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Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott har utgjort politisk
ledning för arbetet att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan.
Styrgruppen har bestått av medlemmar ur Stadsbyggnadskontorets
ledningsgrupp kompletterat med representanter för Koncernstaben och
Miljökontoret, och med stadsbyggnadsdirektör Anneli Wikner som
ordförande.
Planförslaget är sammanställt av arbetsgruppen för Översiktsplan
Sundsvall 2021, med stöd av en mängd medarbetare inom Sundsvalls kommun. Detta planförslag har nu reviderats med hänsyn till
inkomna synpunkter och är antaget av kommunfullmäktige i enlighet
med plan- och bygglagen.
Kontaktperson gällande planförslaget är Ulrika Edlund (ansvarig
översiktsplanerare), avdelning Strategisk Samhällsutveckling,
Koncernstaben, Sundsvalls kommun.
I arbetsgruppen för Översiktsplan Sundsvall 2021 har följande
personer ingått (SBK=Stadsbyggnadskontoret):
Niklas Bergström, Gatuavdelningen, SBK
Ulrika Edlund, Strategisk Samhällsutv., Koncernstaben
Per Hansson, Miljökontoret
Maria Jonasson, Miljökontoret/SBK
Anna Kårén, Kartavdelningen, SBK
Viveca Norberg, Mark och exploatering, SBK
Malin Palm, Kartavdelningen, SBK (under 2012)
Per Skjutar, Strategisk planering, SBK
Heléne Swang, Planavdelningen, SBK
Tony Davidsson, Planavdelningen, SBK (under 2013)
Övergripande miljöbedömningar har gjorts av konsultfirman Sweco,
med Åsa Hermansson, Falun, som uppdragsansvarig.
Fotografier är tagna av medlemmar i arbetsgruppen för Översiktsplan
Sundsvall 2021 och Ronnie Nordström, Miljökontoret, samt är i
vissa fall hämtade från kommunens offentliga bildbank.
Kartor är framtagna av Stadsbyggnadskontoret med bakgrundskartor
från Lantmäteriet i Sundsvall.
Informatörer, karthandläggare, IT-strateger m.fl. har bistått i arbetet.
15 ”fokusgrupper” med medarbetare i kommunens förvaltningar och
bolag har samlat underlag och förslag. Idéer och underlag har också
lämnats från allmänheten och intresseföreningar. Tack för all hjälp!

Förord
2021 kommer Sundsvall att fira 400-årsjubileum som stad. Mycket har hänt under alla
dessa år, och ännu mer kommer att hända i framtiden.
Sundsvalls kommun har beslutat om en långsiktig hållbar tillväxtstrategi för framtiden.Vi
kallar den för RIKARE och i den har vi slagit fast sex mål som ska skapa en framtidskommun som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar:
1. Sundsvall är Norrlands huvudstad med fler än 100 000 invånare.
2. Fler jobb i nya och växande företag och organisationer bidrar till en hållbar utveckling.
3. Vi är föregångare i att utveckla logistiklösningar med gröna resor och transporter i alla
väderstreck.
4. I Sundsvall finns en mångfald av människor och idéer.
5. Hela utbildningssystemet är attraktivt och av högsta kvalitet.
6. Sundsvall erbjuder trygghet och livsmiljö i toppklass där alla ges möjlighet att växa i ett
klimatsmart och klimatsäkert samhälle.
Översiktsplanen är ett av de viktigaste styrdokumenten för hur vi ska nå dessa mål. En
översiktsplan beskriver kommunens långsiktiga planering av mark och vattenanvändning,
hur bebyggelsen ska utvecklas och hur befintliga marktillgångar ska användas, utvecklas
och bevaras. Översiktsplanen är en grundsten i vår långsiktiga utveckling av Sundsvall!
Vi har under arbetets gång fått in många och kloka synpunkter som påverkat innehållet.
Tack för dem!
Jag hoppas att när du nu läser igenom allt material känner som jag; en trygghet i att vi
förvaltar Sundsvall på ett bra sätt, och ett pirr i magen för att vi siktar mot ny utveckling.
Jag tror på Sundsvall.Tillsammans utvecklar vi vår kommun!

Vänliga hälsningar,
Lars Persson (FP)
Kommunstyrelsens vice ordförande
Ordförande i plan- och utvecklingsutskottet
Sundsvalls kommun

Läsanvisning

Det här dokumentet är själva planförslaget för Översiktsplan Sundsvall 2021 (ÖP2021). Det kan läsas från början
till slut eller användas som uppslagsbok i t.ex. arbete med
fortsatt planering och utveckling.

Vilka riktlinjer gäller?
Planförslaget är uppbyggt i tre geografiska nivåer:
1. Kommunövergripande
2. Centrala staden, Tätorten, Inlandet resp. Kustlandet
3. Utpekade områden för utveckling eller bevarande.
För att få ett helhetsgrepp om vilka riktlinjer som gäller
för t.ex. ett område för ny bebyggelse i tätorten krävs det
alltså att man läser dels de generella kommunövergripande riktlinjerna, dels de generella riktlinjerna för
tätorten och dels beskrivningen för det utvecklingsområde som finns markerat i kartan.
Om man vill veta vad som gäller för ett område t.ex. i
inlandet som inte har någon utpekad markanvändning i
kartan så läser man de generella riktlinjerna för hela
kommunen samt de generella riktlinjerna för inlandet.
Inom de områden som omfattas av gällande fördjupade
översiktsplaner (FÖP) gäller riktlinjerna i respektive FÖP
i första hand samt därutöver de generella riktlinjerna i
detta planförslag såvida dessa inte är i strid med riktlinjer
i FÖPen.

Planförslaget i kartform
Det är svårt att redovisa kommunen i kartform i A4format. Små kartrutor finns inklippta vid respektive
utvecklingsområde och en teckenförklaring finns som ett
”utvikblad” längst bak i detta dokument. Vi rekommenderar dock att planeringskartan på webben används
parallellt med detta dokument. Då kan man lätt ”zooma
in” på den plats man är intresserad av och titta på de
kartskikt som är relevanta för stunden. Det är kartskikten
under rubriken ”Markanvändning” som hör till planförslaget för ÖP2021. Övriga kartskikt (såsom planeringsförutsättningar) finns med för allmän information och
som stöd för den fortsatta planeringen.

Andra dokument som ingår i Översiktsplan
Sundsvall 2021
I antagandehandlingen ingår utöver detta planförslag
även följande dokument:
•• Hållbarhetsbedömning med MKB (miljökonsekvensbeskrivning) – Utvärderar planförslagets
miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhet samt
övergripande miljöbedömningar av planförslaget i
relation till ”nollalternativet” (planeringsläget om inte
ÖP2021 antas). Som bilagor ingår också förteckningar
över hur riksintressen och miljökvalitetsnormer kan
påverkas av planförslaget.
•• Samrådsredogörelse – beskrivning av hela samrådsprocessen samt en sammanfattning av synpunkter som
inkom skriftligt under samrådsperioden med kommentarer till dessa.
•• Utlåtande och särskild sammanställning - sammanfattar utställningsperioden inklusive slutliga
justeringar och hur miljöaspekter hanterats i processen.
•• Kartor över markanvändning och allmänna
intressen - Denna information studerar du med fördel
i planeringskartan på webben.
Planeringsförutsättningar – 12 delrapporter med
tematisk indelning redovisar fakta och bakgrundsmaterial
till planförslaget. Detta underlagsmaterial antas inte
politiskt utan kommer att uppdateras vid behov under
kommande år. Du hittar rapporterna här:
www.sundsvall.se/planeringsunderlag

Har du synpunkter på planförslaget?
När planen har antagits av kommunfullmäktige ligger den
fast under några år, men samhället förändras ständigt och
vi jobbar vidare med översiktsplaneringen. Om du tror
att du kan bidra med något är du välkommen att höra av
dig till kommunens översiktsplanerare. Se aktuella
kontaktuppgifter på kommunens hemsida!

Centrala
staden
Inlandet

Här hittar du planeringskartan på webben samt
planförslaget och alla tillhörande dokument:
Tätorten

www.sundsvall.se/oversiktsplan2021

Kustlandet
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OM ÖVERSIKTSPLANEN
Vad är en översiktsplan?

Tidig dialog

För att ta fram underlagsmaterial till samrådshandlingen
har kunskap och idéer från boende och verksamma i hela
Sundsvalls kommun samlats in. Detta är inte en del av
den formella samrådsprocessen. Förutom allmänna
möten i Liden, Indal, Matfors, Stöde, Kovland och
Njurunda har projektgruppen träffat representanter från
olika målgrupper för att få en heltäckande bild av hur
framtidens Sundsvall ska gestaltas i översiktsplanen. Vi
har bland annat träffat pensionärsorganisationer, handelsföreningar, några större företag, ungdomsgrupper,
frivilligorganisationer och miljögrupper. Inom kommunorganisationen och de kommunala bolagen finns också
mycket kunskap som vi tagit vara på via 15 fokusgrupper
som lämnat underlag inom olika ämnesområden. Genom
den omfattande tidiga dialogen har många fått chansen
att bidra med idéer utan att behöva sätta sig in i ett helt
planförslag och styras av en formell samrådsprocess.

Plan- och bygglagen (PBL) säger att varje kommun ska
ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.
PBL 3 kap 1§ (2010:900).
Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som ska
vägleda och ge stöd för kommunala beslut på olika plan.
Den är inte juridiskt bindande.
Översiktsplanen ska vara vägledande vid beslut om
mark- och vattenområden, gällande hur den byggda
miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Genom att
beskriva allmänna intressen samt miljö- och riskfaktorer
inom kommunen och ta ställning till mark- och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen underlättas
kommunens beslut vid senare prövningar. Översiktsplanen används som underlag när kommunen upprättar
detaljplaner och områdesbestämmelser eller prövar
bygglov enligt PBL. Den kan också vara vägledande vid
tillståndsbeslut som regleras enligt Miljöbalken (MB).

Samråd

Kommunen ska samråda med länsstyrelsen, andra
berörda kommuner, allmänhet, intresseorganisationer m
fl. Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och
påverkan. Av samrådshandlingarna framgick förslagets
innebörd med motiv och konsekvenser samt planeringsunderlag som är av betydelse. När förslaget till översiktsplan tagits fram gavs tillfälle att lämna synpunkter under
drygt tre månader.

Översiktsplanen ska ge inspiration att utveckla Sundsvall
och Sundsvallsregionen, både för den kommunala
verksamheten och för andra aktörer.
Översiktsplanens innehåll och konsekvenser ska tydligt
redovisas. I översiktsplanen ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingå i enlighet med Miljöbalken. Varje
mandatperiod ska kommunfullmäktige anta en ny
översiktsplan eller uttala sig om i vilken utsträckning den
gällande översiktsplanen är aktuell.

122 yttranden inkom under samrådstiden. Resultatet av
samrådet redovisas i en samrådsredogörelse.

Översiktsplanen är även ett instrument för dialog mellan
stat och kommun avseende riksintressenas innebörd och
avgränsning.

Utställning

Utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet
har planförslaget och övriga handlingar bearbetats.
Därefter ställdes planen ut och det gavs återigen möjlighet att lämna synpunkter. Utställningen pågick under
drygt två månader. 55 yttranden inkom. Dessa sammanfattas i ett utlåtande där det också framgår vilka slutjusteringar som gjorts i handlingarna.

Hur går den formella
processen till?

Hur en kommun upprättar eller ändrar en översiktsplan
beskrivs i tredje kapitlet i PBL.
I Sundsvalls kommun är det kommunstyrelsen som har
ansvaret för översiktsplanering. Kommunfullmäktige
beslutade 20 december 2010 att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram en ny översiktplan. Arbetet drivs av
avdelningen för strategisk planering på stadsbyggnadskontoret under politisk ledning av kommunstyrelsens
plan- och utvecklingsutskott.

Antagande

Den slutjusterade översiktplanen inklusive MKB, samrådsredogörelse, utlåtande och särskild sammanställningantas sedan politiskt i kommunfullmäktige.
Antagandebeslutet går endast att överklaga om fel begåtts
i den formella processen att ta fram översiktsplanen eller
om någon annan instans inom kommunen än
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Utgångspunkter

Här är vi nu!

kommunfullmäktige antagit planen. Tiden för att överklaga är tre veckor efter att beslutet anslås.

I Översiktsplan Sundsvall 2021 ingår också (bland annat):
•• Riktlinjer för bostadsförsörjning.
•• Riktlinjer för landsbygdsutveckling.
•• Riktlinjer för energi, klimatanpassning och klimatpåverkan.
Samtliga dessa riktlinjer är avgränsade till sådant som
berör den fysiska planeringen, eftersom det är inom detta
område översiktsplanen har sin roll. ÖP2021 ersätter
tidigare version av kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning (2006). Som komplement till ÖP2021 tas också
ett bostadspolitiskt program fram av kommunen under
2014. Varuförsörjningsplanen (2002) upphör att gälla.
Kommunens landsbygdsprogram (2006) hanterar många
frågor utöver den fysiska planeringen och ska fortsätta
gälla parallellt med ÖP2021.

Ingen överklagan inkom och kommunfullmäktiges beslut
2014-05-26 om att anta planen har nu vunnit laga kraft.

Vad ingår i den här
översiktsplanen?

Översiktsplan Sundsvall 2021 föreslår utbyggnadsområden som är möjliga att utveckla till år 2021, men visionerna och målen är tänkta att sikta betydligt längre i tid,
kanske 30-40 år.
Planen omfattar både mark och vatten i kommunens hela
geografiska område. Inom några områden finns dock
aktuella fördjupade översiktsplaner (FÖP) som är
geografiskt avgränsade och beskriver området på en mer
detaljerad nivå än översiktsplanen och som ska fortsätta
att gälla. Följande FÖP är fortsatt gällande:

Sundsvalls kommun har också planer, visioner och
strategier som inte är framtagna enligt PBL utan har en
annan status. Dessa fungerar som planeringsunderlag och
hänsyn tas till dem när nya översiktsplaner tas fram.
Exempel:

•• FÖP Alnö
•• FÖP Birsta
•• FÖP Norra Kajen
•• FÖP Resecentrum och järnvägen genom Sundsvall
•• FÖP Tunadal-Korsta-Ortviken
I kommunen finns också ett tematiskt tillägg ”Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls kommun” som ska fortsätta
att gälla.

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Följande FÖP utgår och ersätts av den kommunövergripande översiktsplanen då ÖP2021 vinner laga kraft:
•• FÖP Norra Skön
•• FÖP Njurunda
•• FÖP Vaple industritipp

Strategi för hållbar tillväxt.
Handelsstrategi.
Stadsvision Sundsvall.
Stadsmiljöprogram.
Kustplan.
Grönplan.
Klimatanpassa Sundsvall.
VA-plan
Översiktlig kulturmiljöinventering.
Etc…

Vill du läsa mer om en fördjupad översiktplan eller något
planeringsunderlag? Sök via ”kommunens planarbete” på
www.sundsvall.se

Tematiskt tillägg Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS) har inarbetats i ÖP2021 inför utställningskedet.
Samråd har tidigare genomförts. LIS syftar till att klargöra
i vilka områden det kan bli aktuellt med dispens från
strandskyddet med landsbygdsutveckling som motiv.
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HÄR ÄR SUNDSVALL!
Följ med på en tur genom Sundsvalls kommun, om fyra sidor hoppas vi att du känner oss bättre!

Historien

Havet

Sundsvallsområdet utvecklades till en handelsplats med
goda kommunikationer. Här möttes den nord-sydliga
Norrstigen och handels- och pilgrimsvägen västerut mot
Trondheim.

Kuststräckan erbjuder många fina utflyktsmål och härliga
strandhugg för båtlivet, där faktiskt de flesta utflyktsmålen går att nå landvägen. Vid kusten finns en rik natur
och biologisk mångfald. Närheten till öppet hav och
möjligheten att angöra bryggor i centrala Sundsvall är
uppskattat.

Skogen

Bergen

Älvarna

Södra stadsberget har en annan karaktär, här löper många
kilometer längdskidspår och åt två väderstreck ligger
slalombackar, en som blickar mot Sundsvallsfjärden och
en som vänder sig mot Sidsjön.

Sundsvallsområdet gav redan tidigt goda förutsättningar
till människors bosättningar. Selångersån mynnade under
400-500-talet ut i en havsvik som gav gott skydd och
samtidigt god tillgänglighet. Ljungans mynning vid havet
erbjöd liknande förutsättningar. Här finns fornlämningar
som visar att platserna var centrum för mäktiga riken.
Tack vare en utgrävning vet vi mer om ”Hövdingen i
Högom”, de arkeologiska fynden visas i en utställning på
Sundsvalls Museum.

Sjöfarten har alltid varit betydelsefull för Sundsvall. Det
var på båt som trävarorna skeppades från Sundsvalls
sågverk ut till de växande marknaderna i Europa. Sundsvalls Hamn ligger skyddad bakom Alnön och är tillräckligt djup för Östersjöns största båtar. Härifrån skeppas
fortfarande trävaror från Tunadals sågverk och pappersvaror från Ortvikens pappersbruk.

Den naturresurs som spelat störst roll för Sundsvallsregionens utveckling är skogen. Under 1800-talets andra
hälft var området kring Indalsälvens och Ljungans
mynningar världens sågverkstätaste område. Än idag
ligger här stora anläggningar som förser världsmarknaden
med papper och sågade trävaror. Stadsnära skog bidrar till
livskvalitet med stora värden för rekreation och fritid.

Sundsvalls stadskärna kallas ibland för ”Staden mellan
bergen”. Norra stadsbergets branta bergssida ligger nära
centrala stan och toppen kan nås via en lång trätrappa.
Där uppe finns friluftsmuseum, lekpark, dansbana, caféer
och restaurang. Här firar många Sundsvallsbor midsommar eller går på julmarknad.

Vi har två älvar i kommunen. Indalsälven löper i en älvdal
med dramatiska branter och hisnande vyer. Här fann
konstnären Rolf Lidberg inspiration till sina trollteckningar och sina botaniska verk. Älven Ljungan flyter
genom ett öppnare landskap. Vid Grönsta källa har
älvens vatten renats genom rullstensåsen och förser
Sundsvall med ett av Europas bästa dricksvatten, klassat
som naturligt mineralvatten.

På Vättaberget i Liden finns slalombacke och café, men
framför allt en betagande milsvid utsikt över Indalsälven.
Den som kommer till Sundsvall söderifrån möts av den
karaktäristiska Nolbykullen. Även här kläs ena bergssidan
av en slalombacke.

Utsikt över Indalsälven från Vättabergets topp.

Ortvikens pappersbruk.
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Utgångspunkter

Staden

Mittuniversitetet

Ur askan från den stora Sundsvallsbranden 1888 reste sig
det som i dag är stadens stolthet och främsta kännetecken; Stenstan. På sex år byggdes sexhundra hus under
mycket goda ekonomiska betingelser. De pampiga husen
som andas av de nya idealen om stadsförnyelse byggdes
på den gamla stadsplanen från 1600-talet. Det ger en
speciell karaktär till staden eftersom gatorna är smala i
förhållande till husens höjd, man kommer nära husen.

Mittuniversitetets campus är byggt som en stad i staden
och har vunnit ett av världens mest prestigefyllda stadsbyggnadspriser, Charter Awards. Ungefär 3 000 av
Mittuniversitetets studenter läser i Sundsvall (2013).
Utbildningarnas fokus ligger på naturvetenskap, teknik
och medier. Forskning bedrivs inom såväl naturvetenskap
och teknik som vård och samhällsvetenskap.

Den arkitekt som tydligast har präglat centrala staden är
Gustaf Hermansson (1864 - 1931). I Sundsvall stadskärna finns 23 byggnader ritade av honom.

Kommunikationerna

Sundsvall är korsningspunkt för stora nationella kommunikationsstråk. Här möts europaväg E4 som löper mellan
Haparanda och Helsingborg och E14 mot Östersund/
Trondheim. Riksväg 86 kopplar också in sig i korsningspunkten. För tågtrafiken är Sundsvall en nod för tre
järnvägsbanor. Ostkustbanan förbinder Sundsvall söderut
med Gävle/Stockholm, Mittbanan löper västerut till
Östersund/Trondheim och norrut kopplar Ådalsbanan/
Botniabanan ihop Sundsvall och Umeå.

Mittuniversitetets campus vid Åkroken.

Handeln

Sundsvall är en handelsstad med två kompletterande
noder. Stenstan är regioncentrum där shoppingen i
centrumgallerian och de många små citybutikerna är ett
komplement till arbetsplatser, service, nöjen och evenemang. Birsta är ett regionalt handelscentrum och Sveriges
tredje största handelsområde (mätt i omsättning), där det
stora utbudet lockar många besökare till Sundsvall.
Shopping, affärsturism och evenemang är Sundsvalls
stora ”dragare” inom besöksnäringen.

Spetskompetenserna

Inom näringslivet finns i Sundsvall tre nationellt och
internationellt starka spetskompetensområden. Cellulosafiberteknologi har sin tillämpning inom pappersindustrin och är ett forskningsområde på Mittuniversitetet.
Digitala tjänster utförs både av statliga verk, privata
företag och av de många IT-konsultföretag som finns
runt dem. Inom bank, försäkring och pension är
Sundsvall det fjärde största klustret i Sverige.

Evenemangen

I Sundsvall händer det massor! Sommarfestivaler med
konserter och andra evenemang lockar varje år mängder
av besökare till stadskärnan. Drakbåtsfestivalen använder
Selångersån som scen. Selånger marknad går av stapeln
varje augusti. Under Stenstansdagarna får vi känna
historiens vingslag från förra sekelskiftet, Lyslördagen
och Skyltsöndagen sprider ljus i höst- och vintermörkret.
Vårt nationaldagsfirande räknas som ett av Sveriges
största. Den ständigt växande Thaifestivalen har flyttat in
till stan. I Stöde arrangeras varje sommar en musikvecka.

Tillsammans omfattar spetsområdena dubbelt så många
anställda i Sundsvall (17, 4 %) jämfört med riket (8,4 %) i
förhållande till totalt antal anställda.

I Sundsvall finns lag i de högre divisionerna inom fotboll,
basket, innebandy och ishockey (Timrå). Sundsvall är
också känt för sitt rika musikliv, med bland annat Nordiska Kammarorkestern, en anrik jazzklubb, rockklubben
Pipeline och en mängd körer.

Friluftslivet

Sundsvall blev 2010 utsedd till årets friluftskommun och
har sedan dess legat bland topp tre. 97 % av befolkningen
har mindre än 200 m från bostad till naturmarker. Här
finns 10 mil eljusspår, 30 mil skidspår och flera slalombackar som man når med de vanliga stadsbussarna. I
kommunen finns också ett mycket aktivt föreningsliv.

Ballongutdelning vid invigningen av Stenstan Visitor Center.
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Sundsvallsfakta

•• Sundsvall hade c:a 96 978 invånare årsskiftet 2013/14.
Befolkningsökningen är drygt 2000 personer sedan
årsskiftet 2008/09.
•• Sundsvall är befolkningsmässigt Sveriges 17:e största
kommun. Medelåldern är 42 år. Åldersstrukturen
stämmer väl överens med rikets.
•• Kommunens yta är c:a 3 200 km².
•• 6 mil till Sveriges geografiska mittpunkt, 38 mil till
Stockholm, 88 mil till Helsingborg, 86 mil till Kiruna.

RAGUNDA
KOMMUN

SOLLEFTEÅ
KOMMUN

BRÄCKE
KOMMUN

HÄRNÖSANDS
KOMMUN

Liden
Anundgård

TIMRÅ
KOMMUN
Indal

ÅNGE
KOMMUN

Stöde

SUNDSVALLS
KOMMUN

Kovland

Timrå

Sundsvall

Nedansjö
Matfors
Lucksta

Sörfors

Sörnacksta
Stockvik
Essvik
Kvissleby
Njurunda
NjurundabommenBergafjärden

NORDANSTIGS KOMMUN

Sundsvall, mitt i Sverige. På den infällda Sverigekartan syns kommunen i rött samt länsgränserna.
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Utgångspunkter

Länsfakta

Landskapsfakta

•• Västernorrlands län består av sju kommuner:
Sundsvall, Timrå, Ånge Härnösand, Kramfors,
Sollefteå och Örnsköldsvik. Länet inrymmer
de två landskapen
Medelpad och
Ångermanland.

•• I landskapet Medelpad ingår Sundsvalls kommun
tillsammans med Timrå och Ånge kommuner.
•• Medelpads landskapsvapen innehåller två silverfärgade
band som symboliserar landskapets två älvar. Det röda
bandet står för landskapets enda stad, de blå fälten
symboliserar havet.
•• Medelpads landskapsblomma är den rosa granblomman. Blomman omvandlas sedan till en kotte.

Västernorrlands län.

Medelpads landskapsvapen och landskapsblomma.

Regionfakta

Sundsvallstips!

•• Sundsvallsregionen är sedan 2006 ett formaliserat
samarbete mellan sex kommuner. Syftet är att stärka
hela regionens tillväxt.
•• Sundsvall är inpendlingskommun med en inpendlingskvot på 1,59 (antalet inpendlare/antalet utpendlare).

20 best activities in Sundsvall
- Visit the Gatufesten street festival in July
- Enjoy the magnificent view from the Norra Berget
viewpoint
- Watch people from an outdoor café on Storgatan
- A hot summer day at Tranviken beach on Alnö island
- Catch sun while reading a newspaper at the Vängåvan
fountain and park in the city centre
- Clubbing at the pubs/clubs O’Learys, Bishop’s Arms,
O’bar, Svenssons, Oscar
- Dive from the cliffs at Spikarna fishermans village
- Drive a motorbike om the serpentine roads leading up to
Södra Berget
- Take a rewarding stroll or jog around the Sidsjön lake
- Watch the horse races at the Bergsåker travbana
- Watch a Timrå ice hockey game (Sept - March)

Sundsvallsregionens sex samarbetande kommuner.
LAregion

Sundsvall

Hudiksvall
Summa:

Kommun

- Do like the locals: enjoy a hot dog on the main square
- Reading at Kulturmagasinet or visit the museum

Antal
invånare
2013

Antal
sysselsatta
2012*

Härnösand

24 509

10 570

Timrå

18 062

5 725

Sundsvall

96 978

49 468

- Swimming in the Sporthallen outdoor pool

Ånge

9 548

4 342

- Play Cosmic bowling at the Sundsvall bowling hall

Nordanstig

9 491

3 259

- Play squash at the Squash hall

Hudiksvall

36 829

17 498

195 417

90 862

- Visit the Vårmässan spring fair at Nordichallen (April)

- Visit the Vättaberget viewpoint (50 km out of town)
- Visit the Drakbåtsfestivalen (Dragon boat festival) in
central Sundsvall in August

- Watch a GIF Sundsvall football game (April - Oct)

Sundsvallsregionens lokala arbetsmarknader, LA-regioner.
* Senaste statistik för antal sysselsatta (anställd dagbefolkning) är
från Statistiska Centralbyrån AMPAK 2012.

Topplista över aktiviteter att göra i Sundsvall, skriven av student
på Mittuniversitetet läsåret 2011/2012.
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VIKTIGA UTGÅNGSPUNKTER
Vi vill ha en hållbar
tillväxt i Sundsvall

Vi utgår från regionens
och kommunens gällande
utvecklingsstrategier

Kommunen har i uppdrag att förbättra välfärden och
livskvaliteten för nuvarande och kommande generationer
Sundsvallsbor, men också ett ansvar att bidra till att
bevara jordens förmåga att upprätthålla liv med hela dess
mångfald. Sundsvalls kommun har därför tagit fram en
hållbar tillväxtstrategi som vi arbetar efter. Ambitionen är
att stärka de positiva sambanden som finns mellan
ekonomisk, social och ekologisk utveckling, där en hållbar
utveckling är en viktig konkurrensfaktor för Sundsvall.

ologisk

k
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Den regionala utvecklingsstrategin ”RUS”
•• är länets långsiktiga, visionära och övergripande
inriktningsdokument för att nå de regionala utvecklingsmålen
•• ska vara vägledande för tolkning och revidering av
olika regionala sektorsprogram och strategier, för
nationella myndigheters prioriteringar, för utformning
av regionala EU-program och för dialoger kring
kommunala utvecklings- och översiktsplaner
•• är en brygga mellan EU:s/statens direktiv och regionalt och lokalt utvecklingsarbete.
Därför finns den regionala strategin likväl som Sundsvalls
egen strategi med som en bas för översiktsplanens
inriktning. Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi
och Sundsvalls tillväxtstrategi strävar mot liknande mål
men använder lite olika benämningar. Båda har hållbarhetstankarna som grund. Den regionala strategin syftar
till att åstadkomma positiv befolkningstillväxt, ökad
tillgänglighet och stärkt innovationsförmåga. Fyra
prioriterade fokusområden har i den regionala strategin
valts för att konkretisera de övergripande målen. I
översiktsplanens hållbarhetsbedömning (separat handling) beskriver vi närmare hur ÖP2021 bidrar till den
regionala strategin.

oc

m

Ek

Västernorrlands regionala
utvecklingsstrategi

Figur hållbarhetsbegreppet.
Begreppet hållbar betyder inom samhällsplaneringen en
god avvägning mellan ekonomiska, sociala och ekologiska
faktorer. Det kan exempelvis handla om att planera
hållbart resande, en hållbar bebyggelsetillväxt eller
hållbart nyttjande av våra naturresurser. I översiktsplanen
gäller det att göra avvägningar mellan markanvändningsintressen och att ta fram riktlinjer som sammantaget leder
mot ett hållbart samhälle och en sund tillväxt inom
Sundsvalls kommun. Detta arbetar man inte bara med i
Sundsvall utan i hela landet och internationellt, men med
lite olika inriktning och benämningar.

RIKARE – En hållbar tillväxtstrategi till år
2021
Sundsvall har en strategi för hållbar tillväxt som antagits
av kommunfullmäktige. Denna utgör en viktig utgångspunkt för översiktsplaneringen.

Sex strategiområden ska hjälpa oss nå målbilden för
Sundsvall (se bilden till höger). Ordet RIKARE består av
första bokstaven i varje strategiområde (relation, infrastruktur, kompetens, attraktivitet, region, effektiv
kommun) och symboliserar att alla resurser ska utvecklas,
såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt.

I Sundsvall vill vi vara föregångare med att omsätta
mål och strategier i handlingar. Det kräver en tydlig
politisk vilja att prioritera hållbar tillväxt. I denna
översiktsplan försöker vi lyfta fram de planeringsinriktningar som vi bedömer leder mark- och vattenanvändningen åt rätt håll.

Vissa strategiområden berör den fysiska planeringen i
högre grad än andra, t.ex. infrastruktur. Andra strategiområden som t.ex. kompetens hanteras i huvudsak i
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Utgångspunkter
Vissa målsättningar är extra viktiga och grundläggande för att kommunens planarbete ska bidra till
den önskade utvecklingen. Dessa mål för översiktsplanen redovisar vi i nästa avsnitt i detta kapitel.

andra styrdokument och forum. Strategin beskriver också
hur vi ska agera och samverka i relation med vår omgivning. Detta har utgjort en grund för hur vi genomfört
processen med att arbeta fram översiktsplanen. Processen
beskrivs främst i samrådsbilagorna.

Målbild för Sundsvall

Beroende på planeringssituation och förutsättningar
möjliggörs olika åtgärder. Därför tillämpas våra tankar
om hur vi kan uppnå Sundsvalls målbild på lite olika sätt i
planförslagets olika kapitel för centrala staden, tätorten,
inlandet respektive kustlandet.

