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Planarbetet
Planområdet omfattar Norra Kajens 
industriområde och delar av Heffners 
industriområde. Underlag för planarbetet 
har varit Stadsvision Sundsvall som antogs 
i kommunfullmäktige år 2007, samt 
Sundsvalls kommuntäckande översiktsplan 
som antogs 2005.

Mål
Området ska omvandlas till att innehålla 
bostäder, handel och verksamheter. Här 
ska Nordens bästa sjönära boende växa 
fram i en attraktiv, ekologisk och hållbar 
stadsdel med upp till 2500 lägenheter och 
kommersiella lokaler.

Sveriges bästa söderläge
Norra Kajen kännetecknas av:

människan i centrum•	
ett havsnära stadsboende•	
ekologiskt tänkande•	
bra kommunikationer•	
närhet till stadskärnan och till rekreation•	
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1 Bakgrund
Kommunstyrelsens samordningsutskott 
har uppdragit till stadsbyggnadskontoret att 
upprätta förslag till fördjupad översiktsplan 
för Norra Kajens industriområde och 
delar av Heffners industriområde. Idag är 
planområdet ett verksamhetsområde med 
industri-, lager- och kontorsverksamhet. 

Den fördjupade översiktsplanen ska visa 
hur Norra Kajen kan omvandlas från 
industriområde till en attraktiv hållbar 
stadsdel. Planen ska visa hur detta 
ska kunna genomföras i samspel med 
närliggande stadsdelar och bebyggelsen 
runt Sundsvallsfjärden. 

Området	Norra	Kajen	finns	behandlat	
i Stadsvision Sundsvall med ett antal 
riktlinjer för den fortsatta utvecklingen. 
Även kommunens Översiktsplan från 2005 
innehåller riktlinjer för området. Dessa 
riktlinjer har arbetats in i den fördjupade 
översiktsplanens direktiv.

Under 2007 bildades ett 
exploateringsbolag, Norra Kajen 
Exploatering AB, mellan de två markägare 
(kommunen och Norrlandspojkarna) 
som äger huvuddelen av området Norra 
Kajen. Bolaget har bekostat och drivit 
framtagandet av samrådshandlingen 
för fördjupad översiktsplan och MKB. 
Bearbetning av utställningshandlingen har 
bekostats av Stadsbyggnadskontoret.

Samrådshandlingen för den nya fördjupade 
översiktsplanen Norra Kajen, inklusive 
MKB, var på samrådsremiss 27 oktober 

– 19 december 2008. Planen och MKB 
reviderades sedan och var utställd 8 juni – 
31 augusti 2009. De inkomna yttrandena 
sammanfattas och kommenteras i detta 
utlåtande som även utgör underlag för 
revideringar och kompletteringar av 
den fördjupade översiktsplanen inför 
antagande.

2 Genomförande av utställ-
ning

2.1 Utställningens syfte
I plan- och bygglagen står att innan en 
översiktsplan eller en ändring av den antas, 
skall kommunen ställa ut planförslaget 
under minst två månader. Den som vill 
lämna synpunkter på förslaget skall göra 
detta skriftligen under utställningstiden. 
En kungörelse om utställningen av 
planförslaget skall före utställningstidens 
början anslås på kommunens anslagstavla 
och införas i ortstidning. Av kungörelsen 
skall det framgå var och när utställningen 
äger rum samt på vilket sätt och till vem 
synpunkter på förslaget skall lämnas. 
Synpunkter från samrådet och utställning 
ska beaktas innan planen antas.

Även när det gäller 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) 
för	planer	finns	lagstiftning	om	
samrådsförfarandet. MKB:n ska göras 
tillgänglig för berörda kommuner, 
myndigheter och allmänheten som ska 
ges skälig tid att yttra sig. Utställningen ger 
ett extra tillfälle att lämna synpunkter på 
miljökonsekvensbeskrivningen.

2.2 Information om utställning
Utställning har pågått under perioden 8 
juni – 31 augusti 2009. Annonsering med 
information om utställningen skedde i 
Sundsvalls Tidning och Dagbladet den 6 
juni 2009. Information om utställningen 
har också funnits kontinuerligt på 
kommunens hemsida. 

Planförslaget inklusive MKB har funnits 
tillgängligt i sin helhet på Sundsvalls 
kommuns hemsida samt i pappersformat 
på Stadsbyggnadskontorets avdelning 
för strategisk planering. Handlingarna 
har också sänts på remiss till en mängd 
intressenter. Utöver detta har funnits 
möjlighet att via hemsidan för Norra 
Kajen Exploatering AB ta del av 
utställningshandling samt ytterligare 
material om den planerade exploateringen.

2.3 Samrådsinstanser
Följande	personer	och	instanser	fick	
planhandling samt MKB på remiss 
för yttrande respektive för kännedom. 
Referensgrupperna (SBK referensgrupp 
samt	intern	referensgrupp)	fick	
handlingarna i elektronisk form.

Kommunala nämnder och förvalt-
ningar:

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsekontoret
Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadskontoret
Miljönämnden
Miljökontoret
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildning

Fastighetsnämnden
Fastighetskontoret
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritid
Socialnämnden
Socialtjänsten
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 
och integration
FAVI

Kommunala bolag mm:
Mitthem
Stadsbacken AB
Fokusera Utveckling Sundsvall AB
Sundsvalls Hamn AB
Räddningstjänsten Sundsvall-Timrå
Sundsvall Energi AB
Sundsvall Energi Elnät AB
MittSverige Vatten AB
REKO Sundsvall AB
Sundsvalls kommuns Industrifastigheters
utveckling AB (SKIFU)
Västernorrlands	Läns	Trafik	AB
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Statliga, regionala och kommunala myn-
digheter:

Länsstyrelsen i Västernorrlands län,
Vägverket, Region Mitt
Banverket, Mellersta Regionen
Sjöfartsverket,	Bottenhavets	sjötrafikområde
Polismyndigheten i V-norrlands län
Kommunförbundet Västernorrland
Timrå kommun
Ånge kommun
Härnösands kommun
Kramfors kommun
Sollefteå kommun
Örnsköldsviks kommun
Nordanstigs kommun
Hudiksvalls kommun

Politiska Organ:
Socialdemokraterna
Moderaterna i Västernorrlands län
Centerpartiet
Folkpartiet
Miljöpartiet De Gröna
Kristdemokraterna
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna Västernorrland

Näringsliv:
Fastighetsägarna Norr
HSB Mitt
Handelskammaren MittSverige
Svensk Handel
Svenskt Näringsliv
Investera i Sundsvall AB
Åkroken Science Park
TeliaSonera AB

Fastighetsägare:
Hjertmans Fastighetsförvaltning AB
Guld Carlsén AB
Fastighets Ab Kuskvägen
Norra Brofästet I Sundsvall AB
Otofol Invest AB
Ok-Q8 AB
R S Färg & Förvaltning AB

Beijer Byggmaterial AB
Fastighets AB Heffnersvägen
Fastighetsaktiebolaget Norrporten
Hägglund, Ronny
Skönsberg 1:4 AB
Norrvidden AB
Immobilia Fastigheter AB
Sundsvalls Kranlyft AB
Keops Ix Norr AB

Övriga:
Kommunala Handikapprådet
Kommunala Pensionärsrådet
Folkhälsorådet
Ungdomsrådet
Båtklubb, Sundsvall Hamn & Varvsförening
Företagarföreningen Skönsberg
Svenska Kyrkan, Sköns resp. GA församling
Kvinnor för miljö och hälsa
QvinnoUniversitetet
Samfällighetsföreningen Solbacken

Media:
Sundsvalls Tidning
Dagbladet
SR Västernorrland
SVT Mittnytt
TV4 Mitt
Taltidningen Västernorrland
Dagens Industri

Övriga inom kommunens verksamhet:
Kommundirektör Stefan Söderlund
Kommunväxeln
Biblioteket-Kulturmagasinet
Biblioteket Skönsberg
E4 Sundsvall, Palle Sjölander
Teaterprojektet, Clarence Jonsson
Södra Kajen, Mats Håkansson
Anneli Wikner, Stadsbyggnadsdirektör

Arbetsgrupp:
Christer Ersson, N:a Kajen Exploatering
Helén Lundahl, Strategisk planering SBK
Viveca Norberg, Strategisk planering SBK
Claes Rogander, planavdelningen SBK

Stina	Feil,	trafikavdelningen	SBK
Per Hansson, miljökontoret
Carina Sandgren, miljökontoret
Håkan Persson, Tema
Annika Forsgren, Tema
Stina Stenquist, Tema
Jan Larsson, White

SBK referensgrupp:
Johan Öhrnell, Kundtjänst
Anders Bolin, Bygg
Susanne Klockar, Plan
Bertil Lindström, Mark
Daniel	Lundberg,	Trafik	o	Kart
Gunilla Nordvall, Lantmäterikontoret
Christer	Tarberg,	Kollektivtrafik	o	
Tillgänglighet

