkar
risknivån

Konsekvenser alternativ 2
Utan möjlighet att fördela 
transporterna med farligt gods som 
ska in till Sundsvall på flera vägar 
minskar möjligheten att påverka 
risknivån.

• En högbro i drift minskar risken 
och medför färre begränsningar 
för utbyggnad.
• Ingen möjlighet att sprida 
transporterna på flera gator.

Åtgärder alternativ 1 och 2

Omfattningen och behovet av 
åtgärder är beroende av hur pass stor 
minskning av transporter med farligt 
gods (särskilt brandfarliga vätskor) 
som kan uppnås med en högbro 
i drift. Reduceras transporterna 
tillräckligt kan risknivån inom 
exploateringsområdet bli acceptabel 
utan särskilda riskreducerande 
åtgärder.

närområdet, därför behandlas det inte 
närmare.
Det är i princip uteslutande olyckor 
med utsläpp och antändning av 
brandfarliga vätskor som medför 
att den beräknade risknivån hamnar 
inom det så kallade ALARP-
området till ett avstånd om 40 meter 
från vägen där det farliga godset 
transporteras.
ALARP står för ”As Low As 
Resonable Practicable” vilket 
innebär att risknivån varken är 
acceptabel eller oacceptabel. 
Acceptansen för risken beror av 
sambandet mellan risk och nytta. 
Vid stor nytta, samt om kostnaden 
för riskreducerande åtgärder 
överstiger effekten, kan risknivån 
accepteras.

• Farligt gods medför idag en 
risk för människor i området 
och därmed begränsningar för 
ny bebyggelse.

Konsekvenser nollalternativet

Högbron medför att transporterna 
med farligt gods genom området 
och staden reduceras. Risknivån blir 
därmed lägre, liksom i planförslaget.

• En högbro i drift minskar 
risken med farligt gods.

Konsekvenser
huvudalternativet, alternativ 1

När högbron för E4 är i drift kan 
antalet transporter med farligt gods 
genom området reduceras då en stor 
del av dem istället går över bron, 
därmed sänks risknivån. 
I riskanalysen har risken beräknats 
utifrån två alternativ: reduktion 
av antalet transporter med farligt 
gods med 30% respektive 80%. 
Osäkerheten avseende reduktionen är 
stor och beror bland annat av brist på 
information om vilka målpunkter i 
staden som finns för farligt gods. 
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Kartan redovisar flöden av farligt gods genom Sundsvall 2003. 

Vidare utredning

Noggrannare kartläggning av 
farligt gods bör genomföras innan 
detaljplanearbetet påbörjas. Bland 
annat bör man utreda hur stor 
minskning som är möjlig att uppnå 
och kunskap om transporternas 
målpunkter bör tas fram. 
Vägverket kommer inte genomföra 
riskanalys för omledning av 
farligt gods vid avstängning av 
högbron. Pågående planering med 
resecentrum, Södra kajen, Norra 
Kajen och Teater- och kulturhus 
medför att Sundsvalls kommun 
ser behov av en översiktlig analys 
över farligt gods. En sådan kommer 
att göras men inte inom ramen för 
denna fördjupade översiktplan. 
Underlaget beräknas kunna användas 
i kommande detaljplanearbete. 
En samlad riskbedömning av farligt 
gods, Tivoliverkets verksamhet samt 
den planerade biogasmacken bör 
göras inför detaljplanesamråd.

Skyddsavstånd

Om byggnadstekniska åtgärder 
inte vidtas kan identifierade 
risker hanteras med hjälp av 
skyddsavstånd, se tabell. Med en bro 
i drift uppnås en acceptabel risknivå 
om ett avstånd på 40 meter hålls 
mellan väg och bebyggelse/ytor 
där personer vistas stadigvarande, 
därmed är ytterligare åtgärder inte 
nödvändiga. Verksamheter (kontor, 
småindustri, småhandel etc.) kan 
utan byggnadstekniska åtgärder vara 
möjliga att placera på ett avstånd på 
25 meter från väg.

Byggnadstekniska åtgärder

Om inte skyddsavstånd tillämpas 
kan en acceptabel risknivå utmed 
vägen erhållas med hjälp av 
byggnadstekniska åtgärder:
• Utrymmen med lägre persontäthet, 
t.ex. personalutrymmen, lager etc. 
placeras mot vägen.
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• Ventilationssystem utformas så 
att de enkelt kan stängas av genom 
central nödavstängning.
• Friskluftsintag placeras bort från 
vägen.

• Fasader som vetter mot vägen kan 
utföras i material som förhindrar 
brandspridning under den tid det 
tar att utrymma. Det gäller även 
fönster som därmed inte får vara 
öppningsbara.

• Bostäder/publika lokaler 
nära vägen ska ha minst en 
utrymningsväg som mynnar bort från 
vägen.
• Utemiljöer närmast väg med 
farligt gods utformas så att de 
inte uppmuntrar till stadigvarande 
vistelse. Det vill säga inga 
uteserveringar, lekplatser eller 
parkbänkar. P-platser är ok.

Slutsats:

Hamnar risknivån inom ALARP-
området bör man sträva efter 
att sänka risken med hjälp av 
ovanstående åtgärder så länge 
kostnaden är rimlig i förhållande till 
effekten av åtgärden. För bostäder 
krävs i princip alltid åtgärder om 
risknivån hamnar inom ALARP-
området, det vill säga risknivån 
ska vara acceptabel medan man för 
verksamheter kan godta att risknivån 
ligger i ALARP-området.

Buller

Riktvärden

Buller påverkar oss på olika sätt 
och har stor betydelse för vår 
hälsa och för möjligheten till en 
god livskvalitet. Buller kan orsaka 
minskad trivsel, sömnstörningar och 
i värsta fall ohälsa i bostadsområden 
samt försämrade rekreationsvärden 
och naturupplevelser i parker och 
grönområden.
Riktvärdena för bostäder i område 
som utsätts för trafikbuller:

30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus 
nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus 
(vid fasad)
70 dBA maximalnivå vid 
uteplats i anslutning till bostad

Dessa riktvärden ska uppnås vid 
nybyggnation av bostäder. 
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   25m

Ytor där människor inte vistas stadigvarande och enbart fåtalet 
människor vistas samtidigt. T.ex.:

- Parkering (kontorsparkering, personalparkering, handelsparkering)
- Garage

40m

Kontor
Handel

Bostäder
Förskola/skola
Sjukvård/äldreboende
Park/torg/lekplats
Idrottshallar

Tabellen redovisar riskanalysens förslag på verksamheter 
inom olika skyddsavstånd från från väg med farligt gods.



avvägningar ska göras mot andra 
allmänna intressen:

55–60 dBA vid fasad

Nya bostäder bör kunna medges 
där den dygnsekvivalenta ljudnivån 
vid fasad uppgår till 55–60 dBA, 
under förutsättning att det går att 
åstadkomma en ”tyst sida” (högst 
45 dBA vid fasad) eller i varje fall en 
ljuddämpad sida 
(45–50  dBA vid fasad). Minst 
hälften av boningsrummen, liksom 
uteplats, bör vara vända mot tyst 
eller ljuddämpad sida.

60 – 65 dBA vid fasad

Nya bostäder bör endast i vissa fall 
medges där den dygnsekvivalenta 
ljudnivån vid fasad överstiger 
60 dBA, under förutsättning att det 
går att åstadkomma en ”tyst sida” 
(högst 45 dBA vid fasad) eller i vart 
fall en ljuddämpad sida 
(45–50 dBA vid fasad). Minst 
hälften av bostadsrummen, liksom 

Naturvårdsverkets förselår att den 
ekvivalenta ljudnivån i parker bör 
ligga på högst 45-50 dBA.
Riktvärden för arbetslokaler:
65 dBA utomhus (vid fasad)
40 dBA inomhus
Sundsvalls kommun har idag 
ingen policy för hur trafikbuller 
ska behandlas vid nybyggnation 
av bostäder. I vissa fall kan det, 
enligt Boverkets allmänna råd, 
vara motiverat att göra avsteg från 
huvudregeln.

Allmänna råd - Boverket

Avvägningar mellan kraven på 
ljudmiljön och andra intressen bör 
kunna övervägas:
• i centrala delar av städer och 
större tätorter med bebyggelse av 
stadskaraktär, till exempel ordnad 
kvartersstruktur.
Avsteg kan också motiveras vid 
komplettering:

• av befintlig tät bebyggelse längs 
kollektivtrafikstråk i större städer
• med ny tätare bebyggelse, till 
exempel ordnad kvartersstruktur, 
längs kollektivtrafikstråk i större 
städer. 
Särskild restriktivitet bör iakttas 
vid exponering för mer än 10 dBA 
över riktvärdena och bostäder bör 
generellt inte accepteras då den 
ekvivalenta ljudnivån överstiger 
65 dBA utomhus innan åtgärder 
vidtagits för att minska bullret vid 
källan.
När de boende har tillgång till en 
tyst sida minskar upplevelsen av 
störning. Det har visat sig att det 
ur störningssynpunkt är sämre med 
buller motsvarande riktvärdesnivån 
55 dBA runt om en bostad än att ha 
tillgång till en tyst sida samtidigt 
som ljudnivån överstiger 55 dBA på 
trafiksidan.
Följande principer bör gälla 
vid avsteg från huvudregeln då 

uteplats, bör vara vänd mot tyst 
eller ljuddämpad sida. Det bör alltid 
vara strävan att ljudnivåerna på den 
ljuddämpade sidan är lägre än 
50 dBA. Där det inte är tekniskt 
möjligt att klara 50 dBA utmed 
samtliga våningsplan på ljuddämpad 
sida bör det accepteras upp till 
55 dBA vid fasad, normalt för 
lägenheter i de övre våningsplanen. 
50 dBA bör dock alltid uppfyllas 
för flertalet lägenheter samt vid 
uteplatser och gårdsytor.

Förutsättningar

Norra Kajen utsätts idag för buller 
och vibrationer från E4 som löper 
i norra delen av området, samt från 
E4:ans västliga passage vid centrum 
över Selångersån. 
Vägen är högt liggande på en nivå 
ovan området, vilket gör det svårare 
att åtgärda bullerproblemen.
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Beräknad bullersituation huvudalternativ - med trafikfördelning

Västliga 
passagen

Skönsbergsvägen

Huvudgata

Högbro

Bjälkvägen

Stadspark 1

Stads-
delspark

A

Stads-
delspark

B
Stadspark 2

Skönsbergsvägen

Konsekvenser nollalternativet

Den nya E4:an med högbro öster 
om Norra Kajen medför att området 
belastas med kraftigt buller från 
ytterligare en riktning, liksom i 
planförslaget.

• Området belastas med buller 
från tre håll.

Konsekvenser huvudalternativet 
- alternativ 1

Trafiken på E4 får en ny sträckning 
på en högbro öster om Norra Kajen 
och dagens infart till Sundsvall 
centrum ersätts av en huvudgata 
genom stadsdelen. Högbron medför 
att området belastas med kraftigt 
buller från ytterligare en riktning, 
därmed minskar flexibiliteten att 
uppföra bostäder. 
Infartstrafiken på huvudgatan till 
Sundsvall centrum förblir den 
största störningskällan i området 
även efter att högbron är i drift. För 
byggnader mot Skönsbergsvägen, 
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- detaljstudier av kvartersutformning
  i känsliga lägen
- lägenhetsplanering med tyst sida
- positiva ljud på den tysta sidan som
  till exempel porlande vatten

• Området belastas med buller 
  från tre håll.
• Närmast högbron (E4) byggs 
  enbart kontor
• Bebyggelsen bör anpassas 
  för att åstadkomma en 
  god ljudmiljö utomhus och 
  inomhus.
• Det går att åstadkomma en 
  god ljudmiljö inomhus med 
  byggnadstekniska åtgärder.