Sundsvall är Norrlands
huvudstad med fler än 100 000
invånare. Som tillväxtmotor i regionen
har konkurrenskraften stärkts genom
ett framgångsrikt strategiskt samarbete
mellan kommunerna.

I Sundsvall finns en mångfald
av människor och idéer. Vi gillar
det som är nytt och utmanande.

Det är med denna målbild i sikte (se nedan) som vi ska
arbeta för vår kommun. Översiktsplanen med riktlinjer
för den fysiska planeringen är ett av de verktyg som kan
påverka utvecklingen.

Fler jobb i nya och växande
företag och organisationer
bidrar till en hållbar utveckling.

Vi är föregångare i att utveckla
logistiklösningar med gröna
resor och transporter i alla
väderstreck.

Hela utbildningssystemet från
förskola till universitet är attraktivt
och av högsta kvalitet. Samverkan
med näringsliv ger en positiv syn
på livslångt lärande.

Sundsvall erbjuder trygghet och
livsmiljö i toppklass där alla ges
möjlighet att växa i ett klimatsmart
och klimatsäkert samhälle.

Målbild för ”hållbar tillväxtstrategi 2021” som kommunens politiker enats om.
En fördjupad beskrivning av vad som menas med de olika målen och strategierna finns på www.sundsvall.se/ht2021.

Vi ska bidra till nationella miljö- och folkhälsomål
Miljömål

En utvärdering av hur översiktsplanen bidrar till de
nationella miljömålen finns i översiktsplanens MKB
(miljökonsekvensbeskrivning).

Det övergripande målet för miljöpolitiken i Sverige är att
till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Det finns 16
nationella miljömål. Västernorrlands län har preciserat
dessa mål för länet och Sundsvalls kommun har i sin tur
bearbetat och lyft fram sex av dessa mål som är särskilt
viktiga att fokusera på för vår kommun. Dessa är;
begränsad klimatpåverkan, frisk luft, god bebyggd miljö,
giftfri miljö, rent vatten, god avfallshantering. Översiktsplanen är anpassad för att bidra till de lokala, regionala
och nationella miljömålen. (Läs vidare om miljömålen
och kommunens övergripande miljöarbete under Livsmiljöbarometern på www.sundsvall.se)

Folkhälsomål

Det övergripande nationella målet för folkhälsa är att
”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på
lika villkor för hela befolkningen”. I arbetet med översiktsplanen har Sundsvalls kommuns folkhälsosamordnare och jämställdhetssamordnare deltagit med underlag
och synpunkter både gällande arbetsprocessen samt
riktlinjer och planförslag. Målsättningen är att den fysiska
planeringen ska bidra till en förbättrad folkhälsa i enlighet
med de nationella målen.
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Bedömning av hur väl planförslagen
motsvarar inriktningen

Hållbarhetsrosen fungerar bra både för fördjupade
översiktsplaner i ett begränsat område och för detaljplaner. Om den ska användas för att jämföra olika områden
med varandra bör respektive område dels ha samma
planerade markanvändning, dels bör områdena vara
utredda med likartad noggrannhet. Så är inte fallet i den
här kommunövergripande planen som innehåller allt från
transportlänkar och industriområden till bostadsområden
och grönstråk. Vissa föreslagna exploateringar är väl
utredda medan andra är på idéstadiet och måste studeras
vidare. Att göra en samlad ”ros” för hela kommunens
utveckling skulle kräva så många utjämningar av för- och
nackdelar mellan olika delförslag att det sammanlagda
resultatet skulle vara allt för intetsägande. Därför har vi i
hållbarhetsbedömning och MKB för det här planförslaget
utvecklat hållbarhetsrosens indikatorer i text och matrisform istället för att redovisa en ”ros”.

För varje geografiskt område som föreslås exploateras
med ny bebyggelse har vi gjort en bedömning av hur väl
förslaget uppfyller tankarna i strategierna, hållbarhetsbegreppen och miljömålen. Detta redovisas kortfattat i
anslutning till områdesbeskrivningarna i planförslaget.
Även en samlad bedömning av översiktsplanen som
helhet har gjorts. Detta redovisas i bilaga Hållbarhetsbedömning med MKB.

Verktyg för att åskådliggöra hållbarhet och
redovisa konsekvensbedömningar
Sundsvalls kommun har tagit fram ett verktyg för att
bedöma om planer är hållbara. Verktyget kallas hållbarhetsrosen och samlar ett antal indikatorer som tillsammans visar om ett planförslag är ekologiskt, ekonomiskt
och socialt hållbart. Indikatorerna visar också hur väl
planen överensstämmer med många av de nationella
miljömålen och med tillväxtstrategins mål om en livsmiljö
i toppklass. Hållbarhetsrosen används på stadsbyggnadskontoret i arbetet med att ta fram nya planer och ger både
en bild av planens sammantagna hållbarhet och vilka
enskilda svagheter som planen har.

I fortsatt planering med fördjupningar och detaljplaner
för att genomföra översiktsplanens intentioner rekommenderas att hållbarhetsrosen används som ett verktyg.
Nedan ses ett exempel på hur en sådan kan se ut.

Möjlighet till framtida utveckling
Trafik och kommunikationer

Landskap och kulturmiljö

Barnvänlighet

Folkhälsa

Mångsidighet

Ja
I viss mån
Varken eller
Nej
Motverkar
Bedömning

Bygg- och samhällsekonomi

Attraktivitet

Trygghet

Förtätning

Risk- och säkerhet

Inflytande och jämställdhet

Natur och biologisk mångfald

Lokala kretsloppslösningar

Exempel på hållbarhetsros för en fördjupad översiktsplan.
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Utgångspunkter

MÅL FÖR SUNDSVALLS
ÖVERSIKTSPLANERING
Företagsutveckling i
strategiska lägen

Attraktiva boendemiljöer
för 100 000 invånare 2021

Ibland behöver ny mark tas i anspråk för industrier och
andra företag. Vi vill i dialog med verksamma i Sundsvall
verka för ett effektivt markutnyttjande och rationella
lokaliseringar där företagen ges möjlighet att växa på ett
hållbart sätt. Sundsvall ska vara attraktivt för företagsetableringar.

För att Sundsvall ska växa på ett bra sätt både till år 2021
och under kommande årtionden krävs bostäder som
passar vår växande befolkning. Idag råder bostadsbrist i
förhållande till efterfrågan på bland annat villor i stadsnära lägen och hyresrätter. Attraktiva boendemiljöer kan
locka till sig nya Sundsvallsbor. Därför ska översiktsplanen genom aktiv planläggning lägga grunden för en ökad
tillgång på attraktiva bostäder.

Detta innebär bland annat att mark bör erbjudas i
områden där synergieffekter mellan olika verksamheter
kan skapas och där det finns goda förutsättningar för
effektiva hållbara transporter. Exempelvis genom närhet
till järnväg, nya E4 eller logistikparken.

Vi ska utveckla befintliga bebyggelseområden i
strategiska lägen så att de rymmer fler bostäder och blir
trivsammare. I centrala stan kan det t.ex. handla om att
tillåta fler våningsplan i vissa kvarter.

Förtätning och utveckling av staden bör medge småföretagsetableringar av icke störande art integrerat med
bostadsområden i attraktiva lägen.

Genom att planlägga med en hög exploateringsgrad
för ny stadsbebyggelse på norra och södra kajen kommer
vi att tillgodose en stor del av behovet av lägenheter i
flerbostadshus.

Vi ska planera för god service och IT-infrastruktur i
utvecklingsstråk som möjliggör och underlättar olika
typer av företagande på landsbygden.

Vi ska skapa förutsättningar för ett variationsrikt
boende som är attraktivt för nyinflyttade Sundsvallsbor,
både invandrare och inflyttare från Sveriges övriga
kommuner. Behov av boenden för den åldrande befolkningen, en grupp som i framtiden blir allt större, ska
tillgodoses både i stan och i övriga kommundelar.
Genom att planlägga för villatomter i stadsnära,
attraktiva lägen kan fler barnfamiljer bo centralt och
resa miljövänligt.

Synergieffekter mellan verksamheter och bostäder.

Bygg villor i stadsnära lägen.

Bygg med hög exploateringsgrad på kajerna.
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Vidareutveckla
Sundsvalls kvaliteter

En stark region med
goda kommunikationer

Förutom själva bostaden och arbetsplatsen finns det
mycket i omgivningarna som påverkar hur man uppfattar
sin livsmiljö. Sundsvalls kommun har en god tillgång på
natur och rekreationsmöjligheter, vi är i toppklass i
Sverige på friluftsliv enligt årliga nationella mätningar!
Sundsvall har också ett mycket bra utgångsläge när det
gäller klimatanpassning jämfört med många andra
kommuner. Vi har Stenstaden med goda förutsättningar
att vara en attraktiv stadskärna. Vi har närhet till både hav
och stora vattendrag där vattenkontakten kan utvecklas.
Vi har ett av Sveriges största externhandelscentrum och
ett växande universitet som är mycket omtyckt av studenterna. Översiktsplanen bör bidra till att dessa konkurrensfördelar stärks ytterligare!

Våra industrier är beroende av dagliga transporter till och
från andra länder. Våra företag och myndigheter är
beroende av god kontakt med sina andra kontor i landet
samt kund- och leverantörskontakter både i Sverige och
utomlands. Våra invånare vill ibland kunna ta del av andra
städers kultur-, handels- och serviceutbud eller jobbar
kanske på annan ort. Vi behöver locka kompetent
arbetskraft till våra företag. Närheten till andra städer och
människor påverkar därför Sundsvalls attraktivitet, och
närheten mäts i tid snarare än avstånd. Här finns stora
möjligheter till förbättringar!
Vi ska främja det regionala ledarskapet och samordna
övergripande planeringsfrågor med kommuner i den
omgivande regionen.

Stadsvisionen ska vara en utgångspunkt för planering av
stadskärnan.

I översiktsplanen
fortsätter vi att
planera för ”Sundsvallspusslets”
genomförande, med
ny E4, triangelspår,
logistikpark, utökad
hamn, nedsänkt
järnväg genom stan
m.m.

Vi ska verka för att
Sundsvall ska behålla
sin position som
friluftskommun.
Tillgängligheten till
stadsnära rekreationsområden ska vara god
genom sammanhängande gröna stråk.
En friluftskommun i världsklass.
Vi ska verka för ett
öppet, attraktivt landskap i de stora älvdalarna och
utnyttja vattenkontakten vid Selångersån och havsfjärden som en större tillgång i stadsmiljön.

Vi ska planera för dubbelspårig järnväg på Ostkustbanan söderut så snart som möjligt, med kraftigt förkortade
restider.

Planförutsättningarna för etableringar inom besöksnäring
och annat kreativt företagande ska vara goda.

Vi ska också planera för ny bättre järnväg norrut (Ådalsbanan) samt förbättrad standard västerut (Mittbanan).

Sundsvall kan stoltsera med att vara en kommun som är
robust och tålig mot klimatförändringar. Vi ska
använda kunskaperna som projektet ”Klimatanpassa
Sundsvall” har gett oss och förebygga negativa konsekvenser av exempelvis häftiga regn.

Sundsvalls tillväxt ska samordnas med utbyggnaden av
den tekniska infrastrukturen så att vi exempelvis får en
bra IT-infrastruktur (bredbandsutbyggnad) för flertalet
Sundsvallsbor.

Aktiviteter vid Selångersån.

Järnvägen har en viktig roll för kommunikationerna.

Knyt samman Sundsvall med omvärlden.
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Utgångspunkter

Hållbart resande och
hållbara godstransporter

En livsmiljö i toppklass

Därför bör ny sammanhållen bebyggelse i första hand
placeras nära befintliga eller planerade kollektivtrafikstråk.
Förtätning av befintliga tätortsstrukturer ska underlättas i
lägen där det finns tillgång på service och där befintlig
infrastruktur kan nyttjas.

I översiktsplanen strävar vi efter att planera för ett
jämlikt, jämställt och tryggt samhälle med utrymme
för mångfald.

I Sundsvall har vi god tillgång på skog, vatten och andra
naturresurser. Nyttjande av naturresurser och byggande
på tidigare obebyggd mark står ofta i konflikt med den
biologiska mångfalden. I den byggda miljön finns också
värden t.ex. i form av parker eller äldre kulturmiljöer som
är värdefulla att bevara. Genom goda avvägningar i
planeringsskedet kan de negativa konsekvenserna minskas. En väl fungerande urban miljö kan också skapa
förutsättningar till mänsklig, kulturell mångfald och
kreativa mötesplatser.

Med hänsyn till miljö, hälsa och kommunens utveckling
och attraktivitet är det mycket viktigt att vi skapar
förutsättningar för miljöanpassade och hållbara transporter. Det innebär en omställning till betydligt större andel
tågtransporter och kollektivtrafikresor. I tätorten kan
också gång- och cykeltrafik ersätta en del av bilresorna.
Detta underlättas om man har nära till sina målpunkter.

Där konflikter finns mellan markbehov för exempelvis
industri, boende, rekreation och naturmiljö ska långsiktiga avvägningar göras med fokus på hållbarhet.

Bebyggelse ska planeras
så att gena och trygga
gång- och cykelstråk
kan byggas till viktiga
målpunkter och sammanlänkat med det övergripande GC-nätet.
Långsiktigt planerar vi
för spårbunden pendeltrafik i befintliga järnvägsstråk. Bebyggelsen bör
förtätas kring lämpliga stationslägen.

Kommunens natur- och kulturtillgångar kan bidra till
Sundsvalls kvaliteter och attraktivitet, genom att vi i
mark- och vattenanvändningsplaneringen lyfter fram
kärnområden, utvecklingsbara turistmål m.m.

Verka för ett hållbart resande.

Väl fungerande infrastruktur som kopplar samman
industrier med det övergripande järnvägsnätet har hög
prioritet, särskilt där farligt gods transporteras i större
mängder. Hanteringen av farligt gods i centrala Sundsvall ska minskas.

Utgå från en resurseffektiv stadsutveckling.
Det är en självklarhet att väga in allmänna intressen
som miljöaspekter, resursförbrukning, sociala
aspekter, trygghet, hälsa, klimataspekter och säkerhet när planförslag tas fram och dess olika alternativ
utvärderas, oavsett om förslagen avser bostadsbebyggelse, trafiksystem, rekreationsytor eller något
annat.

Biltrafiken ska minskas genom olika planeringsåtgärder
där miljökvalitetsnormerna för luft riskerar att överstigas
samt där riktlinjer för buller överskrids.

Möjligheterna att cykla förbättras successivt.

När staden erbjuder platser för vila och möten.
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KOMMUNÖVERGRIPANDE

Sundsvall är till ytan en stor kommun. För vissa delar är markanvändningen planerad i detalj, medan andra
delar har sett ganska lika ut i många årtionden och förändringar hanteras med enstaka bygglov. Därför finns
ett behov av att ha övergripande riktlinjer, som gäller även när önskemål om utveckling och förändring berör
platser som vi inte kunnat förutse i nuläget. Genom generella riktlinjer som gäller hela kommunen undviker
vi att upprepa texter för enskilda utvecklingsområden.
I detta kapitel lyfter vi också fram övergripande frågor såsom utveckling av transportsystemet, förhållningssätt till riksintressen samt mellankommunala frågor.
Gällande riksintressen - se även bilaga 2 i Hållbarhetsbedömning med miljökonsekvensbeskrivning.
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Kommunövergripande

Generella riktlinjer för hela kommunen
Turism

Riktlinjerna i översiktsplanen ska vara en utgångspunkt för fortsatt planering under kommande år.
De är inte juridiskt bindande men är mycket viktiga då de anger i vilken riktning kommunen vill
utvecklas inom den fysiska samhällsplaneringen.

Vision

Sundsvall ska ha fördubblat sin besöksnäring från 2010 till 2021,
genom att befästa och utveckla sin position som:
• Norrlands handels- och shoppingcentrum, bland annat genom
att öka Stenstadens och Birstas attraktivitet.
• den i särklass bästa nöjes- och evenemangsstaden i Norrland.
• det naturliga valet för affärsresenärer, mässor, kongresser,
konferenser, företagsmöten och event.
Vi satsar på turism även inom utvecklingsområden såsom
vildmarks-, vandrings-, fiske-, båt- och matturism på naturens
villkor.

Nedanstående riktlinjer gäller inom hela kommunens geografiska yta. Rubriksättningen är till för
att underlätta för läsaren och ska inte tolkas som
avgränsning av riktlinjens syfte. En riktlinje under
rubriken Natur kan till exempel även beröra ny
bebyggelse etc. Det är därför nödvändigt att kontrollera alla riktlinjer vid plan- och bygglovärenden.
Det är dock sällan alla riktlinjer blir relevanta att
beakta. Bakgrunden till riktlinjerna finns beskrivna
i planeringsförutsättningarnas delrapporter.

Riktlinjer

•• Kommunen ska arbeta aktivt för att nå målet om en
fördubbling av besöksnäringen till 2021.
•• Kommunen bör bredda sin syn på turism och klargöra
vilka attraktioner och besöksmål som kommunen ska
verka för att utveckla.

Sundsvall och omvärlden
Vision

Sundsvalls kommun med omland står sig väl i den nationella och
internationella konkurrensen. Sundsvalls kommun har axlat det
regionala ledarskapet i gott samarbete med omgivande kommuner.
Vi arbetar gemensamt för att stärka tillväxten, en hållbar
utveckling och skapa en regionförstoring. Vi finns i ett stolt
Västernorrland – med funktion och attraktivitet!

Landsbygdsutveckling
Vision

Vi har en levande landsbygd med en väl fungerande service som
bygger på medborgarnas behov och tillgängliga offentliga resurser.
Fler människor ser landsbygdens fördelar och väljer att bo kvar,
flytta till ett attraktivt boende där eller vistas där på fritiden. De
areella näringarna är en viktig resurs på landsbygden som
utvecklas, exempelvis genom lokal ekologisk matproduktion, energiproduktion, anpassat skogsbruk eller samverkan med besöksnäringen.

Riktlinjer
Främja ett tydligt regionalt ledarskap
•• Sundsvalls kommun bör vara drivande i samverkan
med närliggande kommuner inom exempelvis markanvändning, gemensam vision eller varumärke för att
stärka regionens samsyn.
Stärk Sundsvall som regionens tillväxtmotor
•• Förbättra utbudet av arbetsplatser, utbildning, kultur,
nöjen och kommersiell service i lägen som lätt kan nås
av befolkning från stora delar av Sundsvallsregionen
med hållbara transportmedel.

Riktlinjer

•• En god samordning av landsbygdsutvecklingsfrågor
ska eftersträvas, både gällande kommunens ansvarsområden och privata initiativ.
•• Täckning och kapacitet för telefoni och bredbandsnät
bör förbättras på landsbygden.
•• Målpunkter för turism i landsbygden bör vidareutvecklas. Bland annat älvlandskapen bör nyttjas som en
tillgång i planeringen.

Samverka i en större region
•• Satsa på förbättrad infrastruktur för ökad pendlingsmöjligheter. Fler rörliga invånare bidrar till större
branschbredd, flexiblare arbetsmarknad samt större
tillgång till utbildnings-, kultur- och fritidsaktiviteter.
•• Fortsätt utveckla samverkan mellan grannkommunerna.
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Bostadsförsörjning

Riktlinjer

Vision

•• Kommunen ska genom god mark- och planberedskap
ge förutsättningar för nyproduktion av bostäder i såväl
flerbostadshus som småhus. En blandning av olika
boendeformer bör eftersträvas.
•• Kommunen ska ha en aktiv markpolitik som bidrar till
att goda bostäder med hyresrätt till rimliga kostnader
byggs.
•• I syfte att stimulera intresserade att kunna bygga
småhus bör tomter i flera attraktiva områden erbjudas
samtidigt.
•• Bostadsområdenas behov av lokaler för skola, barnomsorg, vård, omsorg och socialt boende vid nyproduktion ska hanteras tidigt i planprocessen.
•• Kommunen ska verka för att det i samband med
nyproduktion av bostäder finns hållbara system för
energi, vatten, avlopp och avfallshantering.
•• Bostadsbyggandet ska i huvudsak ske i områden där
infrastruktur i form av vatten och avlopp, gator,
kollektivtrafik och övrig kommunal och privat service
redan finns, eller i anslutning till sådana områden.
Förtätningen kommer att öka belastningen på befintliga förskolor och skolor varför tidig dialog med
Barn- och utbildningskontoret är viktig.
•• God fysisk tillgänglighet till bostäder och deras
omgivningar ska vara en självklarhet.
•• Lokalisering av ny bebyggelse ska främja en hållbar
utveckling och en god hushållning med markresurser.

Alla Sundsvallsbor ska kunna finna en bostad som motsvarar
behovet genom tillgång till ett varierat utbud av bostäder på
marknaden.
Kommunen ska aktivt motverka segregation i boendet genom att
stimulera till ett allsidigt bostadsbyggande vad gäller olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper. Tätorten och stadskärnan
förtätas och utvidgas med nya bostäder.

Bakgrund

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
uppdaterades 2014-01-01. I lagen (SFS 2000:1 383 och
2013:866) sägs bland annat att kommunens riktlinjer för
bostadsförsörjningen minst ska innehålla mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet samt
planerade insatser för att nå uppsatta mål. Kommunen
ska också redovisa hur man tagit hänsyn till regionala mål,
planer och program.
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den
demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder,
bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.
Sundsvalls kommun tillgodoser lagkraven på följande sätt:
•• Fakta och analys redovisas i planeringsförutsättningarna, delen Boendet.
•• Hur vi tar hänsyn till regionala mål etc. redovisas dels
översiktligt i detta planförslag, kapitel ”Viktiga utgångspunkter” s 12-13, dels i Hållbarhetsbedömningen, s 32-34.
•• Vision och riktlinjer för den fysiska planeringen finns
på denna sida i planförslaget.
•• Mer detaljerade mål och handlingsplaner redovisas i ett
bostadspolitiskt program.

Pågående bygge 2014 av hyreslägenheter i Skönsmons centrum.
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Boendemiljö

Hälsa

Vision

Vision

Bostäder ligger nära service, arbetsplatser och grönområden. De är
trygga och tillgängliga för alla.

Nivåerna av luft- och markföroreningar, buller, radon, allergener
eller annat som kan påverka vår miljö eller hälsa är låga och
skadar inte människor eller miljön. Vi har en bra kontroll på de
föroreningar som finns i luft, mark och vatten och förebygger
föroreningsspridningen. Exponeringen av särskilt farliga ämnen är
nära noll och förorenade områden (riskklass 1 och 2) är undersökta och vid behov åtgärdade.

Riktlinjer

•• Bostadsområden, grundskolor och förskolor ska ha
tillgång till närbelägen mark som är lämplig och
stimulerande för barns utevistelse, lek och naturstudier.
Lekplatser ska vara tillgängliga och stimulerande för
alla barn.
•• Kommunen ska bevara och utveckla parker, samt
aktivt planera för att utveckla tillgängligheten till och
kvaliteten i den bostadsnära grönstrukturen.
•• Gator, torg och andra offentliga platser och lokaler ska
vara tillgängliga för alla.
•• Belysningen på offentliga platser ska vara av hög
kvalitet och medverka till en ökad trygghet.
•• Vid planläggning ska kommunen verka för att bostäder
blandas med andra verksamheter och funktioner.
•• Förtäta bebyggelse på de platser där det redan idag
finns naturliga mötespunkter för fritid och kultur,
exempelvis simhallar, bibliotek och fritidsgårdar.
•• Främja arkitektoniska och kulturhistoriska värden som
bidrar till en attraktiv boendemiljö.
•• En trygg, säker trafikmiljö med fokus på oskyddade
trafikanter ska eftersträvas i all bostadsplanering.
•• Jämställdhets-, jämlikhets-, trygghets- och integrationsaspekter ska beaktas vid all bostadsplanering.
•• Likvärdiga förutsättningar för en god boendemiljö ska
eftersträvas i alla bostadsområden oavsett deras
geografiska eller socioekonomiska förutsättningar.

Riktlinjer
Buller och vibrationer
•• Riktvärden för trafikbuller bör alltid eftersträvas vid
etablering av ny bebyggelse. Vissa avsteg från riktvärdena kan accepteras vid förtätning av bebyggelse i
stadsmiljö. Alla nya bostäder bör ha en tyst eller
ljuddämpad sida där ljudnivån för mer än hälften av
bostadsrummen och uteplats inte överskrider 50 dBA
(ekvivalent). Vid avsteg från riktvärden krävs utredningar som visar att en bra ljudmiljö kan åstadkommas.
•• Riktvärden för industribuller, byggbuller och annat
buller bör följas vid planering av ny bebyggelse och
nya verksamheter. Vid avsteg från riktvärden krävs
utredningar som visar att en bra ljudmiljö kan åstadkommas.
•• Vibrationer behöver förebyggas vid detaljplanering av
bostäder, verksamheter eller infrastruktur på vibrationskänslig mark.
•• Parker och friluftsområden ska värnas från bullerpåverkan.
Luftföroreningar
•• Kommunen ska arbeta för att minska luftföroreningar
i centrala staden och andra utsatta boendemiljöer.
•• Vid detaljplanering av förtätning i centrala Sundsvall
ska risken för sämre luftkvalitet bedömas.
Radon
•• Vid planering av ny bebyggelse ska risken för radon
från mark och vatten alltid beaktas.
Djurhållning
•• Bedömningen av vilket skyddsavstånd som är nödvändigt mellan djurhållning och bostäder ska göras utifrån
lokala förhållanden. Kommunen generella riktlinje är
att det bör vara minst 50m mellan bostadshus och
beteshage samt minst 100m mellan bostadshus och
stall/ladugård/gödselstack. För större anläggningar
kan det vara nödvändigt med större avstånd. På
landsbygden är de areella näringarna är en viktig resurs
som inte bör underordnas boendeintressen i samband
med plan- och bygglovärenden.
Magnetfält
•• Undvik att placera bostäder, skolor och förskolor nära
kraftledningar och transformatorstationer som ger

Naturlek på Södra berget.
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Kulturmiljö

förhöjda magnetfält. Magnetfälten ska vara så låga som
möjligt och inte överstiga 0,4 µT (mikrotesla).

Vision

Förorenade områden
•• Vid plan- och bygglovärenden ska förekomsten av
markföroreningar i berört område alltid uppmärksammas och vid behov utredas. Risk för förorenade
fyllnadsmassor, diffust nedfall av PAH, områdets
historik, föroreningar i grundvatten, ytvatten, sediment
och byggnader/anläggningar är exempel på sådant
som ska beaktas och vid behov ska miljötekniska
markundersökningar utföras.
•• Överskottsmassor ska så långt som möjligt nyttjas i
samhället. Det innebär att massornas föroreningsinnehåll behöver klargöras och att lämpligheten hos platsen
där massorna ska nyttjas måste bedömas. Föroreningar
ska inte spridas i rena områden.

Vår stad och våra bostadsområden berättar om vårt kulturarv.
Odlingslandskapet berättar om vår kulturhistoria och ger vackra
utblickar i ett öppet landskap med höga natur- och kulturvärden.
Kulturen och kulturmiljöerna spelar stor roll för vårt välbefinnande
och är en drivkraft för kreativitet.

Riktlinjer

•• Kommunen ska i planering, tillståndsgivning och
verksamhet skydda områden med höga kulturvärden.
•• Alla områden och miljöer har kulturarvsvärden och
även i de flesta fall estetiska och andra upplevelsevärden som ska beaktas i alla plan- och bygglovärenden.
•• Odlingslandskapets kulturvärden ska beaktas i planoch bygglovärenden på landsbygden med hänsyn till
lokala byggnadstraditioner, odlingsmark och fornlämningar.
•• Som stöd för en god kulturmiljöhänsyn i plan- och
bygglovärenden bör kunskapen om Sundsvalls kulturmiljövärden hållas samlad och aktuell.

Snötippar
•• Kommunen ska arbeta för lokalt omhändertagande av
snö. Vid plan- och bygglovärenden ska, i möjligaste
mån, ytor avsätts för vinterväghållning. I bedömningen
av ytornas lämplighet ska lokala miljö- och hälsomässiga aspekter ingå. Snötipparnas kapacitet dimensioneras efter respektive områdes omfattning.
•• Kommunen ska sträva efter att effektivisera snöhanteringen och så långt det är möjligt hitta sätt att nyttja
snö som en resurs.

Natur
Vision

Landskapet har en mångfald av naturvärden och estetiska värden.
Växter och djur i värdefulla naturmiljöer är en tillgång för
framtida sundsvallsbor. Stora opåverkade områden ger en upplevelse
av tystnad och vildmark. I vår kommun finns sällsynta djur och
växter som trivs och har goda förutsättningar att leva kvar. Stadens
grönstruktur renar luftföroreningar och dagvatten samt dämpar
buller och förbättrar lokalklimatet. Naturresurser, skog, åker, hav,
sjöar och vattendrag nyttjas varsamt och ekologiskt hållbart.

Fritid
Vision

Sundsvall är Sveriges bästa friluftskommun. Alla sundsvallsbor
ska ha möjligheter till natur- och kulturupplevelser, välbefinnande,
social gemenskap och ökad kunskap om natur, kultur och
friluftsliv. Besökare ska ges goda förutsättningar till naturturism
och kännedom om vilka upplevelser Sundsvall kan erbjuda.

Riktlinjer

•• Kommunen ska verka för att gällande konventioner
och direktiv om landskapets värden och biologisk
mångfald efterlevs i alla verksamheter.
•• Kommunen ska i planering, tillståndsgivning och
verksamhet uppmärksamma och skydda områden med
höga värden för natur och landskapsbild, ekologiskt
känsliga och stora opåverkade områden.
•• Vid plan- och bygglovärenden ska hänsyn tas till
landskapets värden utifrån natur, kultur och friluftsliv. I
områden med låg andel allemansrättslig mark ska
naturmark, hav, sjöar och vattendrag särskilt värnas.
•• Bevarande och utveckling av utpekade stråk, kärnområden och förbindelselänkar i stadens grönstruktur och
tätortsnära grönområden ska värderas högt. Exploateringar som riskerar att fragmentera landskapets
sammanhängande biotoper, vattenmiljöer och grönstråk ska underställas noggrann prövning i plan- och
bygglovärenden.

Riktlinjer

•• Kommunen ska fortsätta arbeta för en bättre folkhälsa
bl.a. genom ett aktivt friluftsliv. Alla sundsvallsbor ska
ha nära till naturen och Sundsvall ska vara en friluftskommun i toppklass.
•• Våra idrottsplatser och parker skall vårdas och utvecklas i samklang med omkringliggande bebyggelse och
natur.
•• Konst, kulturella inslag och kulturella mötesplatser ska
uppmuntras i den offentliga miljön.
•• Kommunen ska i planering, tillståndsgivning och
verksamhet skydda områden och verksamheter med
höga fritids- och rekreationsvärden.
•• Vid plan- och bygglovärenden i större attraktiva
målpunkter för turism och rekreation ska friluftsliv och
turismutveckling säkerställas.
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•• Kommunen ska verka för att bevara och återskapa
biologisk mångfald i strand- och vattenmiljöer.

•• Kommunen ska främja etablering av handel av servicekaraktär i olika kommundelar och stadsdelar, eftersom
denna handel är viktig som service till invånarna.