Intern referensgrupp:
Peter Clemin, Parkera
Kjell Dahlqvist, MittSverige Vatten AB
Folke Nyström, MittSverige Vatten AB
Kjell Dahlqvist, MittSverigeVatten
Jan Kroppegård, Sundsvall Energi AB
Mats Bäck, Sundsvall Energi AB
Bo Andreasson, Sundsvall Energi Elnät
Johnny Smedman, Sundsvall Energi Elnät
Göran Sörell, Sundsvall Energi Elnät
Martin Lidow, REKO
Åke Jonsson, Fokusera
Hans Ekman, Barn & Utbildning
Maria Åhman, Gatuavdelningen, FK
Annika Johansson, Utemiljö FK
Erika Backlund, miljökontoret
Kenneth Rosell, Socialtjänsten
Lars-Erik Återgård/ Lars Fahlberg,
Kultur & Fritid
Mikael Schéele/Erik Hedlund,
Räddningstjänsten Sundsvall-Timrå
Arvid Höglund, FAVI
Sven-Åke Heinemo, Markavdeln. SBK
Anita Edlund, Byggavdelningen SBK
Katarina Tjernblom, Utvecklingsavdeln. 
Kommunstyrelsekontoret 

3 Synpunkter på samråds-
handlingen

3.1 Inkomna yttranden
Under samrådstiden har 18 st yttranden 
inkommit. Myndigheter, förvaltningar på 
Sundsvalls kommun och kommunägda 
bolag har bidragit med yttranden likväl 
som föreningar, ett par privata företag samt 
ett par privatpersoner. Dessa listas nedan:

Länsstyrelsen Västernorrlands län
Banverket*
Polismyndigheten i Västernorrlands län
Sundsvalls kommun, 
Verksamhetsutvecklingsavdelningen
Sundsvalls kommun, Stadsbyggnadsnämden
Sundsvalls kommun, Miljönämnden; 
Sundsvalls kommun, Kultur- och fritidskontoret
Sundsvalls kommun, Service och tekniknämnden
Sundsvalls kommun, Socialtjänsten*
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningskontoret
Räddningstjänsten Sundsvall - Timrå
Sundsvall Energi AB
MittSverige Vatten AB
Kommunstyrelsen, Nordanstigs kommun
Handelskammaren MittSverige
Norrvidden Fastigheter AB*
Samfällighetsföreningen Solbacken
Ingmar Wahlström
*	inga	specifika	kommentarer	i	yttrandet
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3.2 Generell summering
Tabellen på nästa sida visar vilka 
ämnesområden som de inkomna 
yttrandena berör. Instanser som 
skriftligen svarat att de avstår från 
specifika	kommentarer	finns	inte	med	i	
tabellen. I efterföljande text summeras 
och	exemplifieras	de	inkomna	yttrandena	
per ämnesområde och per instans. 
Kommentarer samt ställningstaganden 
för arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen har lagts in i kursivt. 
I kapitel 5 summeras de ändringar 
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Länsstyrelsen X X X X X X X X X X X
Polismyndigheten X X X
Sundsvalls kommun, 
Verksamhetsutvecklingsavdelningen X

Sundsvalls kommun, 
Stadsbyggnadsnämnden X X X X X X X X X X

Sundsvalls kommun, Miljönämnden X X X X X X X X X X X X
Sundsvalls kommun, Kultur- och 
fritidskontoret X X

Sundsvalls kommun, Service och 
tekniknämnden X

Sundsvalls kommun, Barn- och 
Utbildningskontoret X

Räddningstjänsten X X
Sundsvalls energi X X X
MittSverige Vatten AB X
Nordanstigs kommun X
Handelskammaren MittSverige X X
Samfällighetsföreningen Solbacka X X X
Ingmar Wahlström X X

Ämnesområde

Instans

Tabellen nedan visar vilka ämnesområden som de inkomna yttrandena berör. 
Instanser som skriftligen svarat att de avstår från specifika kommentar finns ej 
med i tabellen. 

I efterföljande text summeras och exemplifieras de inkomna yttrandena per 
ämnesområde. Kommentarer samt ställningstaganden för arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen har lagts in i kursivt. I kapitel 5 summeras de 
ändringar och kompletteringar som gjorts av planhandling och MKB. 

och kompletteringar som gjorts av 
planhandling och MKB lagts in i kursivt. 
I kapitel 5 summeras de ändringar 
och kompletteringar som gjorts av 
planhandling och MKB. 
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3.3 Summering per ämnesom-
råde

Hållbarhet
Länsstyrelsen påpekar att det är viktigt 
att man väljer kvalitativa byggnadsmaterial 
och goda byggnadsmetoder. De vill 
också att det i översiktsplanen tydligt ska 
framgå att bebyggelsen i området ska vara 
energisnål och klimatsmart i såväl drift som 
underhåll och att kommande exploatering 
ska fokusera på att framtida drifts- och 
underhållskostnader blir hållbara ur 
energisynpunkt. De menar att en viktigt 
energifråga är belysning och denna aspekt 
bör behandlas i belysningsplanen.

Polismyndigheten ser positivt på 
det ekologiska tänkandet beträffande 
trafikmiljön	där	transporter	minimeras	och	
kollektivtrafik,	gång	och	cykel	prioriteras.

Sundsvalls kommuns 
verksamhetsutvecklingsavdelning 
finner	det	angeläget	att	strategier	för	
hållbar utveckling och tillväxt tydligt 

markeras	i	kommunens	officiella	
ambitioner för Norra Kajen-området. 
Verksamhetsutvecklingsavdelningen 
föreslår att planhandlingen 
inkluderar formuleringar som stödjer 
kommunkoncernens strategiska 
utvecklingsområden hållbar utveckling 
och tillväxt i vision och mål för Norra 
Kajen. De önskar även att hållbarhet 
och tillväxt kan lyftas fram tydligare i 
visionsformuleringen. Vidare menar de att 
de hållbara ambitionerna är svåra att känna 
igen i dokumentets alla delar. De föreslår 
att ambitionsnivån tydliggörs genom 
att strukturera övergripande respektive 
detaljerade mål. 

Verksamhetsutvecklingsavdelningen 
påpekar att begreppet ”hållbar” innefattar 
såväl de ekologiska, sociala som 
ekonomiska aspekterna och efterlyser 
större fokus även på de två senare 
aspekterna i målformuleringen. Alternativt 
kan man tydliggöra att man fokuserar på 
de ekologiska målen. Här bör det även 
preciseras att Sundsvalls kommun har 
antagit utmaningen att bli fossilfri.

De hållbara ambitionerna är en viktig 
del av attraktiviteten för investerare. 
Aktörerna på marknaden söker arenor 
för demonstration och utveckling av 
ny och grön teknik och vill veta vilken 
sorts framtida marknadsplats Norra 
Kajen är. Att leverera ett hållbart 
koncept med systemsyn ger bättre 
förutsättningar att erhålla externa 
utvecklingsmedel och riskkapital än att 
bara ge det ekologiska perspektivet. 

Verksamhetsutvecklingsavdelningen 
föreslår därför att nuvarande ambitionsnivå 
spetsas med mer unika förtecken för att 
uppnå önskade effekter vad avser hållbar 
utveckling med tillväxt.

Framtidens stadsmiljö ur ett socialt/•	
kulturellt perspektiv: Klimatet och 
det	geografiska	läget	har	lyfts	fram	i	
huskonceptuppdraget ”lat 62,3”. Detta 
inspirerar till samhandling mellan kultur 
och utveckling och är både unikt och 
säljbart!

Framtidens stadsmiljö ur ett •	
klimatperspektiv: Smarta lösningar 
som hanterar snabba temperatur- 
och ljusvariationer skulle kunna 
marknadsföras inom Norra Kajens 
ambition om unik nordisk arkitektur.

Framtidens stadsmiljö ur ett ekonomiskt •	
perspektiv: Den gröna ekonomin 
är en stark drivkraft i den globala 
omställningen till ett mer hållbart 
samhälle.	I	Sundsvall	finns	företag	
och kompetens som verkar inom 
internationellt uppmärksammade 
områden. Dessa förutsättningar bör 
användas för att fylla Norra Kajen med 
människor, organisationer och företag.

Framtidens stadsmiljö ur ett socialt •	
perspektiv: Beskriv de ekonomiska 
och ekologiska fördelarna med 
samhällsplanering för grundläggande 
mänskliga behov av trygghet, hälsa, 
delaktighet och tolerans.

Verksamhetsutvecklingsavdelningen 
föreslår även att hållbarhetsrosen utvecklas 

så att alla hållbarhetsaspekter inklusive 
de	ekonomiska	definieras	och	belyses	
tydligare bland indikatorerna för en bättre 
samhällsekonomisk bedömning. 