Konsekvenser alternativ 2

Det skiljer enbart enstaka 
decibel i bullernivå mellan 
alternativet utan trafikfördelning 
och huvudalternativet. Utan 
trafikfördelning blir nivån mot 

innan korsningen med Bjälkvägen, 
erhålls nivåer upp mot 64 -65 dBA. 
För byggnader upp Bjälkvägen 
erhålls nivåer upp mot 61 - 63 dBA. 
På kvarterens motstående sida, mot 
huvudgatan så erhålls bullernivåer 
upp mot 63–64 dBA.  Alla 
bullernivåer är beräknade för 
år 2030.
Vid uppförande av ny 
bostadsbebyggelse är det enligt 
Boverket önskvärt att om 
trafikbullernivån överstiger 55 dBA 
åstadkomma en tyst sida om högst 
45 dBA eller bullerdämpad sida om 
högst 50 dBA. Dessa villkor kan 
uppfyllas av flertalet byggnader 
enligt förslaget. Det finns dock 
platser där problem uppstår kring 
ljudmiljön. Detta gäller bland annat 
för de flesta punkthus där nivån 
överstiger 55 dBA för minst tre 
fasader samt för avlånga byggnader 
med gavel mot Skönsbergsvägen 
och huvudgatan. Det föreligger 

dock inga byggnadstekniska hinder 
att åstadkomma en god ljudmiljö 
inomhus.
Förutom att minska buller är 
det viktigt att förbättra ljudet 
på kvartersnivå. Nya rön inom 
forskningen visar att upplevelsen 
av positiva ljud är viktigt. 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
- hastighetsbegränsning på gator 
- tysta vägbeläggningar t.es. 
  bullerdämpande asfalt
- högre bebyggelse generellt mot 
  vägar och högbron
- högre bebyggelse/skärm mot 
  Skönsbergsvägen/Bjälkvägen
- bullerdämpande växtklädda 
  fasader, gröna tak

Skönsbergsvägen upp mot 63 dBA 
vid fasad och mot Bjälkvägen 
60 dBA. På kvarterens motstående 
sida mot huvudgatan blir nivån upp 
till 66–67 dBA, alltså över 65 dBA 
vilket enligt Boverket är en nivå som 
generellt inte accepteras. 
Alla bullernivåer är beräknade för år 
2030.

• Utan trafikfördelning ökas 
   bullernivåerna enbart enstaka 
   decibel.
•  Vissa kvarter får dock mot 
    huvudgatan bullernivåer 
    över 65 dBA.
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Marknivån stiger mot norr vilket på många ställen gör att även hus med lägre våningshöjder ger kvarter med tysta sidor. Sektion: White 

Där marknivåerna är mer plana måste hushöjderna höjas,
 för att kunna skapa en tyst sida. Sektion: White.

Åtgärder alternativ 1 och 2

För inomhusmiljöer för bostäder bör 
riktvärdet 30dBA gälla, vilket bör 
regleras i kommande detaljplaner.
För de lägenheter som utsätts för 
höga bullernivåer för utomhusmiljön 
(över 55 dBA) bör planlösningar 
skapas så att en ”tyst sida” 
kan erhållas. Minst hälften av 
bostadsrummen i varje lägenhet bör 
ha tillgång till en tyst sida enligt de 
allmänna råden. Detta bör regleras i 
kommande detaljplaner.
För att kunna säkerställa en god 
ljudmiljö bör man i kommande 
detaljplanearbete se över kvarterens 
slutenhet och byggnadernas 
våningshöjd. Marknivån stiger 
dock mot norr vilket på många 
ställen gör att även hus med lägre 
våningshöjder ger kvarter med tysta 
sidor. Där marknivåerna är mer 
plana måste hushöjderna höjas för 
att kunna skapa en tyst sida.

Bullerdämpande sidor kan också 
skapas genom att åstadkomma stora 
balkonger och glasa in dessa på 
en eller två sidor för att skärma av 
buller vid fönster. 
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Om planen medger att varje bostad 
har tillgång till en uteplats eller 
balkong, gemensam eller privat, i 
nära anslutning till bostaden bör den 
uppfylla huvudregeln (55 dBA). Om 
planen möjliggör en uteplats som 
uppfyller huvudregeln för buller i 
planering kan en balkong med sämre 
ljudmiljö utgöra ett komplement. 
Helt inglasad balkong eller uteplats 
erbjuder inte utevistelse och bör 
därför inte accepteras som metod 
för att uppnå de allmänna råden. 
Normalt bör halv eller i enstaka fall 
tre fjärdedels inglasning av balkong 
eller uteplats accepteras som åtgärd 
för att begränsa bullret.
Kvarteren norr om huvudgatan 
har höga bullernivåer både 
från huvudgatan och från 
Skönsbergsvägen/Bjälkvägen. 
För att kunna skapa en tyst sida 
för de boende från inflytt bör alla 
byggnader i ett kvarter färdigställas 
samtidigt.

I kommande detaljplaner bör 
parkernas ljudmiljö ses över. 
Naturvårdsverkets förslår att den 
ekvivalenta ljudnivån i parker bör 
ligga på högst 45-50 dBA. Utan 
åtgärder är det bara stadsdelspark 
B som uppfyller detta. Lämpliga 
åtgärder för att få ner bullernivåerna 
i stadspark 1 och stadsdelspark A 
kan vara anläggandet av bullervall 
alternativt bullerplank. Eventuellt 
kan man överväga att placera 
byggnader av mer offentlig karaktär 
som bullerdämpare i parkerna. I 
stadspark 2 bör man arbeta med 
fasaderna, så att de inte reflekterar 
buller. 
Bullerskyddande åtgärder som 
fasader och skärmar regleras i 
detaljplanen och utformas som en 
del av helhetsgestaltningen.
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Schematisk bild över hur man bör arbeta med bullersituationen på kvartersnivån.
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Luft

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer syftar till 
att skydda människors hälsa och 
naturmiljön. Normerna är bindande 
nationella föreskrifter.

Partiklar (PM10)

PM10 är inandningsbara partiklar. 
Partiklar i luft är starkt förknippade 
med en rad negativa hälsoeffekter; 
ökad sjuklighet, luftvägssjukdomar, 
ökad medicinering för astmatiker, 
en ökad dödlighet i hjärt- kärl- och 
lungsjukdomar mm. Normerna bidrar 
till att skydda människors hälsa. 
Nedan är miljökvalitetsnormerna 
(MKN) för partiklar (PM10):

Medelvärdet under 1 dygn får ej 
överskrida 50 µg/m3 mer än 35 
dygn per år.
Medelvärdet under 1 år får ej 
överskrida 40 µg/m3.

Kvävedioxid och kväveoxid

Kvävedioxid har negativa effekter 
på luftvägarna, såsom irritation 

samt nedsatt lungfunktion. Personer 
med astma är särskilt utsatta. 
Kväveoxider bidrar till försurning 
och övergödning av mark, skog och 
vatten.
Nedan är miljökvalitetsnormerna 
(MKN) för kvävedioxid och 
kväveoxid:

Medelvärdet under 1 timme får 
ej överskrida 90 µg/m3 mer än 
175 timmar per år.
Medelvärdet under 1 dygn får 
ej överskrida 60 µg/m3 mer än 
7 dygnper år
Medelvärdet under 1 år får ej 
överskrida 40 µg/m3.

Miljömål Västernorrlands län

De regionala miljömålen kan ses 
som vägledande.

Frisk luft

Minskade halter luftföroreningar. 
Halten av luftföroreningar 
överskrider inte lågrisknivåer för 

cancer eller riktvärden för skydd mot 
sjukdomar, eller påverkan på växter, 
djur, material eller kulturföremål. 

Färre störda av besvärande lukt

Från och med 2020 ska inte 
utsläpp från industrier, kommunala 
anläggningar eller trafik ge upphov 
till klagomål på besvärande lukt. 
Enligt Miljömål för Västernorrlands 
län 2007-2020 bör följande 
riktvärden (i urban bakgrund) inte 
överskridas år 2010.
Partiklar (PM 10) 

Medelvärdet under 1 dygn får 
ej överskrida 35 µg/m3 mer än 
35 dygn per år
Medelvärdet under 1 år får ej 
överskrida 20 µg/m3.

Kvävedioxid och kväveoxid
 Medelvärdet under 1 timme 
får ej överskrida 60 µg/m3 mer 
än 175 timmar per år.
Medelvärdet under 1 år får ej 
överskrida 20 µg/m3.

Förutsättningar

Den kraftiga trafiken på 
E4 orsakar luftföroreningar. 
Miljökontoret i Sundsvall har sedan 
1989 kontinuerligt utfört mätningar 
av utomhusluften inom Sundsvalls 
tätort. Några mätningar vid Norra 
Kajen har kommunen inte gjort. 
Miljökontoret mäter partiklar från 
trafiken intill E4 centralt i Sundsvall. 
Nivåerna under 2008 har varit 
höga och miljökvalitetsnormen för 
partiklar har under 2008 överskridits 
intill E4 i centrum. Senast normen 
överskreds var under 2004.
Kvävedioxid mäts som 
timmedelvärden på två platser, intill 
E4 centralt och intill Skolhusallén. 
Miljökvalitetsnormen för 
kvävedioxid har inte överskridits 
under 2008 i Sundsvalls centrum.

Luktproblem

Rötkamrarna kan orsaka utsläpp 
av metangas vid driftstörningar 
vilket har en obehaglig lukt. Den 
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Luktproblem

I samband med liknande fall har 
värden på luktstörningar från 
SMHI, IVL och WHO använts. 
Enligt SMHI, IVL med flera kan en 
luktstörning med en frekvens på 
1-2 % av tiden accepteras. Värdet 
1 % tillämpas för en ny bebyggelse 

främsta luktproblematiken vid Norra 
Kajen uppstår vid rengöring av 
rötkamrarna. Rengöringen sker vart 
femte år och har nyligen genomförts, 
2007-2008. Luktproblem kan även 
förekomma vid tömning/transport 
av slam, vilket sker varannan dag 
under ca en halvtimme. Tivoliverket 
planerar dock att flytta rötkamrarna 
inom en snar framtid. Kvar blir 
då bara vissa anläggningar för 
pumpning av slam till de nya 
rötkamrarna. Risken för luktproblem 
på Norra Kajen minskar avsevärt 
med en sådan lösning.

Konsekvenser nollalternativet

I nollalternativet är högbron i drift 
vilket reducerar trafiken genom 
området och därmed dess påverkan 
på luftmiljön. I nollalternativet antas 
att även rötkamrarna flyttas, vilket är 
ett rimligt antagande då Tivoliverket 
planerar för detta.

tidigare då nivåerna av kvävedioxid 
generellt kommer att vara högre.
Däremot kommer halterna av 
partiklar på huvudgatan att 
överskrida de regionala miljömålen 
som avser ”urban bakgrund”. 

• Högbron reducerar trafikens 
negativa påverkan på luften.
• Flytt av rötkamrar minskar 
risken för dålig lukt betydligt.

Konsekvenser huvudalternativet 
- alternativ 1

Partiklar och kvävedioxid

Beräkning av framtida halter av 
luftföroreningar har utförts för 
kvävedioxid samt partiklar (PM 10), 
vilka bedöms vara de föroreningar 
som främst är relevanta att utreda. 
Enligt beräkningarna kommer 
halterna av såväl kvävedioxider som
partiklar att vara lägre än gällande 
miljökvalitetsnorm. Halterna av 
kvävedioxider kommer också att 
vara lägre än de gränsvärden som 
föreskrivs i de regionala miljömålen. 
Här finns dock en osäkerhet eftersom 
beräkningen är gjord för år 2020 
och området kommer att tas i bruk 

BjälkvägenHuvudgatan

Kvävedioxid
Beräknade värdenMedel-

värdestid
MKN Regionalt

miljömål Huvudgatan Skönsbergs-
vägen

Bjälkvägen

1 timme 90 µg/m3
(98-percentil)

60 µg/m3
(98-percentil)

33.9 27,4 21,5

1 dygn 60 µg/m3
(98-percentil)

25.0 21,0 16,5

1 år 40 µg/m3
(medelvärde)

20 µg/m3
(medelvärde)

12.8 10,3 7,8

Partiklar (PM10)
Beräknade värdenMedel-

värdestid
MKN Regionalt

miljömål Skönsbergs-
vägen

1 dygn 50 µg/m3
(90-percentil)

35 µg/m3
(90-percentil)

41.5 32,7 25,0

1 år 40 µg/m3
(medelvärde)

20 µg/m3
(medelvärde)

20.9 17,3 13,1

Beräkningar enligt huvudalternativet, år 2020
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eller verksamhet och 2 % vid 
förändring av befintlig verksamhet. 
WHO:s riktvärde för luktstörning 
anger som en gräns det förhållande 
då en liten andel av befolkningen 
(< 5%) upplever besvär under en 
liten del av tiden (<2%).
Den största luktproblematiken 
uppstår vid rengöring av kamrarna, 
vilket sker vart femte år och nyligen 
har genomförts. 
Mer frekvent uppstår luktproblem 
vid tömning och transport av 
slam på Norra Kajen. Förutsatt att 
luktproblem då uppstår under den 
halvtimmme varannan dag då detta 
sker kommer man på Norra Kajen att 
få problem med lukt 2,1 % av tiden. 
Överskridandet av den acceptabla 
luktfrekvensen borde kunna 
accepteras då Tivoliverket planeras 
att flyttas.

kvävedioxider kommer också att 
vara lägre än de gränsvärden som 
föreskrivs i de regionala miljömålen. 
Här finns dock en osäkerhet eftersom 
beräkningen är gjord för år 2020 
och området kommer att tas i bruk 
tidigare då nivåerna av kvävedioxid 
generellt kommer att vara högre. 
Däremot kommer halterna av 

partiklar på huvudgatan att 
överskrida de regionala miljömålen, 
som avser ”urban bakgrund”, relativt 
kraftigt på såväl dygns- som årsnivå. 
På dygnnivå ligger halterna relativt 
nära gällande miljökvalitetsnorm 
eller 47.7 µg/m³ jämfört med 
50 µg/m³. 