Jord- och skogsbruk,
yrkesfiske och rennäring

Verksamhetsområden
Vision

Vision

Förutsättningarna för jord- och skogsbruk samt yrkesfiske är goda
i kommunen. Rennäring kan bedrivas i omfattning som tidigare.
Vi värnar om våra naturresurser.

Sundsvall är tillväxtmotor i Sundsvallsregionen. Här finns ett brett
utbud av arbets-, studie- och fritidsaktiviteter. Här finns en
mångfald av människor, företag och idéer. Livsmiljön och näringslivsklimatet är av toppklass.

Riktlinjer

Riktlinjer

•• Kommunen ska ha en god beredskap för att kunna
erbjuda mark till nya företagsetableringar i olika lägen
utifrån verksamheternas behov.
•• Transportintensiva verksamheter ska i första hand
lokaliseras i lägen med närhet till goda kommunikationer. Även god kollektivtrafikförsörjning och trafiksäkerhet för anställda och kunder ska eftersträvas.
•• En tillväxt av tjänsteproduktion och upplevelser ska
eftersträvas.

•• Jordbruksmark ska undvikas vid planering av ny
bebyggelse.
•• Kommunen ska arbeta för ett mer ekologiskt balanserat jord- och skogsbruk. Det gäller exempelvis gödsling och näringsläckage till vattendrag.
•• Vid förändrad markanvändning i områden av intresse
för rennäring eller yrkesfiske ska stor hänsyn tas till
näringarnas fortsatta bedrivande.

Handel

Täktverksamhet

Vision

Vision

Sundsvall erbjuder Norrlands bästa shopping. Både Stenstan och
Birsta är livskraftiga handelscentrum som lockar kunder från ett
stort omland.

Berg och morän används istället för naturgrus. Återanvändning av
massor uppmuntras. Nya täkter ska behovsprövas och etableras
med hänsyn till effektiva transporter, minimerade störningar för
omgivningen, naturmiljön och det rörliga friluftslivet.

Riktlinjer

•• Den fysiska planeringen ska bidra till att öka attraktionsvärdet i både Stenstan och Birsta, med fokus på
exempelvis hållbart resande, tillgänglighet, utemiljö och
mötesplatser.
•• Fler stora handelsområden utöver Stenstan och Birsta
ska endast utvecklas i kommundelscentrum och ej i
externa lägen.

Riktlinjer

•• Etablering av olika verksamheter på eller i anslutning
till isälvsavlagringar ska prövas restriktivt.
•• Skydd av grundvattenförekomster ska ges hög prioritet
framför andra marknyttjanden.
•• Kommunen ska arbeta för att uttag av naturgrus ska
upphöra med ett effektivare utnyttjande av befintliga
bergtäkter samt ökat utnyttjande av morän.
•• Täktverksamheter ska lokaliseras så att konflikter med
naturvård, rekreationsintressen och boendemiljöer
undviks samtidigt som transporter och störningar från
täkterna minimeras.
•• Inga nya täkter av natursand/grus bör öppnas. Förlängning av gamla tillstånd samt matjords- och torvtäkter prövas restriktivt.
•• Massor som tas emot för att efterbehandla täkter eller
för att bygga skyddsvallar vid täkter (buller-/insynsvallar, barriärer mot vattendrag o. dyl.) ska ha sådana
föroreningsnivåer att den framtida markanvändningen
på platsen inte begränsas.

Betesmark på Alnö.
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Transportleder och gods
Vision

De viktiga pusselbitarna i Sundsvallspusslet har lagts på plats, där
ingår bl.a. Bergsåkers- och Malandstriangeln. Därutöver är
dubbelspåret mellan Gävle och Härnösand klart liksom ny E4
från Myre till Skönsberg. Logistikparken är i drift och antalet
lastbilstransporter genom Sundsvalls stadskärna har halverats.

••

Riktlinjer

••

•• De större infrastrukturinvesteringar för transportleder
och gods som kommunen i första hand bör arbeta för
är följande:
- Malandstriangeln - Tunadalsspåret
- Bergsåkerstriangeln
- Ostkustbanan dubbelspår
- Ådalsbanan
- E14 Sundsvall - Matfors
- Väg 86
- Mittbanan
- Timmervägen
- Johannedalsvägen
- Nedsänkning av järnvägen genom staden
- Alnöbron
- Västlig förbindelse
•• Tunga godstransporter med långväga destinationer bör
i första hand nyttja järnväg eller sjöfart. Logistikpark
och hamn ska vidareutvecklas för att skapa flexibla och
konkurrenskraftiga lösningar.
•• Sundsvall-Timrå Airport är en viktig flygplats som bör
ha fortsatt trafikering minst i dagens omfattning.

••
••

••

••

cyklister och kollektivtrafik. Längs större transportstråk måste bilen även fortsättningsvis ha mycket
god framkomlighet.
Gång- och cykelvägar ska upplevas säkra, trygga och
vara så gena som möjligt. I nyplanerade vägnät bör
gång- och cykelvägarna vara kortare än motsvarande
bilväg. Det ska även vara tryggt och säkert att åka
kollektivt.
Kommunens parkeringsnormer för antalet bilparkeringar och cykelparkeringar bör utvecklas och anpassas
med inriktning på att gynna hållbart resande.
Antalet cykelparkeringar ska utökas i centrum och vid
bytespunkter med andra trafikslag.
Ytor och anläggningar som är angivna som ”parkering” i detaljplan och som ägs av Sundsvalls kommun
ska samnyttjas, exempelvis mellan boende, verksamma
och besökare.
Längs huvudvägnätet ska gående och cyklister separeras från bilar, alternativt ska en helt friliggande gångoch cykelväg i närheten kunna erbjudas.
Inom huvudnätet för cykeltrafik bör
cykeltrafiken vara separerad från
gångtrafiken.

•• I nya detaljplaner för bostadsändamål bör en restidskvot buss/bil eller cykel/bil under 1,5 från bostadsområdet till centrala Sundsvall eftersträvas (dvs. som mest
50 % längre restid med buss eller cykel än med bil).
•• Kollektivtrafiken ska främst trafikera huvudvägnätet
för att säkerställa en hög driftnivå längs kollektivtrafikstråken.

Klimatpåverkan och energi

Hållbart resande

Vision

Vision

Vi använder förnybar energi, sparar på energin och använder den
på bästa sätt. Vi bygger energisnålt och klimatsmart. Energi och
IT levereras till konsumenten med hög kvalitet och tillförlitlighet.
(Hållbart resande är en viktig del i minskad klimatpåverkan.
Detta beskrivs under en egen rubrik ovan.)

Nya bostadsområden planeras inom cykelavstånd från centrala
Sundsvall eller utifrån befintliga kollektivtrafikstråk. Inom
befintliga områden förbättras förutsättningarna för hållbara resor
kontinuerligt. År 2030 utgör andelen som går, cyklar och åker
kollektivt två tredjedelar av alla resor.

Riktlinjer

Riktlinjer

•• Kommunen ska verka för ett energi-, resurseffektivt
och klimatsmart byggande samt för en ökad energieffektivisering i befintliga bostäder och verksamheter.
•• Ny bebyggelse i tätort ska så långt som möjligt beredas
möjlighet att ansluta till fjärrvärme.
•• Kommunens ska verka för att rätt energikvalitet
används för rätt ändamål. Kommunen ska planera så
att det underlättar för exploatörer att göra rätt val.

•• Generellt bör prioritering av trafikslagen för personresor göras enlig följande: 1: Gång och cykel, 2: Kollektivtrafik, 3: Bil. Detta innebär att gång- cykel och
kollektivtrafik ska prioriteras på alla vägar i kommunen
där inte bilen har höga framkomlighetsanspråk. Med
prioritering menas åtgärder i korsningspunkter som så
långt som möjligt ger dessa färdsätt företräde samt att
biltrafiken planeras utifrån övriga trafikanters villkor.
Delar av det utrymme som idag i huvudsak disponeras
av bilar kan behöva ersättas av utrymme för gående,
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Kommunövergripande
•• Kommunen ska verka för en ökad produktion och
ekologiskt hållbar användning av förnybar energi,
exempelvis solel/solvärme, vindkraft, biogas och
biobränsle.
•• Vid planläggning av nya områden ska möjligheterna till
att installera solenergi i lämpliga områden förbättras
genom att man redan i planeringsstadiet tar hänsyn till
solinstrålningen vid placering och riktning av byggnader samt takvinklar.
•• I områden där utbyggnadsmöjlighet begränsas på
grund av skyddsavstånd eller där befintliga bostadsområden ligger inom skyddsavstånd från kraftledningar
ska kommunen vid bebyggelseplanering och vid
ansökan om ny koncession se över möjlighet till
nedgrävning, yteffektivare stolpar alternativt sammanslagning av kraftledningsgator.

•• Mark med risk för översvämning vid höga vattenflöden i mindre och större vattendrag, ras- och skred,
moränskred m.m bör inte planläggas för bebyggelse.
Där bebyggelse redan finns bör åtgärder övervägas.

Vatten
Vision

Vi har fortsatt god tillgång till ett dricksvatten av mycket hög
kvalitet som är en del av kommunens varumärke. Dagvatten hanteras efter lokala förutsättningar och eftersträvar robusta naturliga
system i samsyn med dagvattenstrategin. Genom ökad kunskap och
aktivt arbete uppfyller vi miljökvalitetsnormerna för våra vattenförekomster. Vattenresurserna tillvaratas och återförs till de naturliga
kretsloppen på ett hållbart sätt.

Riktlinjer

•• Kommunen ska i planering, tillståndsgivning och
verksamhet verka för att miljökvalitetsnormer för
vatten uppnås i hav, sjöar, vattendrag och grundvatten.
Dag- och avloppsvatten ska renas i tillräcklig omfattning innan avledning till recipient.
•• Skydd av yt- och grundvattenförekomster ska ges stor
prioritet vid avvägningar gällande markanvändning.
•• Kommunen ska prioritera planering och tillsyn av
havsmiljön i våra kustvattnen så att det leder fram till
åtgärder som minskar föroreningarna och att fisken på
sikt går att äta utan restriktioner.
•• Kommunens VA-plan och handläggarstöd ”dagvattenstrategi” ska vara utgångspunkter. VA-aspekter ska
alltid vägas in tidigt i den fysiska planeringen (d.v.s. i
program för detaljplan eller i fördjupad översiktsplan
där sådan förekommer).
•• Vid lokalisering av ny verksamhet ska lämpligheten för
avloppsrening vägas in.
•• När nya områden planeras måste det klarläggas vilka
åtgärder som kan krävas på befintligt nät, om befintligt
avloppsreningsverk kan ta emot avloppsvattnet eller
om andra åtgärder ska genomföras.
•• Bebyggelse ska undvikas i lågpunkter där regnvatten
ansamlas och inte kan rinna bort ytligt.
•• I nya områden får inget dagvatten anslutas till spillvattennätet.
•• Byggnadsmaterial som kan avge farliga ämnen (exempelvis koppartak) via regnvattnet ut i recipienterna och
naturen ska undvikas.

Klimatanpassning
Vision

Sundsvall drar nytta av sin fördelaktiga position som en i stor
utsträckning klimatanpassad stad och utvecklar de utmaningar som
finns inom dagvattenhantering. Därmed står Sundsvall rustad att
klara klimatförändringarna.

Riktlinjer

•• Vid nyexploatering ska höga krav på dimensionering
och rening ställas på dagvattenhanteringen. Sundsvalls
VA-plan och handläggarstöd ”dagvattenstrategi” ska
ligga till grund för planering och krav.
•• I enlighet med Sundsvalls havsnivåstrategi ska nya
byggnader klara en höjning av havsytan med 0,5 meter,
jämfört med 2011 års nivå. För samhällsviktiga funktioner gäller 1,0 meters höjning av havsnivån.
•• Beakta risker för dammbrott i den fysiska planeringen.

Sidsjöbäcken.
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Riskhantering för ett säkert
samhälle

••

Vision

Sundsvall har en god uthållighet hos viktiga samhällsfunktioner och
den infrastruktur som stödjer och möjliggör dessa. Vi erbjuder ett
fungerande samhälle i en föränderlig värld. De risker som påtagligt
kan minskas med hjälp av samhällsplanering utgör fokus för
översiktsplaneringens säkerhetsarbete.

••

Riktlinjer

•• Vid lokalisering av nya verksamheter som bedöms
utgöra antingen ett riskobjekt (exempelvis en bensinstation eller en dammbyggnad) eller ett skyddsobjekt
(exempelvis en vårdinrättning, en förskola eller en
vattentäkt) i kommunen ska en riskbedömning göras
som grund för lämplig lokalisering och andra eventuella åtgärder.
•• Kring järnväg bör ny bebyggelse undvikas inom 30 m
från spårmitt. Där järnvägen går genom befintlig
centrumbebyggelse råder särskilda förutsättningar som
måste vägas in. Detta görs i så fall i riskstudier.
•• Kring föreslagna rekommenderade transportleder för
farligt gods på väg (E4, E14, Timmervägen och
Johannedalsvägen) bör särskilda skyddsavstånd och
rekommenderade generella skyddsåtgärder föreslås.
Skyddsavstånd och åtgärdsförslag bör uppdateras vid

••

••

••
••

Sundsvallsbron - en ny länk i Sundsvallspusslet som bidrar till ökad säkerhet!
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behov p.g.a. förändrade trafikförhållanden etc. I de fall
oklarheter råder ska en riskbedömning upprättas vid
behov enligt riskpolicyn för Västernorrlands län.
Kring riskobjekt såsom bensinstationer gäller ett
observationsområde om 100 m kring verksamheten. I
händelse av nybyggnation eller förändring av markanvändning inom observationsområdet ska riskanalyser
upprättas på lämplig nivå, för att garantera en rimlig
säkerhetsnivå.
Kring farliga verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen gäller särskilda skyddsbehov och särskilda
skyddsavstånd kan finnas fastställda. Samråd med
berörd verksamhet ska alltid ske vid plan- och bygglovärenden inom 1000 m kring verksamheten.
Plan- och bygglovärenden inom områden med risk för
ras, skred eller erosion ska föregås av en riskanalys där
lämpliga åtgärder eller restriktioner klarläggs.
Vid planering av nya bebyggelseområden bör behovet
av sekundära avrinningsvägar för nederbörd utredas.
Det kan vara gator, gångvägar eller parker som möjliggör ytlig avledning av vatten, vid stora nederbördsmängder, utan att bebyggelsen skadas.
Utmed de större vattendragen ska risken för översvämning alltid vägas in i plan- och bygglovärenden.
Räddningstjänstens möjlighet till insatser ska vägas in
vid plan- och bygglovärenden för ny bebyggelse.

Kommunövergripande

Hållbara transporter
Bilen har sedan 50-talet varit normen för samhälls- och trafikplaneringen. Normen har medfört separering
och differentiering av såväl trafikslag som av samhällets olika funktioner. Trafikleder och stora parkeringsplatser som tar mycket mark i anspråk byggdes. Vi står nu inför en utmaning i att bryta denna norm och
skapa bättre möjligheter för ett hållbart resande. Detta kan t.ex. åstadkommas genom att nya områden
planeras utifrån befintliga kollektivtrafikstråk, men minst lika viktigt är att förbättra förutsättningarna för
hållbara resor till och från de områden som redan finns idag. Förutom personresor är det också av stor vikt
att skapa goda förutsättningar för godstransporter genom en robust och hållbar infrastruktur.

Sundsvallspusslet

De många infrastruktur- och stadsbyggnadsprojekt som pågår och
planeras i Sundsvall är alla på olika sätt
beroende av- och påverkar varandra.
Den första pusselbiten som läggs är
nya E4 som när den är klar skapar
behov och öppnar upp möjligheter för
flera andra projekt. Utmaningen är att
se helhetsbilden i hur projekten
påverkar och är beroende av varandra
samt att avgöra hur de ska prioriteras
sinsemellan. Nedan föreslagna prioriterade åtgärder ger betydande förbättringar för både gods- och persontransporter.

Logistikparken

Området Tunadal- Korsta-Ortviken
ska omvandlas till ett godstrans-portnav med kopplingar mellan väg,
järnväg och sjöfart. I planerna på
Logistikparken ingår att ersätta
befintligt kombiterminalläge vid
Sundsvall C. I Logistikparken byggs
dessutom en ny järnväg från SCA
Ortvikens pappersbruk till kombiterminalen och vidare till Tunadals
sågverk. En ny containerhamn
kommer även att byggas i direkt
anslutning till Tunadalshamnen.
Sammantaget kommer logistikparken
att påverka transportflöden såväl i
Sundsvall som i hela regionen.
Större infrastrukturobjekt i Sundsvallspusslet.
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E4

Led för farligt gods
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TECKENFÖRKLARING

303

Transportleder
för farligt gods

Område med förbud mot
transporter av farligt gods
(gäller genomfart)
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När nya E4-bron är klar skapas nya möjligheter att leda
bort farligt gods från centrala staden/ Björneborgsgatan.
Förslaget är då att farligt gods som ska västerut leds via
E4-bron – Birsta - Timmervägen – E14. För att den
rekommenderade vägen ska få genomslag på trafiken
behöver samtidigt förbudszoner för farligt gods (genomfartstrafik på väg) upprättas.
I kartbilden här intill illustreras förslag till åtgärder i
vägnätet. Utöver de vägar som syns i kartbilden bör ett
förbud mot transporter av farligt gods även övervägas på
väg 568, Tunavägen, som annars kan bli en ”smitväg”
nära en viktig vattentäkt. Beslut om förbud för transporter av farligt gods tas av länsstyrelsen efter särkild
begäran från kommunen.

Johannedalsvägen
Ny kombiterminal

E14
E4

Lan

dsvä
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llé
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Samtliga järnvägssträckor behöver trafikeras av farligt
gods även fortsättningsvis.

Resecentrum

E4

Förslag till förbudszoner för genomgående transporter av farligt gods
på väg.

Dessa förändringar i vägnätet för farligt gods föreslås. Timmervägen behöver få en höjd säkerhetsstandrad innan förändringarna
genomförs fullt ut.

Skiss på logistikparken.
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Prioriterade transportleder

De infrastrukturinvesteringar i större transportleder för gods och persontrafik som
kommunen bör arbeta för redovisas nedan. Objekten är inte inbördes prioriterade.

Malandstriangeln – Tunadalsspåret och Bergsåkerstriangeln

De stora industri- och logistikinvesteringar som för närvarande genomförs och planeras
i Sundsvall kan inte nyttjas effektivt utan investeringar i Bergsåkers- och Malandstriangeln samt upprustning av Tunadalsspåret. Dessa järnvägsinvesteringar får betydande
effekter såväl på systemnivå som på lokal nivå. För Sundsvallsregionen innebär det att:
•• ca 1,9 miljoner ton gods per år flyttas från väg till järnväg (2030)
•• gångtiden per enkelresa mellan Ådalsbanan och hamnen, förkortas med 30- 45
minuter. Sträckan är 6 km.
•• antalet lastbilsangöringar till Tunadal kan minskas med minst 10 000/år, dvs ca 40
lastbilar per dag.
•• ca 13 000 långtradare mindre per år trafikerar sträckan Töva - Sundsvall
•• mer än 185 miljoner tonkilometer transportarbete på väg årligen flyttas över till
järnväg
•• kapaciteten fördubblas på spåret norr om Sundsvall
•• tillkommande godsvolymer till och från Sundsvall Logistikpark kan ske via järnväg.

Ostkustbanan dubbelspår

Ostkustbanan mellan Sundsvall och Gävle är Sveriges mest trafikerade enkelspår och
har därmed stora samt växande kapacitetsproblem. Kapacitetsbristen på järnvägen
innebär att tåg inte får plats. Detta medför att person- och godstransporter som skulle
kunna ha gått på järnväg istället tvingas gå på väg. Detta motverkar regionförstoring,
minskar det kollektiva resandet och leder till stora kostnader för både samhället och
näringslivet, samt leder till ökade CO2- utsläpp. Därför är det angeläget att ett dubbelspår med god standard byggs snarast. Trafikverkets förstudie visar att järnvägen bör
byggas utmed befintlig sträckning mellan Sundsvall och Njurundabommen. Söder om
Njurundabommen finns två alternativa sträckningar som behöver studeras vidare innan
ett av alternativen kan väljas bort. Studier av framtida sträckningar och konsekvenser av
olika alternativ har påbörjats på översiktlig nivå inom ramen för ”Samordnad planering
Ostkustbanan” där bland annat kommunen och Trafikverket samverkar. Se vidare i
planeringsförutsättningarna - Ostkustbanan dubbelspår (som sammanställts inför
utställning av översiktsplanen). Det är av stor vikt för kommunens fortsatta utveckling i
Njurundaområdet att Trafikverket så snart som möjligt klargör vilken korridor som ska
vara fortsatt gällande. Kommunen föreslår att järnvägskorridoren utvidgas vid Stockvik
(söder om fabrikerna) för att ge utrymme för ett tunnelalternativ i denna besvärliga
passage.

Ådalsbanan

Ådalsbanan norr om Sundsvall har mycket låg standard med tvära kurvor och branta
stigningar. Sträckan mellan Sundsvall Härnösand är 67 km vilket ska jämföras med
bilvägen som är 52 km. En central fråga både för järnvägens funktion, Sundsvall och
hela regionen, är att den nya järnvägen får ett centralt stationsläge i Timrå. Trafikverket
håller på att utreda olika alternativ (2012-2013). En ny järnväg kan medföra viss
påverkan på utbyggnadsplaner inom Sundsvalls kommun. Det nu gällande riksintresset
för framtida järnväg har en orimligt bred korridor och Sundsvalls kommun föreslår
därför att riksintresset snarast revideras till en smalare korridor anpassad till resultatet
från pågående järnvägsutredning.

Ostkustbanan Gävle - Sundsvall.
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Nedsänkning av järnvägen genom
centrala Sundsvall

Väg E14

I samband med att nya E4 är klar kan E14 komma att få
en ny sträckning. Frågan utreds av Trafikverket. De
alternativ som övervägs är nuvarande sträckning Björneborgsgatan/Bergsgatan, Landsvägsallén/Parkgatan/
Bergsgatan, E4/Hulivägen samt E4/Timmervägen. Det
är önskvärt att Bergsgatan avlastas från tung trafik med
hänsyn till luftföroreningar och boendemiljö.

Den fördjupade översiktsplanen som tagits fram för
järnvägen genom centrum pekar på de fördelar som en
nedsänkt järnväg medför. Se vidare i Fördjupad översiktsplan för resecentrum och järnvägen genom Sundsvall.

Alnöbron

I den centrala delen av Sundsvall är korsningen Bergsgatan – Sidsjövägen besvärlig för både biltrafik och oskyddade trafikanter. En cirkulationsplats skulle kunna
medföra att en större del av trafiken i nord-sydlig riktning
kan välja Sidsjövägen – Kronolottsvägen – Universitetsallén i stället för Bergsgatan – Skolhusallén. Även i en
framtid med en ny västlig förbindelse och en nedsänkt
järnväg gör en cirkulationsplats i denna korsning nytta för
trafiken på Sidsjövägen söderut.

Alnöbron har en beräknad livslängd på c:a 80 år, vilket
innebär att c:a 30 år återstår från 2012. En ny Alnöbro
bör planeras så att den kan ersätta den befintliga bron
senast 2040. I kommunens översiktsplan för Alnön finns
ett reservat för en ny bro i anslutning till den befintliga.
Någon ny Alnöbro för att öka kapaciteten för biltrafiken
bedöms inte vara nödvändig. En möjlig åtgärd för att
förbättra framkomligheten för busstrafiken och därmed
generera en ökad andel kollektivt resande genom kortare
restider, kan vara att bygga busskörfält på båda sidor av
bron. Förhållandena för gående och cyklister otillfredsställande och det är mycket angeläget med åtgärder som
ökar framkomlighet och säkerhet för de oskyddade
trafikanterna.

E14 är i stort behov av förbättrad standard mellan
Sundsvall och Matfors. Både trafiksäkerhet och framkomlighet är begränsad idag. På delar av vägen motiverar
trafikmängden en 2+2-väg med mitträcke.

Väg 86

Västlig förbindelse

Väg 86 är ett viktigt stråk från inlandet, dels för arbetspendling till Sundsvall och dels för timmertransporter till
industrierna längs kusten från inlandet. Vägen har idag
brister när det gäller trafiksäkerhet och bärighet på
sträckan Bergsåker-Kävstabron varför åtgärder som
förbättrar säkerheten för både bilister och oskyddade
trafikanter är nödvändiga. Gång- och cykelväg är planerad
från Bergsåker till Silje. Kommunen önskar gång- och
cykelväg hela vägen från Bergsåker till Kovland.

En bättre koppling mellan Bergsgatan och Västra Vägen/
Universitetsallén väst på stan förbättrar möjligheten att
begränsa trafiken i centrala Sundsvall, främst på Skolhusallén och nuvarande E4. Denna begränsning behövs bl.a.
för att klara miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet med
avseende på partiklar och kvävedioxid.
I ett första skede kan en förbättring av Sidsjövägen
fungera som avlastning för Skolhusallén, se E14 ovan. På
längre sikt och för att det ska vara möjligt att sänka
järnvägen genom centrala staden och att bygga en ny
järnvägsstation, Universitetet, som ersättning för den
befintliga Västra Station, kan det bli nödvändigt med en
ny trafikled.

Mittbanan

Förutsättningarna för effektiva person- och godstransporter längs Mittbanan begränsas av den låga standarden
på banan, främst mellan Sundsvall och Stöde. Sundsvall,
Östersund och Trondheim samarbetar för att åstadkomma en positiv utveckling. I Vattjom finns eventuellt
möjlighet att anlägga en tåghållplats. Detta bör utredas
vidare för att ge svar på vilka förutsättningarna är för ett
stationsläge med avseende på funktion, järnvägens
kapacitet och anläggande.

Timmervägen

Säkerhetsstandarden längs Timmervägen måste höjas om
farligt gods, som inte har centrala Sundsvall som målpunkt, ska kunna ledas runt Sundsvall via E4-bron och
Timmervägen mot E14. Mötesseparering, separering av
gång. och cykeltrafik, säkra sidoområden samt cirkulationsplatser i större korsningar bör övervägas. Därutöver
kan det bli aktuellt med skyddsåtgärder för fastigheter
som ligger nära vägen.

Alnöbron.
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Kommunikationer

Cykel

Vid prioritering av åtgärder för att förbättra förhållandena för cyklister bör hänsyn tas till följande aspekter:

Gång

Alla resor börjar och slutar med att gå, även sådana resor
där andra färdmedel är det huvudsakliga färdsättet - man
går t.ex. till busshållplatsen eller till bilen. I planeringen av
exempelvis busslinjenät och den fysiska utformningen av
bostads- och verksamhetsområden är det viktigt att alltid
tänka på att det ska vara möjligt att gå på ett trafiksäkert
och smidigt sätt. Människor som promenerar är dessutom
en förutsättning för att skapa en levande stad med ett
myllrande folkliv. Därtill finns behov av särskilda gångstråk. Det är en fördel att förlägga gångstråk där folkliv
redan finns eller placera sådana stråk på platser där det
finns möjligheter för folkliv. Stråk som anses ha potential
för att utvecklas som gångstråk är bland annat följande:
••
••
••
••
••
••
••
••

•• Barns skolvägar
•• Stråk för arbetspendling
•• Målpunkter med social, kulturell och kommersiell
service
•• Kopplingar till viktiga noder för kollektivtrafiken
•• Sammanhangande stråk
•• Övriga förbindelser med dålig trafiksäkerhet
För närvarande pågår ett gemensamt arbete mellan
Sundsvalls kommun och Trafikverket med att ta fram en
cykelplan för investeringar i cykelvägar på såväl kommunens som Trafikverkets vägar. Dessutom arbetar länsstyrelsen med att ta fram en ny länstransportplan som
sträcker sig till 2025. I länstransportplanen finns endast
statliga investeringar.

Södra Kajen till Centrum
Norra kajen till Centrum koppling via Tivolibron
Esplanaden
Åstråket, södra sidan, från Sporthallsbron till Thulebron
Storgatan
Sidsjön - Selångersån, i parkstråket längs bäcken
Genom Fridhemsparken
Genom Bäckparken.

Vid investeringar i cykelvägnätet är pendlingsstråk mellan
stora arbets- och boendemålpunkter högt prioriterad.
Dessa stråk finns i stor utsträckning i centrala Sundsvall.
Dessutom prioriteras säkra skolvägar högt. Den övergripande infrastrukturen för cykelvägar har idag vissa brister
där bl.a. flera viktiga länkar saknas i cykelvägnätet. För att
skapa ett heltäckande nät bör därför ett antal nya cykelvägar byggas, se karta nedan.
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Framtida cykelnät. Nya cykelvägar i kartan visar principiella stråk där behovet av cykelvägar är som störst. Exakta lägen för cykelvägarna
utreds i senare planeringsskeden.
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En särskilt viktig fråga för centrala staden är tillgången till
cykelparkeringar. Idag saknas bra möjligheter att parkera
sin cykel. Ytor för både stora och små cykelparkeringar
bör därför säkerställas i Stenstaden.

I stora drag kommer de stråk som idag trafikeras av stomlinjerna ligga kvar eftersom större bostadsområden,
målpunkter och huvudvägnät ligger fast. Mindre justeringar för att kollektivtrafikförsörja nya bostadsområden
kommer dock att behövas, antingen med nya busslinjer
eller med ändrade linjesträckningar. Förutsatt en utbyggnad av bostadsområden längs befintliga kollektivtrafikstråk behövs dock inga större förändringar av linjenätet.

I inlandet är behoven och möjligheterna att cykla störst i
de mindre orterna där skolor och olika typer av service är
lokaliserad. Fokus ligger på dessa platser i att förbättra
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. De större
vägarna genom dessa samhällen trafikeras inte sällan av
tung trafik och hastighetsgränserna överskrids ofta.
Därför finns behov av gång- och cykelvägar i kombination med andra åtgärder som förbättrar trafiksituationen
för oskyddade trafikanter.

Ett nytt resecentrum medför att busslinjesträckningar i
centrala staden behöver justeras. Syftet är att möjliggöra
smidiga byten mellan tåg, fjärrbussar och stadsbussar.
Alla förortsbussar (Timrå, Njurunda, Matfors, Indal/
Liden) kommer att angöra resecentrum. Det kommer
även att vara möjligt att åka med vissa stadsbusslinjer till
resecentrum. Alla stadslinjer kommer inte att kunna
passera resecentrum eftersom det medför för stora
omvägar och försämringar för alla övriga resenärer i
stadstrafiken. Med några justeringar i busslinjenätet är det
dock möjligt ge linjen mellan Skönsmon och sjukhuset en
ny sträckning genom staden och därigenom nå en god
koppling till resecentrum. Den skulle då passera Navet
och resecentrum via Sjögatan och inre hamnen. En sådan
förändring förutsätter ombyggnad av korsningen E4Sjögatan samt att hållplatser kan anläggas i anslutning till
resecentrum. Ytterligare en möjlighet att förbättra
kopplingen mellan stadsbussar och tåg vore att förlänga
vissa pluslinjer så att även de angör resecentrum.

Kustlandet har på vissa platser stora trafiksäkerhetsproblem för oskyddade trafikanter under sommaren då
många går och cyklar längs för att ta sig till rekreation.
Vägarna är ofta smala och inte anpassad för den stora
tillströmning av människor som beger sig ut till dessa
områden (främst Alnö och Njurundakusten).