Slutligen framför 
verksamhetsutvecklingsavdelningen beröm 
för planens framsynthet och helhetsgrepp 
med beskrivning om hur satsning på 
hållbar utveckling inom Norra kajen ska 
kunna samspela och gradvis spridas till 
närliggande stadsdelar och bebyggelse.

Stadsbyggnadsnämnden vill uttrycka en 
uppmaning till inblandade parter att arbeta 
för att ambitionerna gällande miljöhänsyn 
fullföljs hela vägen fram till färdig stadsdel, 
till exempel genom att i kommande 
exploateringsavtal	definiera	miljökrav	och	
uppföljningsmetoder.

Miljönämnden ger beröm till satsningen 
på kretsloppslösningar, grönska, avfall 
och bilpooler. De menar att förslaget till 
avfallshantering är genomarbetat och att 
områdets energiförsörjning bör utredas 
tidigt i kommande detaljplaneprocessen. 

Miljönämnden hyser en förhoppning 
att såväl etablerade fastighetsbolag som 
mindre exploatörer ges utrymme att 
skapa ett hållbart boende ur socialt och 
ekologiskt perspektiv. 

Sundsvall energi är mycket positiva till 
ambitionen om en ”knallgrön stadsdel” 
och vill gärna bidra med sin kunskap och 
erfarenhet i teknik- och energifrågor för att 
utreda de lokala energilösningar som kan 
bli aktuella. 
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Handelskammaren Mittsverige anser 
att man ska satsa på hållbart byggande 
för regionala näringslivets utveckling. 
De påpekar även vikten av att hålla kvar 
ambitionen om havsnära boende, grön 
struktur, kajstråk med kaféer och butiker 
längs allén. I övrigt framhåller de även att 
arkitekturen är, mycket viktig samt önskar 
att man kopplar samman utvecklingen med 
Mittuniversitetet.

Kommentar:
Länsstyrelsens påpekande angående 
byggnadsmaterial, byggnadsmetoder, drift och 
underhåll samt belysning kommer att beaktas i 
fortsatt arbete.

Målet är en låg energiförbrukning och att i 
huvudsak använda förnyelsebar energi producerat 
inom Norra Kajen. I första hand undersöks om 
och hur man kan tillvarata värme från vattnet 
från reningsverket. Bolaget vill även undersöka 
hur solenergi kan användas till uppvärmning av 
varmvatten och/eller elproduktion samt hur havet 
kan nyttjas som källa till värme/kyla.

Arbetet med områdets energifrågor pågår, 
kunskaperna från Sundsvalls energi mottages 
därför tacksamt. 

Hållbarhetsbegreppet kommer att spetsas 
och breddas så att även ekonomisk och social 
hållbarhet inbegrips.

Hållbarhetsrosen vidarebearbetas i 
detaljplaneskedet.

Miljöfrågorna kommer att vidarebearbetas i 
kommande detaljplaner.

Trafik
Länsstyrelsen ser en viss problematik i 
att den fördjupade översiktsplanen inte 
ger	en	tydlig	lösning	på	trafikfrågorna,	
vilket även påverkar ljud- och luftmiljön i 
området.	Hur	infartstrafiken	till	centrum	
ska ledas in och fördelas på bästa sätt 
bör beslutas genom användningen av 
trafikmodeller.	Detta	för	att	man	ska	
kunna beakta konsekvenserna som 
uppstår på omgivande vägnät (exempelvis 
Skolhusallén och gator i Hagaområdet) i 
Sundsvalls tätort.

Länsstyrelsen påpekar även att de i 
samrådsskedet framförde att det inte 
är lämpligt att ytterligare en väg ansluts 
till cirkulationsplatsen i Skönsberg och 
att	en	sådan	anslutning	inte	finns	med	i	
Vägverkets arbetsplan för E4 Sundsvall. 
Utställningshandlingens strukturplan är 
ändrad,	men	flera	illustrationer	har	kvar	
samrådshandlingens förslag med ytterligare 
en anslutning.

De menar vidare att det är tveksamt 
om mängden fordon på huvudgatan är 
hanterbart för att skapa en stadsgata med 
underlag för butiker och verksamheter, 
utan	menar	att	trafikmängden	bör	minskas	
till cirka ¼ av angiven mängd. 

Stadsbyggnadsnämnden framför att 
trafikens	påverkan	på	boendemiljön	(vad	
gäller	t	ex	buller	och	trafiksäkerhet)	bör	
utredas vidare i detaljplaneskedet.

Miljönämnden menar att områdets 
placering	och	förslag	till	trafiklösningar	

innebär problem med stora mängder 
genomfartstrafik	som	medför	
säkerhetsrisker, buller och luftföroreningar. 
De menar att en stor huvudgata inte är 
lämplig ur säkerhetssynpunkt och för att 
området ska bli attraktivt och trevligt att 
bo	i.	De	framhäver	att	fordonstrafiken	
begränsar rörelsefriheten, framförallt 
för barn som ska använda lekområden, 
skolvägar och fritidsvägar. Miljökontoret 
bedömer att problemen är hanterbara för 
etapperna söder om allén (etapp 1,2 och 
7). Däremot menar de att problem blir så 
omfattande norr om allén (etapp 4,5 och 
6) att miljökontoret avstyrker dessa etapper 
som bostadsområden.

Miljökontoret påpekar att en tidig 
gemensam satsning på bilpool kommer att 
medföra	att	parkeringsplatser	och	trafik	i	
området kan minska.

Kommentar:
I vägutredningen E4 Sundsvall förutsattes att 
nuvarande E4 mellan trafikplats Skönsberg 
och Skepparplatsen i princip skulle behålla 
nuvarande standard med en högsta tillåten 
hastighet på 90 km/tim, när den nya förbindelsen 
över fjärden öppnats för trafik. Under år 2008 
tog Vägverket fram en idéstudie som redovisade 
alternativa utformningar av nuvarande E4 
mellan Skönsberg och Myre. Den kommande 
infarten från Skönsbergs trafikplats redovisas 
som en infartsgata med två cirkulationsplatser 
för koppling till Heffners och Norra Kajens 
industriområden. Denna utformning, såväl 
som översiktsplanens förslag till gatuutformning 
medför jämfört med vägutredningens infartsled 

en undanträngning av trafik till omgivande 
gatunät. Dessa undanträngningseffekter har 
studerats med trafikmodellen Contram, som är en 
simuleringsliknande trafikfördelningsmodell.

Stadsbyggnadskontoret har i dagarna fattat 
ett preliminärt beslut om att bygga upp en ny 
trafikmodell. Denna modell kommer att ha ett mer 
detaljerat gatunät och en förfinad områdesindelning 
jämfört med den ovan relaterade Contrammodellen. 
Denna nya trafikmodell kommer att ge fördjupade 
möjligheter att studera effekterna av såväl de 
åtgärder som föreslås inom planområdet som andra 
åtgärder som påverkar trafikfördelningarna i 
området, exempelvis Medborgargatans eventuella 
koppling till Trafikgatan.   

Illustrationerna i planhandlingen ändras enligt 
Länsstyrelsens synpunkt.

Huvudgatan kommer att förses med 
kantstensparkering på båda sidor vilket ökar 
tillgängligheten till butiker och verksamheter för 
bilister. Längs huvudgatan finns även separata 
gångbanor och separat cykelbana liksom ett 
separat körfält för buss/spårtaxi/monorail. Längs 
huvudgatan planeras även för hållplatser. Detta ger 
en gata med alla trafikslag väl integrerade vilket 
ger underlag för butiker och verksamheter. På detta 
sätt blir Norra Kajen en stadsdel istället för ett 
bostadsområde. Hastigheten blir 50 km/h (eller 
40 km/h om kommande hastighetsöversyn inom 
kommunen medger det).

Trafikens påverkan på boendemiljön buller, 
trafiksäkerhet, mm kommer att utredas vidare i 
kommande detaljplaner. 

Hur planförslagets trafikfördelning ska lösas är 
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inte fullt utrett då samordning för tillfället sker 
med angränsande projekt, bland annat med E4-
projektet.

Etappområdena 4 – 6 har ändrats från 
benämningen ”bostäder” till ”bostäder/
verksamheter”. I kommande detaljplaner kommer 
trafikens påverkan att utredas närmare för att 
hitta en tillfredsställande lösning. I samband med 
detta kan etappernas slutliga användningsområde 
att fastställas.

Bilpoolen blir en fråga för markägare och 
exploatörer att lösa.

Trafiksäkerhet
Länsstyrelsen menar att det är viktigt 
att passager av huvudgatan utformas 
trafiksäkert	för	de	oskyddade	trafikanterna	
inom området och med koppling mot 
omgivande stadsdelar. För framkomlighet 
och	trafiksäkerhet	kan	det	bli	nödvändigt	
att utföra minst en planfri passage för 
gång-	och	cykeltrafikanter.

Polismyndigheten har inget att erinra 
om	förlaget	ur	trafiksynpunkt,	men	
påpekar att belysning och övergångar 
för gående bör planeras utifrån ett 
trafiksäkerhetsperspektiv	för	att	förhindra	
trafikolyckor.