Bjälkvägen

BjälkvägenHuvudgatan

Huvudgatan

Kvävedioxid
Beräknade värdenMedelvärd

estid
MKN Regionalt

miljömål Skönsbergs-
vägen

1 timme 90 µg/m3
(98-percentil)

60 µg/m3
(98-percentil)

37.7 23,0 17,5

1 dygn 60 µg/m3
(98-percentil)

27.9 17,4 14,0

1 år 40 µg/m3
(medelvärde)

20 µg/m3
(medelvärde)

14.5 8,4 6,5

Partiklar (PM10)
Beräknade värdenMedel

värdestid
MKN Regionalt

miljömål Skönsbergs-
vägen

1 dygn 50 µg/m3
(90-percentil)

35 µg/m3
(90-percentil)

47.7 26.3 20,0

1 år 40 µg/m3
(medelvärde)

20 µg/m3
(medelvärde)

23.3 13.9 11,5

Beräkningar enligt alternativ 2, år 2020

Första inflyttning på Norra 
Kajen år 2012.
Tivoliverkets rötkamrar 
planeras att flyttas  inom en 
snar framtid.

• Halten kvävedioxider och 
partiklar beräknas vara lägre än 
gällande MKN
• Halten PM10 överskrider 
det regionala miljömålen 
avseende ”urban bakgrund” på 
huvudgatan
• Luktproblem kan ev. uppstå 
medan rötkamrarna är kvar

Konsekvenser alternativ 2
Partiklar och kvävedioxid
Genomförs inte en trafikfördelning 
kommer halterna av såväl 
kvävedioxider som
PM 10 att vara lägre än gällande 
miljökvalitetsnorm. Halterna av 
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Luktproblem

Konsekvenserna för alternativet utan 
trafikfördelning blir samma som för 
huvudalternativet.

Åtgärder alternativ 1 och 2

Partiklar och kvävedioxid

I kommande detaljplaner bör 
luftproblematiken ses över. 
Eventuellt bör nya beräkningar 
göras för de första detaljplanerna då 
nivåerna av kvävedioxid är gjorda 
för 2020 och området kommer att 
tas i bruk tidigare då nivåerna av 
kvävedioxid generellt kommer att 
vara högre. 
För att skapa en bättre luftmiljö 
på huvudgatan och för att inte 
överstiga miljömålen för partiklar 
bör man i första hand försöka minska 
trafiken. Även utformningen av 
bebyggelsen är viktig för att skapa 
en god luftmiljö. Om minskningen 
av trafiken inte blir tillräcklig bör 
bebyggelsens utformning ses över 

i kommande detaljplaner, se vidare 
under åtgärder alternativ 2.

Luktproblem

Förslagsvis genomförs den sista 
rengöringen av rötkamrarna 
som kvarstår innan den första 
inflyttningen sker i området.
Man borde kunna arbeta med att 
minska tiden som tömning och 
transport av slam sker, samt se till att 
denna hantering sker på tider då färre 
vistas i området.
Att investera i åtgärder som enbart är 
tillfälliga då Tivoliverket planerar att 
flytta sina rötkamrar är tveksamt.
Möjliga åtgärder är:
• Börja bygga ut längre bort från 
rötkamrarna, tills de har flyttat. 
• Skyddsavstånd till närmaste 
bostäder.
• Luktreduktion genom att installera 
kolfilter.
I kommande detaljplaner bör även 
utredas hur de delar som planeras 

att ligga kvar efter en eventuell flytt 
påverkar Norra Kajen och vilka 
eventuella åtgärder som bör vidtas.

Åtgärder alternativ 1,  
kompletterande till ovan

En trafikfördelning på flera befintliga 
parallella gator ger möjligen en risk 
att trycket ökar på Skolhusallén som 
redan idag har problem med höga 
halter luftföroreningar. Planförslagets 
trafiklösning där infartstrafiken 
till västra centrum inte passerar 
Skepparplatsen bör övervägas i den 
trafikplan som ska genomföras för 
hela centrala Sundsvall.

Åtgärder alternativ 2,
kompletterande till ovan

Partiklar och kvävedioxid

Trafikmängden i kombination med 
utformning av vägens närmaste 
omgivning samt gaturummens form 
och slutenhet, det vill säga olika 
ventilationsförhållanden, har mycket 

stor betydelse för halterna av både 
kvävedioxid och partiklar. För att 
säkra en god luftmiljö bör man i 
kommande detaljplaner se till att 
utforma bebyggelsen så att en god 
luftmiljö skapas. 
Smala och slutna gaturum tål 
mycket mindre trafik än bredare 
och öppnare. Hög luftomsättning 
är bra ur haltsynpunkt eftersom 
luftföroreningarna då ”luftas ut” 
ur gaturummet. Öppningar i slutna 
gaturum, så kallade ”urbana fönster”, 
är en viktig åtgärd för att möjliggöra 
utluftning av gaturum och på så sätt 
sänka halterna av kvävedioxid och 
partiklar. Likaså är samspelet mellan 
bebyggelse, torg och parker viktigt, 
men kan vara svårt att få ihop med 
bullerproblematiken.
Andra faktorer som medverkar 
till lägre haltnivåer i gaturum 
är bebyggelsens höjd samt att 
inte anlägga esplanader där 
trädplanteringar separerar körfälten. 
Ur luftkvalitetssynpunkt är det bättre 
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med boulevarder, där körfälten 
ligger som ett paket i mitten och 
där trädplanteringar istället anläggs 
mellan körfält och bebyggelse. 
Anledningen är att träd bara i viss 
mån fångar upp luftföroreningar, 
ur luftkvalitetssynpunkt är det 
således viktigare att träden skapar 
avstånd mellan fordon och gång- 
och cykeltrafikanter. Därmed 
minskar luftföroreningshalterna där 
människor vistas.
En annan åtgärd kan vara att hålla en 
god standard på gatuhållningen. Den 
övervägande delen av partiklarna, 
som förorsakas av vägtrafiken, består 
av slitagepartiklar. Höga halter av 
partiklar förekommer speciellt på 
våren när vägbanan torkar upp och 
alla de partiklar, som samlats under 
vintern, virvlar upp. När gatorna 
städas sjunker halterna. Att binda 
partiklarna med hjälp av vattning 
under den värsta perioden på våren 
samt byta till en mer slitstark 

beläggning är ytterligare åtgärder. 
Att förutsätta extra städning och 
vattning av körbanor vid nybyggnad 
bör endast göras om andra åtgärder 
inte är tillräckliga.

Mark - ras och skredrisk

Förutsättningar

Norra Kajen består till stora delar 
av ett markområde som är utfyllt 
i Sundsvallsfjärden. Utfyllnad 
har utförts i etapper under 175 års 
tid med den senaste justeringen 
1983-1986. Strandlinjen har 
varierande utförande och består 
av sprängstensbank eller olika 

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 mäktighet. Fyllningen 
underlagras av skiktad lerjord, till 
största delen siltig sulfidlera. Leran 
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har en mäktighet på 0-10 m. Under 
leran återfinns friktionsjord av 
grusig sand och sandigt grus. Stopp 
har erhållits på 5-12 m djup under 
markytan.
Bottentopografin varierar mellan 
sektionerna. Resultatet av 
sonderingar utförda utanför befintlig 
sprängstensbank varierar med 
stoppnivåer mellan -8- -15.
2-10 m mäktiga lösare sediment 
underlagras av fastare sediment, 
sannolikt sand. Hejarsondering 
har utförts till nivå ca -22 med 
stopp i friktionsjord. Sonderingar 
utförda ca 30 m utanför befintlig 
sprängstenbank är relativt likartade 
med omkring 7-10 m mycket lösa-
lösa sediment (lera) som underlagras 
av friktionsjord med låg till mycket 
låg relativ fasthet som övergår till 
hög mot djupet. Viktsondering har 
utförts till nivå ca -22.
Såväl havsbottennivån som skiktens 
bottennivå sluttar mot sydöst, med 

lokala variationer.
Enligt utförd stabilitetsberäkning 
är stabilitetsförhållandena utifrån 
rådande förhållanden inte acceptabla 
i delar av området. Säkerhetsfaktorn 
är lägre än erforderligt enligt 
Skredkommisionens riktlinjer 
vid befintlig anläggning och vid 
omfattning av undersökningar i 
enlighet med de som här utförts.

Konsekvenser nollalternativet

Situationen avseende ras och 
skredrisk förblir liksom idag. 

• Utfylld mark
• Ej homogen mark
• Varierad kajkonstruktion
• Risk för sättningar/skred

Konsekvenser huvudalternativet 
- alternativ 1

I förslaget för Norra Kajen har 
den nuvarande strandlinjen delvis 

schaktats bort och vattnet dragits 
in i vikar för att skapa nära 
vattenkontakt, på andra platser fyller 
man ut i vattnet. Befintliga kajer rivs 
och ersätt därmed. 

• Ny kaj och strandlinje
• Ny bebyggelse

Konsekvenser alternativ 2
Konsekvenserna för alternativ 2, 
utan trafikfördelning, blir samma 
som för huvudalternativet.

Åtgärder alternativ 1 och 2

Innan anläggningsarbeten påbörjas 
ska kompletterande utredning av 
befintliga och planerade kajers 
stabilitet utföras. Den befintliga 
sprängstensbankens utformning är 
av stor betydelse för totalstabiliteten 
och dess utbredning i bredd och 
djup ska undersökas närmare med 

undersökningar genom och framför/
bakom banken.
Befintliga byggnader är 
pålgrundlagda och även nya 
byggnader inom aktuellt område 
kräver grundläggning på pålar. 
Fyllnadsmaterial med sten och 
block medför behov av borrade 
stålpålar inom delar av området. 
Stoppslagningsnivå för pålar 
kommer sannolikt att hamna kring 
-10- -20, norr om Lagergatan något 
grundare med stoppslagning nivå 
-5- -10.
En ny kajkonstruktion bör utföras 
som pålgrundlagt betongdäck. 
Val av pålar beror bl.a. på kajens 
placering och utformning och då 
används t.ex. betongpålar alternativt 
borrade stålpålar (i fyllning). För att 
klara stabilitetssituationen bakom 
kajdäcket erfordras bakåtförankrad 
stålspont längs hela kajens 
sträckning. Stoppslagningsnivå 
för en spont kommer sannolikt 
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att hamna på - 10- -20 för att 
säkerställa totalstabiliteten. 
Kompletterande undersökningar 
av stoppslagningsnivåer 
rekommenderas inför fortsatt 
projektering.
Utfyllnader i vatten måste föregås 
av kompletterande geotekniska 
undersökningar. Eventuella 
utfyllnader bör föregås av muddring 
av lersediment för att säkerställa att 
fyllnadsmassor når ned till sandjord 
under den lösa leran. Sulfidjord 
har påträffats vid sonderingarna. 
Uppschaktning av sulfidjord medför 
risk för försurning och urlakning 
av metaller. Det förutsätts därför att 
sulfidjorden tas om hand på särskild 
deponi.

Markföroreningar

Miljömål

Vid utgången av 2010 ska samtliga 
förorenade områden som innebär 
akuta risker vid direktexponering 
och sådana förorenade områden som 
i dag, eller inom en nära framtid, 
hotar betydelsefulla vattentäkter 
eller värdefulla naturområden vara 
utredda och vid behov åtgärdade.
Senast 2020 är samtliga förorenade 
områden med riskklass 1 och 2 
undersökta och vid behov åtgärdade.