Kollektivtrafik

Vid planering av busslinjenät är det avgörande med en
gen och snabb linjeföring för att kollektivtrafiken ska vara
ett realistiskt alternativ till bilen. Samtidigt måste en
avvägning göras mellan ambitionen om korta restider
kontra behoven av tillgänlighet i form av yttäckande
linjenät.
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Möjligt framtida busslinjenät, anpassat för planerade nya stadsdelar.
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För att förbättra framkomligheten och korta ned restiderna med buss kan investeringar i bussgator och
busskörfält bli aktuella. Exempel på sådana åtgärder är:

•• Alnö centrum
•• Kvissleby
•• Njurundabommen

•• Norra vägen – Rovfågelvägen
•• Södra infarten mot staden längs befintlig E4
•• Nacksta
Linjenätet som rör ”tätorten” kan behöva anpassas under
kommande år med hänsyn till planerade utbyggnadsområden, exempelvis på följande sätt:

Pendeltågstationer Njurundabommen - Kvissleby
I Njurundabommen finns goda förutsättningar att
åstadkomma en pendeltågstation. Befolkningsunderlaget
inom 1 km från tågstationen uppgår till 1 700 personer.
Inom 2 km nås ca 3 000 personer. Vid avståndet 2-3 km
nås även de södra delarna av Nolby och Kvissleby.

•• Nytt skaft för linje 5 till nytt bostadsområde Sidsjö/
Sallyhill. Denna förändring förutsätter ett stort utbyggnadsområde för boende i området Sidsjö/Sallyhill/
Nacksta (se sid 66 för områdesbeskrivning)
•• Linje 2 Nacksta - Västra länken och station Mittuniversitetet. En förändrad linjesträckning förutsätter nytt
skaft på linje 5 som kollektivtrafikförsörjer Sallyhill och
nytt bostadsområde enligt beskrivning ovan. Förändringen förbättrar möjligheterna att åka kollektivtrafik
mellan Nacksta och Mittuniversitetet.
•• Linje 5 via Norra Kajen. Vid en exploatering av Norra
Kajen måste området kollektivtrafikförsörjas. Detta
kan göras genom att låta linje 5 gå via Norra Kajen
istället för Skönsbergsvägen.
För inlandet och kustlandet är kollektivtrafiken koncentrerad till ett fåtal stråk, exempelvis E14, väg 86, Juniskärsvägen och huvudvägarna runt Alnö. För att förbättra
förutsättningarna för en god kollektivtrafik i de mer perifera delarna av kommunen föreslås nybyggnation för
boende och verksamheter i huvudsak ske längs kollektivtrafikstråken. Genom att fler människor bor i dessa områden skapas förutsättningar för att kunna upprätthålla/
förbättra turutbudet med kollektivtrafik. I övriga landsbygdsområden bör alternativa former av samfärdsel uppmuntras, t.ex. byabussar och organiserad samåkning.

Pendlingen till Sundsvall från Njurundabommen är
omfattande. Av den förvärvsarbetande befolkningen i
Njurundabommen på ca 1500 personer arbetar 800 i
centrala Sundsvall med omnejd. Utöver denna arbetspendling sker även en omfattande skolpendling. För resor
söderut mot exempelvis Hudiksvall och Gävle är dessutom Njurundabommen ett bra läge även för boende i
Kvissleby och Nolby. Restiden med kollektivtrafik i bägge
riktningar skulle förbättras markant med tågtrafik.
Exempelvis skulle restiden mellan Njurundabommen och
Hudiksvall minska från dagens 1 timme och 17 minuter
till 53 minuter.
En framtida tågstation i Njurundabommen kan komma
att påverka utbudet av busstrafik. Det är dock viktigt att
trafikslagen tillåts komplettera varandra.

Bytespunkter

I områden med lägre befolkningstäthet är det inte möjligt
att upprätthålla samma nivå på kollektivtrafiken gällande
yttäckning och turtäthet som i staden. Kopplingen till
platser längs de utpekade utvecklingsstråken där det går
att åka kollektivt är därför viktiga för att människor på
landsbygden ska kunna resa hållbart. I detta sammanhang
utgör pendlarparkeringar för både bil och cykel en särskilt
viktig aspekt för att nå målet om ett hållbart resande för
boende på landsbygden. För att förbättra hela resan föreslås pendlarparkeringar på följande platser:

Järnvägskorridor Njurundabommen.

•• Stöde (Trafikverket planerar att utveckla området vid
järnvägsstationen med pendlarparkering, cykelparkering och bättre koppling för gång och cykel. Byggstart
hösten 2013)
•• Matfors
•• Kovland

Framtida stationsläge i Njurundabommen?
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Ur ett funktionsmässigt perspektiv har Kvissleby något
bättre förutsättningar för en tågstation med ett större
utbud av både kommersiell service och samhällsservice
än Njurundabommen. Däremot är både terräng- och
planförhållandena i Kvissleby komplicerade vilket
sannolikt gör att en tågstation i Kvissleby blir mycket
kostsam. En pendeltågstation förutsätter mer eller mindre
en mötesstation alternativt dubbelspår. Mellan Njurundabommen och Nolby planerar Trafikverket att 2015 påbörja arbetet med anlägga en kort etapp av dubbelspåret. I
dagsläget finns finns dock inte dubbelspåret längs hela
sträckan Gävle – Sundsvall med i Trafikverkets nationella
investeringsplan. Det innebär att möjligheterna för ett
eventuellt stationsläge i Kvissleby ligger längre fram i
tiden än i Njurundabommen.

regionaltåg. Men med ett trafikupplägg motsvarande
pendeltåg (kortare sträcka med fler stopp) är det rimligt
med en tågstation på bägge dessa platser.

Biltrafik

Längs ett antal vägar behöver biltrafiken hög framkomlighet. I huvudsak gäller detta framkomlighetsanspråk de
större transportlederna längs riksvägarna, dit hör även de
utpekade utvecklingsstråken längs E14 och väg 86. För
möjligheten att bo och verka på landsbygden är det en
central fråga att kvaliteten på drift och underhåll av
vägarna håller en hög standard. Även i tätorten kan en
differentiering mellan vägarnas funktion göras mellan
huvudnät, lokalnät och övrigt finmaskigt nät. Framkomlighetsanspråket på huvudvägnätet i centrala Sundsvall
anges enligt kartan nedan. Det är viktigt att gatans
utformning motsvarar den skyltade hastigheten och att
framtagna riktlinjer för biltrafik i övrigt gäller.

En tågstation i någon av dessa orter skulle medföra att
järnvägen genom samhällena inte bara utgör en barriär
och ett bullerelement utan även skapar nytta för boende
och verksamheter i hela Njurunda. En tågstation skulle
också medföra att närområdet (1-2 km från tågstationen),
blir mycket attraktivt för både boende och verksamheter.
Med ett nytt dubbelspår längs Ostkustbanan kommer
förutsättningarna för att möjliggöra ett stationsläge även i
Kvissleby att förbättras. Avståndet mellan Njurundabommen och Kvissleby är för kort för ett trafikupplägg med
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att riksintresseområdet är orimligt stort och föreslår att
detta anpassas till den korridor som nu är aktuell i
järnvägsutredningen för Ådalsbanan.

Riksintressen
Geografiska områden som är av nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen kan pekas ut
som riksintressen. Områdena kan vara viktiga av
olika skäl tex genom att de har naturvärden eller
kulturvärden som är så ovanliga att de är viktiga
för hela landet. Det kan också vara så att områdena är viktiga för att de ska användas till vägar, järnvägar eller vindkraft. Områdena kan också vara
viktiga för näringar som rennäringen eller fisket.

Kärnområdet för natur och stadsnära rekreation och
friluftsliv på Södra berget har utökats och sträcker sig nu
ner mot Ljungans riksintresseområde för friluftsliv.
Sundsvalls kommun föreslår att hela detta område i
framtiden bör utgöra riksintresse för friluftsliv. Dialog om
gränsdragningar och innehåll förs med Länsstyrelsen.

Kommunens syn på riksintresseområden
med förändrat värde

Hur bestäms vilka områden det gäller?

Bestämmelserna om riksintresse finns i miljöbalken.
Statliga myndigheter med ansvar för olika sektorer har
fått i uppgift att ange områden för sina respektive
sektorer som myndigheterna anser är av riksintresse.
Anspråken från olika myndigheter ska sedan behandlas i
kommunernas översiktsplanering och i det arbetet är det
länsstyrelsen som företräder de statliga intressena i dialog
med kommunen.

Det kan finnas vissa riksintressen inom kommunens
gränser som på grund av förändringar med tiden har
förlorat delar av det värde som en gång motiverade
beslutet om riktintressestatus. Sundsvalls kommun
redovisar i detta planförslag även dessa riksintresseområden med sina värden eftersom ett omfattande utredningsarbete skulle behöva föregå ett ställningstagande om att
riksintresset bör utgå. Om det under planperioden
föreslås förändrad markanvändning inom ett riksintresseområde som förlorat sitt ursprungsvärde förutsätter
kommunen att förändringen inte bedöms medföra
påtaglig skada i enlighet med lagstiftningens definition.

Vad innebär det att ett område pekats
ut som riksintresse?

Ur plansynpunkt är det bara när markanvändningen ska
ändras som det kan få någon betydelse att ett område är
av riksintresse. Pågående markanvändning påverkas alltså
inte. Om den ändrade markanvändningen skulle innebära
”påtaglig skada” i lagens mening på ett riksintresse så är
huvudregeln att ändringen inte bör genomföras.

Riksintresset Sundsvall hamn bör avgränsas och preciseras tydligare. Hänsyn måste tas till planerad utbyggnad i
Tunadal-Korsta-Ortviken.
Riksintresset Centrala Sundsvall (Stenstaden och Stenhammaren, kulturmiljö) behöver uppdateras. Ett samarbete mellan kommunen och länsstyrelsen har tidigare
inletts gällande detta. Arbetet har avbrutits men kommunen ser gärna att det återupptas.

Planförslaget i förhållande till
riksintressen i Sundsvalls kommun

I ÖP2021 redovisas riksintressena i planeringskartan på
webben samt i en bilaga till MKB i tabellform där
också eventuella konflikter mellan riksintressen och
kommunala intressen noteras. I vissa fall föreslås
ändrad markanvändning inom ett område av riksintresse
men där den ändrade markanvändningen inte bedöms
påverka riksintresset negativt. I vissa fall föreslås förändringar som påverkar riksintresset positivt. Även detta
finns noterat i tabellen.

Under 2013 har kommunen och MittSverige Vatten
lämnat underlag till Länsstyrelsens arbete med att försöka
få vattentäkterna i Matfors, Grönsta, Nolby och Wifsta
att bli klassade som riksintresse. Kommunen ser positivt
på Länsstyrelsens översyn av vattentäkter klassade som
riksintressen.

Det är i första hand riksintresset för naturmiljö, Selångersån samt riksintresset för natur och kulturmiljö, Ljungan
som kan påverkas av översiktsplanens utvecklingsförslag.
Översiktsplanen föreslår därför sådana hänsyn eller
åtgärder som ska säkerställa att riksintressena inte tar
påtaglig skada. Inga Natura 2000-områden berörs av
förändrad markanvändning.
Planförslaget bidrar som helhet positivt till riksintressen
för kommunikationer i kommunen. Dock har riksintresset för framtida järnväg, Ådalsbanan, utökats efter att
översiktsplanen gick ut på samråd. Kommunen bedömer
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Mellankommunala frågor
Staden Sundsvall är ett regionalt centrum. Likaväl som
staden är beroende av sitt omland i kommunen är
kommunen beroende av utvecklingen i omgivande
kommuner. Sundsvalls roll som regionalt centrum och
kommunens utveckling i förhållande till omgivningen
beskrivs i planeringsförutsättningarna (bilaga till planförslaget), delen ”Sundsvall och omvärlden”.

Konkret innebär detta att vi vill lyfta fram vikten av
följande:

Utveckla pendelstationer

Pendelstationer i tätortsnära lägen bör utvecklas utmed
alla järnvägsstråken, Ådalsbanan, Mittbanan och Ostkustbanan. Där nysträckningar utreds bör placering av
stationslägen väga tungt i alternativstudierna. Särskilt
viktigt är detta i Timrå och Hudiksvall där alternativa
järnvägskorridorer som omöjliggör centralt lokaliserade
stationslägen på respektive ort utreds. Då benägenheten
att pendla med tåg minskar påtagligt med avståndet från
tågstationen är det viktigt för hela regionen att nya
tågstationer lokaliseras centralt i förhållande till större
befolkningskoncentrationer och verksamheter.

Sundsvall har sedan många år ett väl utvecklat samarbete
med omgivande kommuner. Samarbetet omfattar bland
annat frågor som företagsamhet, näringslivsutveckling,
kommunikationer, kommunalteknisk försörjning, räddningstjänst, ramavtalsupphandlingar, utbildning och
omsorg. Sundsvall, Timrå, Härnösand och Ånge utgör en
gemensam funktionell arbetsmarknadsregion. Sundsvall
och Timrå har bland annat ett gemensamt bolag för
vatten och avlopp, räddningstjänst, intagning till gymnasieskolorna m.m.

Förbättra järnvägsnätet

Förkortade transporttider och ökad kapacitet på samtliga
järnvägar som ansluter till Sundsvall behövs. Dubbelspår
på Ostkustbanan har högsta prioritet av de projekt som
sträcker sig utanför vår kommun. Denna järnväg är
betydelsefull både för Norrlands utveckling och som
godstransportlänk i det järnvägsnät som prioriterats i
Europa.

Inom Sundsvallsregionen, där Sundsvall, Timrå, Härnösand, Nordanstig, Hudiksvall och Ånge ingår, sker ett
frivilligt samarbete för att stärka regionens konkurrenskraft och utveckling. Frågor såsom näringslivsutveckling,
fysisk planering, turism och kommunikationer hanteras.
Dialog förs alltid med berörda kommuner i samband med
upprättande av nya planer. Exempel på frågor som varit
aktuella under senare tid är vindkraftsplanering och
järnvägsplanering.

Bevara flygtrafikeringen

Sundsvall-Timrå Airport bör vara i fortsatt drift med
minst likvärdig omfattning som idag. Flyget är av mycket
stor betydelse för regionens kontakter med omvärlden,
både när det gäller nationell och internationell pendling/
affärsutbyte såväl som godstransporter som postflyg.
Även den internationella turisttrafiken är under utveckling.

Frågor som i arbetet med översiktsplan Sundsvall 2021
bedömts vara av stor vikt och som avser fysisk planering
även i andra kommuner är:
•• Förbättrade förutsättningar för effektiv pendling
med hållbara transportmedel.
•• Förbättrade förutsättningar för effektiva och
hållbara godstransporter.
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CENTRALA STADEN

Utdrag ur stadsvisionen...
Sundsvall är en upplevelserik och mänsklig stad att leva i. En stad som uppmuntrar tolerans mot olikheter och som
ger förutsättningar för möten mellan människor.
Den vackra stenstaden är Sveriges bäst bevarade 1890-talsstad som lockar boende och besökare från hela världen.
Sundsvall är en tät grön stad med god tillgänglighet och trygghet där alla människor känner sig välkomna.
En stad med god trafikstruktur som gynnar gång, cykel och kollektivtrafik, för ökad hälsa och säkerhet, men som inte
bortser från vårt behov av biltrafik.
En stad som vänder ansiktet mot vattnet, mot Selångersån och Sundsvallsfjärden.
En stad som gynnar hela regionens framtid.
I centrala staden handlar utvecklingen
mycket om att förtäta och vidareutveckla
redan bebyggda områden, men också att förbättra grönstråk och vattenkontakt.
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Centrala staden
Stadslivsstråken
•• Storgatans västra del, från Olof Palmes torg till
universitet, utformas så att campus och Stenstaden
knyts närmare varandra.
•• Storgatans östra del, från Vängåvan till Inre Hamnen,
utformas så att stadslivsstråket kan sträcka sig hela
vägen till havet.
•• Universitetsallén utvecklas till ett stråk för stadsliv med
bostäder, näringsverksamhet, kultur-, fritids- och
utbildningsanknutna verksamheter. Dominansen av de
stora anläggningarnas parkeringsytor tonas ner.
•• Esplanadens stadslivsstråk vidareutvecklas så att det
sträcker sig över järnvägen.
•• Stadens gator, torg och parker ska ge plats för konst,
lek, uppträdanden och samvaro.
•• Nya arenor för idrott och kultur bör övervägas för att
stärka upp stadslivsstråken, bidra till Sundsvall som
evenemangsstad och som en kvalitet för kommunens
invånare.

Generella riktlinjer
för centrala staden
Nedanstående riktlinjer gäller som ett komplement till de kommunövergripande riktlinjerna.
Bakgrunden till riktlinjerna, bland annat Stadsvision Sundsvalls tio uppdrag, finns beskrivna i planeringsförutsättningarnas delrapporter.

Kommunikationerna
•• Centrala stadens funktion som kommunikationsnav
ska stärkas.
•• Stadsinfarterna både norr- och söderifrån utformas
med mer plats åt fotgängare och cyklister, med tillräcklig kapacitet för fordonstrafik men med minskad
barriäreffekt mot vattnet.
•• Gång- och cykelkopplingar mellan kollektivtrafikens
bytespunkter, t ex järnvägsstationen och busshållplatser, utformas med hög kvalitet och med tydlig information till resenärer.
•• Parkeringar som ägs av Sundsvalls kommun inom
Stenstaden skall tidsbegränsas och prioriteras för
angöring, nyttotrafik och korta besök.
•• Kombiterminalen i centrala Sundsvall bör avvecklas så
snart logistikparken i Korsta-Ortviken tagits i drift.
•• Tung lastbilstrafik bör aktivt ledas runt stadskärnan så
snart nya E4-bron färdigställts.

Staden
•• Stenstadens bevarade arkitektur är ett kärnvärde för
den centrala delen av staden och ska utgöra en grund
för dess bevarande och utveckling.
•• Staden ska vara tillgänglig för alla. De outnyttjade
innergårdarna kan öppnas för nya funktioner och
möjligheter.
•• Andelen bostäder i centrala staden ska öka. Vid
nytillkommande bebyggelse skall alltid möjlighet till
bostäder prövas som en del i fastigheten.
•• I bottenvåningsplan bör handel och icke störande
verksamheter utvecklas i högre grad. Detta bidrar till
förtätning, stadsliv och fler arbetstillfällen.
•• De stora öppna parkeringsytorna i Stenstaden och på
Norrmalm bör på sikt ersättas av bostäder, verksamheter eller annat som tillför staden liv.
•• En fortsatt satsning på belysning ska göras, både
allmänbelysning samt fasad- och effektbelysning som
lyfter fram Stenstadens detaljer och ökar tryggheten.
•• Utformningen av det gemensamma gaturummet ska
ägnas särskild uppmärksamhet och i huvudsak följa
”Stadsmiljöprogram för Sundsvalls stenstad” (2002)
med bilagor.
•• Markbeläggningen ska ge Stenstadens golv ett sammanhållet intryck och utformas för god framkomlighet.
•• På södra sidan om Selångersån bör ny bebyggelse
tillkomma som för staden närmare vattnet. Bebyggelsen kan bidra till rörelsestråket längs åns södra kajsida
och förstärka Sjögatans stadsrum.

Grönstrukturen
•• Befintliga gröna stråk ska utvecklas och länkas ihop till
ett nät av grönska över staden. Parkstråket längs
Selångersån och en promenadväg längs Sidsjöbäcken
är särskilt viktiga delar av det gröna nätet.
•• Stadsbergens natur ska knytas till nätet genom tydliga
förbindelser.
•• Vi ska lägga stor vikt vid innehåll och utformning av
stadens parker, även av de små ytorna.
Vattenkontakten
•• Från Selångersåns mynning och upp till universitetet
ska möjligheterna för rekreation och stadsliv stärkas.
•• Möjligheten att längs Selångersån ta sig hela vägen upp
till Selångersfjärden ska lyftas fram och successivt
förbättras.
•• Kopplingar och utblickar mot havet ska beaktas i
kommande planering för att stärka Sundsvalls identitet
som staden vid vattnet. Tillgängligheten till havet ska
öka.
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Tillsammans förverkligar vi Stadsvision Sundsvall
Stadsvision Sundsvall är en strategi för hur staden ska byggas och utvecklas. Den ger stadsplaneringen en röd
tråd och fungerar som en länk mellan översiktsplanens tankar och detaljplaneringen i centrala Sundsvall.
Stadsvisionen är en plattform för dialog kring utveckling i staden. Här följer en förkortad version av stadsvisionens tio uppdrag. Det finns mer att läsa i planeringsförutsättningarnas delrapport ”Staden” eller i broschyren ”Stadsvision Sundsvall”.

Vi bygger en starkare
stadskärna
Stadskärnan förtätas och utvidgas för
att ge plats åt boende, näringsverksamhet och rekreation. Vi låter
stadslivet möta vattnet när staden
byggs närmare ån och fjärden. Vår
stadskärna ska utvecklas ytterligare i
rollen som levande regionmotor för
möten och upplevelser i Norrlands
största arbetsmarknad.
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utveckling. När våra stadsstråk stärks
kan de målpunkter som finns där
bidra ännu tydligare till livet i staden.
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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.
Kommunikation på människans
villkor
Vi ska verka för att fler kan gå, cykla
eller använda kollektivtrafik och för
att minska mängden transporter. Vi
gör en stadsgata av gamla E4 genom
staden och placerar järnvägen under
marknivå. Ett resecentrum centralt
och vid universitetet underlättar
resandet både inom och utom
regionen.
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Viktiga områden att utveckla.
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Utvecklingsområden
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Resecentrum och nedsänkt
järnväg genom Sundsvall (FÖP)
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Resecentrum kommer att underlätta för resenären. Enklare byten mellan tåg, bussar, cykel, bil, och
att gå till fots gör resan smidigare. Bättre vägar för
gång och cykel mellan centrum och järnvägsstationen ger en tydligare stad. Sundsvalls uppgift som
motor i regionen underlättas när tillgängligheten
och kvaliteten i det hållbara resandet ökar.

Busstation

Järnvägsstation

Sallyhill

Södermalm

Fagerdal

En nedsänkning av järnvägen, som kan ske på längre
sikt, ger möjlighet att förtäta, integrera och komplettera de delar av staden som idag är störda av
järnvägen och dess barriäreffekter. Centrala Sundsvall ska fortsätta att utvecklas som en tät och attraktiv innerstad med bostäder, handel, kontor och
service i direkt anslutning till stenstaden. Att sänka
ned järnvägen öppnar för dessa möjligheter i hela
planområdet.
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Markanvändning resecentrum och järnväg genom Sundsvall.
Den fördjupade översiktsplanen har vunnit laga kraft.
Markanvändning i denna kommunövergripande plan
inklusive webbkartan är illustrationer i överensstämmelse
med gällande FÖP. Utförliga riktlinjer finns i planen.

Tänk på att!
•• Riktlinjer enligt FÖP Resecentrum och järnvägen genom Sundsvall gäller här. Planhandling finns på www.
sundsvall.se.
•• Åtgärder för att förbättra befintliga gång- och cykelstråk mellan järnvägsstationen och centrum bör
påbörjas snarast.
•• Beakta möjligheten att anpassa busslinjenätet i den
löpande kollektivtrafikplaneringen.

Bild överst: Placering av funktioner kring nya resecentrum. Bild underst: Planens budskap är förtätning och minskade barriärer.

Konsekvenser

En konsekvensbeskrivning för detta område ingår i FÖP-handlingarna.
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Stadskärnan

Utformningen av markbeläggningen ska ge stenstadens
golv ett sammanhållet intryck och utformas med tanke på
god tillgänglighet. Att förtäta i Stenstaden innebär att
bebygga de lucktomter som finns och att inordna sig i
den befintliga kvartersstrukturen och under de karaktärsdrag som är typiska för Stenstaden. Nya byggnader ska
utformas med hög kvalitet.

Sundsvalls stenstad ska fortsätta att utvecklas som
en tät och attraktiv innerstad med en blandning av
bostäder, handel, service, näringsliv och kulturutbud. Nätet av stråk och stadsrum binder ihop
staden och skapar struktur. Befintliga byggnader
ska leva och vårdas, de är viktiga för karaktären
och kopplingen till stadens historia.
Staden blir tätare i takt med att lucktomter
bebyggs. Stadskärnan ska vara en attraktiv och
levande plats där många vill arbeta, bo, studera och
tillbringa sin lediga tid.

Samtliga busslinjer strålar samman här vilket ger god
tillgänglighet till kollektivtrafik. I stadskärnan är avstånden korta och möjligheterna att ta sig fram till fots är
goda, nätet för gång- och cykel förbättras successivt. Att
förtäta stadskärnan är ett sätt att minska transporter.

Sundsvall har en vacker och attraktiv stadskärna som med
sin homogena 1890-talskaraktär är unik i Sverige. Området utgörs av kvartersmark med ett antal lucktomter i
stadsbebyggelsen. Dessa används till stor del för parkering. Lucktomterna är i huvudsak detaljplanelagda för
handel, kontor och bostäder. Det är i första hand kring
Selångersån som det finns utrymme för omvandling.

Det finns god tillgång till kommersiell och social service i
stadskärnan. Det är nära (inom 400 meter) till mindre
kvartersparker och stadsdelsparker , t ex Hedbergska
parken, Vängåvan och Hamnträdgården. Större rekreations- och grönområden såsom Norra stadsberget och
Selångersåns stråk finns inom 500 – 1000 meter.
Ny bebyggelse kan anslutas till befintligt VA-nät samt
fjärrvärmenät. I stadskärnan finns dock begränsad
möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten. Stadskärnan ligger i ett utsatt läge för höga dagvattenflöden.

Sundsvalls stenstad ingår, tillsammans med området
Stenhammaren på Södermalm, i riksintresse för kulturmiljövården (Sundsvall Y8). Många av byggnaderna är
kulturminnesmärkta. Kulturvärdena är en tillgång för
utvecklingen och stenstadens kvaliteter ska tas tillvara och
utvecklas. En fortsatt satsning på belysning ska göras,
både allmänbelysning samt fasad- och effektbelysning
som lyfter fram stenstadens detaljer och ökar tryggheten.

Vissa lägen vid de mest trafikerade gatorna kan vara
utsatta för trafikbuller över riktvärdena. Miljökvalitetsnormer för luftföroreningar har överskridits vid
Köpmangatan och Bergsgatan.
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Delområden i stadskärnan där särskilda riktlinjer gäller.
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Centrala staden
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Fasader längs Storgatan.

Markanvändning stadskärnan.

Ny bebyggelse inom Stenstan
(Gäller delområde 1)
•• Husen placeras i täta kvarter i tomtlinjen med entréer
mot gatan, växtlighet begränsas mot gatan.
•• Ny bebyggelse ska hålla hög arkitektonisk kvalitet.
•• Husen byggs som flerfamiljstyp med butiker eller
annan publik verksamhet i bottenvåningen, samt av
flexibel typ i övrigt (kontor eller bostäder) och i tre
– fyra våningars höjd med inredd vind. Taken företrädelsevis som brutna resp. valmade sadeltak.
•• Stenstadens klassiska fasadmaterial sten, tegel och puts
används. Även glas och betong och stål får förekomma,
trä i fasad ska ej användas. Färgsättningen kan, likt den
karaktäristiska bebyggelsen, bygga på kontrastverkan
där både sten- och lertegel ger effekter, putsfärgerna
kan varieras. Taktäckning företrädelsevis i falsad plåt.
•• Ev nya uthus och gårdsbyggnader placeras i tomtgräns
och hanteras enligt traditionen på ett varierande sätt,
både sten, puts och trä får förekomma. Skalan i förhållande till huvudbyggnaden är den viktiga aspekten.

Kvartersbebyggelsen
(Gäller delområde 1-5)
•• Stenhusbebyggelse utgående från 1888-års byggnadsordning (alla byggnader uppförda under 1890-talet,
men även alla uppförda under 1900-talets första
decennium vilka huvudsakligen tillhör samma tradition) tryggas för framtida utvecklingsperspektiv.
•• Relationen mellan gatumark och kvartersmark bibehålls.
•• Gaturummens proportioner bevaras (dvs förhållandet
mellan hushöjder och gatans bredd).
•• För att stärka stadskärnans attraktionskraft kan det
finnas behov av att öka mängden bostäder och verksamheter i befintliga byggnader och kvarter. Förändringar inom byggnadernas volymer och kvarterens
gårdsrum kan medge en större täthet. 1800-talets rika
takarkitektur kan utgöra inspiration till att utveckla
vindar och kvarterens taklandskap med nya ytor och
funktioner.

Tänk på att!

Rutnätsplanen
(Gäller delområde 1-2)
•• Planens grundläggande strukturer med rutnät av gator
och rektangulära kvartersindelningar, tydliga avgränsningar av gatumark, torg, parkmark och tomtmark
säkerställs. Alla avvikelser som leder till otydlighet ska
prövas separat mot riksintressevärdet.

•• Förstärk gång- och cykelsambanden mellan Stora
Torget och järnvägsstationen (nytt resecentrum)
•• Stenstadens karaktär och värden ska vårdas och utvecklas.
•• Förändringar får inte ge försämring av luftkvaliteten.
•• Det finns många dokumenterade markföroreningar
inom stadskärnan.

Konsekvenser

Centralt attraktivt läge med de bästa kommunikationerna och närhet till målpunkter. Endast små investeringar krävs i infrastruktur och planläggning. Utvecklingen är till nytta för hela kommunen, inte bara de som bor i stadskärnan. Förhöjda nivåer
av luftföroreningar och buller kring högtrafikerade gator kan öka vid förtätning. Trafiken alstras dock främst av ”besökare
utifrån”. Bra kulturliv men ej så barnvänligt.
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Norra Kajen (FÖP)
På Norra Kajen finns möjlighet att omvandla ett
centralt beläget industriområde till en modern
och attraktiv stadsdel, granne med havet och med
promenadavstånd till centrum. Stadsdelen utvidgar och stärker stadskärnan och bidrar till att flytta
stadslivet närmare vattnet.

Tivoliparken

Heffners
Industriområde

Norra Kajen

Utbyggnadsområdet omfattar Norra Kajens industriområde samt Heffners industriområde. Idag domineras
området av stora lager- och industribyggnader, några
enstaka kontorsfastigheter samt av E4:ans norra infart till
staden. Området ligger på gångavstånd från stenstaden, i
söderläge och med närhet till vattnet.

Busstation

Visionen för stadsdelen är ett havsnära stadsboende med
ekologisk profil. Stadsdelen kommer att karaktäriseras av
raka gator och regelbundna kvarter som en fortsättning
av stenstadens rutnätsplan. En trädplanterad huvudgata
ska löpa genom stadsdelen, tillsammans med effektiva
gång- och cykelstråk. Längs vattnet planeras ett promenadstråk som kopplar västerut mot Selångersåns promenad, österut mot Skönsbergs centrum samt söderut längs
med Inre Hamnen och Södra Kajen. Det planeras för
verksamheter och service, främst i bottenvåningarna
längs huvudgatan.