Kommentar:
Planförslaget innebär i sin helhet att trafikens 
barriärverkan mellan Haga och havet minskar. 
Passage planeras i förslaget ske i plan över ett 
körfält i taget, hastigheten blir 50 km/h (eller 
40 km/h om kommande hastighetsöversyn inom 
kommunen medger det). I kommande detaljplaner 
kommer trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter att utredas vidare bland annat för att 
se hur trafiksäkra passager kan anordnas. 

Buller
Länsstyrelsen menar att stor vikt måste 
läggas vid att klara riktlinjer för buller i 
den fortsatta planeringen av området. 
Detta gäller särskilt kvarteren som ligger 
norr om huvudgatan, här kan det även 
bli svårt att åstadkomma en attraktiv 
uteplats med tillgång till sol. Länsstyrelsen 
ser positivt på att byggnaderna norr om 
huvudgatan benämnts både som bostäder 

och verksamheter på översiktsplanens 
strukturplan. 

De anläggningar för kulturutbud som 
planeras menar länsstyrelsen medför tillför 
positiva kvaliteter till området men påpekar 
de utgör en risk för bullerstörning nattetid.

Stadsbyggnadsnämnden vill peka på 
att detaljutformningen av verksamheter 
och bostäder avseende buller kräver 
närmare studier och utredningar vid 
detaljplaneläggande. 

Miljönämnden påpekar att en del av det 
planerade området inte klarar riktvärdena 
för	trafikbuller,	vilket	gäller	alla	bostadshus	
med fasader mot allén, Skönsbergsvägen/
Bjälkvägen och mot den planerade 
E4-bron i öster. De påpekar att enligt 
Boverkets allmänna råd bör bostäder med 
ljudnivåer i nivå med vad man där kommer 
upp i endast i vissa fall medges och under 
förutsättning att en tyst eller ljuddämpad 
sida kan åstadkommas. De menar att 
bostäderna söder om allén (etapp 1,2 och 
7) uppfyller Boverkets allmänna råd. Detta 
då endast en mindre del av bostäderna 
har ljudnivåer över riktvärdena och 
att det där går att skapa uteplatser och 
balkonger som har acceptabla bullernivåer. 
Miljönämnden anser att det är betydligt 
svårare att skapa attraktiva boendemiljöer 
norr om allén (etapp 4,5 och 6) och 
menar därför att förslaget som illustreras i 
utställningshandlingen inte är acceptabelt 
ur bullersynpunkt utan att etapperna norr 
om allén bör utgå som bostadsområden.

Miljönämnden påpekar även att innan 
E4 byggts om kan bostäderna även 
söder om allén få mycket höga ljudnivåer 
mot norr där både buller från E4 och 
Heffnersvägen kommer vara störande. 
De menar att några åtgärder kan vara att 
sänka hastigheten efter E4 till 70 km/h och 
förbjuda	eller	minska	den	tunga	trafiken	
efter Heffnersvägen.

Samfälligheten Solbacken vill 
begränsa planen till området söder om 
befintlig	E4	bland	annat	för	att	lättare	
hantera	bullerproblem	för	befintlig	och	
planerad bebyggelse. De ifrågasätter 
trafikutredningarna	och	befarar	att	trafiken	
på Bjälkvägen/Skönsbergsvägen kommer 
att bli större än beräknat.  

Kommentar:
Den planerade bostadsbebyggelsen norr om 
huvudgatan/allén får i huvudalternativet inte 
bullernivåer över 65 dBA. Bullerutsatta lägenheter 
kommer att utformas med en tyst/bullerdämpad 
sida genom att bygga slutna kvarter. 

Vidare bearbetning av bullersituationen kommer 
att ske i kommande detaljplaner. Detta inkluderar 
bullerutredningar innan E4 är flyttad och 
innan hela området är utbyggt för att hitta en 
tillfredsställande lösning. I samband med detta 
kommer etappernas användningsområde att 
fastställas. Etappområdena 4 – 6 har ändrats 
från benämningen ”bostäder” till ”bostäder/
verksamheter”.

Den bedömda trafikfördelningen mellan 
Bjälkvägen/ Skönsbergsvägen respektive 
huvudgatan/allén grundas på analyser av en 
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trafikmodell för Sundsvall. Den redovisade 
trafikfördelningen baseras vidare på ett antal 
antaganden om de båda alternativa färdvägarnas 
utformning och därmed deras framkomlighet. 
Den framtida (verkliga) trafikfördelningen 
kommer givetvis att vara i hög grad avhängig 
om dessa antaganden visar sig vara riktiga. 
Exempel på alternativa utformningar som 
kommer att påverka trafikfördelningen är 
Bjälkvägens koppling till det övergripande nätet 
samt utformningen av huvudgatan/allén (antal 
korsningspunkter, hastighetsstandard etc.). 
Den framtida trafikmängden på Bjälkvägen/
Skönsbergsvägen kommer vidare att vara beroende 
av andra åtgärder i trafiksystemet, exempelvis om 
den planerade bron för Medborgargatan över E4 
i Skönsberg kommer att vara öppen för allmän 
biltrafik eller inte.

Luft
Länsstyrelsen framhåller att det 
fortfarande saknas en beskrivning av vilka 
konsekvenser som uppstår på omgivande 
vägnät	av	att	trafiken	kommer	att	ledas	via	
huvudgatan.	Ökad	trafik	i	andra	områden,	
som följd av omvandlingen på Norra 
Kajen kan också ge upphov till högre 
luftföroreningshalter.

Miljönämnden påpekar att beräkningar 
visar att regionala och nationella miljömål 
för partiklar överskrids intill den planerade 
allén.	Det	finns	enligt	miljönämndens	
uppfattning också en risk för att miljömål 
för kvävedioxid överskrids intill allén, 
trots att beräkningarna visar motsatsen. 
Miljönämnden menar att det är när 
gaturummet sluts, vilket sker i etapperna 

3-6, som ventilationen försämras och 
nivåerna av luftföroreningar ökar.

Kommentar:
Körsträckan mellan Skepparplatsen och 
korsningen Skolhusallén/Bergsgatan via 
Norrmalmsgatan är något kortare än motsvarande 
körsträcka via Parkgatan. I Vägverkets 
idéstudie diskuteras att delar av Parkgatan skall 
få en högsta tillåten hastighet på 30 km/tim. 
Med denna förutsättning blir körtiden mellan 
Skepparplatsen och korsningen Skolhusallén/
Bergsgatan cirka 3 minuter kortare via 
Norrmalmsgatan än via Parkgatan. Flertalet 
av trafikanterna mellan Skepparplatsen och 
korsningen Skolhusallén/Bergsgatan (och 
vice versa) kommer således välja att köra 
via Norrmalmsgatan. Den kompletterande 
infartsgatan (Bjälkvägen/Skönsbergsvägen) 
enligt översiktsplanen kommer därför inte att leda 
till någon väsentlig omfördelning av trafik från 
Parkgatan till Skolhusallén.

Planförslagets genomförande med infartsallé 
förutsätter att infartstrafiken kan fördelas. 
Halterna av såväl kvävedioxider som partiklar 
(PM 10) kommer både dygns- och årsnivå 
att vara lägre än gällande miljökvalitetsnorm. 
Överskridanden bör av såväl hälsoskäl som ökade 
driftskostnader undvikas. 

Arbetet med områdets luftmiljö kommer 
att fortsätta i kommande detaljplaner. Inför 
genomförandet av slutna gaturum ska halterna 
verifieras. 

Kollektivtrafik samt gång- och cykel-
trafik
Länsstyrelsen tycker att det är 
positivt med de höga ambitionerna för 
kollektivtrafiken	i	den	nya	stadsdelen.	De	
påpekar att det är viktigt att stadsdelens 
enskilda lösningar fungerar tillsammans 
med	hela	tätorternas	kollektivtrafiksystem.

Stadsbyggnadsnämnden har att bevaka 
att barriärfria gång- och cykelstråk mellan 
planområdet och centrala staden kommer 
till stånd. 

Miljönämnden anser att ett av de mer 
positiva inslagen i översiktsplanen är 
möjligheterna	till	god	kollektivtrafik	i	
området. De menar att det är angeläget 
att redan de första etapperna är försörjda 
med gång- och cykelvägar samt bra 
kollektivtrafik.

Kommentar:
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. Då utreds även 
hur Norra kajen kan kollektivtrafikförsörjas. 
Utrymme för kollektiva färdmedel är avsatt i den 
fördjupade översiktsplanen.

En gång- och cykelväg i planskild korsning i form 
av en underfart planeras genom stadsdelparken 
och norrut mot Haga. Även utmed Selångersån 
planeras en planskild korsning för gångare under 
Selångersbron. I kommande detaljplaner kommer 
anslutningar att vidarebearbetas för att skapa 
barriärfria gång- och cykelstråk.