Förutsättningar

Inom Norra Kajen i Sundsvall har 
olika typer av verksamheter bedrivs 
under lång tid. Verksamheterna har 
utgjorts och utgörs av exempelvis 
kontor, affärslokaler, bensinstationer, 
lagerlokaler, upplagsplats för trä- 
och stenkol, brädgård samt snötipp. 
Vidare finns flertalet farmartankar 
och cisterner inom området. Området 
har fyllts ut i Sundsvallsfjärden i 
flera etapper och fyllnadsmassorna 

har i huvudsak okänd härkomst.
Utifrån områdets historik finns 
misstanke om att föroreningar kan 
påträffas i mark och sediment och 
översiktliga undersökningar som 
utförts inom området bekräftar detta. 
De flesta provplatserna placerades 
söder om Lagergatan. De 3 
vattenprover som togs gav inget 
utslag. Utförda undersökningar 
visar på förhöjda halter av främst 
cancerogena PAH i jorden i 
flertalet punkter. Flera av de 14 
markproverna hade ett förhöjt 
värde vad gäller cancerogena 
PAH jämfört med riktvärdet för 
känslig markanvändning, så som 
bostäder. Ett prov hade ett förhöjt 
värde för bly. Även om inga stora 
punktkällor hittills har identifierats 
visar utförda undersökningar på att 
förhöjda föroreningshalter är allmänt 
förekommande inom området.
Nedanstående verksamheter kan ha 
orsakat föroreningar:

• Uppvärmning med olja.
Tankar finns kvar i olika skick 
och måste tas om hand, helst 
avlägsnas.
• Bensinstationer. En har 
tidigare funnits på fastigheten 
Rorgängaren 1. En mindre 
bensinstation finns längs 
Lagergatan. Risk för läckage 
av olja och bensin. Tankar och 
mark behöver omhändertas vid 
en exploatering.
• Brädgårdar, har 
tidigare funnits. Risk för 
impregneringsmedel, Cr, Cu, 
As, kreosot och/eller rötmedel. 
• Järnvägsspår i området. 
Slipers kan vara impregnerade 
med kreosot. Man har påbörjat 
borttagande av spåret från 
väster.
• Mark för snöupplag eller där 
verkstäder funnits innebär risk 
för föroreningar av metaller, 
oljor m.m.
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Konsekvenser huvudalternativet 
- alternativ 1

Inom området planeras för en 
blandning av flerbostadshus och 
radhus där det kan komma att 
finnas möjlighet till odling av 
grönsaker. När det gäller PAH: er 
är det främst intag av grönsaker 
som är styrande för det generella 
riktvärdet som beräknas för så kallad 
känslig markanvändning – det vill 
säga användning av området för 
bostadsändamål.
För oljeföroreningar som alifater och 
aromater är det främst effekter på 
marklevande organismer som styr 
och inte risk för hälsoeffekter. När 
det gäller arsenik och bly, som också 
har påträffats i förhöjda halter, är 
riskerna kopplade till hälsoeffekter, 
bland annat intag av jord.
I anslutning till området finns även 
förslag på att anlägga ett kallbadhus 
vilket ställer stora krav både på 
vattenkvalitet och på den mark som 

kommer att exponeras för vuxna och 
barn inom området.
Utifrån tidigare utförda 
undersökningar uppskattas andelen 
förorenad jord omfatta ca: 40-70% 
av massorna inom området. Detta 
baseras endast på hur stor andel av 
de hittills utförda analyserna som 
överstiger riktvärdet och utgör en 
mycket grov uppskattning. Detta 
innebär dock att projektet kommer 
att innebära hantering av mycket 
stora volymer massor som kan vara 
förorenade.
Tidiga beräkningar visar att det i 
byggnationen av området schaktas 
ut ungefär lika mycket massor som 
sedan behövs till utfyllnad på andra 
platser i området. Hur mycket av 
de massor som schaktas ut som 
går att återvinna är idag osäkert. 
Eventuellt kommer en del massor 
att behöva deponeras och förslaget 
får då ett underskott på massor. 

• Tidigare uppläggningsplats
av fritidsbåtar. Risk för 
föroreningar av bly från färg, 
andra metaller färg/oljespill 
och bensin.
• Fyllnadsmassor som förts hit 
kan ha tillfört föroreningar. 

I området finns inga undersökningar 
av eventuella föroreningar i 
byggnader. 

Konsekvenser nollalternativet

Förutsättningarna kvarstår i 
nollalternativet, då området inte 
förändras i någon betydande 
omfattning.

• Marken blir inte sanerad
• Fortsatt okunskap om 
markföroreningar i området

Vid schaktning i jord kan man 
komma i kontakt med sulfidhaltiga 
sediment. Uppschaktning av 
sulfidjord medför risk för försurning 
och urlakning av metaller. Det 
förutsätts därför att sulfidjorden 
tas om hand på särskild deponi. 
Planerna för den nya stadsdelen ger 
bättre möjlighet till att undersöka 
och åtgärda markföroreningarna 
i området. Kunskaperna om 
markföroreningarna kommer att 
öka och risken med dem kommer 
troligen minskas vid genomförandet 
av planerna för Norra Kajen
Förslaget bedöms ligga i linje med 
miljömålen.

• Markföroreningarna åtgärdas
• Minskad risk för negativ 
påverkan pga. föroreningar i 
marken
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Konsekvenser alternativ 2
Konsekvenserna för alternativ 2, 
utan trafikfördelning, blir samma 
som för huvudalternativet.

Åtgärder alternativ 1 och 2

Sanering

Vid exploatering av området 
för bostadsbebyggelse kommer 
saneringsåtgärder att krävas. 
Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer 
ska uppdelning av området i 
delområden med olika höga 
föroreningshalter undvikas. Man 
avråder även från att dela upp 
riktvärdena med djupet. Inom detta 
område kan dock en diskussion 
krävas med tillsynsmyndigheten 
om hur man ska hantera 
föroreningshalter på olika nivåer 
under markytan. Det kan vara 
befogat med att tillåta högre 
föroreningshalter på större djup 
förutsatt att Sundsvallsfjärden inte 

påverkas negativt.
Metoder för efterbehandling av 
förorenad jord kan delas in i åtgärder 
som utförs på plats och åtgärder 
där den förorenade jorden behöver 
bortforslas till annan plats. Metoder 
på plats kan riktas in på att bryta ner 
föroreningarna som t.ex. biologisk 
nedbrytning eller på att förhindra 
spridning som t.ex. stabilisering 
eller övertäckning. Med tanke på 
den planerade markanvändningen 
då hänsyn måste tas både till att 
odling ska kunna ske och att parker 
och eventuell badplats skall kunna 
anläggas kan dock svårigheter 
finnas med dessa typer av åtgärder. 
Vid stabilisering och övertäckning 
finns föroreningarna kvar även om 
exponeringen minskas. Biologisk 
nedbrytning är i första hand effektivt 
vid högre föroreningshalter än vad 
som påträffats här. Svårigheter kan 
då finnas med att säkerställa att 
tillräcklig riskreduktion har nåtts 

inom ramen för projekttiden, i 
synnerhet när föroreningen främst 
utgörs av PAH.
Alternativa lösningar är då 
urgrävning av förorenade massor 
samt behandling alternativt 
deponering. Behandling av 
förorenad jord kan ske t.ex. genom 
jordtvätt, biologisk nedbrytning, 
kemisk oxidation, förbränning 
eller termisk avdrivning. Vissa av 
dessa metoder, som jordtvätt, kan 
även utföras på plats med mobil 
behandlingsanläggning. Det är dock 
osäkert om man, vid rening på plats, 
kommer att kunna nå ner till så låga 
halter att massorna kan återanvändas 
inom området, beroende på vilka 
krav som kommer att finnas på dessa 
massor. Kan återanvändning inte ske 
kommer stora mängder förorenade 
massor att behöva transporteras till 
behandlingsanläggning.

Fortsatta undersökningar

I det fortsatta arbetet krävs 
kompletterande undersökningar. 
En fördjupad riskbedömning med 
framtagande av platsspecifika 
riktvärden bör utföras där man 
även tittar på haltnivåer för 
återanvändning av massor inom 
området.
Undersökningarna bör riktas både 
mot de eventuella punktkällor 
som finns inom området, som t.ex. 
farmartankar och tankanläggningar, 
men även utföras som en mer 
förutsättningslös undersökning 
där provtagning sker över hela 
området. Undersökningsmetoden 
bör möjliggöra statistisk 
bearbetning för att kunna få ett 
mått på osäkerheterna. Vidare bör 
undersökningen även riktas mot 
de områden där schakt kommer 
att ske för att utgöra underlag 
för klassificering av massor vid 
schaktningsarbetet.
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En fördjupad undersökning med 
kompletterande provtagning bör 
göras i samband med kommande 
detaljplaner, för att se utbredningen 
av föroreningarna och avgöra vilka 
åtgärder som ska vidtas beroende 
på vad marken ska användas till. 
Eventuellt kan även porgasmätningar 
behöva genomföras. 
Uppschaktning av sulfidjord medför 
risk för försurning och urlakning 
av metaller. Det förutsätts därför att 
sulfidjorden tas om hand på särskild 
deponi, se vidare under Ytvatten & 
sediment.
I kommande detaljplaner bör 
man undersöka förekomsten av 
förorenade byggnader och eventuella 
åtgärder bör vidtas. 
Enligt miljöbalken är den som 
upptäcker en förorening skyldig att 
underrätta tillsynsmyndigheten om 
detta. Vidare är det förbjudet att utan 
anmälan till tillsynsmyndigheten 
vidta efterbehandlingsåtgärd 

Ytvatten & sediment

Miljömål

Minskad grumling

Senast 2020 förekommer inte 
varaktiga biologiska skador på 
grund av grumling/sedimentation. 
Grumligheten under vinterbasflöde 
överskrider därför inte 1,0 FNU-
enheter i vattendrag med förekomst 
av flodpärlmussla.

Förutsättningar

Föroreningar

I samtliga tre punkter där sediment 
har provtagits och analyserats 
har förhöjda halter påträffats. 
Mot bakgrund av detta betraktas 
sedimenten som förorenade inom 
hela området. Osäkerhet råder dock 
om hur djupt ner i sedimentprofilen 
föroreningarna förekommer. Vid 
undersökningen av bottensedimenten 
har förhöjda halter påträffats av 
PAH, PCB och tennorganiska 
föreningar. Riskerna med dessa 

ämnen är främst kopplade till upptag 
av sediment och vattenlevande 
organismer. Exempelvis är 
tributyltenn mycket giftig för 
vattenlevande organismer redan vid 
mycket låga halter.

Naturvärde

Mot bakgrund av bottentopografin 
och bottensubstratet i området 
som omfattas av projektet saknas 
lekområden för fisk. Sådana områden 
karakteriseras ofta av grunda 
havsvikar eller vegetationsklädda 
grund, vilket saknas här. På grund av 
att Bottenhavet är ett brackvattenhav 
är det relativt artfattigt. Bottenfaunan 
domineras av ett fåtal arter och 
växter saknas i princip helt på 
djupare vatten. Buktens låga 
salthalt innebär en stress för marina 
organismer. Selångersån är av 
riksintresse för naturvården. Ån 
är ett relativt stort och oreglerat 
vattendrag. Värdet ligger även i att 
ån utgör ett mycket betydelsefullt 

i ett område som är förorenat. 
Anmälan eller tillstånd kan 
krävas vid efterbehandling eller 
omhändertagande av förorenade 
massor.
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reproduktionsområde för havsöring i 
länet. Havsöring leker i Selångersån 
och passerar fjärden utmed Norra 
Kajen på sin väg dit. Selångersån 
med Selångersfjärden hyser 
även ornitologiska och botaniska 
värden. Riksintresseavgränsningen 
innefattar förutom själva åfåran även 
vattendragets närmiljö.

Strömningar

Det är framför allt vinden samt 
högvattenflöde i Selångersån som 
kan ge upphov till några större 
strömhastigheter i Sundsvallsfjärden, 
och detta endast vid starka vindar 
eller högvattenflöde. Vinden ger 
däremot inte upphov till särskilt 
starka strömmar under ytskiktet, 
d.v.s. längre ner än några meter. 
Här domineras strömmen av 
den returström som uppstår då 
färskvattenutflödet via Selångersån 
blandas med fjärdens bräckta vatten.

Yrkesfiske

Största delen av Sundsvalls 
kommuns kustvatten är av 
riksintresse för yrkesfisket.

Konsekvenser nollalternativet

Förutsättningarna kvarstår i 
nollalternativet.

• Föroreningar påverkar 
vattenmiljön
• Området saknar lekområden för 
fisk
• Relativt artfattig vattenmiljö
• Selångersån är av riksintresse 
för naturvården
• Kustvatten av riksintresse för 
yrkesfiske

Konsekvenser huvudalternativet 
- alternativ 1

Den planerade kajkonstruktionen 
medför att både schakt, muddring 
och utfyllning kommer att ske inom 
det aktuella området. På grund av 
de geotekniska förutsättningarna 
kommer även muddring av lösa 
leriga sediment att krävas även 
inom de områden där utfyllnad ska 
ske. Oavsett föroreningsinnehåll är 
sedimenten sulfidhaltiga och kräver 
särskilt omhändertagande.
I anslutning till området finns även 
förslag på att anlägga ett kallbadhus 
vilket ställer stora krav både på 
vattenkvalitet och på den mark som 
kommer att exponeras för vuxna och 
barn inom området.