Markanvändning Norra Kajen.
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Behovet av transporter ska hållas nere genom bra
förutsättningar att gå och cykla, en kollektivtrafiklinje
genom området samt ett planerat vakuumsystem för
hushållsavfall. Att bygga tätt och nära centrum är också
ett sätt att minimera transportsträckorna.
En ny stadspark i den västra delen ingår i en grön länk
från Norra Berget, via Tivoliparken ned till Selångersån. I
den östra änden av stadsdelen anläggs en stadspark i
anslutning till det nya brofästet. En mindre park inne i
stadsdelen bildar ett grönt stråk från Haga ned till vattnet.
Den fördjupade översiktsplanen för Norra Kajen är
fortsatt gällande och markanvändning i denna kommunövergripande plan inklusive webbkartan är därför illustrationer i överensstämmelse med gällande FÖP. För vissa
delar har även ny detaljplan hunnit tas fram.

Tänk på att!
•• Riktlinjer enligt FÖP Norra Kajen gäller här.
Planhandling finns på www.sundsvall.se.

Visionsbild Norra Kajen.

Markanvändningkarta från den fördjupade översiktsplanen för Norra Kajen.

Konsekvenser

En konsekvensbeskrivning för detta område ingår i FÖP-handlingarna.
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Centrala staden

Södra Kajen och inre hamnen

Norra Kajen

På Södra Kajen finns en unik möjlighet att bygga
mer innerstad i centrala Sundsvall. Det innebär att
omvandla ett centralt beläget industriområde och
bygga vidare på Sundsvalls Stenstad. Närheten till
centrum och Stenstaden, vattenkontakten och
båtlivet samt nytt resecentrum inom gångavstånd
är värdefulla kvalitéer.

Tidigare hamn- och industriområde som idag består av
parkeringsytor och industrispår med frilastkaj, ungdomsfält med fotbollsplaner och ett blandat utbud av verksamheter i form av handel, service, nöjen och kultur mm.
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Området är tidigare detaljplanelagt för industri- och
hamnverksamhet. I Inre hamnen är området detaljplanelagt för centrumverksamheter med bostäder, handel,
kontor samt park (Hamnträdgården). Planläggning av
Södra kajen enligt de nya utvecklingsidéerna har påbörjats.
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Markanvändning Södra Kajen och inre hamnen.
Nära till service och handel i centrum, närmaste skolor
finns på Södermalm och i centrum. Vatten/avloppsnät
finns delvis utbyggt inom området. Fjärrvärmenät finns
utbyggt i områdets nordvästra del. Delvis långt till
kollektivtrafik (stadsbuss) i dagsläget men en utbyggnad
innebär bättre underlag för kollektivtrafik.

Området har goda förutsättningar att komplettera
stadsbebyggelsen och förtäta staden. Ny bebyggelse bör
bygga vidare på den innerstadskaraktär som finns i
centrala Sundsvall. Utbyggnad ska ske genom att bygga
vidare på den kvartersstruktur Stenstaden består av men
även genom att ta tillvara vattenkontakten, båtlivet och
närheten till resecentrum. Ny stadsdelspark bör förläggas
i förlängningen av Fridhemsparken/Grevebäckparken,
mot havet. Öster om ny stadsdelspark kan våningsantalet
minskas och småskalig bebyggelse i form av stadsradhus/
villor kan vara passande. Stadsdelskopplingar till planerat
Resecentrum, Skönsmon, Östermalm, Södermalm och
Norra Kajen samt koppling till grönstråket längs Selångersån är viktiga förutsättningar för att få en fungerade
stadsdel. I vissa lägen kan kontrasterande och uttrycksfull
bebyggelse vara tänkbar där byggnader avviker i höjd och
form från traditionell kvartersbebyggelse.

Tänk på att!
•• Industrispåret måste ersättas med andra lösningar i
dialog med berörda industrier.
•• Närheten till riksintresse Stenstaden. Planera utifrån
Stenstadens kvartersstruktur och ta hänsyn till stadsbilden.
•• Tillgängligheten till ett allmänt kajstråk (runt Sundsvallsfjärden) och grönstråk.
•• Buller och luftföroreningar från väg och järnväg.
•• Mark- och kajstabilitet.
•• Det finns dokumenterade markföroreningar inom
området.
•• Samordning mellan ledningsägare.
•• Närheten till bensinstation och farligt gods.
•• Planera för framtida högre havsvattennivåer. Öppna
Grevebäcken och möjliggör ytlig dagvattenhantering.

Visionsbild Södra Kajen.

Konsekvenser

Utveckling och utbyggnad i detta centrala läge medför gång- och cykelavstånd eller korta resor till service, handel, arbetsplatser etc. med direkt närhet till resecentrum. Tidigare förorenad industrimark saneras. Allmänheten får tillgänglighet till kaj,
vatten och bostäder i ett attraktivt läge. Med en blandning av boende och verksamheter finns även positiva sociala effekter då
man blir en del av stadslivet. Genom att omvandla industrimark behöver inte större grönområden tas i anspråk för ny bebyggelse, här finns möjlighet att skapa ytterligare rekreationsnära miljöer för de boende i staden. Området omges av barriärer
och bullerkällor.
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TÄTORTEN

Tätorten utvecklas ständigt. Det är här det är mest
aktuellt med förändrad markanvändning då nya
boenden, verksamheter och infrastruktur växer fram.
Därför behöver vi också värna om och utveckla
tätortens grönstruktur. Vi strävar efter en hållbar,
tätare, grönare stad som har förtätats med respekt
för stadens olika karaktärer. Även i de nyare tätortsområdena bygger vi på ett stadsmässigt sätt, ofta
med en blandad bebyggelse som främjar mångfald
och kreativitet.
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Tätorten
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•• Förtätning i kulturmiljöer ska ske i samverkan med
antikvarisk expertis.
•• Förtätning ska ske med aktsamhet om parker och
lekytor med höga rekreationsvärden.
•• 85 procent av invånarna i Sundsvalls tätort ska ha max
400 meter till närmsta busshållplats från sitt hem.
•• En/flera snötippar bör anläggas med kapacitet att ta
emot 350 000 - 400 000 m3 snö/vinter som resurs för
vinterväghållning i Sundsvalls centrum. Bortforsling av
snö ska dock ske endast där det är nödvändigt. Vid
lokalisering måste hänsyn tas till vattendrag och
va-system som kan påverkas av den ökade mängden
vatten vid snösmältning.

Generella riktlinjer
för tätorten
Nedanstående riktlinjer gäller som ett komplement till de kommunövergripande riktlinjerna.
Bakgrunden till riktlinjerna finns beskrivna i planeringsförutsättningarnas delrapporter.

Allmänna riktlinjer

•• Nya bebyggelseområden ska ges en stadsmässig
karaktär. Blandade funktioner och upplåtelseformer
samt en hög arkitektonisk kvalitet ska eftersträvas.
•• Utformningen av gaturummen har stor betydelse för
hur staden upplevs och används och höga krav ska
ställas på gestaltning så att de inte upplevs som
barriärer.
•• De befintliga torgen och parkerna i kommunens
centrala delar värnas men kan också utvecklas med
hänsyn till dess karaktär. Offentliga rum kan med
fördel utvecklas i de stora omvandlingsområdena kring
Sundsvallsfjärden.

Riktlinjer för olika
stadsbyggnadskaraktärer

I Sundsvalls tätorts planmönster och byggnadssätt kan
olika årsringar och stadsbyggnadskaraktärer urskiljas.
Dessa utgör en beskrivning av hur tätorten vuxit fram
sedan slutet av 1800-talet. Stadsbyggnadskaraktärerna ger
olika förutsättningar exempelvis när ett område ska
kompletteras med ny bebyggelse.

Sundsvalls tätorts stadsbyggnadskaraktärer. Kartbilden visar den centrala delen av tätorten, riktlinjerna i detta avsnitt gäller dock för bebyggelse i hela tätorten.
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Tätorten
Kvartersstad
Stenstaden (Tät kvartersstad c:a 1890 - 1910)
Se riktlinjer i kapitel ”Centrala staden” sid. 42-43.

Punkthus - låghus (c:a 1980 - 1990)
•• Där förtätningsmöjligheter finns ska ny bebyggelse
anpassas till varje delområdes helhetsintryck. Koppling
mellan olika delområden och de offentliga rummen
(natur- och parkområdena) kan utvecklas och göras
mer innehållsrika.

Gles kvartersstad (c:a 1930 - 1980)
•• Vid förtätning med ny bebyggelse bör det ställas höga
krav på utformning och funktion som ”hus i stad” med
blandning av boende och verksamheter där sockelvåning tydliggörs. De offentliga rummen betonas med
trottoarer och trädplanteringar. Kantstensparkering bör
finnas för att undvika stora parkeringsytor.

Gles kvartersstad vid Storgatan, Västermalm.

Grannskapsområde, Granloholm.

Grannskapsområden

Småskalig bebyggelse

Lamellhus, punkthus, skivhus (c:a 1950 - 1980)
•• Kompletterande bebyggelse bör placeras och utformas
så att intimare och mer stadsmässiga miljöer och
kvalitéer skapas. Ofta kan det vara parkeringsytor som
delvis kan frigöras för ny bebyggelse. De ofta hårdgjorda parkeringsytorna mellan husen kan stärkas med
grönska. Även förtätning intill gaturummen kan skapa
en tätare och mer stadsmässig struktur.

Flerbostadsvillor, mindre flerbostadshus
(c:a 1890 - 1950)
•• Ny bebyggelse anpassas till områdets tidstypiska
karaktär med häckar, staket, grön förgårdsmark,
trottoarer och trädplanteringar.

Grannskapsområde, Bosvedjan.

Flerbostadsvillor, Västermalm.

Gles kvartersstad, Östra Långgatan

Skivhus, Nacksta
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Mindre flerbostadshus, Haga

Kedjehus, radhus, låghus (c:a 1950 - 1980)
•• Där förtätningsmöjligheter finns ska ny bebyggelse
anpassas till gruppens helhetsintryck. Gatorna utformas för låg hastighet för fordon och kan betonas med
trottoarer, häckar eller staket.

Institutionsområden

Radhus, Granlo.

Institutionsområdet vid Sporthallen.

Småhus (c:a 1940 -)
•• Där förtätning är möjlig i luckor och inom outnyttjade
tomtytor kan större fastigheter även delas upp i flera.
Gatorna utformas för låg hastighet för fordon och kan
betonas med trottoarer, häckar och staket.

Verksamhetsområden

Småhus, Haga.

Verksamhetsområde, Nacksta.

Flerbostadsvillor, Åkersvik

•• Komplettering med ny bebyggelse kan ske på områdets villkor. Viktigt är att anpassningen till befintliga
byggnader och respekt för parkmiljön. Inom vissa
områden kan en integrerad stadsmiljö utvecklas med
inslag av bostäder i gynnsamma lägen.

•• Ny bebyggelse placeras och utformas med hänsyn till
rumsliga kvalitéer mot gator. Parkering och angöring
ordnas så att den ej dominerar gatubilden. Längs
många industrigator kan gaturum förtydligas och
stärkas med trädplantering.

Radhus, Bergsåker
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Småhus, Södermalm

Tätorten
och väster om Sundsvall finns det stora sammanhängande
friluftsområden, ofta med spår och leder men också med
långa sträckor obanad terräng. Sundsvalls kommun har
genom sitt långsiktiga arbete med friluftslivet blivit
belönade för sitt arbete med det rörliga friluftslivet och
blev utnämnd till Sveriges Friluftskommun 2010. 2011
kom Sundsvall trea och 2012 tvåa i konkurrens med 269
deltagande kommuner.

Tätortens
grönstruktur

Friluftsliv och utevistelse har stor betydelse för människors välbefinnande. I samhällsplaneringen måste vi ta
hänsyn till naturen och friluftslivets behov av attraktiva
naturmiljöer. Parker, vatten och grönområden är mötesplatser som behövs för rekreation, avkoppling och fysisk
aktivitet. De ska vara lätta att nå från våra bostäder.

Det finns förutsättningar för att utveckla och förstärka
stadens grönska ytterligare. En av målsättningarna för
översiktsplanen är att skydda och utveckla Sundsvalls
värdefulla natur-, park- och friluftsområden. På följande
sidor redovisas riktlinjer för utveckling och bevarande av
områden markerade på plankartan för grönstruktur eller
bevarande.

I Sundsvall är det nära till naturen. Det finns stadsnära
grönstråk och parker och kommunen har unika resurser
av stora friluftsområden intill tätorten. Både norr, söder
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Bevara natur- och
kulturlandskapet

kulturlandskap i översiktsplanen. De har ofta också skydd
som fornminnen.
Många av områdena har vattenanknytning. Det kan röra
sig om områden kring bäckar eller vattendrag. Exempel
på vattendrag är Merlobäcken, Ljustabäcken och Vapelbäcken. Exempel på andra områden är Gärdeberget och
Dingersjö. Dessa områden har det gemensamt att de har
biologiska värden samt att de ligger i miljöer där det kan
finnas exploateringsintressen. Öar som Långharsholmen,
Storkalven, Rödön och Brämön har också avsatts för sina
biologiska värden. Brämön är speciell eftersom den också
är av riksintresse för kulturmiljön.

Sundsvall rymmer en rik historia och i landskapet
finns det fortfarande många spår. Landskapsbilden
i kulturlandskapet tillför ofta också positiva estetiska upplevelsevärden. Vatten och vattendrag
lockar oss till möten och rekreation både i stadsmiljö och på landsbygden. Områdena närmast
stränderna ska därför vara offentliga. I de vattennära miljöerna kan vi förbättra och utveckla fritidsfiske, bad, vandringsleder och turism samtidigt
som vi tar hänsyn till natur och biologisk mångfald.
Områden som är viktiga för natur, kultur och/eller
landskapsbild har särskilt markerats i översiktsplanen.

Alla skyddsvärda natur- eller kulturmiljöer har dock inte
pekats ut. Vissa områden i tätorten har skydd som
grönstråk eller kärnområden i översiktsplanen. Andra
miljöer där det inte finns direkta exploateringsintressen
skyddas av generella riktlinjer i översiktsplanen och av
andra skyddsbestämmelser, exempelvis strandskydd,
reservatsskydd eller som riksintressen.

Värden

En del av dessa områden har stora kultur- och landskapsvärden. Bland annat omfattas ett område kring nedre
Ljungan och hela Njurundakusten mellan Lörudden och
Galtström. Det är områden som har unika kvaliteter även
i ett regionalt eller nationellt perspektiv. Nedre Ljungan är
ett värdfullt älvlandskap som är av riksintresse för natur,
friluftsliv, kulturmiljö och yrkesfiske. Njurundakusten har
i kustplanen klassats med mycket höga naturvärden.

Riktlinjer

Områdena ska skyddas från påverkan som skadar deras
värden gällande natur/kulturlandskap, friluftsliv och
biologisk mångfald. All markanvändning som kan skada
områdenas värden och funktion ska undvikas.

Högom är Norrlands största forngravfält från 400-550 e.
kr. I Nolby finnas Norrlands största gravhög från
järnåldern liksom en ruin av ett unikt kapell från tidig
medeltid. I Korsta finns ett av Medelpads största gravfält
från järnåldern. I Huli, Skottsund, Bunsta och Svartvik
har andra områden avsatts för bevarande av natur- och
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En av kommunens många värdefulla natur- och kulturlandskap,
vid Skrängstasjön.

Exempel på områden för att bevara natur- och kulturlandskapet
(blårandigt).
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Tätorten

Grönstråk

Kärnområde natur/friluftsliv

De gröna stråken består av leder, spår, parker,
naturstråk, skogsområden mm som binder
samman bebyggelse med friluftsområden och som
utgör naturliga rörelsestråk mellan bostadsområden i Sundsvall. De utgör ofta också självständiga
grönstråk i landskapet där människor rör sig.
Många av stråken i tätorten är parkstråk mellan
bebyggelseområden eller områden för elljusspår,
promenadvägar eller vandringsleder.

Kärnområdena för natur/friluftsliv ger tillsammans
med de gröna stråken Sundsvall unika kvaliteter.
Här finns Selångersån, Sidsjön, Södra Stadsberget
och Norra Stadsberget som sätter sin prägel på
Sundsvall och där kommunen behöver fortsätta
satsa på rekreation och besöksnäring. Sundsvall har
också många andra kärnområden som ger staden
unika förutsättningar för ett rikt friluftsliv. Områdena har också natur och biologisk mångfald som
behöver värnas.

Värden

Värden

Grönstråken har olika funktioner men det de har gemensamt är att de är viktiga för natur, rekreation, lek och
friluftsliv och därmed ska skyddas från exploateringar i
översiktsplanen. Målsättningen är också att de ska utökas
med ännu fler länkar som binder ihop naturområden,
stadsparker och vatten i Sundsvall. Särskilt viktigt är det
omfattande spårsystem som finns i alla väderstreck runt
staden med leder lämpliga för vandring och motion. Här
finns norra, södra och västra spårområdet med vandringsleder, elljusspår och många stugor som Svanängsstugan, Klippstugan och Fågelbergsstugan. Det är ett
sammanhängande system som inte får fragmentiseras i
samband med exploateringar.

Områdena har olika karaktär och ändamål men det de har
gemensamt är att de utgör viktiga målområden och har
stora kvaliteter för natur, rekreation och friluftsliv och
därmed ska skyddas från exploateringar i översiktsplanen.
Det krävs också förbättringar och andra insatser som gör
att ännu fler sundsvallsbor kan utnyttja dem. Vissa
tätortsnära områden är särskilt viktiga för naturen och
friluftslivet och kräver speciella utvecklingsinsatser från
kommunen:
Selångersån – Området kring Selångersån utvecklas till ett
strandnära grönt stråk med varierande karaktärer från
anlagd park till natur på båda sidor av ån från havet och
ända upp och runt Selångersfjärden. Åstråket ska vara
tillgängligt och attraktivt för människorna.

Riktlinjer

Grönstråkens funktion ska bevaras och utvecklas. Det ska
finnas gröna stråk som förbinder kärnområden för natur/
friluftsliv med varandra och bostadsområden ska knytas
till kärnområdena med gröna stråk. Grönstråk får inte
skadas funktionellt så att det tappar i värde för natur,
friluftsliv eller biologisk mångfald. Om exploatering
medför intrång i spårområden ska kompensationåtgärder
föreslås. Kommunen ska fortsätta utveckla sammanhängande gröna stråk, parker, vandringleder, motionsspår och
raststugor runt om Sundsvall.

Norra Stadsberget – ett mycket populärt frilufts- och
utflyktsmål för sundsvallsborna. På berget mot söder finns
en artrikedom ovanlig för våra breddgrader. På bergets
högre delar finns gamla fornlämningar. I friluftsmuseet
kan man studera kulturhistoriska miljöer och byggnader.
Ideella föreningen Norra Berget anordnar traditionella
evenemang på området vid friluftsmuseet. Ett kommunalt
naturreservat bildas för att skydda Norra Berget. Tillgängligheten till området behöver utvecklas.
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Exempel på utpekade grönstråk (grönrandigt) och kärnområden natur/friluftsliv (mörkgrönt).
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Riktlinjer

Södra Stadsberget – Södra Berget är ett friluftsområde
med stora kvaliteter. Här finns ett omfattande spårsystem
för motion både vinter och sommar, raststuga, aktivitetsområdet ängen, äventyrsstigar mm. Området är av stor
vikt för rekreation och friluftsliv. Olika typer av skyddsbestämmelser diskuteras för Södra berget, Fågelberget och
Omsberget. Översiktsplanen föreslår att området klassas
som riksintresse för friluftsliv och vidareutvecklas för
detta ändamål.

Områdena får inte tas i anspråk så att funktionen som
avskärmning/skydd försämras. Områdenas kvaliteter som
natur- och friluftsområden ska värnas.

Utveckling friluftsliv
Södra Berget är tillsammans med terrängen runt
Sidsjön ett friluftsområde med stora kvaliteter.
Översiktsplanen föreslår ingen exploatering inom
friluftsområdet men beskriver två områden speciellt viktiga för utveckling av friluftslivet.

Sidsjön – Ett kommunalt naturreservat och populärt
friluftsområde som kan utvecklas ytterligare och restaureras med beaktande av målen och syftet med naturreservatet. Kopplingarna till andra kärnområden bör utvecklas.

• Den gamla avfallstippen vid Hillstamon håller på att
sluttäckas. Avsikten är att området ska kunna användas
för andra ändamål i framtiden. Användning som besöksparkering till slalombacken eller användning för
tillfälliga arrangemang har diskuterats.

Birstaberget - Ett populärt friluftsområde med både
längd- och utförsåkning vintertid samt motionsspår och
terrängcykling sommartid.

Riktlinjer

• Området runt den fd. skjutbanan vid LV5 ska kunna
utvecklas för friluftslivet. Här ska finnas plats för både
aktiva och besökare.

Sundsvalls kärnområden för natur/friluftsliv ska värnas
från all påverkan som kan skada deras värden som
rekreations- och naturområden. De ska vara lätta att nå
för sundsvallsborna och fortsätta utvecklas för natur,
rekreation och friluftsliv.

Värden

Södra berget och flera andra områden utanför markeringarna har stora värden för friluftslivet. De utpekade
områdena omfattar endast konkreta omvandlingsområden där anläggningar för friluftslivet föreslås.

Natur/skydd
I Sundsvall finns industriell verksamhet som är störande för omgivningen. I översiktsplanen har
avsatts områden som utgör skyddszoner mellan
störande verksamheter och bostäder. Områden
finns i Birsta, i Korsta, vid Fillan samt vid Alnöns
kust mot Tunadal/Korsta/Petersvik.

Riktlinjer

Värden

En skyddszon måste lämnas kring värdefulla bäckmiljöer.
Visa hänsyn till natur- och friluftsområdet kring Södra
Berget och till den sandiga tallheden intill fd. skjutbanan
vid LV5. Naturliga stigar och stråk bör behållas så långt
som möjligt. Friluftsanläggningar ska i stor utsträckning
vara tillgängliga för funktionshindrade och äldre.

Exempel på utpekat område för natur/skydd (ljusgrönt).

Exempel på utpekat område för utveckling friluftsliv (gult).

Områden som i första hand är avsatta som skyddszoner
mellan bebyggelse och industrier men som samtidigt ofta
har andra kvaliteter som natur- och friluftsområden.
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Utvecklingsområden
Haga

Förtätning
kring stadskärnan

Norra Stadsberget
Granlo
Norrmalm

Bygg staden inåt och nyttja befintliga markresurser och infrastruktur mer effektivt. Vi vill skapa
möjlighet till fler boende i de centrala delarna av
staden runt stadskärnan vilket ger ett större underlag till handel och service.
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Sundsvall har växt fram vid Sundsvallsfjärden mellan de
två stadsbergen. Runt stadskärnan kan årsringarna
skönjas då staden växt under årens lopp. Närmast runt
stadskärnan finns stadsdelarna Södermalm, Östermalm,
Skönsmon, Skönsberg, Haga, Norrmalm, Granlo,
Västermalm, Sallyhill och Nacksta.
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De ljusrosa-randiga ytorna som täcker större delen av stadsbebyggelsen
(även utanför denna kartbild) avser stadsutveckling/förtätning.

Selångersån med omgivande grönska utgör det starkaste
karaktärsdraget i stadens grönstruktur, tillsammans med
de nord-sydliga parkerna så som Fridhemsparken (vid
Grevebäcken), Bäckparken, Tivoliparken och Fagerdalsparken. Andra mindre grönytor, lekparker m.m. i
staden utgör också viktiga platser för närrekreation.

befintliga strukturer och den karaktär som området
besitter. Det är viktigt att bygga stad och att nyttja de
markresurser som finns centralt där service, kollektivtrafik, handel, etc. redan finns. ”Bygg staden inåt” används av
många kommuner och innebär att utnyttja befintlig
stadsstruktur effektivare. Ytor lämpliga för mer omfattande förtätning är parkeringsytorna på den södra och
norra sidan av Selångersån mellan Storbron och åmynningen mot Sundsvallsfjärden och Alliero-området vid

Sundsvalls stad ska utvecklas genom förtätning längs
befintliga stråk och infrastruktur. Att bygga nytt i de
centrala delarna av Sundsvall kan innebära ett intrång i
befintliga funktioner. Olika platser har olika förutsättningar men gemensamt är att de ska bygga vidare på

Ny bebyggelse som utformats i samklang med platsens äldre bebyggelse är ett värdefullt tillskott i staden. Mittuniversitetet, foto Anders Thorsell.
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Universitetsallén. Även ytorna norr om Universitetsallén
vid Sporthallen och Himlabadet kan omfattas av omvandling och förtätning. Även i de befintliga stadsnära
bostadsområdena kan förtätning vara aktuellt. Det kan
innebära tillskott av ett fåtal tomter i förlängningen av en
gata, utbyggnad av ett mindre bostadsområde eller att
förtäta genom att bygga på höjden.

Tänk på att!
•• Förtäta i enlighet med befintlig struktur som exempelvis kvartersmönster och infrastruktur.
•• Stenhammaren inom riksintresset Centrala Sundsvall
med träbebyggelse, karaktäristiska uthus och trädgårdar ställer höga krav på stadsbyggnad och arkitektur
vid eventuella kompletteringar. Se vidare i Stadsmiljöprogrammet från 2002.

Förutom de områden som ligger inom gång- och cykelavstånd från stadskärnan finns ett antal stadsdelscentrum
där service och handelfunktioner på senare år minskat
eller försvunnit. Även i dessa områden, så som Bergsåker,
Bosvedjan, Sundsbruk, Ljustadalen, Granloholm och
Bredsand kan tillskott av bostadsbebyggelse, omvandling
av funktioner eller förtätning genom att bygga på höjden
vara lämpligt.

•• Parker är värdefulla miljöer för stadens invånare och
viktiga platser för lek, rekreation och möten.
•• Bra balans behövs mellan kontor och bostäder. Det
innebär i dagsläget ett behov av ökat antal bostäder
genom omvandling och förtätning med bostäder centralt i Sundsvall.
•• Förtätning i trafiknära lägen måste föregås av bedömningar av trafikbullernivåer och risk för överskridande
av miljökvalitetsnormer för luftkvalitet.

I centrala staden finns flera riksintressen. Riktlinjer för
hänsyn till Stenstaden som ingår i riksintresset Centrala
Sundsvall finns i områdesbeskrivningen för stadskärnan.
Hänsyn till Stenhammaren som också ingår i detta
riksintresse anges i ”Tänk på att”-rutan här intill. Riksintresset Selångersån anges i översiktsplanen som Kärnområde natur/friluftsliv och riksintresset Högom har avsatts
som område för bevarande av landskapet.

•• Handel och service bör utvecklas integrerat med
bostadsbebyggelsen i centrala Sundsvall.
•• Tidigare verksamheter kan ha medfört markföroreningar.
•• Dagvattenhanteringen är en viktig fråga vid förtätning.
Stadens parker kan bidra med utrymme för dagvatten
samt bidra till biologisk mångfald och klimatutjämning.

Förslag till ny bebyggelse i kvarteret Ljuset i Haga.

Exempel på område för förtätning, kvarteret Ljuset i Haga.

Konsekvenser

Utveckling och utbyggnad av både bostäder och verksamheter i centrala lägen medför korta resor till service, handel, arbetsplatser. Alltså en bra utgångspunkt för kollektivtrafikförsörjning och gång- och cykeltrafik. Inga grönområden behöver
tas i anspråk i större skala vid förtätning. Förutom de ekonomiska fördelarna med att nyttja befintlig infrastruktur och öka
serviceunderlaget finns även positiva sociala effekter. Med en blandning av boende och verksamheter blir invånarna en del av
samma stadsliv. Särskilt problem med luftföroreningar, marföroreningar och buller måste hanteras. Stadens kulturmiljöer kan
påverkas av nya bebyggelsekaraktärer. Tät bebyggelse medför ett ökat behov av dagvattenhantering.
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Arbetet med förtätning av staden med nya bostäder har redan kommit igång. Här bygger Mitthem hyreslägenheter i Skönsmons centrum.
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Nya bostadsområden
och omvandlingsområden

möjliggöra för motsvarande verksamhet vid Universitetsallén stärker detta evenemangskluster.
Att på lång sikt möjliggöra för en muliarena norr om
Himlabadet ligger även i linje med Stadsvisionen som
pekat ut stråket längs Universitetsallén som ett ”evenemangsstråk”. Det kan dröja ett antal år innan finansiering
kan ordnas till denna typ av större investering.

Universitetsallén
Längs Universitetsallén strax väster om stadskärnan finns möjligheter att förbättra stadens idrottsoch kulturutbud. Detta är ett konkret exempel på
stadsutveckling i enlighet med föregående uppslag.

Tack vare det centrala läget och goda kollektivtrafikförbindelser är platsen mycket tillgänglig för de flesta. Det
skapar också förutsättningar för att besökare kan ta sig till
och från platsen med andra färdsätt än med bil.

Sundsvall profileras i olika sammanhang som en evenemangstad och en stad med flera elitlag inom olika idrotter. Detta
gör även att intresset för Sundsvallsborna att själva utöva
lagidrotter är förhållandevis stort. Det stora intresset för
idrott leder samtidigt till att efterfrågan på tränings- och
matchtider i befintliga idrottshallar är större än tillgången.
Sporthallen är också sedan länge omodern, underdimensionerad och utsliten vilket bidrar till att Sundsvall är i behov av
en ny idrottsarena, där det även bör gå att anordna konserter
och andra publikevenemang.

Tänk på att!
•• Ta hänsyn till Norra bergets naturreservatsområde
samt Selångersåns parkstråk och naturvärden.
•• En detaljplan togs fram för området under 2009. Planen har varit på samråd men är inte antagen av kommunfullmäktige.

Stråket längs Universitetsallén kännetecknas av flera olika
målpunkter för fritidsaktiviteter; Himlabadet, Tonhallen,
Sporthallen, äventyrslekpark, minigolfbana, Drakstadens
BMX- och skatehall, etc. Att bygga en multiarena eller att
UPPSTÄLLNING AV
BUSSAR

•• De ökade trafikmängderna kan innebära svårigheter
med att tillgodose bilparkeringsbehovet i området.
•• Tidgare verksamheter kan ha medfört markföroreningar
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Idéskiss för utveckling av området norr om Himlabadet som ingick i detaljplanens samrådsmaterial. Bilden visar inget färdigt förslag. Slutlig
utformning kommer att avvika från denna illustration.

Konsekvenser

Ytterligare en stor målpunkt i området innebär ökade trafikmängder, främst längs Universitetsallén men även över Storbron
som är en av anslutningsvägarna söderut. Selångersån utgör en barriär som begränsar tillgängligheten till platsen.
Området har mycket goda förutsättningar för ett hållbart resande vilket är särskilt viktigt för idrotts- och kulturverksamheter som måste vara tillgängliga för så många som möjligt.
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Bergsåker och Kungsnäs

Österro

I Bergsåkers centrala delar kan vissa bebyggelsekompletteringar göras för att förstärka tillgång på
boende och service. Villabebyggelse föreslås också
norr om Kuskvägen samt i Kungsnäs, med lite olika
karaktärer anpassade till respektive plats. Detta
skapar utrymme för fler attraktiva boendemiljöer
och serviceboenden.
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Öster om Granlunda äldreboende och Robäcken, ner
mot Fölvägen i centrala Bergsåker, är marken dåligt
utnyttjad idag. Detsamma gäller lite längre norrut mot
Lillhällomsvägen. Här föreslås en utbyggnad av verksamheter eller boende. Mindre byggnader/verksamheter finns
redan idag i dessa områden. Vårdbostäder eller flerbostadshus kan vara lämpliga alternativ. Här finns en god
kollektivtrafikförsörjning och bra gång- och cykelförbindelser.
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Markanvändning Bergsåker och Kungsnäs.