Hur de första etappernas kollektivtrafik och gång- 
och cykelstråk skall fungera kommer att utredas 
vidare i kommande detaljplaner.  Målsättningen 
är att redan första etappen ska ha bra gång- och 
cykelstråk och god kollektivtrafik.

Trygghet och tillgänglighet
Polismyndigheten påpekar att det ur 
trygghetsperspektiv är viktigt att det 
offentliga rummet utformas så att alla 
åldersgrupper kan känna sig trygga i 
området. De framhåller också att den 
planerade bostadsmiljön i området bör 
ha tydliga övergångar mellan offentlig, 
halvoffentlig och privat mark för att 
undvika störningar i bostadsmiljön från 
de angränsande offentliga platserna och 
folklivet. 

Miljönämnden förutsätter omsorg 
i utformandet av området för att 
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säkra tillgänglighet och trygghet för 
äldre, funktionshindrande och barn. 
De föreslagna mötesplatserna kan ge 
Sundsvalls parkliv ett riktigt lyft. De saknar 
dock förslag på mötesplatser som fungerar 
även på höst/vinter.

Barn- och utbildningskontoret 
uppmanar att beakta barn och ungdomars 
förutsättningar gällande trygghet i utemiljö 
och boende.

Kommentar:
Trygghetsperspektivet i det offentliga rummet 
kommer att utredas vidare i kommande 
detaljplaner då även övergångar mellan offentlig, 
halvoffentlig och privat mark kommer att 
detaljstuderas.

Tillgängligheten och tryggheten för bl.a. äldre, 
funktionshindrade och barn kommer att utredas 
vidare i kommande detaljplaner. 

I kommande detaljplaner kommer även parkernas 
innehåll att studeras vidare liksom hur de kan 
fungera som mötesplats även vintertid. 

Grönstruktur och biologisk mångfald
Miljönämnden påpekar att 
planförslaget inte hindrar en utveckling 
av grönstrukturen ytterligare i området. 
Ett exempel är viken i östra delen av 
planområdet som har potential att 
utvecklas som lek- och uppväxtområden 
för	både	fick	och	fågel	genom	förbättringar	
på land och i vatten. 

Kommentar:
Planförslaget medger möjligheten att pröva 
ytterligare parker i senare skeden. I kommande 
detaljplaner kommer grönområden och parkers 
utformning och innehåll att utredas vidare

Kulturmiljö
Kultur- och fritidskontoret menar 
att det är av största vikt att materialet 
kompletteras med en dokumentation av 
nuvarande bebyggelse. 

Kommentar:
Det är rimligt att i samband med en 
områdesomvandling dokumentera den epok som 
har varit. Detta kan göras successivt i samband 
med detaljplaneläggning av etapperna eller i ett 
svep för hela området. Dokumentationen utförs 
dock inte inom den fördjupade översiktsplanen 
utan frågan hänskjuts till detaljplaneskedet.

Tivoliverket
Stadsbyggnadsnämnden pekar på 
behovet att utreda möjligheterna till 
att bygga bostäder nära Tivoliverkets 
rötkamrar. De påpekar även att det 
inte	finns	några	garantier	för	en	flytt	av	
rötgaskamrarna och att bostäderna därför 
bör planeras/förberedas för att existera 
parallellt med anläggningen. 

Miljönämnden tycker att det är positivt 
att man inom detaljplanearbetet utreder 
behov av säkerhetsavstånd till rötkamrarna.

Räddningstjänsten	menar	att	flytten	
av rötkamrarna bör övervägas innan 
byggnaderna tas i bruk. 

MittSverige Vatten påpekar att de har 
utfört	en	förstudie	för	flytt	av	rötkamrar	
men att inget årtal är fastställt.

Kommentar:
En utredning angående möjligheterna att bygga 
bostäder nära rötgaskamrarna pågår. Utredningen 
behandlar rekommenderade skyddsavstånd, 
eventuella åtgärder samt kostnader för dessa. 
Påverkan bedöms inte vara så stor att den 
fördjupade översiktsplanens grundtanke behöver 
förändras även om rötkamrarna blir kvar. Så 
länge Tivoliverkets rötkamrar ligger kvar kan 
de dock komma att utgöra en begränsning för 
exploateringen. Om de inte avvecklas inom en snar 
framtid är det sannolikt att skyddsavstånd måste 
införas i detaljplanen vilket begränsar byggrätten 
för i första hand bostäder.

Planhandling och MKB justeras så att osäkerheten 
gällande årtal för flytt av rötkammare framgår.

Farligt gods
Länsstyrelsen påpekar att 
planhandlingarna använder ett annat 
skyddsavstånd än översiktsplanen från 
2005. Länsstyrelsen anser det därmed 
viktigt att frågan utreds vidare i kommande 
detaljplaner.

Räddningstjänsten påpekar att 
planhandlingarna använder ett annat 
skyddsavstånd än översiktsplanen från 
2005. Man anser inte att det är lämpligt 
att	minska	på	de	skyddsavstånd	som	finns	
angivna i översiktsplanen och ifrågasätter 
MKB:s förslag att skyddsavstånden kan tas 
bort helt om föreslagna byggnadstekniska 
åtgärder tillämpas. Räddningstjänsten 
föredrar att omledning av farligt gods vid 
eventuell avstängning av högbron sker på 
endast en för ändamålet anpassad väg. 

Kommentar:
En riskanalys avseende farligt gods har gjorts 
för Norra Kajen under sommaren 2008. 
Beskrivningarna i planhandlingen utgår från den 
genomförda riskanalysen. 

Den nya E4-bron över Sundsvallsfjärden kommer 
att innebära minskad trafik genom de centrala 
delarna av staden. Merparten av farligt gods 
kommer att ledas över bron. E4-bron riskerar att 
stängas av vid kraftig vind eller vid trafikolycka, 
vilket skulle leda till att bl.a. farligt gods måste 
ledas om. Risken för trafikolycka bedöms som 
liten. Bron har fyra körfält så vid en mindre olycka 
torde det vara möjligt att behålla trafiken över 
bron. Höga kusten-bron, som har ett väderutsatt 
läge, har som jämförelse varit avstängd två gånger 
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på grund av dåligt väder sedan invigningen för 12 
år sedan.

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.

Från Vägverkets sida övervägs för närvarande 
hur omledning av trafik skall ske i det fall bron 
behöver stängas av. Ett alternativ till nuvarande 
E4 är att låta genomfartstrafiken, och särskilt 
den tunga trafiken, passera förbi Sundsvall via 
E14 och Timmervägen. Infartsalléns geometri ska 
säkerställas för att klara tung trafik, men kommer 
sannolikt sällan användas som omledningsgata för 
E4. Länsstyrelsen ansvarar för att ange hur trafik 
med farligt gods skall ledas om vid avstängning av 
E4. 

Förorenad mark, ytvatten och sedi-
ment
Länsstyrelsen påpekar att ytterligare 
nu icke kända föroreningar kan medföra 
behov av omdisponering av områden för 
olika ändamål.

Stadsbyggnadsnämnden vill peka på att 
fördjupade undersökningar av föroreningar 
i mark, sediment och grundvatten kräver 
närmare studier och utredningar vid 
detaljplaneläggande. Man bör då även se 
vilka metoder som krävs för hantering av 
detta.

Miljönämnden menar att problematiken 
med förorenad mark är belyst på ett 
bra sätt i detta skede, men förutsätter 
att frågorna detaljstuderas i kommande 
processer för detaljplaner och tillstånd 
för vattenverksamhet. Ytterligare 
markundersökningar är nödvändiga och 
förekomst, hantering och klassning av 
sulfidjordar	behöver	belysas	i	kommande	
planering. Odlingsmöjligheter måste också 
utredas vidare.

Miljönämnden anser att även ytvatten 
och sediment kräver detaljutredning 
i kommande tillståndsprocess för 
vattenverksamhet. 

Vidare anser de att de åtgärdsförslag som 
presenteras	för	sulfidhaltiga	sediment	
även	är	applicerbara	på	sulfidhaltiga	
jordmassor. De betonar också att det är 
viktigt att förorenade sediment tas om 
hand som minskar spridningen av gifter. 
Och att försiktighetsåtgärder görs för 
att minska grumling och spridning av 
föroreningar i samband med muddring, 
grävning och byggande. De påpekar även 
att risken för erosion och instabilitet till 
följd av utfyllnader bör beaktas då det 
kan innebära att förorenade sediment 
sprids i vattenområdet. Vidare framhåller 
de att utfyllnaderna också kan inverka på 
strömningsförhållandena som i sin tur 
kan medföra påverkan på Selångersån, 
detta menar miljönämnden får hanteras i 
ansökan om vattenverksamhet.

Kommentar:
I kommande detaljplaner och ansökan för 
vattenverksamhet kommer frågan kring förorenad 
mark och sediment att vidarebearbetas.