Föroreningar

I förslaget ingår utfyllnad i vattnet 
på ett flertal ställen. Eventuella 
utfyllnader bör föregås av muddring 
av lersediment för att säkerställa att 

fyllnadsmassor når ned till sandjord 
under den lösa leran. 
Muddringen kräver 
omhändertagande av förorenade 
sediment och av sulfidhaltiga 
sediment. På grund av 
föroreningarna bör aktiviteter, 
som t.ex. grumling, som medför 
att föroreningarna kan återföras 
från sedimenten till vattenmassan 
undvikas i så hög grad som 
möjligt. För att minska grumling 
och föroreningsspridning föreslås 
muddring främst utföras som 
sug- eller frysmuddring även 
om grävmuddring kan vara ett 
alternativ. Utförs grävmuddring 
krävs skyddsskärmar som hindrar 
spridning av föroreningar och 
grumling i omgivningen.

Naturvärde

Arbeten som rör om i 
bottenstrukturen är källor till 
grumling av vattenmassan. 
Omfattande grumling kan ge 
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Vid muddringen kommer förorenade 
massor att tas upp vilka kräver ett 
korrekt omhändertagande. Då de 
förorenade muddermassorna är 
upptagna betraktas de som förorenad 
jord vilket innebär att regelverket 
gällande mottagning av förorenade 
massor är tillämpbart.
Muddringsmassor klassificeras som 
avfall, oavsett om sedimenten är 
förorenade eller inte. Länsstyrelsen 
anser att muddringsmassor i första 
hand ska användas till att göra nytta. 
Att göra sig av med massorna bör 
endast ske om det saknas rimliga 
möjligheter till användning av 
materialet. Muddringsmassorna ska 
då hanteras på det bästa sätt som 
är tekniskt möjligt, miljömässigt 
motiverat och ekonomiskt rimligt.
Muddring är normalt ett 
tidskrävande moment där det är 
viktigt att noggrant avgöra till hur 
stora djup muddringen skall ske. 
Beroende på hur stor omfattningen 

är kan muddringen ta flera säsonger. 
Det är därför viktigt att i ett tidigt 
skede bedöma hur stora volymer 
det handlar om för att avgöra om 
muddring är genomförbart och 
då kunna anpassa tidplanen. Vid 
t.ex. sugmuddring sker utspädning 
av sedimenten. Ska sedimenten 
tas om hand på annan plats krävs 
avvattning, vilket är både tids- och 
utrymmeskrävande. Det är dock 
förhållandevis enkelt att pumpa de 
ej avvattnade sedimenten relativt 
långa sträckor ifall alternativa 
omhändertagande kan hittas inom 
några kilometers avstånd.
Behandling av avvattnade sediment 
kan ske antingen som termisk, 
biologisk eller kemisk behandling 
med syfte att bryta ner de organiska 
föroreningarna. Dessa metoder 
innebär samtliga att massorna 
måste avlägsnas från området och 
tas omhand på annan plats, på en 
anläggning med tillstånd för dessa 

negativa konsekvenser för fiskfaunan 
och övriga marina organismer, dock 
bedöms inte grumlingen i detta fall 
bli särskilt betydande och dessutom 
tidsbegränsad. Förslaget bedöms 
därmed ligga i linje med miljömålen.

Strömningar

Strömfåran vid Selångersåns 
utlopp följer huvudsakligen Norra 
Kajen och strömningarnas läge 
kommer att påverkas i huvudsak 
av den första (västra) kajstrukturen 
som planeras. Det bedöms inte 
föreligga någon risk att havsöringens 
lekvandringsmönster kan störas. 
Det är dock sannolikt att en 
struktur närmast rätvinkligt mot 
strömriktningen lokalt kommer att 
öka erosionen på denna plats högst 
väsentligt. Miljöteknisk provtagning 
i detta område visar på förhöjda 
halter av PAH och PCB, vilka kan 
komma att mobiliseras vid en ökad 
erosion av bottensediment. 
En viss risk för uppgrumling finns i 

de planerade havsbassängerna.

• Grumling uppstår vid arbete 
i vattnet
• Vattenströmmar kan påverkas 
av kajkonstruktioner
• Risk för ökad erosion vid 
konstruktioner rätvinkligt mot 
strömriktningen
• Havsöringens lekvandring 
bedöms ej störas

Konsekvenser alternativ 2
Konsekvenserna för alternativ 2, 
utan trafikfördelning, blir samma 
som för huvudalternativet.

Åtgärder alternativ 1 och 2

Föroreningar

Muddring bör ske på skonsammast 
möjliga sätt (frysmuddring 
alternativt sugmuddring) och utföras 
med skyddsskärmar. 
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 • Hammarby sjöstad 
   (kvicksilverförorenade 
sediment),
• Sörnäs strand i Helsingfors 
  (förorening av tungmetaller och 
   PCB)
• Trondheim hamn och Nordsjö 
   hamn vid Port of Helsinki 
  (tributyltennföroreningar)

Vid Nordsjö hamn vallades de 
muddrade sedimentmassorna in 
med täta vallar. Därefter utfördes 
stabilisering av sedimenten med 
cement och andra stabiliserande 
komponenter innanför vallarna vilket 
blev en bärande hamnkonstruktion. 
Området designades med en 
bottenkonstruktion som inte 
släppte igenom läckage av partiklar 
och urlakningen hindras även 
av vallarna. Den stabiliserade 
konstruktionen placerades under 
tjälgränsen, där risken för att den 

verksamheter.
Ett alternativt omhändertagande 
som kan utföras på plats 
kan vara stabilisering och 
solidifiering. Stabilisering är dock 
vanligtvis främst anpassat för 
metallföroreningar men det finns 
exempel då det har använts även för 
organiska föroreningar. Risker med 
solidifiering är främst förknippade 
med långtidsbeständigheten, d.v.s. 
att den gjutna massan bibehåller sin 
täthet på lång sikt och inte vittrar 
sönder. Det är därför av stor vikt 
att kända och prövade produkter 
används vid solidifieringen.
Som exempel på projekt där 
stabilisering av sediment har skett 
och har använts som en del av 
hamnkonstruktionerna kan nämnas:

skall rubbas är så liten som möjligt. 
Den ytbeläggdes med asfalt och 
försågs med ett dräneringssystem för 
att minska inläckaget av nederbörd. 
För att utföra den här typen av 
alternativt omhändertagande krävs 
att stabiliseringsförsök och laktester 
utförs för att utreda om metoden kan 
fungera i detta aktuella fall.

Vid muddring kommer även stora 
mängder sulfidhaltiga sediment 
att hanteras. De stora problemen 
med sulfidhaltiga sediment uppstår 
då sedimenten kommer i kontakt 
med luftens syre och oxideras. 
Då frigörs både tungmetaller 
samt vätejoner som bidrar till 
försurning. Omhändertagande av 
sulfidjordar måste därför ske på 
särskilda deponier om inte lokala 
lösningar kan hittas. I första hand 
bör sulfidhaltiga sediment deponeras 
under vattenytan vilket förhindrar 
oxidationen. Stabilisering av 

sulfidjordar utförs ibland i samband 
med väg- och järnvägsbyggande 
som förstärkningsåtgärder 
och för att förhindra schakt av 
sulfidjord. Detta utförs då oftast 
som pelarstabilisering, men även 
hela jordvolymer kan stabiliseras. 
Metoden har endast använts 
på land och inga erfarenheter 
finns av att stabilisera muddrade 
sediment under vattenytan. Vid 
en eventuell utredning av om 
detta är möjligt krävs noggranna 
studier av hur kemin påverkas av 
stabiliseringsmedlen och av själva 
muddringen och den syresättning 
som sker under arbetets gång.
Konventionellt omhändertas 
sulfidjord i uppläggningsplatser 
antingen ovan eller under 
grundvattenytan. Vid uppläggning 
under grundvattenytan, placeras 
sulfidjorden syrefritt under 
vattenmättade förhållanden. I 
detta fall sker ingen oxidation 
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och försurning av sulfidjorden 
och utlakningen av metaller och 
sulfater minimeras. Jorden kan 
betraktas som inert och bibehålls 
grundvattennivån och ett täckskikt 
läggs över jorden fås ingen påverkan 
på omgivningen. Det är dock 
svårt att hitta en passande plats 
för placering av sulfidmassorna, 
i synnerhet i anslutning till 
projektet. Vid uppläggning ovanför 
grundvattenytan kan jorden torka 
ut och oxidera. Dräneringsvatten 
kommer att ha lågt pH och risk 
för höga metallhalter och kan då 
bidra till att försura närliggande 
vattendrag. För att undvika detta 
är det viktigt att sulfidjorden täcks 
på ett ändamålsenligt sätt för att i 
möjligaste mån undvika oxidation av 
jorden. I första hand bör uppläggning 
ske inom områden där sulfidjord 
förekommer och där möjlighet finns 
att omgivningen har anpassat sig till 
en surare miljö.

I det fortsatta arbetet krävs 
kompletterande undersökningar 
av sediment inom området. En 
fördjupad riskbedömning med 
framtagande av platsspecifika 
riktvärden bör utföras där man 
även tittar på haltnivåer för 
återanvändning av massor inom 
området.
Ökad provtagning krävs av 
sedimenten inom de delområden där 
muddring planeras. Provtagning bör 
även ske på större djup i sedimenten 
för att kunna avgöra hur stora 
volymer som är förorenade. För att 
kunna avgöra hur stora volymer 
sediment som eventuell muddring 
kommer att ge upphov till krävs 
även analyser av TS-halt i hela 
sedimentprofilen.

Naturvärde

Arbeten med grumlande påverkan 
bör undvikas under september månad 
då havsöring lekvandrar. 

Strömningar

I kommande planering bör särskild 
hänsyn tas till risk för uppgrumling i 
de planerade havsbassängerna. Den 
rätvinkliga strukturen närmast mot 
strömriktningen bör också utformas 
så att erosionen, och mobiliseringen 
av föroreningar, inte ökar väsentligt 
på denna plats. 

Förorenad sediment

Enligt miljöbalken är den som 
upptäcker en förorening skyldig att 
underrätta tillsynsmyndigheten om 
detta. Vidare är det förbjudet att utan 
anmälan till tillsynsmyndigheten 
vidta efterbehandlingsåtgärd 
i ett område som är förorenat. 
Anmälan eller tillstånd kan 
krävas vid efterbehandling eller 
omhändertagande av förorenade 
massor enligt bilagan till 
förordningen ovan. 

Vattenverksamhet

Utfyllnad och utgrävning i 

strandlinjen räknas som vatten-
verksamhet. För vattenverksamhet 
krävs det tillstånd om det inte är 
uppenbart att varken allmänna eller 
enskilda intressen skadas genom 
vattenverksamhetens inverkan på 
vattenförhållandena.
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Grundvatten

Förutsättningar

Grundvattenytan ligger i nivå 
med Sundsvallsfjärdens nivå 
(-0,1- -0,2 i Sundsvalls lokala 
höjdsystem) och stiger norrut 
med lutning i storleksordningen 
1- 1,5:100. Närmaste recipient är 
Sundsvallsfjärden.
Inom området har grundvatten-
analyser endast utförts i två punkter 
och båda prover är tagna i den norra 
delen av området. Risk finns att 
utförda prover inte är representativa 
för grundvattnet inom området. 
Dagvatten som infiltrerar genom 
förorenad mark kan påverka 
grundvattenkvalitén negativt.

Konsekvenser nollalternativet

Förutsättningarna för grundvattnet 
förändras inte jämfört med dagens 
situation. Risken att grundvattnet 
påverkas negativt kvarstår då marken 
inte saneras.

Konsekvenser alternativ 2
Konsekvenserna för alternativ 2, 
utan trafikfördelning, blir samma 
som för huvudalternativet.