I Kuskvägens östra del finns utrymme för ytterligare ett
20-tal villor på den norra sidan. Här är dock kollektivtrafikförsörjningen dålig.

På grund av närheten till både Timmervägen och Ådalsbanan är området utsatt för relativt stor bullerpåverkan.
Arbetet med detaljplan över området inväntar besked om
Ådalsbanans framtida sträckning.

I Kungsnäs föreslås kompletterande bebyggelse med
karaktären ”lantligt boende”. Detta område ligger nära
ridklubben och omges av hästgårdar. Tillkommande
bebyggelse får inte medföra inskränkningar i denna
verksamhet. Bebyggelsen föreslås i första hand på
skogsmark så att odlingsmarken kan bevaras.

Tänk på att!

Inom Bergsåker finns utbyggt fjärrvärmenät medan andra
lösningar är lämpliga i Kungsnäs.

•• Ta hänsyn till naturvårdsobjektet Sundsvallsåsen som
sträcker sig genom centrala Bergsåker.

Bergsåkers gård
Området består av både jordbruksmark och skogsmark
och ligger nära Selångerspåret som ligger i ett viktigt
rekreationsområde. Platsen ligger inte i direkt anslutning
till befintliga bostadsområden vilket innebär att VA och
vägar måste nyanläggas. Skolor, kommersiell- och social
service finns i både Bergsåker och Granlo inom ett
avstånd på 1-2 km. Avståndet till kollektivtrafik är ca 600
meter och överstiger därmed målet om 400 meter till
närmaste busshållplats. Gång- och cykelväg finns i
närheten av området.

•• Selångersån är av riksintresse för naturvården.
•• Västerro-Selånger ingår i bevarandeplan för odlingslandskapet med värdeklass B.
•• I Trafikverkets beslut av lokaliseringsalternativ för
Ådalsbanan från april 2014 har beslut tagits om en
kvarvarande järnvägskorridor längs sträckan. Denna
korridor kommer att utgöra riksintresse för kommunikationer. Järnvägskorridoren tangerar västra delen
av planområdet för Bergsåkers gård. Se planeringskartan på webben där riksintressen uppdateras så snart
staten delgivit kommunen sina uppdateringar.

Konsekvenser

Att komplettera bebyggelsen i centrala Bergsåker är resurseffektivt då befintlig infrastruktur kan nyttjas. Det är också nära till
service och goda kommunikationer, medan motsvarande tillgänglighet är begränsad vid Kuskvägen, i Kungsnäs och Bergsåkers
gård. Bergsåkers gård kan komma att påverkas av buller från Ådalsbanan och Timmervägen.
Mindre ytor odlingsmark kan komma att tas i anspråk för kompletteringsbebyggelse i Kungsnäs. Sammantaget ett attraktivt
läge utan betydande negativa konsekvenser.
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Granloholm, centrum och västra delarna
En fortsatt utbyggnad av Granloholm ska bygga
vidare på områdets identitet. Blandade upplåtelseformer gör att Granloholm är ett ”område för
alla”. Granloholms karaktär med många grönytor
mellan bebyggelsen är en kvalitet som uppskattas
av de boende i området och är därför viktigt beakta
vid en förtätning av stadsdelen.
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Sticksjön

Området runt västra Granloholm och Granloholms
centrum ligger intill Sticksjöområdet som klassas som
kärnområde för tätortsnära natur och friluftsliv. Området
är ett viktigt rekreationsområde för boende i hela Granloholm. För att säkerställa en god koppling mellan befintliga grönområden bör grönstråk bevaras för att säkerställa
tillgängligheten mellan Sticksjöområdet och omliggande
grönområden. De områden som föreslås byggas ut kan i
viss mån ses som förtätning av befintlig bebyggelse.
Därigenom uppnås närhet till såväl kommersiell service i
form av livsmedelsaffär och pizzerior som till samhällsservice i form av förskolor, skola förskoleklass – klass 6,
fritidsgård och bibliotek.
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Markanvändning Granloholm centrum och västra delarna.

Friluftsområdet vid Hulistugan med tillhörande eljusspår
och stigar som nyttjas flitigt ligger intill området vilket
skapar goda förutsättningar för rekreation.

Kungsbackavägen
När Västra Granloholm byggdes ut i slutet av 80-talet
fanns en tanke att Kungsbackavägen skulle knytas ihop
med Lundbovägen i Granlo, och på så sätt knyta ihop de
båda stadsdelarna med varandra. Dessa tankar är inte
längre aktuella då det skulle försämra boendemiljön i
både Granlo och längs Kungsbackavägen. Möjligheten att
bygga vidare på Kungsbackavägen, utan att koppla ihop
området med Lundbovägen är dock fortfarande intressant. Ny bebyggelse bör harmonisera med befintlig
bebyggelse som är av typen radhus.

Vatten/avlopp finns vid Strömstadsvägen som ligger intill
området.

Området har goda rekreationsmöjligheter i och med
närheten till Hulispåret och Hulistugan.

Gång- och cykelväg till Granloholms centrum finns längs
Göteborgsvägen. Det finns behov av en ny genare
gång- och cykelväg till Granloholms centrum via Sticksjö.

Avståndet till kollektivtrafik överskrider målet om max
400 meter till närmsta busshållplats.

Strömstadsvägen
Området ligger väster om Göteborgsvägen i höjd med
Mariestadsvägen och är en påbyggnad norrut från
Strömstadsvägen. En exploatering av området motiverar
en förlängning av den stadslinje som idag går till västra
Granloholm. På så sätt får området direkt närhet till
kollektivtrafik med hög turtäthet.

Vatten/avlopp finns vid befintligt bostadsområde.
Avståndet till Granloholms centrum där service och
grundskola ligger är ca. 1,1 km.
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Radhus på Strömstadsvägen.

Granloholms centrum
Det markerade området är ett impediment i huvudsak
bestående av öppen mark som tidvis är fuktig vilket
innebär att utredning av grundvatten och dagvatten
behöver genomföras innan exploatering.

Tänk på att!

Kollektivtrafik, gång- och cykelvägar samt serviceutbud i
form av matbutik, pizzerior, fritidsgård, bibliotek finns i
områdets absoluta närhet. Sticksjö skola ligger ca 100 m
från området.

•• Bevara Sticksjöns värden för rekreation och naturvård inom markerat kärnområde.

Ny bebyggelse kan vara lämplig för utbyggnad i form av
olika centrumverksamheter såsom service och bostäder.
Bostäder bör vara av typen flerbostadshus.

•• Marklutningen vid Strömstadsvägen kan innebära
vissa svårigheter ur VA-synpunkt.

•• Ta hänsyn till rekreationsintressen vid och i anslutning
till Hulistugan och dalgången.

•• Utformningen och val av bostadshus anpassas för att
minska buller från Göteborgsvägen

Området har mycket goda kollektivtrafikförbindelser med
busslinjer både till stan och till sjukhuset.

•• Delar av området vid Granloholm centrum har högt
grundvatten vilket måste beaktas i den fortsatta planeringen av området.

Det är nära till rekreationsområdet runt Sticksjön.
Vatten/avlopp finns i angränsande fastigheter i Granloholm centrum.

Konsekvenser

Utbyggnadsområdena bygger vidare på Granloholm som en barnvänligt och mångsidig stadsdel.
Strömstadsvägen och Granloholms centrum ligger nära service och kollektivtrafik och utgör en komplettering av befintlig
bebyggelse vilket bidrar till en god ekonomisk hållbarhet. Området vid Kungsbackavägen överskrider riktlinjen om max 400
meter till kollektivtrafik. Risk finns också för ett dåligt lokalklimat på grund av terrängförhållanden.
Förorenat dagvatten måste renas då avrinning sker mot känsliga vattenförekomster (Selångersfjärden/Selångersån).
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Granloholm, östra delarna
En möjlighet att bygga vidare i östra Granloholm
med närhet till sjukhuset och Granloholms skola.

Uppsalavägen
Den bebyggelse som idag ligger längs Uppsalavägen
består av både fristående småhus och av lägenheter i
radhus.

Sticksjön
Elinsmyran

Granloholm
n

Befintlig bebyggelse ligger på den norra sidan av vägen.
Förslaget är att även området på södra sidan av Uppsalavägen kan bebyggas med småhus och radhuslägenheter.

Granbacken

Granloholms
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Trampolinen

Uppsalavägen

Motalavägen

Motalavägen
Området längs Motalavägen består av en kombination av
bostads- och verksamhetsområde. Områdets storlek
begränsas i nordsydlig riktning av en större kraftledningsgata samt verksamheter längs Linköpingsvägen. En
mindre kraftledning (10 kV?) ligger mitt i det planerade
området. Vid exploatering av området bör möjligheten att
gräva ner kraftledningen undersökas. Om nedgrävning
inte är genomförbart är en exploatering av området
fortfarande möjlig men den tillgängliga markytan blir
mindre. Den nya bebyggelsen bör i likhet med befintlig
bebyggelse vara en kombination av villa- och verksamhetsområde.

Granloholmsverket
Linköpingsvägen

0

200

400

600
m

Markanvändning Granloholm, östra delarna.

Linköpingsvägen
Område som består av mindre industriverksamheter och
där förtätning av samma typ av verksamheter är möjlig.

Tänk på att!
•• Området vid Uppsalavägen ligger på en bergshöjd
ovanför befintlig bebyggelse. I den fortsatta planeringen av området måste utformningen ske med hänsyn
till att ny bebyggelse kan medföra minskat ljusinsläpp
och skuggor för befintlig bebyggelse. Befintliga tallar ger karaktär åt området och det bör utredas hur
detta kan tas tillvara.
•• I grönstråket intill Motalavägen finns en sumpskog
med naturvärden.
•• Markerade grönstråk är viktiga för att knyta samman
Sticksjöns och Norra bergets kärnområden för tätortsnära natur och rekreation.
•• Anslutning till befintligt VA kan vara besvärligt p.g.a.
lutningsförhållanden.
•• Möjligheterna att gräva ned den mindre kraftledning
som ligger i området bör utredas.

Karaktäristiskt för Granloholm - blandade upplåtelseformer samt
gång- och cykelvägar.

•• Beakta skyddsavstånd till Granloholmsverket.

Konsekvenser

Områdena kan byggas för olika ändamål och med olika karaktärer. Den funktionsintegrering mellan boende och verksamheter som finns på Motalavägen stärks upp genom liknande bebyggelse i det nya området. Funktionsintegreringen i anslutning
till befintlig bebyggelse skapar förutsättningar för en god ekonomisk hållbarhet. Ett tryggt och barnvänligt område med närhet
till rekreation. Bra med bostäder nära flera stora arbetsplatser, varav sjukhuset är en av kommunens största. Terräng, sumpskog och kraftledningar kan påverka byggbarheten.
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Sibirien
Radhus, parhus och/eller villor med närhet till
rekreation. Det enda utbyggnadsområdet som
föreslås i den här delen av staden. En möjlighet till
att bo relativt nära service och stora arbetsplatser
men ändå avskilt. Kommunikationer i form av kollektivtrafik finns inom acceptabelt avstånd och
gång- och cykelvägar finns längs de större vägarna.

Sibirien

Ortviksberget

Området består idag av skogsmark som ingår i ett större
rekreationsområde på Ortviksberget. Området tangerar
ett frekventerat motionsspår. I grönplanen har Ortviksberget klassats som ”viktig bostadsnära rekreationsmark”.
Det är ca 400 m till närmaste busslinje. Gång- och
cykelväg finns längs Ortviksvägen. Närmaste kommersiella och sociala service inklusive skola finns i Skönsberg
dit det är ca 1,5 km. Vatten- och avloppsnät finns utbyggt
i villaområdet intill men översyn krävs innan ytterligare
utbyggnad kan ske. Området saknar fjärrvärmeanslutning.

Skönsberg

Skönsbergs vårdcentral
Birgittakyrkan

Ortviken
Hellbergsskolan
Diamanten
fritidsgård

Fabriksparken
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Markanvändning Sibirien.

Större arbetsplatser som Ortviken, hamnen och den
planerade Logistikparken finns i närområdet och Sibiren
kan tänkas vara ett område som är speciellt attraktivt att
bo i för de som arbetar i närområdet.

Tänk på att!
•• Närliggande område för rekreation och friluftsliv
måste beaktas i planeringen för att säkerställa
motionsspårets funktion.

För området föreslås en mindre utökning av bostäder i
form av småhus, radhus eller kedjehus. Ytan har anpassats till ett fornlämningsområde som ska bevaras.

•• Området saknar fjärrvärmeanslutning.
•• Eventuella förbättringar för kollektivtrafiken och
gång- och cykeltrafiken behöver utredas vidare.

En större kraftledning samt transformatorstation norr
om området dominerar landskapsbilden och kan påverka
områdets attraktivitet.

•• Skyddsavstånd till transformatorstation måste
beaktas.

Villabebyggelse i Sibirien.

Konsekvenser

Det är relativt långt till kollektivtrafik men hållplats finns inom acceptabelt avstånd. Området Sibirien saknar fjärrvärme. Barnvänligt, direkt intill närrekreationsområde. Inga större konflikter med allmänna intressen.
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Bosvedjan och Kullsåsen
Kompletterande bostadsområden i anslutning till
Bosvedjan. Områdena bygger vidare på befintliga
strukturer och kan ansluta till redan utbyggd infrastruktur. Nära till Birsta handelsområde.

Fågelsången

Kullåsen

Bosvedjan
Område väster om Bågevägen som består av relativt
kuperad skogsmark, marken är delvis planlagd och ägs av
kommunen. Möjlig anslutning till området kan vara via
Bågevägen alternativt Tornfalksvägen. Området bör
nyttjas främst för bostadsbebyggelse. Vid bebyggelse (och
val av hustyp) bör hänsyn tas till områdets terräng. Gröna
släpp ger viktiga närrekreationskvalitéer för boende,
skolor och förskolor i området.

Färsta

Tornfalksvägen
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E4
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Bosvedjan

Kraftledningar går parallellt med Bågevägen och hänsyn
måste tas till dessa. Magnetfältsmätningar kan vara
aktuellt, alternativt kan en kostnadsbild tas fram över
eventuellt byte av stolpar, alternativt nedgrävning,
tillsammans med ledningsägare.

Bosvedjeskolan
Bosvedjekyrkan

0

200

400

600

800
m

Markanvändning Bosvedjan - Kullsåsen.
inklusive en länk för kollektivtrafiken mellan västra Birsta
och Bosvedjan har framförts. Konsekvenserna av omfördelning av trafikflöden av en sådan ny vägförbindelse
måste utredas närmare. Generellt gäller att åtgärder som
underlättar för bilismen gör det svårare att uppnå ett
hållbart resande. En ny väg till Birsta leder sannolikt till
fler bilresor till och från Birsta. En länk enbart för
kollektivtrafiken medför en annan trafikutveckling.

Vatten/avloppsnät samt fjärrvärme finns utbyggt i
närliggande bostadsområde. Närhet finns till skolor och
förskolor, busslinje trafikerar området, viss service finns i
Bosvedjans centrum i övrigt nära till större handelsområde i Bydalens centrum och Birsta.

Kullsåsen
Utbyggnad bör ske genom bostäder med ett nät av vägar
och bebyggelse i liknade skala som befintligt område
längs Kungsörnsvägen, Havsörnsvägen, Sparvhöksvägen,
och Duvhöksvägen. Området består idag i huvudsak av
skogsmark och en mindre yta jordbruksmark med en
gård. Det finns inga påtalade natur- eller kulturvärden
inom området. Kollektivtrafik finns på Norra vägen ca
500m. Vid en exploatering av området behöver busslinjen
gå in igenom området.

Tänk på att!
•• Trafikanslutningarna måste utredas.
•• Kuperad terräng med bäckar, våtmarker mm som
måste beaktas. Fördröjning av dagvatten är viktig för
att förhindra problem nedströms.
•• Anslutning till fjärrvärme.

Skolor och förskolor finns i Bosvedjan, handel och
service i Birsta handelsområde och Bosvedjans centrum.
Förutom vägar behöver vatten och avlopp samt fjärrvärme nyanläggas. Tankar på en ny vägförbindelse

•• Närhet till kraftledningar.
•• Säkerställ tillgång till ytor för lek och närrrekreation.
när bebyggelsen kompletteras.
•• VA-nät finns utbyggs i området. Översyn krävs innan
utbyggnad, se VA-plan för mer information.

Konsekvenser

Genom att bygga vidare på befintliga strukturer i ett barnvänligt område bedöms den sociala och ekonomiska hållbarheten
som god. Tillskottet av bostäder i området kan ge ett ökat serviceunderlag och kompletterande förskoleplatser etc. kan behövas. Kollektivtrafik finns i området och kan vidareutvecklas. Kullsåsen ligger nära Birsta med många arbetstillfällen och stort
handelsutbud.
Naturmark som idag nyttjas för bostadsnära rekreations tas i anspråk och tillgängligheten till naturen bör säkras via grönstråk mellan bebyggelsen.
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Nacksta industriområde och Selångersån
Selångersån är en stor tillgång för Sundsvall som
stadsnära naturmiljö och rekreationsområde, som
kan förbättras ytterligare genom utveckling av tillgängligheten. Med närhet till stadscentrum, universitet, ny tågstation och Selångersån har Nacksta
industriområde stor potential att på sikt utvecklas
till en mycket attraktiv del av staden. En gradvis
omvandling från industri till mer stadsmässig
bebyggelse med blandade verksamheter, bostäder
och handel bör genomföras.
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Nacksta
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Ny förbindelse
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Selångersån är av riksintresse för naturmiljön. Stränderna
är längs långa partier igenväxta i dagsläget. Kring Selångersån bör ett natur- och rekreationsområde bevaras fritt
från bebyggelse. Ån bör göras mer tillgänglig för besökare med gångstråk, fiskebryggor och en variationsrik
natur där både biologiska värden och rekreationsvärden
ska väga tungt vid utformningen. Detta stråk blir sedan
en stor tillgång för intilliggande bebyggelse såväl som för
stadsbefolkningen och besökare.
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Markanvändning Nacksta industriområde - Selångersån. Området
som beskrivs på denna sida avser delarna norr om Bergsgatan.

Järnvägen är en stor barriär och tågtrafiken orsakar buller
och vibrationer. Ny bebyggelse måste anpassas till detta
utgångsläge. Kompletterande gång- och cykelförbindelser
över ån mot Granlo/Västermalm kan minska barriärerna.

Tänk på att!
•• En upprustning av järnvägens standard är prioriterad
och får inte hindras av annan exploatering.

Omvandlingen av området bör genomföras i lugn takt
och i nära samverkan med berörda markägare och
intressenter. En långsiktig vision för områdets framtida
utformning bör tas fram och utgöra grund för dialogen.

•• Ta vara på Selångersåns kvaliteter som en tillgång för
utvecklingen av området.
•• Selångersån är av riksintresse för naturvården med
anledning av att det är ett relativt stort oreglerat
vattendrag med ett skyddsvärt bestånd av havsvandrande öring. En biologisk inventering ska finnas som
underlag för beslut om utformning av det gröna stråket längs vattnet.

I området planeras också en ny vägförbindelse mellan
Bergsgatan och Storgatan, den sk. Västra länken. Den nya
förbindelsen innebär en avlastning av biltrafik i centrala
Sundsvall men är också tänkt att fungera som anslutningsväg till den framtida tågstationen vid universitetet.

•• Området kring ån utgör riskområde för översvämningar och ras och skred.
•• Knyta samman området med station Mittuniversitetet
samt omgivande bostadsområden med bra gång- och
cykelvägar.
•• Förorenad mark finns i området.
•• Fornminnen i form av tegelbruk, bl a Norrlands största vid sekelskiftet 1800/1900, finns registrerade inom
området. Dessa fornminnen är samtidigt potentiellt
förorenade områden.

Konsekvenser

En omvandling av industriområdet bidrar till stadens tillväxt nära ny tågstation utan att ta ny naturmark i anspråk. En stor
kvalitet för området är också närheten till universitetet. En förtätning av området innebär även att fler människor kommer
att vistas i järnvägens närhet varför utformningen måste anpassas för att minimera risker och bullerstörningar.
En ökad tillgänglighet mellan ån och bebyggelsen förbättrar åstråkets trygghet och attraktionsvärde samtidigt som vattenkontakten ökar attraktionsvärdet för bebyggelsen. Omvandlingen av området kan medföra negativa konsekvenser för de biologiska värdena vid ån om de inte vägs in på ett tillräckligt sätt vid detaljutformningen av grönområdet.
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Nackstaskogen - Mårtensro
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På höjden ovanför Nacksta kan vi tillgodose en
betydande del av behovet av stadsnära småhustomter, så att vår befolkning kan växa. Närheten
till busslinje och cykelavstånd till stan ger förutsättningar till hållbart resande redan innan området är fullt utbyggt.
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Området består idag av skogsmark som nyttjas för
skogsbruk och närrekreation. Den norra delen sluttar
ganska brant norrut och lutningsförhållandena måste
studeras närmare. Flera större kraftledningsstråk begränsar idag utbyggnadsmöjligheterna. Möjlighet att gräva ned
eller samlokalisera vissa ledningsstråk bör utredas.
Området kan anslutas till kommunens fjärrvärmenät.
En möjlighet är att bygga vidare på rutnätsstaden, lite i
samma anda som Södermalm, med tät villa- och radhusbebyggelse och inslag av mindre flerbostadshus. Många
tomter kan få fin utsikt ner mot staden. Alléstråk och ett
bredare skogsstråk bör knyta samman Nackstavägen med
skogen och skidspåren ovanför. Väster om Mårtensro
kan bostadsområdet växa vidare, på längre sikt. Serviceverksamheter såsom vårdboenden och förskolor kan vid
behov integreras i bebyggelsen.
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Markanvändning Nackstaskogen - Mårtensro.

Området kring Grodtjärn utgör ett kärnområde för
rekreation som ska bevaras och bör knytas samman med
grönstråken.

Tänk på att!

Möjligheten att dra en ny vägförbindelse mellan ”Sidsjövägen” och Nackstavägen och vilken funktion en sådan
väg ska ha bör utredas. När större delen av området är
utbyggt kan det finnas behov av förändringar av busslinjenätet. Detta bör ingå i planeringen redan från början.

•• Rekreation och friluftsliv måste beaktas i planeringen.
Det är viktigt att en god koppling mellan Nacksta
och natur-/rekreationsområdena bibehålls. Motionsspårets funktion ska säkerställas. Ta vara på området
kring Grodtjärn som en tillgång både för naturmiljö
och rekreation.
•• Dagvattenplanering krävs innan exploatering. Det är
hög avrinning från sluttningarna som vid häftiga regns
blir intesiv.
•• Kapaciteten i VA-nätet nedströms behöver ökas för
att kunna ansluta området.
•• Tidigt samråda om kraftledningarna, där flera ledningsägare berörs.
•• Gena gång- och cykelförbindelser mot stan, Sidsjöområdet och Nacksta centrum bör eftersträvas.
•• Planera för god kollektivtrafikförsörjning.

Grodtjärn.

Konsekvenser

En blandad tät men småskalig bostadsbebyggelse i lungt men samtidigt stadsnära läge ger förutsättningar för en ökad befolkning och ett hållbart resande. En utbyggnad av områdena medför intrång i stadsnära rekreationsmark, men konsekvenserna
bedöms som ganska små förutsatt att kärnområden och goda kopplingar till dessa via gröna stråk bevaras.
Tillskottet av boende i området förstärker underlaget för service och handel i centrala Nacksta och Sidsjöområdet. I Nacksta
blir det en jämnare fördelning mellan olika boendeformer vilket bidrar till mångfald.
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Böle och Sörnacksta

Böle

Sundsvall ska växa till 100 000 invånare till 2021.
Området i Sörnacksta är en markresurs som är
lämplig för nytillskott av enfamiljshus eller mindre
flerfamiljshus i olika former i attraktiv lantlig miljö.

Området ligger väster om Sidsjövägen, 1 km sydväst om
Sidsjön. Avståndet till Sundsvalls centrum är knappt 5
km. Området utgörs av skogsmark och hyggen efter
skogsavverkning. Huvuddelen av området ägs av kommunen. Buss- och gång- och cykelförbindelse finns längs
Sidsjövägen.
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Sörnacksta

Marken består av morän och berg i dagen. En mindre
jordtipp har funnits i området. En historisk beskrivning
och en översiktlig geoteknisk undersökning med ett antal
markprover gjordes vid årsskiftet 2005-2006. Det resulterade i att området där tippen funnits inte är lämplig att
bygga på.

Backarna

Medskogsbron
0

Bullerutredning för Sidsjövägen finns. Den visar på att
området bör utformas med hänsyn till bullerstörning från
vägen. Byggnadsfritt avstånd från vägen är 12m. Utformning bör även ta hänsyn till kraftledning som löper
genom området.
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Markanvändning Böle och Sörnacksta.
Vid en utbyggnad med ett större antal bostäder bör
anläggandet av förskola beaktas.
Området har nära till större skogsområden och även till
Sidsjöområdet som är ett populärt mål för fritid och
rekreation både sommar och vintertid.

Vid planläggning måste avloppsanslutning göras till
kommunens nät. Dagvattenhantering bör ske genom
lokalt omhändertagande. Förutsättningar finns inte att
ansluta området till kommunens fjärrvärmenät. Plats för
transformator ska anges i kommande planarbete.

Tänk på att!
•• Området är inte tänkt att försörjas med fjärrvärme,
alternativa lösningar bör inarbetas tidigt i planförslaget.

Den södra delen av området ligger nära en mindre
verksamhet med hästhållning. En platsspecifik mätning
för spridning av hästallergen har genomförts på platsen
för 2-4 hästar. Generellt är halterna enligt utredningen
mycket låga varför beräkningarna gjorts till ett avstånd på
ca 70-80 meter från källorna (stall och hage). Halten
hästallergen längre ifrån källan blir alltför osäkra då
halterna blir mycket låga. Enligt utredningen kan växtlighet i form av barrträd korta ner spridningsavståndet
ytterligare.

•• Området kan vara fornminnesrikt.
•• Krav på uppvärmd brandpost finns från Räddningstjänsten.
•• Behov av skyddsavstånd till hästhållning.
•• Ta hänsyn till bäckmiljö och Sidsjöns reservat.
•• Närhet till kraftledning.
•• Område med förorenad mark.
•• Kommualt VA saknas och kapaciteten i VA-nätet nedströms behöver ökas för att kunna ansluta området.
Se VA-planen.

Konsekvenser

Området kan genom planläggning bidra till att uppnå målet för antalet nya bostäder i Sundsvalls kommun.
Ur hållbarhetssynpunkt ligger området något för långt ifrån centrala bostadsområden och service för att kunna bygga vidare
på befintliga strukturer och kan ses som en enklav längs med Sidsjövägen. Därför måste kostnader för utbyggnad av vattenoch avlopp och eventuell övrig infrastruktur innefattas i exploateringen.
Det råder idag ett begränsat utbud kring turtätheten med kollektivtrafik.
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Sidsjö (f.d. sjukhusområdet)
och Södra skogsparken

ll

Östra parken

Södermalmsskolan

Södermalm

I Sidsjöns f.d. sjukhusområde växer en ny stadsdel
fram med den gamla bebyggelsen som bas och nya
bostadshus som komplement. Detta är redan
detaljplanelagt och är ett gott exempel på integration mellan olika verksamheter och boendegrupper. En livsmiljö i toppklass för både skolelever,
”seniorer”, nyanlända flyktingar, turister och familjer i olika storlekar.

Höglundaskolan

Fagerdal
Sidsjödammen

Södra skogsparken

Sidsjöplan
Sidsjö hotell

Södra bergets företagsby, det gamla LV5-området
som främst består av småverksamheter föreslås
kompletteras med bostäder runtom i skogsparken
och inom området för att på ett liknande sätt bli
en intregrerad och attraktiv stadsdel.

Hospice

Montessoriskola Heliås friskola
Ålsta folkhögskola
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Närheten till Sidsjöns naturreservat och friluftsområde
samt Södra bergets vidsträckta naturmark och spårområden är en stor attraktionskraft för dessa bebyggelseområden. Sidsjö Fastigheter arbetar med stadsutvecklingen i
Sidsjöområdet, med bostäder, skolor och seniorboenden
blandat med småverksamheter. Öster om de gamla
militärbyggnaderna (LV5) har det på senare år kompletterats med en grupp ”Bo Klok”-hus med bostadslägenheter. Verksamhetsområdet har tidvis varit lite av en
”baksida” i staden men tillskotten av bostäder och
verksamhetsutvecklingen gör att området nu upplevs som
tryggt och attraktivt.

Sidsjö naturreservat

0

200

ä ck en

400

600
m

Markanvändning Sidsjö - Södra skogsparken.
I Södra skogsparken, runt det gamla LV5-området, kan
befintlig bebyggelse gradvis i etapper ”förädlas” med
avseende på verksamheter, bostäder och utemiljö.
Området kan också innehålla stödjande funktioner för
det intilliggande friluftsområdet. Kompletterande bostadsbebyggelse föreslås i direkt anslutning till det
befintliga området. Detta kan vara en blandning av
småhus och mindre flerbostadshus i flera etapper, med
början i den norra delan av området.

I nuläget hänger de två områdena inte samman utan de
skiljs åt av ett band av naturmark där ett kraftledningsstråk går. Detta stråk utgör inte något primärt grönstråk
för staden, men människor rör sig i området, främst i
öst-västlig riktning.

I Sidsjön och Södra Berget-området är kollisionerna
mellan olika aktiviteter uppenbar, cyklande, joggande/
gående och skidåkare trängs inom sina säsonger om
utrymmet. Särintressen kan skiljas åt genom att få egna
områden eller anpassade, väl skyltade delar av t.ex. ett
spår. Direkt söder om företagsbyn (LV5-området)
föreslås marken bibehållas obebyggd och istället utvecklas
vidare för idrottsändamål med koppling till de stora
stig- och spårområden som kan nås härifrån. En utvecklingsidé är att skapa en stadion som komplement till den
på Södra bergets topp för att bättre kunna tillgodose

Sidsjöområdet föreslås vidareutvecklas i linje med
gällande planer. En förbindelselänk bör byggas i östvästlig riktning mot Södra Skogsparken, i Paviljongvägens
förlängning. Hur denna bör trafikeras och anslutningar till
omgivande målpunkter är viktigt att utreda tidigt i fortsatt
planläggning. Det finns även behov av detaljplaneläggning av området eftersom flera av de befintliga vägarna i
området inte är allmänna vägar.

Områdena ligger mycket naturskönt vid Södra berget och Sidsjön. (LV5-området syns uppe till vänster).
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Utsnitt ur illustrationsplan för del av f.d. sjukhusområdet.
olika intressen och minska konflikterna mellan t.ex.
vardagsmotionärer och elit inom cykling, skidåkning och
skidskytte. Hur uppdelningen mellan olika ytor och spår
bäst kan ske bör utredas vidare. Det är viktigt att man
året runt även kan promenera mellan t.ex. Skönsmon och
Sidsjön utan att känna sig i vägen för fartåkarna.