I ansökan om vattenverksamhet kommer även 
frågan angående grumling och eventuell spriding 
av föroreningar i samband med arbete i vatten att 
utredas vidare och lämpliga försiktighetsåtgärder 
kommer att utarbetas. Utfyllnadernas påverkan 
på strömningsförhållandena och hur detta 
minimeras kommer även detta att utredas vidare i 
ansökan om vattenverksamhet.

Dagvattenhantering
Stadsbyggnadsnämnden resp. 
miljönämnden pekar på att en strategi för 
dagvattenhantering inkluderande behov 
av föroreningsfällor samt barnsäkerhet 
vid dagvattendammar bör tas fram till 
detaljplaneläggande. De påpekar även att 
det är bra att snötippning lyfts upp för 
vidare utredning i senare skede.

Miljönämnden påpekar även att 
förslagets hantering av dagvatten, där 
dagvattnet behandlas olika beroende på 
föroreningsgrad, möjliggör en effektiv 
rening av det mest förorenade vattnet. 
De framhåller också att det är bra att 
man tar upp risken för spridning av 
markföroreningar som en fråga att utreda 
vidare. Man påpekar dock att det är viktigt 
att redan i ett tidigt skede utreda lösningar 
som är funktionella för hela området, då 
problematiken	berör	flera	etapper	och	
detaljplaner. 

Kommentar:
I kommande arbete med detaljplanerna kommer 
dagvattenfrågan inkluderande rening och säkerhet 
att utredas vidare. I de första etapperna kommer 
de lösningar som hela området är beroende av att 
vidare utreda.

Kajstråk
Miljönämnden menar att eftersom 
sundsvallsborna i stadsvisionen uppgav 
närheten till vatten och grönska som viktig 
så måste man säkerställa att allmänheten 
känner sig välkomna och att inte delar av 
vattenkontakten privatiseras. De anser 
att byggnader som placeras vattenkanten 
innebär att området närmast vattnet får 
privat karaktär. Miljönämnden menar att 
man ska låta utrymmet närmast vattnet 
vara en allmän yta för rekreation, gång 
och cykel. De påpekar även att framtida 
vattennivåhöjningar innebär att det bör 
finnas	en	flexibilitet	så	att	det	finns	plats	
för invallning om byggnader behöver 
skyddas. 

Miljönämnden menar också att det är 
bra	för	vandrande	fisk	att	Selångersåns	
mynningsområde hålls rent från bryggor, 
kajplatser etc. 

Kultur och fritidskontoret framför 
att det är viktigt att förbättra stråket 
från Selångersån förbi Norra Kajen. 
De påpekar att strandpromenaden i 
förslaget följer vattnet på broar över 
hamnbassänger, förutom i den östligaste 
delen av planen. Där tvingas man in på den 
inre promenaden och kommer först långt 
senare ut till vattnet igen. 
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Samfällighetsföreningen Solbacken 
är emot tanken på att bygga bostadshus 
mellan kajstråk och vatten eftersom det 
strider mot ett allmänt önskemål om att 
inte privatisera stränderna i tätbebyggda 
områden.

Ingemar Wahlström söker en enkät 
till allmänheten angående bebyggelsens 
avstånd från kajkant. Wahlström 
tycker vidare att de visade bilderna på 
bebyggelsen och de beskrivningar som ges 
i text inte överensstämmer. Han undrar 
även om det fattas några juridiska beslut 
angående byggnation på kajkanten, om 
de kartbilder och byggnadsillustrationer 
som medföljer utställningshandlingen ska 
vara de enda som visas. Wahlström frågar 
också vem som står bakom kommentarer 
och ställningstaganden och undrar om 
avsikten är att vara en ”partsinlaga eller 
ett opartiskt beslutsunderlag”. Wahlström 
menar att om man bygger hus vid vattnet 

kan inte allmänhetens tillgänglighet säkras. 
Han eftersöker ett alternativt förslag 
där kaj hålls fri från byggnader 50 meter 
från kajkant. Wahlström menar vidare 
att	det	visserligen	inte	finns	ett	juridiskt	
bindande strandskydd, men ett moraliskt 
och han vill att stadsdelen ska leva upp till 
strandskyddets	filosofi.

Kommentar:
Planförslaget visar en struktur som hanterar 
uppförandet av vissa byggnader mellan 
promenadvägen och vattenkanten samt 
vissa inskjutna hamnbassänger innanför 
promenadvägen. Flanören rör sig längs kajen 
genom parkrum och via broar till viss del inne 
i bebyggelsen. Detta ger spännande platser och 
solhörnor med bra klimat som skyddar mot vindar 
från havet samtidigt som man får kontakt med 
havet. Målet är att kajstråket skall användas 
året om, och inte bara på sommarmånaderna, och 
det ska även finnas möjligheter till fiske, bad och 
skridskoåkning. 

Allmänhetens tillgång till kajkanterna är en viktig 
utgångspunkt för exploateringen. En fördjupad 
översiktsplan är inte juridiskt bindande men 
ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med 
detaljplanerna. I detaljplan säkerställs ytor för 
allmänna parker, promenadstråk och tillgänglighet 
till vatten. Allmänhetens tillgänglighet till vattnet 
kan säkerställas i detaljplan även inom privat 
kvartersmark. 

Området är sedan tidigare detaljplanelagt och 
strandskyddet har upphävts, idag krävs därför 
inte strandskyddsdispens. Lagstiftningen på 
området genomgår dock en förändring vilket 
berör detaljplaner som antas efter 1 juli 2010. 
Enligt de nya reglerna återinträder strandskyddet 
automatiskt då en detaljplan ändras. Beslut om 
att upphäva strandskyddet i en detaljplan fattas av 
kommunen.

Planen justeras i områdets östra del. 

Utsikt
Samfällighetsföreningen Solbacken 
menar att deras utsikt drabbas negativt 
av planförslaget och tycker att byggnader 
i det nya området skall begränsas till 5 
våningsplan med endast enstaka byggnader 
vid vattnet. 

Kommentar:
En exploateringsgrad på upp till 8 våningar 
medges redan i den kommuntäckande 
översiktsplanen från 2005, i planområdet 
inryms såväl 3-våningsbyggnader som 
flerbostadshus	med	4	–	6	våningar	som	
enstaka punkthus.

Planområdets östra del
Stadsbyggnadsnämnden framför 
att för utbyggnadsetapp 7 och 8 ska 
noggrannhetsnivån i översiktsplanen 
inte vara större än att den bärande 
tanken framgår, nämligen: ”bostäder 
och verksamheter i kvarterstruktur” 
(etappområde 7) respektive ”verksamheter 
inte nödvändigtvis i kvarterstruktur” 
(etappområde 8).

Kommentar:
Planen justeras i områdets östra del. 

Klimatförändringar
Länsstyrelsen ser mycket positivt på att 
kommunen tar fram kommunövergripande 
riktlinjer i klimatfrågan som bl.a. Norra 
Kajen kommer att följa.

Miljönämnden menar att planförslaget 
måste säkerställa att utrymmet närmast 
vattnet inte privatiseras för att ha 
ett handlingsutrymme vid framtida 
havsnivåhöjning. Man vill även att 
områdets målsättning för havsnivåer 
preciseras samt hur eventuellt höjda 
grundvattennivåer hanteras.

Sundsvall Energi menar att 
klimatförändringar	med	fler	och	varmare	
värmeböljor i Sverige kan skapa behov av 
komfortkyla. Sundsvall Energi deltar gärna 
i planering och utredning av kylteknik.

Kommentar:
Utgångspunkten för områdets höjdsättning är att 
klara en höjning av högsta högvattennivå med 
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0,5 meter. Inom området räknas infartsallén 
samt elektriska ställverk som samhällsviktiga 
och kommer att ha ytterligare marginal. 
Dessa nivåer fastställs efter det att förslag till 
kommunövergripande riktlinjer för planering vid 
havet har tagits fram inom ramen för projektet 
”Klimatanpassa Sundsvall”. Möjlighet till t ex 
påbyggnadsbara kajer utreds vidare i detaljplan.

Regional utveckling
Länsstyrelsen pekar på att planområdets 
omvandling från industriområde till 
bostadsområde är ett omvälvande steg i 
Sundsvalls historia. Områdesutvecklingen 
måste integreras med kommunens och 
regionens generella utvecklings- och 
näringslivsplanering. Översiktsplaneringen 
bör understryka detta och ange formerna 
för samordningen med den kommunala 
strategiplaneringen. 

Översiktsplanen bör precisera hur 
företagens omlokalisering kan förväntas 
ske och vilka utvecklingspotential som 
denna förändring i sig kan tänkas medföra. 

Nordanstigs kommun 
välkomnar förslaget som en del 
i Sundsvallsregionutvecklingen. 
Förslaget genomförande stödjer de sex 
kommunernas gemensamma ambition att 
få ett starkt regionalt samarbete, gemensam 
arbets-, boende-, och utbildningsmarknad.