Åtgärder alternativ 1 och 2

Om byggande under 
grundvattenytans nivå riskeras bör 
man utreda detta vidare i kommande 
skeden.
För att kunna göra en bedömning 
av kvaliteten på grundvattnet krävs 
kompletterande provtagning och 
provtagning närmare recipienten. 
Undersökning av föroreningshalter 
i grundvattnet måste även utföras 
för att kunna göra en bedömning 
av läckaget till Sundsvallsfjärden. 
Provtagningen bör också riktas 
mot det östra området där ett 
kallbadhus föreslås för att utreda 
grundvattensituationen i detta 
område.
Vid exploatering av området 
för bostadsbebyggelse kommer 

saneringsåtgärder att krävas. 
Hälsoeffekterna styr normalt till 
vilken saneringsnivå som krävs. Om 
marken saneras till riktvärden för 
känslig markanvändning finns ingen 
risk för läckage av föroreningar 
till grundvattnet genom lokalt 
omhändertagande av dagvatten. I 
detaljplaneprocessen bör det utredas 
om ytterligare rening eller annan 
hantering av dagvattnet än det som är 
föreslaget krävs för att inte påverka 
grundvattnet.

• Risk att grundvattnet påverkas 
negativt av markföroreningar

Konsekvenser huvudalternativet 
- alternativ 1

Förslaget förutsätts inte 
innebära byggande under 
grundvattenytans nivå. Byggande 
i vattenområdet påverkar inte 
grundvattenförhållandena.
Allt dagvatten ska tas om hand 
lokalt. I anslutning till området finns 
förslag på att anlägga ett kallbadhus 
vilket ställer stora krav både på 
vattenkvalité och på den mark som 
kommer att exponeras för vuxna och 
barn inom området.

• Vid en exploatering saneras 
marken vilket minskar risken 
för negativ påverkan på 
grundvattnet.
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Radon

Miljömål Västernorrlands län

God bebyggd miljö

Låga halter radon i skolor, förskolor 
och bostäder: Senast 2010 är 
radonhalten i alla skolor, förskolor 
och bostäder lägre än 200 Bq/m3.

Förutsättningar

Mätningar som är spridda över 
kommunen har visat på relativt låga 
radonhalter i marken. 
Mycket lokalt och vid grundläggning 
eller ledningsdragning i sprängd 
granit kan höga värden uppstå. 
Risken för radon från mark bedöms 
som större vid grundläggning på 
berg.

• Generellt låga halter radon i 
marken i Sundsvall.

Konsekvenser nollalternativet

Risken för radon förändras inte i 
nollalternativet jämfört med idag.

Risk för översvämning

Förutsättningar

För Sundsvallsfjärden gäller 
följande karaktäristiska vattenstånd 
(höjdsystem RH 00):

Högsta högvattenyta (HHW): 
+0,47
Medelvattenyta (MW)(2007): 
-0,88
Lägsta lågvattenyta (LLW): 
-1,73

Klimatförändringen orsakar 
troligen en höjning av havsnivån 
vid Sundsvall om ca 0,5 meter fram 
till år 2100, vilket bör beaktas vid 
nybyggnad. En eventuell framtida 
höjning av havsnivån påverkar inte 
området negativt ur geoteknisk 
synpunkt. Däremot kommer 
dagvattensystem och eventuella 
perkolationsmagasin att påverkas. 
Om inget görs för att förhindra 
klimatförändringarna visar 
forskningen på att havvsnivån mellan 
2100 och 2200 kan ökas till drygt 

beaktas. Därmed bör byggnader och 
anläggningar i området placeras 
med utgångspunkt från att havet 
höjs minst 0,5 meter för att inte 
riskera att översvämmas. Eventuellt 
bör samhällsviktiga funktioner ha 
ytterligare marginal. Inom området 
räknas huvudgatan och elektriska 
ställverk som samhällsviktiga. 
I kommande planering bör de 
riktlinjer som tas fram i projektet 
”Klimatanpassad Sundsvall” 
tillämpas.

2 meter över dagens nivå. I projektet 
”Klimatanpassad Sundsvall” arbetar 
man nu med att utveckla riktlinjer 
för planerad bebyggelse intill havet. 

Konsekvenser nollalternativet

Nollalternativet påverkar inte risken 
för översvämning jämfört med idag.

Konsekvenser huvudalternativet 
- alternativ 1

Området ligger huvudsakligen högre 
än 0,5 meter ovan medelvattenytan. 

• Byggnadernas placering bör 
anpassas efter en havshöjning

Konsekvenser alternativ 2
Konsekvenserna för alternativ 2, 
utan trafikfördelning, blir samma 
som för huvudalternativet.

Åtgärder

Vid nybyggnad i strandnära läge 
ska alltid risken för översvämning 
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Konsekvenser huvudalternativet 
- alternativ 1

• Ingen betydande risk för höga 
radonhalter i ny bebyggelse 

Planförslaget är i linje med 
miljömålen.

Konsekvenser alternativ 2

Konsekvenserna för alternativ 2, 
utan trafikfördelning, blir samma 
som för huvudalternativet.

Åtgärder alternativ 1 och 2

Rådet är att alltid utföra radonsäker 
grundläggning. Anledningen är att 
markradonhalter kan ökas på grund 
av arbeten med rördragningar, 
sprängning och tillförd bergskross 
och att radonhalten inomhus kan bli 
hög även på normalradonmark på 
grund av otät grundläggning. 
Görs grundläggningen radonsäker i 
den planerade stadsdelen, finns ingen 

Möjlighet till framtida utveckling

Närhet och tillgänglighet

Bygg- och samhällsekonomi

Förtätning

Trafik och kommunikationer

Skola och barnomsorg, 
barnvänlighet

Hälsa

Trygghet

Risk och säkerhet

Grönska och natur

Lokala Kretsloppslösningar

Inflytande och delaktighet

Attraktivitet

Mångsidighet

      hög miljöanpassning
      god miljöanpassning
      norm nivå
      dålig miljöanpassning

7. MILJÖROS

betydande risk för höga radonhalter i 
den nya bebyggelsen.

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.
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 Norra Kajen kunna 
bli ett fönster och marknadsplats mot 
omvärlden, vilket skulle vara mycket 
positivt ur samhällsekonomisk 
synvinkel.
Stadsdelen kan innebära ett tillskott 
för näringslivet och Sundsvalls 
varumärke genom studiebesök 
publicitet och möjlighet till 
demostration och verifiering 
av produkter, tjänster och 
systemlösningar.

Miljöpåverkan som planens 
genomförande innebär har 
sammanfattats i en miljöros enligt 
Sundsvalls kommuns principer.
Miljörosen visar att planförslaget är 
hållbart i alla aspekter och har hög 
miljöanpassning i mer än hälften av 
kriterierna. För fortsatt planering 
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8. SAMLAD BEDÖMNING

Den samlade bedömningen beskriver de olika alternativens konsekvenser i korthet. 
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Påverkan Nollalterntiv Huvudalternativ Alternativ 2
Stadsbild Området huvudsakligen som idag. Ingen 

påverkan.
Planförslagets genomförande innebär en 
betydande förändring av stadsbilden vilket 
bedöms vara positivt för staden.

Samma som för huvudalternativet.

Grönstruktur och rekreation Området huvudsakligen som idag. Ingen 
påverkan.

Grönområden anläggs i form av 
promenadstråk, parkområden och 
grönskande gårdar.

Samma som för huvudalternativet.

Parkerna kommer dock i alternativet bli 
något mer utsatta för trafikens påverkan 
framförallt gäller detta buller.

Dagvattenhantering Området huvudsakligen som idag. Ingen 
påverkan.

Norra Kajen planeras för lokalt 
omhändertagande av dagvatten.

Samma som för huvudalternativet.

Lokalklimat Området huvudsakligen som idag. Ingen 
påverkan.

Bebyggelse och växtlighet bryter ned 
vindar. Solinstrålning tas till vara. Bra 
lokalklimat skapas.

Samma som för huvudalternativet..

Energi Området huvudsakligen som idag. Ingen 
påverkan.

Norra Kajen ska enligt planförslaget 
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.

Samma som för huvudalternativet.

Avfall Området huvudsakligen som idag. Ingen 
påverkan.

På Norra Kajen föreslås lättillgänglig och 
miljöanpassad avfallshantering.

Samma som för huvudalternativet.

Biltrafikens klimatpåverkan I nollalternativet finns högbron för E4, den 
gamla E4:an ligger dock kvar. 

Området planeras för kollektivtrafik med 
buss, möjlighet till spårtaxi/monorail, bra 
gång- och cykelstråk och bilpooler.

Samma som för huvudalternativet.

Trafiksäkerhet Högbron medför att trafiken på infarten till 
staden minskar och trafiksäkerhet ökar. 

I huvudalternativet sprids 
genomfartstrafiken på flera parallellgator. 

I alternativ 2 koncentreras 
genomfartstrafiken till huvudgatan. 

Trafiksäkra stråk skapas, framförallt för 
gående och cyklister. 

Samma som för huvudalternativet.
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Påverkan Nollalterntiv Huvudalternativ Alternativ 2
Trafiksäkerhet Antalet människor i området ökar vilket gör 

att även risken för olyckor, för framförallt 
gående- och cyklister, kan öka trots mindre 
genomfartstrafik. 

Risken för olyckor, för framförallt gående 
och cyklister, riskeras i detta alternativ att 
ökas i förhållande till nollalternativet och 
huvudalternativet.

Risk med farligt gods Högbron medför att transporterna med 
farligt gods genom området och staden 
reduceras. 

Högbron medför att transporterna med 
farligt gods genom området och staden 
reduceras. 

Konsekvenserna för alternativ 2, utan 
trafikfördelning, blir samma som för 
huvudalternativet.

En trafikfördelning ger möjlighet till att 
sprida transporterna och därmed kunna 
påverka risknivån. 

Ingen möjlighet att sprida transporterna 
på flera gator.

Risknivån ligger inom ALARP-området till 
ett avstånd av ca 40 meter från väg.

Samma som för huvudalternativet.

Buller Den nya E4:an med högbro öster om Norra 
Kajen medför att området belastas med 
kraftigt buller från ytterligare en riktning.

Området belastas med buller från tre 
håll. Bebyggelsen bör anpassas för att 
åstadkomma en god ljudmiljö utomhus och 
inomhus. Det går att åstadkomma en god 
ljudmiljö inomhus med byggnadstekniska 
åtgärder. 

Utan trafikfördelning ökas bullernivåerna 
enbart enstaka decibel. Vissa kvarter får 
dock mot huvudgatan bullernivåer som 
enligt Boverket generellt inte accepteras.

En trafikfördelning påverkar inte 
bullerstörningarna i någon betydande 
omfattning.

Luft Högbron reducerar trafikens negativa 
påverkan på luften.

Halten kvävedioxider och partiklar 
beräknas vara lägre än gällande MKN. 
Halten PM10 överskrider det regionala 
miljömålen avseende ”urban bakgrund” på 
huvudgatan. 

Halten kvävedioxider och partiklar 
beräknas vara lägre än gällande MKN. 
Halten PM10 överskrider det regionala 
miljömålen avseende ”urban bakgrund” 
på huvudgatan. På dygnnivå ligger 
partikelhalterna relativt nära gällande 
miljökvalitetsnorm. 
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Påverkan Nollalterntiv Huvudalternativ Alternativ 2
Luft Flytt av rötkamrar minskar risken för dålig 

lukt betydligt.
Luktproblem kan ev. uppstå medan 
rötkamrarna är kvar.

Samma som för huvudalternativet.

Mark- ras och skredrisk Området huvudsakligen som idag. Ingen 
påverkan. 

Säkerhetsfaktorn är lägre än 
erforderligt enligt Skredkommisionens 
riktlinjer. Förslaget innebär ny kaj och 
strandlinje samt ny bebyggelse. Innan 
anläggningsarbeten påbörjas ska 
kompletterande utredning göras.

Samma som för huvudalternativet.

Markföroreningar Området huvudsakligen som idag. Ingen 
påverkan. Marken blir inte sanerad. Fortsatt 
okunskap om markföroreningar i området

Förslaget innebär att markföroreningarna 
åtgärdas därmed minskas risken för negativ 
påverkan pga. föroreningar i marken.

Samma som för huvudalternativet.

Ytvatten och sediment Området huvudsakligen som idag. Ingen 
påverkan. 

Förslaget innebär arbete i förorenade och 
sulfidhaltiga sediment. 

Samma som för huvudalternativet.

Grumling uppstår vid arbete i vattnet. Samma som för huvudalternativet.

Risk för ökad erosion vid konstruktioner 
rätvinkligt mot strömriktningen. 

Samma som för huvudalternativet.

Grundvatten Området huvudsakligen som idag. Ingen 
påverkan. 

Vid en exploatering saneras marken vilket 
minskar risken för negativ påverkan på 
grundvattnet.

Samma som för huvudalternativet.

Risk för översvämning Nollalternativet påverkar inte risken för 
översvämning jämfört med idag.