Tänk på att!
•• Trafikförsörjningen mellan områdena och kopplingen
mot stadskärnan bör utvecklas med hållbart resande
som en målsättning (GC- och kollektivtrafik). Särskilt
viktig är GC-kopplingen mellan skolor/förskolor och
omgivande bostadsområden.
•• Ta vara på närheten till friluftsliv som en tillgång i
områdena. Elljuspårens funktion ska bevaras.
•• Lämna en skyddszon mellan bebyggelse och värdefulla
bäckmiljöer.
•• Dagvattenhanteringen är problematisk längs Södra
bergets sluttningar, med snabb avrinning vid häftiga
regn. Helhetslösning krävs för avrinningsområdet. Se
vidare i VA-plan.
•• Ta hänsyn till kulturmiljövärden i Sidsjö f.d. sjukhusområde.
•• Ta hänsyn till Sidsjöns naturreservat och anslutande
grönstråk vid detaljplanläggning.
•• Den sandiga tallheden i södra området är en för trakten ovanlig naturtyp som bör hanteras med varsamhet vid utveckling och förändring.
•• Tidigare verksamheter kan ha medfört markföroreningar.

Skolbarn längs Paviljongvägen.

Konsekvenser

Områdena bidrar till integration och mångfald i stadsbebyggelsen. Tillskottet av boende medför ökad trygghet och ökar
områdenas attraktivitet. Det är resurseffektivt att förädla redan bebyggda områden både ur ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Bebyggelsen innebär dock ett mindre intrång i närrekreationsområden. Belastningen på recipienter för dagvatten från
Södra Skogsparken måste utredas och hanteras för att förbättra miljökvaliteten i vattnet.
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Spånvägen och Getberget

Östermalm
n
Mogata

Attraktiva villatomter/mindre flerbostadshus
direkt intill Södra Bergets friluftsområde med
cykelavstånd till stan och vacker utsikt mellan tallarna från skogstomter. Från Getberget är det ”ski
in/ski out”-läge vid slalombacken och skidspår i
klass med fjällvärlden. Bidrar till kommunens tillväxt och en livsmiljö i toppklass.

Skönsmons
skola
Skönsmons
hälsocentral

Östra
Skogsparken

Skönsmohuset

Spånvägen

Spånvägen
I förlängningen av den befintliga villagatan Spånvägen
finns ett skogsparti som i nuläget främst nyttjas för
hundrastning, lek och rekreation. Området avgränsas i
söder av ett elljusspår som leder runt Södra Bergets fot
intill branta bergspartier, och i norr av en bergsbrant ner
mot Brädgatans villabebyggelse.

Vapelskogen

Getberget

Hillstamon

Ett tiotal nya villor skulle kunna inrymmas om Spånvägen
förlängs västerut. Läget är mycket attraktivt med gångavstånd till slalombacke och utsikt över staden. Höjdskillnaderna gör samtidigt området ganska svårtillgängligt och
den enda vägförbindelsen ner mot stan går via Mogatan.
Avståndet till befintlig kollektivtrafik är relativt stort.

Hotell Södra Berget
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Markanvändning Spånvägen och Getberget.
Läget direkt intill slalombacken och med utsikt över
Sundsvallsfjärden gör området mycket attraktivt. Samtidigt gör terrängen marken svår att bebygga och en
noggrann anpassning till de lokala förutsättningarna är
nödvändig. ”Hus i park” är att föredra framför plansprängda gräsmattor. Därför bedöms området mest
lämpat för mindre flerbostadshus i 2-4 våningar.

Getberget
Idag består området av skogsbevuxna berghällar, mestadels tallskog, på en höjd ovanför Skönsmons villabebyggelse intill Hillstamon som för ett par årtionden sedan
utgjorde stadens soptipp. Sanering av tippområdet pågår
och kommer inom ett par år att möjliggöra en förändrad
markanvändning med inriktning på friluftsområdets
behov (troligen idrotts- och parkeringsytor).

Avståndet till kollektivtrafik är stort och höjdskillnaderna
gör området svårtillgängligt. Lägenheter bör därför
utformas med inriktning på målgruppen ”aktiva friluftsmänniskor”. Trafikförsörjning för biltrafik bör i första
hand ske via den nyanlagda vägen mot Kubikenborg
medan gång- och cykeltrafik bör ha en gen förbindelse
mot staden.

Tänk på att!
•• Trafikförsörjningen till området bör ses över med
hållbart resande som en målsättning.
•• Vilt brukar uppehålla sig i området vintertid (främst
rådjur).
•• Gångförbindelser mellan stadsbebyggelsen nedanför
berget (Brädgatan) och elljusspåret måste finnas.
•• Dagvattenhanteringen är problematisk i området,
med snabb avrinning vid häftiga regn. Se VA-planen.

Utsikt mot Södra bergets slalombacke.

Konsekvenser

Områdena ger ett mindre tillskott till behovet av attraktiva stadsnära bostäder och medför också ett mindre intrång i ett
stadsnära rekreationsområde. Brant terräng och dålig kollektivtrafikförsörjning gör att områdena bara passar för vissa och
bidrar därmed inte till mångfald och integration. Dagvattenhanteringen kan bli problematisk.
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Kvissleby

Kvissleby med närområde berörs av ett flertal riksintressen. Två områden av riksintresse för kulturmiljön finns
här: Nolby och Ljungans dalgång. Ljungans dalgång är
också riksintresse för naturmiljön och friluftslivet.
Riksintresset Nolby har i översiktsplanen avsatts som
område för bevarande av landskapets värden.

Kvisslebys roll som ”centrum för Njurunda” stärks
genom de förbättrade möjligheter till pendling
som nya E4 innebär. En framtida tågstation i Kvissleby stärker denna roll ytterligare. Kompletterande bebyggelse tillför nybyggaranda.

Kvissleby är centralorten i Njurunda och är därmed den
mest tätbefolkade tätorten i kommunen utanför Sundsvalls tätort. Centralorten har ett stort utbud av både
kommersiell service och samhällsservice vilket gör
området runt Kvissleby lämpligt att förtäta med fler
bostäder. Nya E4 medför att restiden till Sundsvall
minskas vilket kommer att göra området än mer attraktivt
att flytta till.

Kvissleby centrum
Centrala Kvissleby har en centrumfunktion för hela
Njurunda. Därför finns här ett relativt stort utbud av
service- och tjänstverksamheter samt bostäder i form av
flerfamiljshus. Det finns önskemål från många äldre att
flytta till lägenhet i Kvissleby för att på så sätt kunna bo
kvar i Njurunda. För att möjliggöra detta behövs fler
lägenheter i Kvissleby, något som kan ske genom förtätning av centrum, exempelvis genom att bygga på våningsplan på befintliga hus.

I Kvisslebys närhet finns tre områden klassade som
kärnområden för tätortsnära natur och friluftsliv. Nolbykullen, Döviksberget och Döviksjön med Skottsundsberget. Dessa naturområden innebär ytterligare kvalitéer
för Kvissleby som bostadsort. För att kärnvärdet i de tre
naturområdena ska kunna bevaras är det samtidigt viktigt
att dessa områden skyddas från exploatering. Ljungans
östra älvstrand vid Harabergsbron har höga rekreationsvärden. Likaså området norr om Juniskärsvägen. Skottsundsslätten är traktens största slätt. Här rastar en stor
mängd fågelarter, ibland i betydande antal, vilket under
den tidiga våren kan ge en fantastisk naturupplevelse. I
planförslaget är slätten markerad för bevarande av
landskapet.

Ostkustbanan går ett hundratal meter väster om Kvissleby centrum och utgör därmed en barriär mot Nolby.
Inom den närmaste tioårsperioden bör Ostkustbanan
byggas ut till dubbelspår. När dubbelspåret blir verklighet
bör möjligheterna att samtidigt anlägga en regional
pendeltågsstation i Kvissleby studeras. En sådan skulle
innebära att järnvägen inte bara uppfattas som en barriär
och bullerkälla i Kvissleby utan att den ger lokal nytta.

Flygfoto över centrala Kvissleby.
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Det andra området som är lämpligt att bygga ut med
villabebyggelse i Skottsund ligger vid gränsen mellan
skogslandet och odlingslandskapet. I området finns ett
antal fornlämningar vilket måste beaktas vid en exploatering av området. Området ligger intill Skottsundsslätten
som har ett aktivt jordbruk och rikt fågelliv. Nya villor
kan byggas utan att åkermark tas i anspråk.

Nolby
I norra delen av Nolby finns möjlighet att bygga nya
bostäder. Området ligger mellan befintlig bebyggelse,
”Fiskdammen” och skogsområdet kring Nolbykullen.
Avståndet till ett framtida stationsläge i Kvissleby är ca
800 meter. Nytt bostadsområde måste ta hänsyn till
miljön kring fiskdammen, fornminnen och närbelägen
bäck.

Essvik
På motsvarande avstånd som Skottsund, ligger även
Essvik ca en kilometer från Kvissleby. Norr om befintligt
villaområde är det möjligt att bygga vidare med bostadsbebyggelse. En detaljplan är framtagen över området. Det
har dock inte funnits intresse i att exploatera marken.
Med utbyggnaden av nya E4 är det troligt att hela
Njurunda blir mer attraktivt att bosätta sig i. Detsamma
torde även gälla för området vid Essvik. VA går att
ansluta mot befintligt nät i Essvik. Möjlighet till förtätning bland befintlig bebyggelse i Essvik är möjlig.

I området längre västerut i Nolby, i direkt anslutning till
nya väg E4 och intill befintlig häst- och ridverksamhet
finns ett område som kan vidareutvecklas för verksamheter. Området får en bra anknytning till nya väg E4.
Hänsyn till befintliga bostäder och verksamheter måste
tas.
I södra Nolby vid Tunavägen, som är infarten till Nolby,
ligger oexploaterat område, som bör kunna bebyggas
med bostäder. Ytan ligger nära befintlig E4 och består
idag av både skogsmark och ängsmark. När nya E4 är
klar kommer området bli mindre utsatt för buller än idag
vilket gör att området kommer att bli lämpligt att bygga
ut med bostäder. Närheten till Nolby innebär att VA
enkelt går att bygga ut.

Tänk på att!

Skottsund
Fågelvägen ligger Skottsund endast 900 meter från
Kvissleby centrum. Men på grund av att Ljungan utgör
en barriär blir det verkliga avståndet mer än dubbelt så
långt. För att på ett bättre sätt koppla ihop Skottsund
med Kvissleby föreslås att en ny gång- och cykelbro över
älven studeras i samband med ett pendelstationsläge i
centrala Kvissleby (när Ostkustbanan byggts ut till
dubbelspår). Med en sådan bro, som kan bli aktuell först
på lång sikt, skulle Skottsund få en betydligt bättre
tillgänglighet till såväl service som kollektivtrafik.

•• Det södra området i Skottsund ligger delvis på sydväxtberg med biologiska värden.
•• Dagvatten får ej förorena Nolby vattentäkt och måste
ledas från skyddområdet för vattentäkten.
•• Ostkustbanan med framtida dubbelspår kommer att
påverka delar av områdena och ny bebyggelse bör
undvikas där konflikt med Ostkustbanan kan uppstå.
•• Ta hänsyn till Nolbybäckens biologiska värden.
•• Hänsyn krävs till fornlämningar och kulturmiljöer
liksom riksintressen och laxfisket vid Ljungan.

I Skottsund finns två lämpliga områden att bygga ut för
bostadsändamål. Det ena ligger i direkt anslutning till den
tänkta gång- och cykelbron öster om befintlig villabebyggelse på västsluttningen av Skottsundsberget.

•• Nuvarande och tidigare verksamheter kan ha medfört
markföroreningar inom området.

Konsekvenser

Det är positivt att utveckla ett kommundelscentrum med god potential för hållbart resande. Det finns goda förutsättningar
för mångfald och serviceutbud. Stora delar av Kvissleby och Nolby utgör riksintresse för kulturmiljövård (Ljungans dalgång). I
norra Nolby, i det område som föreslås för nya bostäder, finns ett par fornlämningar. Föreslaget bebyggelseområde för verksamheter i västra Nolby berör också riksintresset för friluftsliv. Inget av de föreslagna nya bebyggelseområdena bedöms dock
påverka något av riksintressena påtagligt.
Det område som föreslås som verksamhetsområde väster om Nolby ligger inom länsstyrelsens bevarandeplan för odlingslandskapet. I området finns även en fornlämning.
Det område som föreslås bebyggas med villor mellan skogslandskapet och odlingslandskapet i Skottsund innehåller fornlämningar vilket gör att djupare arkeologiska undersökningar kan bli aktuella innan en exploatering av området. En utbyggnad av
området bör heller inte inkräkta på odlingsmarken.
Det föreslagna området i södra Nolby ligger intill fornlämningar vilket måste beaktas i kommande planskeden.
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Njurundabommen

Nya bostadsområden
Nya väg E4 och den framtida tågstationen kommer att ge
förbättrade kommunikationer, vilket bedöms öka attraktiviteten så att fler vill bosätta sig i Njurundabommen.
Därför behövs en planberedskap som möjliggör byggande av nya bostäder i området. Mot denna bakgrund
föreslås två förhållandevis stora kompletterande bostadsområden i Njurundabommen. Något av områdena
kommer att begränsas av nya Ostkustbanans sträckning
och behöver anpassas så att det inte störs av framtida
tågtrafikbuller.

Nya E4 och en tågstation gör att Njurundabommen och dess omnejd blir ett område med stor
potential. En plats för tillväxt utanför centrala
staden.

Njurundabommen står inför stora förändringar i och
med bygget av nya E4. Området är den del av Njurunda
som kommer att få de största positiva effekterna av nya
E4. Dels kommer restiden till Sundsvall halveras i
jämförelse med idag och dels kommer en stor del av den
mark som idag upptas av E4 att återställas till naturmark.
Detta innebär att E4 som barriär mellan östra och västra
Njurundabommen försvinner och områdena kan knytas
samman. En ny förbindelse mellan Njurundabommen
och nya E4 kommer att byggas i höjd med Heliås skola.

Gamla E4 området
Det ena av de områden som är lämpligt att bygga ut med
mer bostäder ligger i det område som befintlig E4 går
genom och som blir ett möjligt utvecklingsområde då nya
E4 medför att delar av den nuvarande vägen tas bort.
Området ligger strategiskt nära Njurundabommens
centrum och ett framtida tågstationsläge. Avståndet till
kommersiell- och social service ligger inom 200 m - 1
km. Likaså är avståndet till kollektivtrafik, oavsett buss
eller tåg, förhållandevis bra, då avståndet till närmaste
större busshållplats/tågstation är ca 500 meter. Nordväst
om området ligger ett kärnområde för tätortsnära natur
och friluftsliv innehållandes stigar och elljusspår som
nyttjas frekvent av de boende i närområdet.

Tågstation
En stationslokalisering i Njurundabommen skapar helt
nya förutsättningar för en utveckling av såväl tätorten
som dess omland.
Den yta som studerats för ett tågstationsläge ägs av
Trafikverket och består till största del av en tom grusyta
intill järnvägen. Troligtvis kommer spåret att behöva
justeras för att anpassas till ett framtida dubbelspår. Men
platsen ligger ändå inom förstudiekorridoren för det nya
dubbelspåret.
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Flygfoto Njurundabommen.

Forsa

Tänk på att!

I Forsa, öster om Njurundabommen i anslutning till
befintlig villabebyggelse, föreslås två nya villaområden
som bygger vidare på befintlig villabebyggelse och som
båda ligger inom lämpligt cykelavstånd till Njurundabommen. Även behovet av ytor för lek och rekreation bör
utredas.

•• Det föreslagna området för bostäder längs befintlig
E4 delvis ligger i en av järnvägskorridorerna för framtida dubbelspår på Ostkustbanan. Beroende på val
av korridor kan utformningen och utbredningen av
bostadsområdet och möjligheterna för förtätning av
centrum komma att påverkas. Även Forsa kan påverkas av järnvägen.

Omvandling och verksamhetsområden
Centrala Njurundabommen har idag ett visst utbud av
kommersiell- och social service i form av mataffär, café
och mindre butiker. Med ny E4 och eventuell tågstation
skapas starkare förutsättningar och behov av att området
utvecklas genom förtätning av fler centrumfunktioner.
Åmon/Kyrkmon, intill den nya förbindelsen mellan E4
och Njurundabommen, går att förtäta med bostäder,
service och mindre verksamheter. Området söder om
Kyrkmons skola är också lämpligt att förtäta på liknande
sätt som i Åmon.

•• En skjutbana finns söder om Forsa vilket kan begränsa
utbyggnadsmöjligheterna.
•• Visa hänsyn till Åbäcken med närområde, Hummelviksberget samt till befintlig skogsmark kring Forsa
som används för rekreation.
•• Ta hänsyn till kulturhistoriska värden, bland annat
utmed Stångån.
•• Visa hänsyn till riksintressen, ras- och skredrisker och
laxfisket i Ljungan.
•• Befintligt område för rekreation och friluftsliv måste
beaktas i planeringen. Motionsspårets funktion ska
säkerställas.

Konsekvenser

Bra för hållbart resande med nytt stationsläge och förtätning kring detta. Blandad bebyggelse ger goda förutsättningar för
mångfald och service. Bra för hushållning med naturresurser att omvandla gamla E4-området till bostadsområde. Förtätningsområdet i Åmon ligger delvis i ”nedre Ljungan” som utgör riksintresse för friluftsliv. Ljungan utgör dessutom riksintresse
för såväl naturvård som kulturmiljö. Negativ påverkan bedöms dock inte uppstå. Ostkustbanans utbyggnad kan begränsa utvecklingsmöjligheterna för delar av bebyggelsen.
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Alnö-Vi (FÖP)

Bergvik

Alnö nya kyrka
Kyrkskolan

Vi är det centrala tätortsområdet på Alnö. Eftersom Alnö är attraktivt för boende och ligger nära
staden sker en tillväxt och utveckling även i Vi. En
fördjupad översiktsplan för
hela Alnö har nyligen
Klingerfjärden
tagits fram då det finns behov av avvägningar
mellan bostadsbyggande, trafik, miljöfrågor och
VA-utbyggnad.

Smedsgården
Släda
Rökland

Huggsta

Smedsgårdens
naturreservat

Nedergård

Johannedal

FÖP Alnö är antagen av kommunfullmäktige och
markanvändning i denna kommunövergripande plan
inklusive webbkartan är därför bara illustrationer i
Järvik
överensstämmelse med gällande FÖP. I den fördjupade
översiktsplanen har ett broreservat avsatts för en ny
framtida Alnöbro. Utförliga riktlinjer finns att läsa i FÖP
Alnö, planförslaget.
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Tänk på att!
•• Riktlinjer enligt FÖP Alnö gäller här.
Planhandling finns på www.sundsvall.se.
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Utsnitt ur FÖP Alnö markanvändningskarta.

$

Konsekvenser

En konsekvensbeskrivning för detta område ingår i FÖP-handlingarna.
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Verksamhetsområden

Sundsbruk

Birsta

Västland

Birsta är ett av Sveriges största externhandelsområden med mer än 10 miljoner besökare per år.
Handeln i Birsta är viktig för turismen och arbetsmarknaden i Sundsvall. I Birsta bör, även fortsättningsvis, etableringarna i första hand avse volymhandel, möjlighet finns att utveckla mindre
verksamhetsområden för småindustri. Det bästa
sättet att hantera relationen mellan Birsta och
Stenstaden är en fortsatt positiv konkurrens men
att Stenstadens karaktär med ett blandat utbud av
handel, matställen, kultur, hotell och arbetsplatser
inte bör eftersträvas i Birsta.
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Kullåsen

Området har nyligen planlagts på en fördjupad nivå. FÖP
Birsta är fortsatt gällande och markanvändning i denna
kommunövergripande plan inklusive webbkartan är
därför bara illustrationer i överensstämmelse med
gällande FÖP. Utförliga riktlinjer finns att läsa i planförslaget från 2011.
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Markanvändning Birsta.

Tänk på att!

I ÖP2021 har ytterligare industrimark föreslagits i den
västra delen kring en ny väganslutning utanför FÖPavgränsningen. Läget bedöms vara strategiskt bra med
tillgång till de övergripande transportstråken.

•• Riktlinjer enligt FÖP Birsta gäller här.
Planhandling finns på www.sundsvall.se.
•• Lokalt omhändertagande av dagvatten och rening från
väg- och parkeringsytor behövs. Ta hänsyn till Ljustabäcken som rinner genom både den norra och den
södra delen av området.

Vid detaljplaneläggning av området bör eftersträvas att
genare gångvägar anordnas mellan butiksfastigheterna.

•• VA-ledningsnätet och reningsverket i Fillan har begränsad kapacitet. Se vidare i VA-planen.
•• I området finns ett flertal järnåldersgravar och sannolikt även hittills okända boplatser.
•• Säkerhetszoner ska finnas kring transportleder med
farligt gods och industrier samt kraftledningar.
•• Förorenad mark kan finnas med tanke på tidigare och
befintliga industriverksamheter.
•• Undvik att ta aktiv odlingsmark i anspråk.
•• E4 och Ådalsbanan är av riksintresse. Ådalsbanan är
under utredning för ombyggnad, eventuellt nära västra Birsta.
•• I befintligt verksamhetsområde finns farlig verksamhet i form av ammoniakhantering i fryshus.
•• Trafiksystemet är hårt belastat på vissa delar. Vid ytterligare planläggning måste därför stor omsorg läggas på trafikutformning.

Utsnitt ur FÖP Birsta markanvändningskarta.

Konsekvenser

Miljöbedömning för större delen av Birsta finns i gällande Fördjupad översiktplan för Birsta. Det finns behov av ny industrimark av olika slag i kommunen och en utökning av verksamhetsytorna i västra Birsta bidrar till att tillgodose detta. Bra med
närhet till det övergripande transportnätet. En ny väglänk kan delvis avlasta centrala Birsta. En bäckmiljö kan påverkas negativt.
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Omvandling kring 
Johannedalsvägen, Gärde

Bosvedjan

Målsättningarna att skapa goda kommunikationer
och hållbara godstransporter kräver en god tillgänglighet till den nya logistikparken som växer
fram i Korsta-Petersvik. Vi behöver också skapa
utrymme för företagande i anslutning till de stora
transportlederna. Ur det perspektivet är området
på sikt bättre lämpat för verksamheter än för
bostäder.

Bosvedjeskolan
Bosvedjekyrkan

Nu byggs den nya E4-bron och planeringen av logistikparken pågår. När ”Sundsvallspusslet” börjar falla på
plats kommer merparten av skogstransporterna till SCA
att gå via järnväg, men samtidigt kommer transporterna
av övrigt gods till logistikparken att öka, eftersom
omlastning där kommer att ske mellan båt, lastbil och tåg.
Detta innefattar även farligt gods, som förväntas öka
lokalt vid E4-Johannedalsvägen då kombiterminalen vid
stadskärnan avvecklas.

Gärdeberget

Tunabäck
Gärdehov
Gärdetjärn

Nordichallen

Tunaby
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Markanvändning Johannedalsvägen - Gärde.

Industrier och speditörer har efterfrågat mark vid transportleden i närheten av logistikparken, bland annat för
tankning och uppställning av större lastbilar/trailers. Allt
detta kommer inte att få plats inom den planerade
logistikparken. Med hänsyn till Ljustadalens och Johannedals bostadsbebyggelse bedöms Johannedalsvägen vara
bättre lämpad som huvudanslutning för de tunga transporterna till och från E4 jämfört med Ljustavägen.

Riskanalyser visar att närområdet kring transportleden är
olämpligt för bostadsbebyggelse med hänsyn till omfattande transporter av farligt gods. På sikt föreslås bostadsområdet omvandlas till verksamhetsområde, med fokus
på att tillgodose behov kopplat till transportleden. Även
grusytorna på södra sidan Johannedalsvägen kan utredas
för detta ändamål förutsatt att det inte hindrar idrottsverksamheten.

Idag finns ett 20-tal bostäder i form av småhus insprängda bland verksamhetsbebyggelsen på höjden norr om
Johannedalsvägen vid Gärde. I övrigt finns blandad
småindustri, ett motell m.m. Längre norrut vid Fillaberget finns en större bergtäkt. Söder om vägen finns stora
idrottsansläggningar med ishall, fotbollsplaner, mässhall
m.m. samt stora grusplaner som nyttjas för parkering vid
större arrangemang. På den östra sidan av grusplanen
planeras för ny bussdepå som beräknas stå klar sommaren 2014. Nya parkeringsplatser kommer att anläggas i
direkt anslutning söder om Nordichallen för att ersätta de
parkeringsytor som tas i anspråk av bussdepån. I öster
avgränsas området av Gärdetjärn som ingår i ett sammanhängande grönstråk mellan Ljustadalen och Skönsberg/Korsta.

Tänk på att!
•• Området norr om vägen är kuperat och lämpligheten
för olika verksamheter bör utredas utifrån detta.
•• Stor hänsyn måste tas till de boendes miljö och säkerhet under omvandlingsperioden.
•• Inte göra intrång i grönstråket vid Gärdetjärn.
•• Samorda med idrotts-/mässverksamheten.
•• Norr om området finns en sydsluttning med värdefull
växtlighet.
•• I området pågår eller har pågått verksamheter som
kan ha orsakat markföroreningar

Konsekvenser

Ett 20-tal bostäder avvecklas vilket kortsiktigt påverkar de boende negativt. Omvandlingen bidrar till att verksamheter med
farligt gods kan avvecklas vid Sundsvalls stadskärna vilket medför en minskad säkerhetsrisk och konflikt mellan boende och
riskobjekt såväl i hela centrala Sundsvall som lokalt i området. Utrymme ges för verksamheter vid betydande transportlänk
som är under utveckling. Nya verksamheter kan skapa konflikter med idrottsverksamheten, vilket bör undvikas.
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Tunadal – Korsta – Ortviken (FÖP)

Fågelsången

Johannedal

Färsta

Tunadal – Korsta – Ortviken har stor strategisk
betydelse för utveckling av näringslivet i kommunen och regionen. En fördjupad översiktsplan har
tagits fram och fortsatt planering av byggandet av
den nya logistikparken pågår. Med planerad utveckling förbättrar vi Sundsvallsregionens kommunikationer med omvärlden och lägger grunden för hållbara godstransporter.
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Bydalen

Området har nyligen planlagts på en fördjupad nivå. FÖP
Tunadal – Korsta – Ortviken är fortsatt gällande och
markanvändning i denna kommunövergripande plan
inklusive webbkartan är därför bara illustrationer i
överensstämmelse med gällande FÖP. Utförliga riktlinjer
finns att läsa i planförslaget från 2009. Detaljplanläggning
har påbörjats.
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Markanvändning Tunadal - Korsta - Ortviken.

Markanvändning i den fördjupade översiktsplanen för området.

Tänk på att!
•• Riktlinjer enligt FÖP Tunadal-Korsta-Ortviken gäller
här. Planhandling finns på www.sundsvall.se.

Flygfoto norrifrån över Tunadals sågverk och Sundsvalls Hamn.

Konsekvenser

En konsekvensbeskrivning för detta område ingår i FÖP-handlingarna.
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Nacksta västra verksamhetsområde
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Industrimark och plats för nya småföretag behövs
för att Sundsvalls näringsliv ska utvecklas. Genom
att låta Nacksta växa västerut söder om E14 skapar
vi utrymme för ett ökat företagande, i ett läge där
det finns goda vägförbindelser och med cykelavstånd till stan.

En utveckling av järnvägsspår och området kring Selångersån minskar tillgången på industrimark i denna västra
del av staden. Behov finns av mark för nyetableringar och
utveckling av befintliga företag i området. Platsen ligger
vid en knutpunkt för kommunikationer eftersom Timmervägen ansluter till E14 direkt norr om området.

Granlo
E14

Nacksta västra verksamhetsområde

Idag består området av barrskog i en norrsluttning mot
väg E14. Rättspsykiatriska regionvårdsenheten ligger intill
området. Inga riksintressen eller andra utpekade allmänna
intressen finns i området.

Nacksta

0

Utrymme ska lämnas för en framtida standardhöjning av
väg E14 till fyrfältsväg i delvis ny sträckning parallellt
med dagens väg norr om industriområdet.
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Markanvändning Nacksta västra industriområde.

Vatten och avlopp samt fjärrvärme finns utbyggt i den
befintliga delen av industriområdet i öster. Kollektivtrafik
finns längs väg E14, på nära avstånd från den östra delen
men med sämre tillgänglighet till de ytor som idag är
skogsbevuxna.

Tänk på att!
•• Hänsyn måste tas till de två kraftledningsstråken som
går genom området.
•• Enstaka bostäder i Österkolsta kan få en förändrad
boendemiljö. Samordning med E14-planeringen är
lämplig vid hantering av detta.

I den västra delen av området finns förslag på täktverksamhet. Denna bör utformas på ett sådant sätt att den
inte begränsar utbyggnaden av industriområdet i övrigt
t.ex. genom buller eller damning. Möjligheter till samordning av vägnätet mellan täkt och övrig industri med en
trafiksäker anslutning till E14 bör utredas.

•• Visa hänsyn till Sandbergsbäcken i den sydöstra delen
av området.
•• Dagvattenflöden med avrinning av regnvatten längs
bergssidan vid större regn måste hanteras. Andelen
hårdgjorda ytor kan med fördel begränsas och andra
ytor utredas för lokalt omhändertagande av dagvatten.
•• Söder om Mejselvägen, strax utanför området, finns
ett antal fornlämningar.

Konsekvenser

Det är positivt med förutsättningar till nya arbetsplatser nära stadscentrum.Verksamheterna kan alstra godstransporter på
bilvägnätet vilket ger buller och luftföroreningar. Lokaliseringen är lämplig eftersom anslutning sker direkt till huvudvägnätet
för tunga transporter, med koppling till Timmervägen/Hulivägen som möjliggör transporter till logistikparken utan att passera
stadscentrum.
Naturmark tas i anspråk, dock inte mark med höga naturmiljövärden.
Konsekvenserna för friluftslivet bedöms vara små eftersom detta skogsparti nyttjas i begränsad omfattning.
De närmast liggande bostäderna (ca fem hus) i Österkolsta som kan påverkas av t.ex. buller från verksamheterna ligger i det
stråk där en upprustad väg E14 planeras i framtiden. Föreslagen markanvändning i verksamhetsområdet bidrar ytterligare till
att försämra boendemiljön.
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Södra brofästet
Möjligt omvandlingsområde med ett attraktivt
vattennära läge som kan bebyggas främst med
verksamheter och kontor, i öster kan verksamheter som har nytta av närheten till E4 med fördel
förläggas, eventuellt också verksamheter med
koppling till besöksnäringen.

Mokajen
Båtmanskajen

Området har idag karaktär av nedlagd industri med bland
annat industrispår, tillfartsvägar och snötipp. Del av
området arrenderas av Grus- och Betong och används för
upplag och hantering av material/produkter för betongtillverkning. I den västra delen finns viss kontorsverksamhet och parkeringsytor.

Almedalens äldreboende
Skönsmons
skola
Skönsmons
kyrka
Skönsmons hälsocentral
Skönsmohuset

I och med den nya E4-bron kommer delar av området att
genomgå en omvandling. I första hand är det området
närmast brofästet som kommer att få en ny karaktär i
form av en parkmiljö (Broparken).

Skönsmon
Vapelskogen

Getberget

För att kunna rena vatten från Sundsvallsbron och delar
av bland annat E4 och Björneborgsgatan byggs en
dagvattendamm i området. Viss ledningsutbyggnad finns
inom området.
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Markanvändning Södra brofästet.

Strandpromenad längs med vattnet väster om Sundsvallsbron ska hållas öppen för allmänheten och vara en del i
Sundsvallsfjärden runt med koppling genom parken och
upp på bron för gående och cyklister.