Handelskammaren Mittsverige 
ställer sig positiv till att området nyttjas 
för fortsatt utveckling av Sundsvall. Bra 
boendemiljöer har en central roll för 
konkurrenskraften hos regionens företag. 
I övrigt framhåller de även att arkitekturen 
är mycket viktig samt önskar att man 
kopplar samman utvecklingen med 
Mittuniversitetet.

Kommentar:
Planområdet finns behandlat i Stadsvision 
Sundsvall med ett antal riktlinjer för den fortsatta 
utvecklingen. Även kommunens Översiktsplan 
från 2005 innehåller riktlinjer för området. Dessa 
strategiska ställningstaganden har arbetats in 
i direktivet för den fördjupade översiktsplanen 
för Norra Kajen och ligger som grund för 
planförslaget.

Området kommer att exploateras successivt under 
en lång period. Samtal kring omlokalisering av 
befintliga verksamheter har pågått sedan en tid 
mellan aktuella fastighetsägare, verksamhetsutövare 
och kommunen. Planering pågår för att flytta 
befintligt näringsliv på Norra Kajen till annat 

område söder om Sundsvallsfjärden. Detta 
arbete kommer dock inte att uppmärksammas i 
planhandlingen.

I kommande arbete kommer länsstyrelsen 
synpunkter att områdesutvecklingens ska 
integreras med kommunens och regionens generella 
utvecklings- och näringslivsplanering att tas i 
beaktande. 

Förändrade pendlingsmönster
Länsstyrelsen menar att en särskild 
pendlingsstudie är motiverad 
eftersom området skiftar karaktär från 
inpendlingsområde till utpendlingsområde. 
Hur kopplingen till de förbättrade 
pendlingsförutsättningarna på regional nivå 
ska utformas menar länsstyrelsen också 
behöver också belysas. 

Kommentar:
Området kommer att byggas ut under en lång 
tidsperiod med en målsättning att redan tidigt 
kollektivtrafikförsörja området. En särskild 
pendlingsstudie kommer inte att tas fram i detta 
tidiga skede.

Ekonomi
Stadsbyggnadsnämnden har ett uppdrag 
att utarbeta förslag till avsiktsförklaring 
(letter of  internt) mellan kommunen och 
Norra Kajen Exploatering AB avseende 
kostnader och driftsansvar för kajer och 
allmän plats. Stadsbyggnadsnämden har 
även i uppdrag att i detaljplaneläggning 
och vid upprättande av exploateringsavtal 
för hamnområdet arbeta för att 
Sundsvalls kommun får täckning för 

”exploateringsbidrag”	i	medfinansieringen	
av E4, men uttrycker tveksamhet till att 
denna exploatering genererar ett sådant 
överskott att det kan bidra till kommunens 
åtagande.

Service- och teknikförvaltningen 
ser positivt på översiktsplanens mål att 
skapa en attraktiv, ekologiskt hållbar 
stadsdel men ser att förändringarna 
i området medför ökande drift- och 
underhållstaganden för förvaltningen och 
menar därför att det är av yttersta vikt att 
medel till dessa kostnader säkerställs. De 
påpekar att service- och tekniknämnden 
tillsammans med förvaltningen bör 
vara delaktiga i överenskommelser med 
andra intressenter i området om drift- 
och underhållskostnader, driftansvara, 
skötseltaganden samt områdesgränser mm. 

Sundsvall Energi menar att planförslaget 
bör	anpassas	för	att	undvika	flytt	av	
huvudledning för fjärrvärme. Nya 
ledningar kan påverka höjdsättning inom 
området.

Kommentar:
Möjligheterna att omvandla Norra Kajen och 
Heffnersområdet påverkas i hög grad av hur 
Sundsvall utvecklas som helhet. Med en hög 
utbyggnadstakt kan E4-området börja omvandlas 
när ny E4 står färdig med bro över fjärden. Med 
en långsammare utveckling av Sundsvall kommer 
ombyggnaden av befintlig E4 och färdigställande 
av kvarteren norr om allén att ske långt senare, 
kanske inte påbörjas förrän 2020. Sundsvalls 
kommun är markägare för dessa områden.
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Omvandlingen kommer även att påverkas av vilka 
exploateringskostnader som uppstår för kommunen 
vid den fortsatta utbyggnaden av infartsallén samt 
vid tillskapandet av en avlastande infartsgata 
norr om området. Dessa kostnader måste kunna 
balanseras mot intäkter från exploateringarna, 
eller finansieras på annat sätt.

Inom planområdet äger Norra Kajen AB den 
största delen av marken. Kommunen har också ett 
stort markinnehav inom området. Byggrätterna 
som redovisas i den fördjupade översiktsplanen 
omfattar både bolagets och kommunens mark, 
varför kommunen fört en dialog med bolaget kring 
ansvar och kostnadsfördelning. Kommunen och 
Norra Kajen Exploatering AB avser att träffa 
en principöverenskommelse om kostnader och 
driftsansvar mm för kajer och allmän plats. I detta 
tidiga skede finns inte några exakta kalkyler utan 
grova kostnadsuppskattningar har gjorts samt att 
principfördelningar diskuterats. 

Det är fullt möjligt att förslaget i efterkommande 
led kan komma att förändras i vissa delar med 
hänsyn till då känd kostnadsbild. Om kostnaden 
för ombyggnad av Bjälkvägen inte kan balanseras 
mot exploateringsintäkter kan det innebära att 
alternativa utformningar av infartsgatan måste 
studeras i kommande detaljplaner för kvarteren 
norr om allén. Den fördjupade översiktsplanens 
grundstruktur med en huvudallé och en avlastande 
infartsgata norr om området bedöms kunna 
bibehållas även i detta fall. Omvandlingen 
av området kommer också att påverkas av 
nuvarande och framtida miljökrav. Blir nivåer 
på luftföroreningar och trafikbuller för höga kan 
medföra att de senare etapperna måste revideras 
och effekterna måste därför studeras närmare i den 
fortsatta planeringen.

Medborgardialog
Ingemar Wahlström påpekar att det bara 
inkommit 3 yttranden från privatpersoner 
under samrådet, vilket han tycker är ett 
misslyckande för det levande samtalet. 
Föreslår en enkät till alla hushåll i 
Sundsvall.

Kommentar:
Det finns en generell ambition från kommunen 
att öka medborgardialogen och en utställning av 
aktuella stadsbyggnadsprojekt, bland annat Norra 
Kajen, visas på Kulturmagasinet under december 
2009 och januari 2010.

Kostnaden för att genomföra en enkät är inte rimlig 
för denna typ av planarbete. Medborgardialogen 
har utförts inom ramen för plan- och bygglagens 
krav och redovisas nedan. 

Samråd genomfördes under perioden 27 oktober 
2008 – 19 december 2008. Annonsering med 
information om samrådet samt inbjudan till 
offentligt möte skedde i Sundsvalls Tidning och 
Dagbladet den 8 november 2008. 32 yttranden 
lämnades på samrådsförslaget.

Ett offentligt möte genomfördes på Stadshuset 
den 19 november 2008 för att möjliggöra för 
intresserade och berörda att få information 
och möjlighet till dialog med planförfattare, 
kommunrepresentanter samt representanter för 
exploateringsbolaget. Omkring 45 personer deltog 
på informationsmötet.

Utställning genomfördes under perioden 8 
juni – 31 augusti 2009. Annonsering med 
information om utställningen skedde i Sundsvalls 
Tidning, Dagbladet och Sundsvalls Nyheter 

den 6 juni 2009. 18 yttranden lämnades på 
utställningsförslaget.

Information om planprocessen har funnits 
kontinuerligt på kommunens hemsida 
tillsammans med information och handlingar 
till samråd och utställning. Planförslaget har 
även funnits tillgängligt i pappersformat på 
Stadsbyggnadskontorets avdelning för strategisk 
planering. Utöver detta har funnits möjlighet att 
via hemsidan för Norra Kajen Exploatering AB 
ta del av planhandlingar samt ytterligare material 
om den planerade exploateringen.

Vidare arbete
Stadsbyggnadsnämnden pekar 
på kommande behov av exempelvis 
masshanteringsplan.

Miljönämnden understryker vikten av 
att miljökonsekvensbeskrivningen olika 
förslag till åtgärder följer med till arbetet 
med detaljplanerna. 

Kommentar:
I kommande detaljplaner kommer masshanteringen 
att utredas vidare med målet att komma så nära 
massbalans som möjligt i området.

Miljökonsekvensbeskrivningen för den fördjupade 
översiktsplanen kommer att användas som 
underlag i kommande arbete med detaljplanerna.

4 Förändringar i planför-
slag efter utställning
Många värdefulla synpunkter har kommit 
in under utställningen.

Av det som har utretts vidare inför 
antagandet och som i vissa delar har 
påverkat planförslaget utformning kan 
särskilt nämnas: 

Kvarteren norr om huvudgatan får ett •	
förändrat kvartersinnehåll där området 
går från att endast planeras för bostäder 
till att möjliggöra för såväl verksamheter 
som bostäder.