Området ligger huvudsakligen högre än 0,5 
meter ovan medelvattenytan.

Området ligger huvudsakligen högre än 
0,5 meter ovan medelvattenytan.

Radon Området huvudsakligen som idag. Ingen 
påverkan. 

Ingen betydande risk för höga radonhalter i 
ny bebyggelse

Ingen betydande risk för höga radonhalter 
i ny bebyggelse



VERKSAMHET    VERKSAMHET    TTILLSTÅNDILLSTÅND         LLAGSTIFTNINGAGSTIFTNINGLLLL   MYNDIGHET  MYNDIGHET

Byggande i vattnet Byggande i vattnet         VattenverksamhetVattenverksamhet        MB 11 kapMB 11 kap    MiljödomstolenMiljödomstolen

Förorenade områden Förorenade områden         UpplysningsskyldighetUpplysningsskyldighet      MB 10 kapMB 10 kap    KommunKommun

Efterbehandlingsåtgärder förorenad markEfterbehandlingsåtgärder förorenad mark    Efterbehandlingsåtgärder förorenad markEfterbehandlingsåtgärder förorenad markEfterbehandlingsåtgärder förorenad markEfterbehandlingsåtgärder förorenad mark AnmälanAnmälan          Förordning (1998:899) Förordning (1998:899) Tillsynsmyndig-Tillsynsmyndig-
                            hetenheten

9. FORTSATT ARBETE

Förorenad mark

Enligt miljöbalkens 
upplysningsskyldighet (10 kapitlet, 
9 §) är den som upptäcker en 
förorening skyldig att snarast 
underrätta tillsynsmyndigheten om 
detta. Vidare är det förbjudet att utan 
anmälan till tillsynsmyndigheten 
vidta efterbehandlingsåtgärd i ett 
område som är förorenat. Detta finns 
reglerat i 28 § förordning (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Anmälan eller tillstånd 
kan krävas vid efterbehandling 

Detaljplaner

Den fördjupade översiktsplanen 
för Norra Kajen är ett underlag 
vid fortsatt planering av området. 
Området kommer att delas in i flera 
detaljplaner och utbyggnadsetapper 
under en längre tidsperiod. 
Avgränsningen av kommande 
detaljplaner är inte klar. För 
respektive detaljplan kommer en 
behovsbedömning att göras. Därefter 
kommer eventuellt fördjupningar av 
denna miljökonsekvensbeskrivning 
att göras. 

eller omhändertagande av 
förorenade massor enligt bilagan till 
förordningen ovan. 

Vattenverksamhet

Utfyllnad och utgrävning 
i strandlinjen räknas som 
vattenverksamhet. För vattenverk-
samhet krävs det tillstånd om 
det inte är uppenbart att varken 
allmänna eller enskilda intressen 
skadas genom vattenverksamhetens 
inverkan på vattenförhållandena. 
Bestämmelserna om 

vattenverksamhet finns i: 
miljöbalkens 11 kapitel, lag 
(1998:812) med särskilda 
bestämmelser om vattenverksamhet 
och i förordningen (1998:1388) om 
vattenverksamhet m.m.

Strandskydd

I området finns inget strandskydd, 
därmed krävs ej upphävande hos 
länsstyrelsen.
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Sammanfattning föreslagna 
åtgärder

Flytt av rötkamrar

Lukt
Åtgärder direkt vid källan till lukt 
bör utredas. En möjlig åtgärd för 
att reducera lukten är att installera 
kolfilter. 
Förslagsvis genomförs den sista 
rengöringen av rötkamrarna 
som kvarstår innan den första 
inflyttningen sker i området.
Man borde kunna arbeta med att 
minska tiden som tömning och 
transport av slam sker, samt se till att 
denna hantering sker på tider då färre 
vistas i området.

Risker

För att utreda om bebyggelse är 
möjligt närmare än 50 meter bör en 
riskutredning genomföras där även 
risker med transporter till och från 
rötkamrarna utreds.
I kommande detaljplaner bör även 

utredas hur de delar som planeras 
att ligga kvar efter en eventuell flytt 
påverkar Norra Kajen och vilka 
eventuella åtgärder som bör vidtas.

Ny bro över Selångersån

I kommande detaljplan för 
Norra Kajens sydvästra del bör 
problematiken med ny bro över 
Selångersån ses över ytterligare 
så att uvecklingen på Norra Kajen 
inte hindrar en eventuell ny bro 
över Selångersån och så att en 
eventuell ny bro över Selångersån 
inte skapar betydande negativa 
miljökonsekvenser på Norra Kajen.

Solhöjden

I Norra Kajens kommande 
detaljplaner, som gränsar mot 
Bjälkvägen och Solhöjden, bör en 
samordning ske med utvecklingen av 
Solhöjden

Grönstruktur och rekreation

I detaljplan säkerställs ytor för 

allmänna parker, promenadstråk 
och tillgänglighet till vatten. 
Allmänhetens tillgänglighet till 
vattnet kan säkerställas i detaljplan 
även inom privat kvartersmark.

Dagvattenhantering

Ytterligare utredning av 
föroreningars eventuella påverkan 
på dagvattnet bör genomföras 
i detaljplaneprocessen. I 
detaljplaneprocessen bör det även 
utredas om ytterligare rening eller 
annan hantering av dagvattnet än 
det som är föreslaget krävs för 
att inte påverka grundvattnet och 
Sundsvallsfjärden.
I kommande detaljplaner bör 
utredas, med hänsyn till grad av 
markföroreningar, om snödeponi 
är lämpligt i parkerna och var det 
är lämpligt. Hur snön ska tippas 
inom Sundsvalls kommun är under 
utredning.

Energi

Följande teknik föreslås och bör 
utredas vidare i den fortsatta 
planeringen:
• solenergi tillvaratas genom 
  solfångare/solceller
• värme återvinns i frånluft från 
   byggnader
• spillvärme återvinns från 
  Tivoliverkets avloppsvatten
• avfallskompostering (biogas)
• energi från vindkraft tas tillvara
• kyla och värme återvinns från 
  Sundsvallsfjärden

Avfall

Utrymme och möjlighet för 
vakuumsystem, återvinningsstationer 
och återvinningscentraler bör 
säkerställas i detaljplan och följas 
upp vid bygglov.

Trafiksäkerhet

Genomförs de förslag som föreslås 
i huvudalternativet krävs inte 
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ytterligare åtgärder för en trafiksäker 
miljö. I kommande detaljplaner bör 
dock ytterligare bearbetning ske 
av trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
speciellt gäller detta trafiksäkra 
passager av huvudgatan.
Genomförs inte en trafikfördelning 
blir det ännu viktigare att i 
kommande detaljplaner se över 
hur trafiksäkerheten för framförallt 
gående och cyklister kan förbättras. 
Det gäller främst hur huvudgatan
kan korsas på ett trafiksäkert sätt. 

Risk med farligt gods

Hamnar risknivån för farligt gods 
inom ALARP-området bör man 
sträva efter att sänka risken så länge 
kostnaden är rimlig i förhållande till 
effekten av åtgärden. För bostäder 
krävs i princip alltid åtgärder om 
risknivån hamnar inom ALARP-
området, det vill säga risknivån 
ska vara acceptabel medan man för 
verksamheter kan godta att risknivån 

ligger i ALARP-området. Se vidare 
under Risk med farligt gods i kapitel 
6.

Buller

För inomhusmiljöer för bostäder bör 
riktvärdet 30dBA gälla, vilket bör 
regleras i kommande detaljplaner.
För de lägenheter som utsätts för 
höga bullernivåer för utomhusmiljön 
(över 55 dBA) bör planlösningar 
skapas så att en ”tyst sida” 
kan erhållas. Minst hälften av 
bostadsrummen i varje lägenhet bör 
ha tillgång till en tyst sida enligt de 
allmänna råden. Detta bör regleras i 
kommande detaljplaner.
För att kunna säkerställa en god 
ljudmiljö bör man i kommande 
detaljplanearbete se över kvarterens 
slutenhet och byggnadernas 
våningshöjd. Marknivån stiger 
dock mot norr vilket på många 
ställen gör att även hus med lägre 
våningshöjder ger kvarter med tysta 

sidor. Där marknivåerna är mer 
plana måste hushöjderna höjas för 
att kunna skapa en tyst sida.
Bullerdämpande sidor kan också 
skapas genom att åstadkomma stora 
balkonger och glasa in dessa på 
en eller två sidor för att skärma av 
buller vid fönster. 
Om planen medger att varje bostad 
har tillgång till en uteplats eller 
balkong, gemensam eller privat, i 
nära anslutning till bostaden bör den 
uppfylla huvudregeln (55 dBA). Om 
planen möjliggör en uteplats som 
uppfyller huvudregeln för buller i 
planering kan en balkong med sämre 
ljudmiljö utgöra ett komplement. 
Helt inglasad balkong eller uteplats 
erbjuder inte utevistelse och bör 
därför inte accepteras som metod 
för att uppnå de allmänna råden. 
Normalt bör halv eller i enstaka fall 
tre fjärdedels inglasning av balkong 
eller uteplats accepteras som åtgärd 
för att begränsa bullret.

Kvarteren norr om huvudgatan 
har höga bullernivåer både 
från huvudgatan och från 
Skönsbergsvägen/Bjälkvägen. 
För att kunna skapa en tyst sida 
för de boende från inflytt bör alla 
byggnader i ett kvarter färdigställas 
samtidigt.
I kommande detaljplaner bör 
parkernas ljudmiljö ses över. 
Naturvårdsverkets förslår att den 
ekvivalenta ljudnivån i parker bör 
ligga på högst 45-50 dBA. Utan 
åtgärder är det bara stadsdelspark 
B som uppfyller detta. Lämpliga 
åtgärder för att få ner bullernivåerna 
i stadspark 1 och stadsdelspark A 
kan vara anläggandet av bullervall 
alternativt bullerplank. Eventuellt 
kan man överväga att placera 
byggnader av mer offentlig karaktär 
som bullerdämpare i parkerna. I 
stadspark 2 bör man arbeta med 
fasaderna, så att de inte reflekterar 
buller. 
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Bullerskyddande åtgärder som 
fasader och skärmar regleras i 
detaljplanen och utformas som en 
del av helhetsgestaltningen.

Luft

I kommande detaljplaner bör 
luftproblematiken ses över. 
Eventuellt bör nya beräkningar 
göras för de första detaljplanerna då 
nivåerna av kvävedioxid är gjorda 
för 2020 och området kommer att 
tas i bruk tidigare då nivåerna av 
kvävedioxid generellt kommer att 
vara högre. 
För att förbättra luftmiljön bör 
man i första hand försöka minska 
trafiken. Även utformningen av 
bebyggelsen är viktig för att skapa 
en god luftmiljö. Om minskningen 
av trafiken inte blir tillräcklig bör 
bebyggelsens utformning ses över i 
kommande detaljplaner, så att en god 
luftmiljö skapas. 

genomförs huvudalternativet finns 
en risk trycket ökar på Skolhusallén 
som redan idag har problem med 
höga halter luftföroreningar. 
Planförslagets trafiklösning där 
infartstrafiken till västra centrum 
inte passerar Skepparplatsen bör 
övervägas i den trafikplan som 
ska genomföras för hela centrala 
Sundsvall.
Se vidare under Luft i kapitel 6.

Mark - ras och skredrisk

Innan anläggningsarbeten påbörjas 
ska kompletterande utredning av 
befintliga och planerade kajers 
stabilitet utföras. Den befintliga 
sprängstensbankens utformning är 
av stor betydelse för totalstabiliteten 
och dess utbredning i bredd och 
djup ska undersökas närmare med 
undersökningar genom och framför/
bakom banken. 
Befintliga byggnader är 
pålgrundlagda och även nya 

byggnader inom aktuellt område 
kräver grundläggning på pålar. 
Fyllnadsmaterial med sten och 
block medför behov av borrade 
stålpålar inom delar av området. 
Kompletterande undersökningar 
av stoppslagningsnivåer 
rekommenderas inför fortsatt 
projektering.
Utfyllnader i vatten måste föregås 
av kompletterande geotekniska 
undersökningar. Eventuella 
utfyllnader bör föregås av muddring 
av lersediment för att säkerställa att 
fyllnadsmassor når ned till sandjord 
under den lösa leran. 
Se vidare under Mark- ras och 
skredrisk i kaptiel 6.

Markföroreningar

Vid exploatering av området 
för bostadsbebyggelse kommer 
saneringsåtgärder att krävas.
I det fortsatta arbetet krävs 
kompletterande undersökningar. 

En fördjupad riskbedömning med 
framtagande av platsspecifika 
riktvärden bör utföras där man 
även tittar på haltnivåer för 
återanvändning av massor inom 
området.
Undersökningarna bör riktas både 
mot de eventuella punktkällor 
som finns inom området, som t.ex. 
farmartankar och tankanläggningar, 
men även utföras som en mer 
förutsättningslös undersökning 
där provtagning sker över hela 
området. Undersökningsmetoden 
bör möjliggöra statistisk 
bearbetning för att kunna få ett 
mått på osäkerheterna. Vidare bör 
undersökningen även riktas mot 
de områden där schakt kommer 
att ske för att utgöra underlag 
för klassificering av massor vid 
schaktningsarbetet.
En fördjupad undersökning med 
kompletterande provtagning bör 
göras i samband med kommande 

MKB Norra Kajen
fördjupad översiktsplan Sundsvall
Antagandehandling 30 november 2009 75



detaljplaner, för att se utbredningen 
av föroreningarna och avgöra vilka 
åtgärder som ska vidtas beroende 
på vad marken ska användas till. 
Eventuellt kan även porgasmätningar 
behöva genomföras. 
I kommande detaljplaner bör 
man undersöka förekomsten av 
förorenade byggnader och eventuella 
åtgärder bör vidtas.
Se vidare under Markföroreningar i 
kaptiel 6.

Ytvatten och sediment

Muddring bör ske på skonsammast 
möjliga sätt (frysmuddring 
alternativt sugmuddring) och utföras 
med skyddsskärmar. 
Vid muddringen kommer förorenade 
massor att tas upp vilka kräver 
ett korrekt omhändertagande. Då 
de förorenade muddermassorna 
är upptagna betraktas de som 
förorenad jord vilket innebär att 
regelverket gällande mottagning av 
förorenade massor är tillämpbart. 

och utgrävning i strandlinjen räknas 
som vattenverksamhet.
I kommande planering bör särskild 
hänsyn tas till risk för uppgrumling i 
de planerade havsbassängerna. Den 
rätvinkliga strukturen närmast mot 
strömriktningen bör också utformas 
så att erosionen, och mobilisering av 
föroreningar, inte ökar väsentligt på 
denna plats.
Se vidare under Ytvatten & sediment 
i kapitel 6. 

Grundvatten

Om byggande under grundvatten-
ytans nivå riskeras bör man utreda 
detta vidare i kommande skeden.
För att kunna göra en bedömning 
av kvaliteten på grundvattnet krävs 
kompletterande provtagning och 
provtagning närmare recipienten. 
Undersökning av föroreningshalter 
i grundvattnet måste även utföras 
för att kunna göra en bedömning 
av läckaget till Sundsvallsfjärden. 

Provtagningen bör också riktas 
mot det östra området där ett 
kallbadhus föreslås för att utreda 
grundvattensituationen i detta 
område.
Vid exploatering av området 
för bostadsbebyggelse kommer 
saneringsåtgärder att krävas. Om 
marken saneras till riktvärden för 
känslig markanvändning finns ingen 
risk för läckage av föroreningar 
till grundvattnet genom lokalt 
omhändertagande av dagvatten. I 
detaljplaneprocessen bör det utredas 
om ytterligare rening eller annan 
hantering av dagvattnet än det som är 
föreslaget krävs för att inte påverka 
grundvattnet.

Risk för översvämning

Vid nybyggnad i strandnära läge 
ska alltid risken för översvämning 
beaktas. Därmed bör byggnader och 
anläggningar i området placeras 
med utgångspunkt från att havet 

Muddringsmassor klassificeras som 
avfall, oavsett om sedimenten är 
förorenade eller inte.
I det fortsatta arbetet krävs 
kompletterande undersökningar 
av sediment inom området. En 
fördjupad riskbedömning med 
framtagande av platsspecifika 
riktvärden bör utföras där man 
även tittar på haltnivåer för 
återanvändning av massor inom 
området.
Ökad provtagning krävs av 
sedimenten inom de delområden där 
muddring planeras. Provtagning bör 
även ske på större djup i sedimenten 
för att kunna avgöra hur stora 
volymer som är förorenade. För att 
kunna avgöra hur stora volymer 
sediment som ev. muddring kommer 
att ge upphov till krävs även analyser 
av TS-halt i hela sedimentprofilen.
Arbeten med grumlande påverkan 
bör undvikas under september månad 
då havsöring lekvandrar. Utfyllnad 
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höjs minst 0,5 meter för att inte 
riskera att översvämmas. Eventuellt 
bör samhällsviktiga funktioner ha 
ytterligare marginal. Inom området 
räknas huvudgatan och elektriska 
ställverk som samhällsviktiga. 
I kommande planering bör de 
riktlinjer som tas fram i projektet 
”Klimatanpassad Sundsvall” 
tillämpas.

Radon

Rådet är att alltid utföra radonsäker 
grundläggning. Anledningen är att 
markradonhalter kan ökas på grund 
av arbeten med rördragningar, 
sprängning och tillförd bergskross 
och att radonhalten inomhus kan bli 
hög även på normalradonmark på 
grund av otät grundläggning.

10. UPPFÖLJNING
Förslag till uppföljning 

I kommande detaljplanering bör de 
förslag på åtgärder och anpassningar 
som ges i denna MKB följas upp. 
Uppföljningen bör ske kontinuerligt 
och planerat från att arbetet med 
planeringen av första etappen 
påbörjas till dess att utbyggnaden av 
hela Norra Kajen är genomförd och 
i bruk. På detta sätt kan erfarenheter 
från de första etapperna återföras till 
efterföljande etapper. 

Möjligt upplägg av uppföljning 
och ansvarsfördelning

Konkreta förslag till åtgärder och 
anpassningar som föreslås i denna 
miljökonsekvensbeskrivning bör 
redovisas i berört delområdes 
detaljplan.
Detta kan redovisas i form 
av planbestämmelser, i 
genomförandebeskrivningen
och/eller i exploateringsavtal. 
Kommunen ansvarar för att 
föreslagna utredningar, åtgärder 

och anpassningar följs upp. Detta 
behöver inte innebära att kommunen 
själv genomför åtgärderna utan 
det kan åläggas byggherrarna. 
Eventuell kostnad för uppföljningen 
av föreslagna åtgärder fördelas i 
och med detta mellan byggherrar 
exploatörer och kommunen.

11. SAMMANFATTANDE 
      REDOGÖRELSE

Miljökonsekvensbeskrivningen
har upprättats parallellt med 
den fördjupade översiktsplanen. 
Eftersom planen är på en översiktlig 
nivå har framtagande av underlag 
till miljökonsekvensbeskrivningen 
även hållts på en översiktlig 
nivå och kompletterande 
undersökningar krävs i kommande 
detaljplaneskeden.
Den största anpassningen av 
förslaget som gjort är den 
trafikfördelning som presenteras 
i huvudalternativet. I alternativ 2 
presenteras ursprungsförslaget.

MKB Norra Kajen
fördjupad översiktsplan Sundsvall
Antagandehandling 30 november 2009 77



KÄLLFÖRTECKNING

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

Buller i planeringen. Boverket 
Allmänna råd 2008:1. 

Bättre plats för arbete, Boverkets 
Allmänna råd 1995:5

BRÅD, Buller från vägtrafik. 
Allmänna råd remissutgåva, 
Naturvårdsverket 1991.

Cykelkarta och busskarta, Sundsvalls 
kommun

Danvikslösen. Strategisk 
miljöbedömning. Programunderlag. 
Nacka kommun. Stockholm stad. 
Regionplane- och trafikkontoret. SL. 
2003-06-11.

E4 Sundsvall, Planprogram för delen 
Skönsberg, Sundsvalls kommun

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

Geotekniska förhållanden och 
grundläggning, kajer, byggande i 
vatten, HillStatik AB, 2007-12-15

Gisunderlag, Länsstyrelse-
GISdatabas: www.gis.lst.se

Grundkarta, Sundsvalls kommun.

Grönplan för Sundsvall, 
Sundsvalls tätortsområde - 
delområdesbeskrivning, Sundsvalls 
kommun, september 2003

Hantering av förorenad jord och 
sediment, Tyréns, 2008-09-18

Hantering av trafikbuller i 
bebyggelseplanering. Arkus nr 3, 
2007. www.arkus.se

Havsvattenstånd 2008-02-27, www. 
SMHI, smhi.se

Henriksdals avlopssreningsverk, 
Vision 2030 Reningsverk i staden, 
augusti 2001. Stockholm vatten.

Hjälpreda för miljöfrågor i 
stadens planering, kap 6 Luft, 
Miljöförvaltningen Stockholm, 
Revisionsdatum Feb 08

Hälsokonsekvensbedömning i 
fysisk planering. Fördjupning av 
översiktsplan för området Fyrvalla-
Remonthagen, Östersund. Statens 
Folkhälsoinstitut, www.fhi.se

Infrastrukturell inventering, Tema 
projektledare, 2007-12-21

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

Miljöinventering utomhusluft, 
Norra Kajen, Sundsvall, 
Projektengagemang Installation AB, 
2007-12-17

Miljökonsekvensbeksrivning
Detaljplan för Henriksdalshamnen, 
samråd 2006. Tyréns, Stockholm 
stad.

MittSverige Vatten, Slamförädling

Norra Kajen, Sundsvall, 
Vägtrafikbuller med trafiksiffror för 
2030, 2008-09-17

MKB Norra Kajen
fördjupad översiktsplan Sundsvall
Antagandehandling 30 november 2009 78



PM Geoteknik och Miljöteknik, 
Översiktlig geoteknisk och 
miljöteknisk undersökning för Norra 
Kajen, Sundsvall, Tyréns, Sundsvall 
2008-08-25

PM Norra Kajen – Luftmiljö, Bo 
Noborn, 2008-09-18 
Rev 2009-04- 22.

PM Riskanalys för transporter av 
farligt gods, arbetsplan väg E4, 
Sundsvall delen Stockvik-Skönsberg, 
Tyréns 2008.

Projektengagemang Installation 
AB, Miljöinventering utomhusluft, 
Uppsala 2007-12-17

Riktvärden för trafikbuller i andra 
miljöer än för boende, vård och 
undervisning. Naturvårdsverket. 
2003-08-14.

Riskanalys Norra Kajen Sundsvall 
- avseende transporter med farligt 
gods på E4, Brandskyddslaget, 2008.

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

Slamförädling, MittSverige Vatten

Stadsvision Sundsvall, Sundsvalls 
kommun, 2007-2037

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

Trafikbuller, ÅF-Ingemansson AB 
2007-12-17.

Vision Norra Kajen, Norra Kajen 
Exploatering AB, www.norrakajen.se

Väg E4 Sundsvall, Sundsvallsfjärden 
– Skönsberg, Vägverket Region Mitt, 
Arbetshandling, 2007-11-15

Vägledning för muddring och 
kvittblivning av muddringsmassor, 
Miljösamverkan Sverige, 
Länsstyrelserna, 2006-11-29

Vägtrafikbuller med trafiksiffror för 
2030 (B), ÅF-Ingemansson, Norra 
Kajen, Sundsvall, 2008-09-17

Vägtrafikbuller med korrigerade 
trafiksiffror för 2030 (C). ÅF-
Ingemansson, Norra Kajen, 
Sundsvall, 4-23-2009.

Övergripande stadsanalys Norra 
Kajen, Tema planavdelning, 
Stockholm januari 2008,

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

Översiktlig miljöteknisk 
markundersökning, Norra Kajen i 
Sundsvall, Tyréns Temaplan, 2007-
12-17.

Övrigt:
Telefonsamtal med Gunilla Edmark, 
miljö- och kvalitetsansvarig Mitt 
Sverige Vatten. 2008-09-09. 

Telefonsamtal Mats Bergmark, 
projektledare ”Klimatanpassad 
Sundsvall”. Sundsvall kommun. 
2009-04-27.

Mailkontakt samt telefonsamtal med 
Folke Nyström, Mitt Sverige Vatten.

Naturvårdsverkets hemsida: www.
naturvardsverket.se
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Handlingar
Antagandehandlingarna består av 
följande delar:
- Utlåtande
- Planförslag med bilaga Länsstyrelsens 
granskningsyttrande
- MKB
- Särskild sammanställning efter 
utställning

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

- Utveckla staden hållbart

Den fördjupade översiktsplanen har vunnit laga kraft

Samråd 27 oktober - 19 december 2008

Utställning 8 juni - 31 augusti 2009

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2010

Laga kraft 23 februari 2010

Kontakt
Sundsvalls kommun
Kommunstyrelsen
851 85 Sundsvall
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