Hållbarhetsbegreppet spetsas och •	
breddas så att även ekonomisk och 
social hållbarhet inbegrips.

Hållbarhetsrosen kompletteras inom •	
respektive detaljplan.

Illustrationerna i planhandlingen •	
ändras enligt Länsstyrelsens synpunkt. 
Kommunen bedömer att Länsstyrelsen 
därmed inte har kvarstående synpunkter 
som ska anmärkas i planen enligt PBL 
4.2.
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Särskild sammanställning 
av MKB-processen enligt 
Miljöbalken 6 kap 16§
När ett förslag till ny fördjupad 
översiktsplan har antagits ska kommunen, 
enligt Miljöbalken (MB) 6 kap 16§, 
upprätta en Särskild sammanställning. Den 
kan sägas vara ett slags sammanfattning av 
arbetet med miljöbedömningen av planen.

Den särskilda sammanställningen 
ska redovisa hur miljöaspekterna 
har integrerats i planen och hur 
miljökonsekvensbeskrivningen 
har inarbetats. Den ska också 
redovisa hur synpunkter på 
miljökonsekvensbeskrivningen har 
beaktats i planarbetet. I den särskilda 
sammanställningen redogörs för skälen 
till val av alternativ samt vilka åtgärder 
kommunen tänker vidta för uppföljning 
och övervakning av den betydande 
miljöpåverkan som ett genomförande av 
planen medför.

Sammanställningen ska hållas tillgänglig för 
dem som kommunen samrått med. Dessa 
skall även informeras om att planen eller 
programmet har antagits.

1 Hur miljöaspekterna har 
integrerats i planen 
(MB 6 kap 16 § pkt 1)

Den fördjupade översiktsplanen 
består av planhandling och 
miljökonsekvensbeskrivning. Delarna 
har arbetats fram parallellt och baseras 

på samma utredningar. Information som 
framkommit i MKB-arbetet har under 
planprocessen kontinuerligt förts in även i 
planförslaget så att planen speglar aktuellt 
kunskapsläge. 

Den fördjupade översiktsplanen har redan 
i ett tidigt skede haft höga miljöambitioner. 
Norra Kajen planeras för att bli ett 
föredöme när det gäller ekologiskt 
uthålligt samhällsbyggande. Visionen har 
varit	att	stadsdelens	ekologiska	profil	ska	
sakna motstycke i Sverige, kanske i hela 
Europa. Energifrågorna är centrala liksom 
kretsloppstänkandet i stort och smått.

Platsen har dock inneburit en rad 
miljöproblem som den fördjupade 
översiktsplanen och tillhörande 
MKB har haft att hantera. Det har 
gällt	genomfartstrafiken	genom	
området,	Tivoliverket	som	finns	inom	
planområdet, föroreningar i mark och 
sediment, geotekniska förhållanden 
samt risk för översvämning i och med 
klimatförändringar.

Exempel på områden där MKB har fått 
direkt genomslag i planutformningen:

 Den största anpassningen av förslaget •	
som	gjorts	är	trafikfördelningen	
som presenteras i huvudalternativet. 
I MKB:s alternativ 2 presenteras 
ursprungsförslaget.	Trafikfördelningen	
genomfördes för att minska problemen 
med bland annat luft och buller. 

2 Hur miljökonsekvens-
beskrivningen och synpunkter 
på denna från samråd och 
utställning har beaktats 
(MB 6 kap 16 § pkt 2)

Den fördjupade översiktsplanen och 
miljökonsekvensbeskrivning har följts åt 
under samråd och utställning. Samtliga 
remissinstanser har fått möjlighet att 
yttra sig över planförslaget och planens 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vid 
två formella tillfällen. Vilka synpunkter 
som inkommit och hur de beaktats i 
planarbetet	finns	redovisat	dels	i	planens	
Samrådsredogörelse, dels i Utlåtande 
efter utställning. Där redovisas och 
kommenteras synpunkter både på 
planförslag och på miljöaspekter/MKB-
handling. En sammanfattning av vilka 
förändringar som gjorts i planförslaget 
finns	nedan:

Förändringar som har gjorts utifrån 
miljöbedömningen under arbetets 
gång:

Den största anpassningen av förslaget •	
som	gjorts	är	trafikfördelningen	
som presenteras i huvudalternativet. 
I MKB:s alternativ 2 presenteras 
ursprungsförslaget.	Trafikfördelningen	
genomfördes för att minska problemen 
med bland annat luft och buller.

En	trafikseparerad	undergång	mot	Haga	•	
har skapats.

I övrigt har underlag för fortsatt arbete •	
tagits fram, huvudsakligen för: Flytt 

av rötkamrar, Dagvattenhantering, 
Trafiksäkerhet,	Risk	med	farligt	
gods, Buller , Luft, Mark-, ras- och 
skredrisk, Markföroreningar, Ytvatten 
och sediment, Grundvatten, Risk för 
översvämning, Radon
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Förändringar som har gjorts utifrån 
yttranden om miljöbedömningen läm-
nade vid samrådet är:

Miljökontorets synpunkt på •	
rötningskamrarnas läge och eventuella 
problem för närboende har initierat 
upphandling av en oberoende 
utredning av konsekvenser och 
åtgärder för bostäder nära rötkamrarna. 
Utredningsresultatet kommer att 
användas för aktuell detaljplan.

Anslutning till E4 i öster har justerats så •	
att Vägverkets synpunkt beaktats.

Kvarteren norr om huvudgatan har •	
fått ett förändrat kvartersinnehåll där 
området går från att endast planeras för 
bostäder till att planeras för antingen 
verksamheter eller bostäder.

Förändringar som har gjorts utifrån 
yttranden om miljöbedömningen läm-
nade vid utställelsen är:

Hållbarhetsbegreppet har spetsats och •	
breddas så att även ekonomisk och 
social hållbarhet inbegrips.

Hållbarhetsrosens har kompletterats •	
så att de ekonomiska aspekterna blir 
tydligare.

Illustrationerna i planhandlingen •	
ändras enligt Länsstyrelsens synpunkt 
så att ingen ytterligare anslutning till 
cirkulationsplatsen	i	Skönsberg	finns	
med, då en sådan anslutning inte 
finns	med	i	Vägverkets	arbetsplan	för	
E4 Sundsvall. Kommunen bedömer 
att Länsstyrelsen därmed inte har 
kvarstående synpunkter som ska 
anmärkas i planen enligt PBL 4.2.

3 Skäl till att planen bör antas i 
sin nuvarande form istället för 
de alternativa utformningar som 
har prövats 
(MB 6 kap 16 § pkt 3)

Alternativ 2 innebär en exploatering utan 
trafikfördelning.	Trafiken	som	ska	in	till	
Sundsvall koncentreras då på infartsgatan/ 
huvudgatan. 

Alternativ 2 innebär:

Att parkerna blir något mer utsatta för •	
trafikens	påverkan,	framförallt	när	det	
gäller buller.

Risken för olyckor, för framförallt •	
gående och cyklister, riskeras i 
alternativ 2 att ökas i förhållande till 
huvudalternativet.

Alternativ 2 innebär att möjligheten att •	
minska risken med farligt gods genom 
att	sprida	transporterna	på	flera	gator	
minskar.

Alternativ 2 innebär att vissa kvarter •	
mot huvudgatan får bullernivåer som 
enligt Boverket generellt inte accepteras. 

Luftkvalitén på huvudgatan •	
hamnar i alternativ 2 nära gällande 
miljökvalitetsnorm vilket det inte gör i 
huvudalternativet.

Då alternativ 2 på en rad punkter 
har mer negativa miljökonsekvenser 
än huvudalternativet förordas 
huvudalternativet. 

4 Åtgärder som avses vidtas för 
uppföljning och övervakning av 
den betydande miljöpåverkan 
som planen medför 
(MB 6 kap 16 § pkt 4)

Den fördjupade översiktsplanen ska vara 
en del i beslutsunderlaget vid framtagande 
av varje ny eller omarbetad detaljplan inom 
planområdet. 

I kommande detaljplanering bör de förslag 
på åtgärder och anpassningar som ges 
i 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. 

Konkreta förslag till åtgärder och 
anpassningar som föreslås i MKB 
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.



Handlingar
Den fördjupade översiktsplanen består av 
följande delar:

Planförslag 1. 

Miljökonsekvensbeskrivning2. 

Utlåtande och särskild sammanställning3. 

Alla	handlingar	finns	på	kommunens	
hemsida www.sundsvall.se. 

Sökväg: Byggen, planer och kartor/Planer 
och utredningar/Översiktsplaner.

Kontakt
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.

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 - 19 december 2008. 

Utställning 8 juni - 31 augusti 2009.

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2010.

Laga kraft 23 februari 2010.