Tänk på att!
•• Kajer och stränder ska vara tillgängliga för allmänheten (Sundsvallsfjärden runt).
•• Behov av industrispår till befintliga verksamheter
måste utredas.
•• Buller från väg och järnväg påverkar området.
•• Tidigare verksamheter kan ha medfört markföroreningar.
•• Spillvatten kan behöva pumpas från fastigheter norr
om Kontorsvägen.
•• Kubal och Oljehamnen är klassade som farliga verksamheter vilket innebär krav på skyddsavstånd

Bygge av E4-bron över Sundsvallsfjärden.

Konsekvenser

En utbyggnad av området med verksamheter och kontor kan möjliggöra sammanbyggnad av Sundsvalls stadsstruktur från
Stenstaden och österut, via utbyggnad på Södra kajen, och skapa en komplett stadsmiljö runt Sundsvallsfjärden och i större
utsträckning en ökad tillgänglighet till vattnet.
Området har ett bra utgångsläge för kollektivtrafikförsörjning.
Tidigare förorenad industrimark saneras. Resurseffektivt att omvandla redan exploaterad mark istället för att ta ny naturmark
i anspråk.
Närheten till E4 och järnvägen påverkar området med buller, barriär och riskaspekter.
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Stockvik - Vaple

Kusten
Kustenängen

Vi vill ha växande företag och hållbara logistiklösningar. Stockvik är en strategisk punkt där nya E4
ansluter till övriga vägnätet, några av regionens
största industrier har sin lokalisering och Ostkustbanan passerar med anslutande industrispår. En
vidareutveckling bör möjliggöras.

Stockvik
Stockvik

Stockvik och Vaple domineras idag av de kemiska
industrierna.

Akzo Nobel AB
Stockviksverken

Vaple
Ny E4

En av den nya E4:ans fem trafikplatser kommer att
ansluta till Stockvik. Det är troligt att området närmast
trafikplatsen blir intressant för verksamhetsetableringar
som exempelvis tankstationer, trafikantservice, mindre
logistikföretag och lättare industrier. Bägge områdena vid
trafikplatsen består av skogslandskap som ligger i östsluttning.

Stuguthyrning

Vapeltippen

Vapelnäs

0

I utredningsarbetet inför ÖP2021 har även utretts om
området är lämpligt för en godsterminal för koppling av
järnvägsvagnar, med syfte att minska mängden farligt
gods i centrala Sundsvall. Utredningen visar att det inte är
lämpligt att utveckla en sådan terminal i detta läge utan
att det sammantaget är bättre att samordna hanteringen i
den planerade logistikparken.
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Markanvändning Stockvik - Vaple.
utvecklas järmfört med nuläget. Bedömd utveckling inom
kommande 30 år inryms dock i gällande plan. Fördelen
med en utveckling i Vaple är närheten till industrin och
den redan pågående deponiverksamheten. Marken och de
lokala miljöförutsättningarna är dock inte ideala för
deponiverksamhet.

Vapletippen är en deponianläggning avsedd för industrierna i södra Sundsvall. Tippen ligger på Omsberget, till
största delen beläget i skogslandskap. För att kunna ta
hand om framtida avfall från industrierna behöver tippen

Tänk på att!
•• Hänsyn måste tas till skyddszon från Akzo och till
närliggande bostadsbebyggelse. Tidig dialog ska föras
med industrin vid planläggning.
•• Områdena kommer att vara bullerstörda från både
E4 och Ostkustbanan.
•• Ta hänsyn till bäckar i området.
•• Områdesbestämmelserna för Vapletippen föreskriver
en bred skyddszon kring tippområdet som inte får
bebyggas.
•• Förorenad mark finns i området. Dagvattenhanteringen bör ses över.
•• Ta hänsyn till framtida dubbelspår för järnvägen.

Flygfoto över området, taget innan nya E4-bygget.

Konsekvenser

Strategiskt bra lägen för verksamheter kan erbjudas vid nya E4 och industrin. Det östra området vid trafikplatsen gör intrång
i naturvårdsobjektet Svarttjärnsbäcken.Viktigt att detaljutformningen av området görs med hänsynstagande till bäckens funktion för den biologiska mångfalden.
Det södra området avvattnas mot Vaplebäcken som är mycket skyddsvärd och måste beaktas vid projektering av dagvattenhantering. Naturförutsättningarna är inte ideala för deponiverksamhet.
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Njurunda kyrka

Här finns möjlighet att ”ta en paus innan man
kommer till Sundsvall”. Kommunens södra inkörsport för bilburna.

Myre idag består av en enklare serviceinrättning för
trafikanter längs E4. Omgivningarna består av ett öppet
jordbrukslandskap. Myre är den plats där nya E4 kommer
att ansluta till befintlig europaväg. Möjlighet finns därmed
att utveckla platsen som rastplats för E4-trafikanter med
service, information, restaurang, tankstation etc.
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Skedloviken

Skrängsta

Området norr om befintligt verksamhetsområde vid E4,
vid Solbergavägen, är lämpligt att bygga ut för exempelvis
handel och trafikantservicefunktioner. Området består av
både skogs- och jordbruksmark. Ett planprogram för
området i syfte att skapa en vägrastplats med trafikantservice är under framtagande.

Myre
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Markanvändning Myre.

Tänk på att!
•• Utvecklingsområdet ligger i anslutning till en av järnvägskorridorerna för dubbelspår på Ostkustbanan.
Beroende på korridorval och järnvägens sträckning i
detalj kan utvecklingen i Myre behöva anpassas.
•• Beroende på hur stort intrånget i jordbrukslandskapet blir kan eventuellt möjligheter till kompensationsåtgärder undersökas.
•• Det föreslagna området ligger i länsstyrelsen bevarandeplan för odlingslandskapets natur- och kulturvärde
med bevarandeklass ”B”.
•• Närområdet är rikt på fornlämningar, vilket måste
beaktas inför en exploatering.
•• Öster om Myre ligger Skrängstasjön som utgör riksintresse för naturvård. Sjön är en viktig rastsjö för
flyttande fåglar, vilket är viktigt att beakta i den fortsatta planeringen av området.
•• Markföroreningar finns inom området.
•• Kommunalt VA i området har begränsad kapacitet. Se
VA-plan.

Flygbild över Myre centrum, taget från norr. Nuvarande E4 är den
större vägen i bilden.

Konsekvenser

En exploatering av trafikantservice i Myre medför visst intrång i aktivt jordbrukslandskap och i ett odlingslandskap med bevarandevärden. Utbyggnaden gynnar inte hållbart resande.
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Getberget

Utbyggnadsområden
på lång sikt

Kubenbadet
Kubens IP

Skönsmons
nya
begravningsplats

Aluminiumverken

Kubikenborg-Bredsand
Om staden fortsätter att växa kommer vi på sikt
att behöva ytterligare mark för bostäder och verksamheter. Skogsområdet mellan Kubikenborg och
Bredsand kan vara ett lämpligt område för utbyggnad när andra föreslagna områden byggts ut. Vid
Hallonstigen söder om Fläsian finns redan idag bra
lägen för kompletterande villatomter.

Fläsians stugor och camping

Skogssluttningen mot öster med havsutsikt har tidigare
delvis varit ett jordbrukslandskap med enstaka gårdar.
Väg E4 utgör en barriär mellan utbyggnadsområdet och
Fläsian, som är ett attraktivt strandområde med camping.
I den norra delen finns aluminiumsmältverket Kubal
öster om E4. En utbyggnad av detta område skulle bidra
till att knyta ihop Bredsand med stadsbebyggelsen och
erbjuda omfattande markytor för nybyggnad. Marken
sluttar kraftigt vilket kan försämra funktionen som
verksamhetsområde. Trafiken på E4 orsakar buller som
områdets utformning måste ta hänsyn till.

Övre Bredsand

Bredsand

S Fläsian

Bredsands skola
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Markanvändning Kubikenborg - Bredsand.
Markens ytskikt är förorenad och sanering krävs inför en
utbyggnad, vilket kan senarelägga även detta område.

Vilken typ av bebyggelse som är bäst lämpad för detta
område och hur trafikförsörjning bör ske har inte utretts
ännu. En planskild GC-förbindelse mot havsstranden
skulle öka områdets attraktionsvärde för bostäder. I
väster breder Södra Bergets friluftsområde ut sig vilket
kan bli en tillgång för de boende.

Tänk på att!
•• Det finns markföroreningar i områdena orsakade av
tidigare verksamheter. Omfattningen av detta behöver
klarläggas.
•• Fornlämningar i form av rösen och stensättningar
finns söder om Fläsian och direkt norr om området
vid Kubikenborg.

Närmare vattnet öster om E4 finns en grupp småhus
söder om Fläsian. Där finns bra lägen för en komplettering av bebyggelsen med ytterligare ett antal småhus.

•• Skyddsavstånd krävs till E4 m.h.t. buller och riskaspekter.
•• Utbyggnadsområdet får inte inkräkta på Södra bergets spårområde med omgivande natur kring stråket
förbi NTO-stugan.
•• En bäck rinner mot havet direkt norr om befintlig
villabebyggelse i Bredsand. Kring bäcken råder strandskydd.
•• Kraftledningarna till Kubal begränsar utbyggnadsmöjligheterna i delar av området.
•• Det finns dagvattenproblem i området.

Flygfoto över området norr om Bredsand.

Konsekvenser

Då staden växer i framtiden kan detta bli ett attraktivt läge för ny bebyggelse. Konsekvenserna har endast bedömts översiktligt då detta område inte planeras inom de närmaste åren.
Buller och barriäreffekter från väg E4 påverkar området. Skogsmark tas i anspråk som idag delvis nyttjas som stadsnära rekreationsområde.Vid Hallonstigen krävs sanering av förorenad mark. Detta kan bli aktuellt även i det större utbyggnadsområdet eftersom PAH-föroreningar påträffats på många platser i närområdet.
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Tätorten

Klockarberget
Klockarberget är som ett slags ”villastad på
landet”. Området har inte någon centrumfunktion
i Njurunda men ligger nära både Kvissleby och
Njurundabommen vilket gör området attraktivt
för utbyggnad på lång sikt.

Kvissle

Sundsvalls golfbana

Njurunda

Klockarberget är ett kuperat område mitt emellan
Njurundabommen och Kvissleby. När nya E4 är klar
kommer området närmast befintlig E4 att bli mindre
stört av buller än idag. Befintlig E4 kommer då också få
funktionen av en gata snarare än en transportled. Med
dessa förändringar blir området norr om Klockarberget
lämpligt att planera för fler bostäder, exempelvis småhus.

Klockarberget

Klockarberget berör direkt riksintresset för kulturmiljö
Ljungans dalgång. Riksintressena för naturmiljö (Nedre
Ljungan) och för friluftsliv (Ljungans dalgång) ligger på
andra sidan nuvarande E4.
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Markanvändning Klockarberget.

Tänk på att!
•• En stor del av området ligger inom järnvägskorridoren för framtida dubbelspår. En järnvägsplan för
sträckan mellan Njurundabommen och Nolby kommer att tas fram under 2014. Järnvägsplanens resultat
gällande var järnvägen ska gå påverkar det utpekade
området för bostäder norr om Klockarberget.
•• Utbyggnadsområdet ligger i ”Ljungans dalgång” som
utgör riksintresse för kulturmiljö. Riksintressena för
naturmiljö (Nedre Ljungan) och för friluftsliv (Ljungans dalgång) ligger på andra sidan nuvarande E4 och
riskerar påverkas av utbyggnadsområdet. Eventuell
inverkan på riksintressenas värden behöver beskrivas
i detaljplaneprocessen.
•• Det kan finns markföroreningar i området.
•• Visa hänsyn till Klockarbergets sydväxtberg.
•• Behovet av kompletterande ytor för lek och rekreation bör utredas då ny bebyggelse planeras.

Flygfoto över Klockarberget.

Konsekvenser

God kollektivtrafikförsörjning längs befintlig E4 skapar bra förutsättningar för ett hållbart resande till och från området. Ostkustbanan kan både begränsa och påverka området och en utbyggnad av bostäder bör invänta en tydligare redovisning av
järnvägens utformning.
Riksintressen kan eventuellt beröras. Mer djupgående bedömningar får göras i framtiden då det kan bli aktuellt med en utbyggnad.
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INLANDET

I inlandet finns stora naturresurser, vildmarksområden
och vackra älvdalar. Dessa ska vi ta vara på och
vidareutveckla både för turism, lokalt företagande
och som en tillgång för vår befolkning.Tillväxt och
utveckling av boende och service bör i första hand lokaliseras till de utvecklingsstråk som markerats i översiktsplanen, för att underlätta tillgänglighet och god boendekvalitet,
samt gynna hållbart resande och en resurseffektiv tillväxt. Det
är ett sätt att möta och förhålla sig till den befolkningsutveckling som försämrar serviceunderlaget i inlandet.
I övrsiktsplanen pekas också särskilda områden för
landsbygdsutveckling ut som underlag för prövning av
strandskyddsdispens, med syfte att stimulera den
lokala och regionala utvecklingen i områden
som har god tillgång till fria strandområden
och där en viss byggnation kan ske utan att
strandskyddets syften åsidosätts.
Områden för vindkraft har tidigare
pekats ut i ett tillägg till översiktsplanen.

Inlandets utvecklingsområden är koncentrerade till
stråk som är viktiga för service och kommunikationer,
samt områden för utveckling av besöksnäringen. Även
vindkraftsområden och deponiverksamheter har
pekats ut sedan tidigare.

Inlandet

Utvecklingsstråk

Generella riktlinjer
för inlandet

När det finns begränsat med resurser och befolkningsunderlag måste prioriteringar göras för att
kunna hålla en tillräcklig servicenivå. Därför pekar
översiktsplanen ut utvecklingsstråk i inlandet. När
befolkningsunderlaget i framtiden ökar även i
inlandet kan dessa utvecklingsstråk omdefinieras
och förgrena sig vidare ut på landsbygden.

Nedanstående riktlinjer gäller som ett komplement till de kommunövergripande riktlinjerna.
Bakgrunden till riktlinjerna finns beskrivna i planeringsförutsättningarnas delrapporter.

Utmed väg 86 och E14 inklusive väg 570 längs älv- och
åstråken ut mot kusten finns pärlband av byar och
samhällen. För de större orterna beskrivs markanvändningen på följande sidor. Även de glesbebyggda områdena mellan den tätare bebyggelsen kan dra nytta av
dessa stråk, eftersom kommunikationerna här är bättre än
i inlandet i övrigt. Busstrafiken passerar och kan med
enkla insatser utökas om resandeunderlaget ökar, och
vägarna har en relativt hög standard. I det ena stråket
finns t.o.m. järnväg med potential att i framtiden bygga
fler pendelstationer. Därmed är det lättare att ta sig både
till småorternas utbud av service, skolor och arbetstillfällen samt till centralorten Sundsvall. Annan infrastruktur
såsom bredbandsutbyggnad m.m. utgår också ofta från
dessa stråk.

•• En tillväxt av bostäder/service/verksamheter bör
eftersträvas inom utvecklingsstråk i inlandet där
orterna Liden, Indal, Kovland, Stöde och Matfors
ingår.
•• Ny bebyggelse i utpekade utvecklingsstråk ska avvägas
mot andra allmänna intressen (exempelvis bevarandeintressen) i vanlig ordning. Negativ påverkan på
riksintressen och Natura 2000-områden ska undvikas.
•• Utanför utpekade utvecklingsstråk och utvecklingsområden bör planläggning för grupper av ny bebyggelse
endast ske undantagsvis.
Riktlinjer för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS) kan du läsa under en egen rubrik sist i detta kapitel
om inlandet. De gäller både för inlandet och kustlandet.

Våra utpekade utvecklingsstråk är:
•• Väg 86/Indalsälvstråket
Liden - Indal - Kovland
•• Väg E14/Ljunganstråket
Stöde - Matfors/Vattjom - Nedansjö
Förutom utvecklingsstråken har även tätortsnära attraktiva kulturbygder identifierats, dessa är:
•• Selånger - Hov
•• Allsta - Klingsta - Lucksta
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Bevara natur- och kulturlandskapet

På några enstaka ställen i inlandet, främst i anslutning till
bebyggelse, har kartan markerats med ytor för ”bevara
natur- och kulturlandskapet”. För dessa områden gäller
samma riktlinjer som för motsvarande områden i tätorten. Se riktlinjer och beskrivning på sidan 52.

Indal

Kovland

Stöde
u s kv g
K
ä e n

t ö
S
r m st a
d s vä g e
n

u n g
K
s n ä
s

±
0

e g
B
r s å
k e rs
å d
g
r

u n g
K
s b a
c k a
vä e
g n

e n tru m
C

p p sa a
U
l vä g
e n
Mo
t la v g
ä e n

Nedansjö

in k p
L
ö in g sv ä g
e n

N c sk a
a
t v ä str a
ve rk sa m h te o
s må
r d e

e d
H
b rg
e sk a
a rke n
p

Matfors
! ! ! !
! ! ! !

5

Utvecklingsstråk inlandet

10

15
km

Utvecklingsstråk i inlandet.
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Väg 86/Indalsälvstråket

Stockholm

Liden
En levande landsbygd kräver fungerande kommundelscentrum, eftersom avstånden i kommunen är
stora. Liden är en ”pärla” i utvecklingsstråket mot
nordväst och fungerar som serviceort för hela den
norra delen av kommunen. Serviceutbudet är dock
begränsat.

RV 86

Lidens skola
Lidens vårdcentral

Liden ligger vid Indalsälven cirka 5 mil från Sundsvall
och har tillsammans med Holm ca 1200 invånare.
Indalsälvens dalgång är av riksintresse för naturvård och
friluftsliv. På den västra älvsidan i Liden ligger Vättaberget med hembygdsgård, kaffestuga, slalombacke, skidspår
och en fantastisk utsikt. Öster om Liden ligger elljuspår
och isbana. Vid stranden i Unåsen finns strandbad. Vid
kyrkan finns ett Natura 2000-område som hyser en värdefull population av sötgräs. Riksintresset för kulturmiljövård, Liden, begränsas i öster av samhället och i väster av
området kring Vättaberget. Området väster om bebyggelsen i sluttningen ner mot älven ingår i naturvårdsområdet
”Liden” och i Länsstyrelsens bevarandeprogram för
odlingslandskapet.

Lidens g:a kyrka Lidens kyrka
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Markanvändningskarta Liden.

Översiktsplanen föreslår möjligheter till förtätning och
nybyggnad av fler bostäder i centrala Liden. Området
kring Vättaberget är lämpligt för utveckling av turism/
rekreation på landsbygd. Området vid Lidens gamla kyrka
föreslås som område för bevarande av natur/kulturlandskap.
Den fina badplatsen vid Brudsjön norr om Liden.

Tänk på att!
•• Skydda området väster om väg 86 i sluttningen ner
mot älven med den unika miljön kring Lidens gamla
kyrka
•• Ta stor hänsyn till friluftslivets intressen och de
många utpekade natur- och kulturvärdena vid exploatering.
•• Området väster om Indalsälven med Vättaberget och
Unåsen bör prioriteras för satsningar på turism och
rörligt friluftsliv. Bevara naturmiljön på landtungan.
•• Skyddsområde för vattentäkt finns vid älven.

Vättaberget i Liden.

Konsekvenser

Översiktsplanens förslag till förtätning ökar/bibehåller underlaget för kollektivtrafik och service och medför därför en ökad
ekologisk och social hållbarhet. Förtätningar kan i många fall utnyttja redan gjorda investeringar i infrastruktur varför den
ekonomiska hållbarheten också är god. Förtätningen medför inga påtagliga ingrepp i områden som har skyddsvärde avseende
natur, kultur eller friluftsliv.
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Inlandet

Idéer från tidigt dialogmöte
i Liden 2011-10-05.

Här är några av Lidenbornas egna utvecklingsförslag i den tidiga dialogen, möte inför översiktsplanen.
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Indal
En levande landsbygd kräver fungerande kommundelscentrum, eftersom avstånden i kommunen är
stora. Indal är ett viktigt kommundelscentrum.

Stige

I Indal bor strax under 700 personer. Samhället ligger vid
Indalsälven cirka 25 km från Sundsvall. Hela Indalsälvens
dalgång är klassad som riksintresse för naturvård och för
friluftsliv. Dalgången är också av stort intresse för
kulturmiljövård. Nordväst om Indal ligger Gudmundstjärn som är en gård från 1700-talet. Miljön är klassad som
riksintresse för kulturmiljövård. I Häreborg finns bibliotek och samlingslokaler som utnyttjas flitigt av Indalsborna, liksom hembygdsgården. I Indal finns också goda
förutsättningar för idrott, med elljusspår, fotbollsplan, en
ny spontanidrottsplats m.m. Söder om Indal längs den
norra älvstranden finns Kävstabrons camping och
växande konferensverksamheter.

Häre

Ängebo gruppboende
Stige skola
Solgården äldreboende
Sockenstuga
ån
Kvarn

Indals kyrka
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Indal ingår i ett föreslaget utvecklingsstråk för inlandet i
ÖP2021. Förtätning och nybyggnad av bostäder i centrala
Indal föreslås. Närområdet till Kvarnån ända ner till
Indalsälven föreslås bevaras samt miljön kring elljusspåret
nordost om samhället.
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Markanvändningskarta Indal.

Tänk på att!
•• Kvarnån med mynning i Indalsälven ska skyddas.Vattendragets närmiljö och mynningsområden får inte
beröras.
•• Visa hänsyn till riksintresset Indalsälvens dalgång.
•• En av Sundsvall-Timrås största och viktigaste vattentäkter ligger nedströms området.

Kävstabron med campingen i bakgrunden, sydöst om själva samhället..

Konsekvenser

Översiktsplanens förslag till förtätning ökar/bibehåller underlaget för kollektivtrafik och service och medför därför en ökad
ekologisk och social hållbarhet. Förtätningar kan i många fall utnyttja redan gjorda investeringar i infrastruktur varför den
ekonomiska hållbarheten också är god. Förtätningen medför inga ingrepp i områden som har skyddsvärde avseende natur,
kultur eller friluftsliv.
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Inlandet

Idéer från tidigt dialogmöte
i Indal 2011-10-18.

Här är några av Indalbornas egna utvecklingsförslag i den tidiga dialogen, möte inför översiktsplanen.
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Kovland

RV 86

Från Kovland har man 10 minuter till Sundsvall
men är ändå på landet och nära naturen. Ligger
längs utvecklingsstråket riksväg 86. Här vill vi skapa
möjligheter att kunna bo i alla skeden av livet.

Ytterkovland
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I Kovland bor ca 500 personer. Avståndet till Sundsvall är
ca 15 km. Genom samhället slingrar sig Sättnaån som är
ett riksintresse för naturvård och som har stor betydelse
för friluftslivet. Samhället har viss kommersiell och social
service. I Kovland finns Ånäsparken och Ånäsvallen. Det
är en nöjespark som tillsammans med naturområdena
kring Sättnaån är en viktig resurs för Kovland.

Ånäsparken

Vallens skolaSättna kyrka

Kovland
Solums kvarn

Sundsvalls kommun arbetar för att det ska bli en gångoch cykelväg mellan Kovland och Bergsåker. Trafikverket
är väghållare för riksväg 86 som går mellan områdena och
den som ansvarar för en eventuell utbyggnad av cykelväg.
Sommaren 2014 planeras byggstart av gång- och cykelväg
för delen Bergsåker- Silje.
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Markanvändningskarta Kovland.

I Kovland finns möjlighet att förtäta byn och utveckla det
kommundelscentrum som finns. Två områden för
nyexploatering pekas också ut, ett i norra delen av byn

600
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och ett i södra delen av byn. Båda medger möjlig utveckling för bostäder, service eller småverksamheter. I
Kovland saknas idag hyreslägenheter, främst för ungdomars behov, samt plusboende och seniorlägenheter. Det
finns också intresse för småhusbyggande i närområdet.

Tänk på att!
•• Trafiksituationen upplevs som problematisk i vissa
punkter. Det gäller både behov av gång- och cykelvägar med säkra passager i korsningspunkter, busshållplatser, pendlarparkeringar och korsningar mellan de
större vägarna.
•• Det är viktigt att de områden som byggs ut förses
med hyreslägenheter.
•• Ny bebyggelse måste ta hänsyn till riksintresset
Selångersån (Sättnaån), Sundsvallsåsen (naturvårdsobjekt och vattenförekomst), motionsspår och bäckmiljöer.
•• Ras- och skredrisker längs Sättnaån.

Sättna kyrka.

Konsekvenser

En utbyggnad av hyresrätter skulle medverka till en mer social hållbar miljö i Kovland. Ett större bostadsutbud ger ett bättre
underlag för att den service som finns i byn idag ska kunna finnas kvar och utökas. Det är resurseffektivt att förtäta och
bygga vidare i centrala Kovland snarare än att sprida ut bebyggelsen i jordbrukslandskapet. Särskild hänsyn krävs till Sättnaån
ur flera aspekter.

92

Inlandet

Idéer från tidigt dialogmöte
i Kovland 2012-05-07.

Här är några av Kovlandsbornas egna utvecklingsförslag i den tidiga dialogen, möte inför översiktsplanen.
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Väg E14/Ljunganstråket

Järnsätt

Stöde

Knutsgården servicehus

Torssvedjan

Ta tåget till jobbet! Detta är redan möjligt i pendlingsorten Stöde som samtidigt utgör en centralort för jordbruksbygden i området. Barnvänligt
och naturskönt boende.

Stöde
E14

Pålsgården

Stöde Vårdcentral
Skjulstagrundet
gan
Ljun

Stödehuset Stöde kyrka
Vången

Stöde ligger inom vad som föreslås som utvecklingsstråk
för inlandet. Inom dessa stråk ska man kunna förvänta
sig en högre grad av samhällsservice som exempelvis
kollektivtrafik än i områden på landsbygden utanför
utvecklingsstråken.

Mittnordenleden

Ön

Stödesjön

Mittnordenleden
Ängelsberg
Böle

Stöde skola

Stöde är ett tvåkärnigt samhälle med skola, sporthall och
bibliotek i Fanbyn, söder om Ljungan medan affärer och
verksamhetsområden ligger på norra sidan av Ljungan i
Stöde. I tätorten bor drygt 1000 personer. Möjlighet till
förtätning av både bostäder, service och mindre verksamheter finns i både Fanbyn och i själva Stöde. Centrala
Stöde finns med i kommunens planer på centrumupprustning, vilket innefattar åtgärder för att göra Stöde mer
attraktivt och tillgängligt. Området för centrumupprustningen är taget med hänsyn till Edstabäcken. Utöver detta
har Trafikverket planer på att anlägga en gång- och
cykelväg längs E14 från Huberget till den östra delen av
Stöde.

Nygården
Klunsmyran

Backgården
Fanbyn
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Markanvändning Stöde.
•• Pendlarparkeringar i anslutning till tågstationen
•• Bussangöring
•• GC-väg och cykelparkeringar
•• Information och trygghetsaspekter.
I Stöde finns Klunsmyran som är ett friluftsområde med
fritidsanläggning och elljusspår. I Vången finns bad,
camping och tennis. Ön är ett centralt beläget område för
natur- och friluftsliv med bland annat en småbåtshamn.
Västerut från Stöde går ”Ljungandalsvägen” som är ett 4
mil långt turiststråk under utveckling med en rad intressanta besöksmål.

I Stöde finns ett flertal allmänna intressen att ta hänsyn
till. Ljungans dalgång utgör riksintresse för kulturmiljö
och Ljungans utlopp i Stödesjön utgör riksintresse för
naturmiljö. I utloppet ligger Skjulsta strandäng som är
riksintresse och Natura 2000-område med mycket
värdefulla växter som i översiktsplanen avsatts som
kärnområde stadsnatur. Ett antal fornminnen finns inom
det föreslagna området för bebyggelseutveckling. I kulturmiljöinventeringen från 1999 beskrivs flera stora välbevarade gårdar från 1800-talet.

Tänk på att!

Stöde är den enda plats i kommunen utanför centrala
Sundsvall som har en tågstation. Från 2012 trafikerar 9
turer i vardera riktning Stöde vilket skapar förutsättningar
för ökat tågresande.

•• Vid ny bebyggelse nära Stödesjön måste risken för
översvämningar beaktas.
•• Visa hänsyn till riksintresse och kulturmiljö med välbevarade gårdar, jordbruksmiljö och fornminnen.

För att möta upp den ökade tågtrafiken är det av betydelse att tågstationen och området kring denna har en
god funktion vilket innefattar följande:

•• Det förekommer markföroreningar i området.

Konsekvenser
Bra boendemiljö och förutsättningar för god folkhälsa. Endast små markytor tas i anspråk. Kompletterande bebyggelse kan
bidra till att hålla bygden levande och vidareutveckla serviceunderlag.
Ljungans dalgång utgör riksintresse för kulturmiljö. Ljungans utlopp i Stödesjön utgör dessutom riksintresse för naturmiljö. I
utloppet ligger Skjulsta strandäng som är ett Natura 2000-område med mycket värdefulla växter. I anslutning till Natura-2000
området finns även ett antal fornlämningar. Av dessa områden är det endast riksintresset för kulturmiljö som kan komma att
påverkas av en förtätning av Stöde.
Det finns goda möjligheter till hållbart resande tack vare tågstationen.
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Inlandet

Stödesjöns delta

Idéer från tidigt dialogmöte
i Stöde 2011-10-26.
Här är några av Stödebornas egna utvecklingsförslag i den tidiga dialogen, möte inför översiktsplanen.
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Matfors-Vattjom
Matfors är centralorten för den omgivande landsbygden. En upprustning av centrum sker under
2012. Översiktsplanen föreslår ytterligare möjligheter till utveckling av centrum. Hyresrätter och
äldreboenden är två viktiga ingredienser för Matfors utveckling.

Vattjom

Bjässhammarn

Ljungan

Ängomsåsen

Matfors ligger vid Ljungan och har ca 3000 invånare.
Befolkningen har ökat under de senare årtiondena.
Avståndet till Sundsvall är ca 17 km. Samhället har vuxit
fram kring det gamla bruket och är idag centralort för
omgivande landsbygd med ett utbud av både offentlig
och kommersiell service. De kulturhistoriskt intressanta
miljöerna som finns i samhället är kopplade till Matfors
bruk. I närheten finns flera viktiga natur- och friluftsområden. Området ligger till stor del inom riksintresset för
Ljungans dalgång som är utpekat som ett kulturmiljövärde. Västra delen av Vattjom tillhör även riksintresset
för Vattjom-Rude som också är en värdefull kulturmiljö.

Ängom
Skölemon

Matfors
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Ljungan

Fors

Solhöjden
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Markanvändning Matfors - Vattjom.

En upprustning av Matfors centrum, främst gator och
gång- och cykelvägar, har nyligen genomförts. Även längs
de statliga vägarna genom centrala Matfors finns behov
av trafiksäkerhetsåtgärder.

Tänk på att!
•• Trafiklösningen måste hanteras vidare och ge svar på
från vilket håll området Ängom ska trafikförsörjas.

Översiktsplanen föreslår förtätning och utveckling av
Matfors kommundelscentrum. Områdena kring Industrivägen, Ängom och Vattjom pekas också ut som områden
möjliga för förtätning med bostäder, service eller småverksamheter. Hyresrätter, äldreboende och seniorboenden har särskilt efterfrågats i den tidiga dialogen.

•• Det är bra om utvecklingen av orten bidrar till att
ungdomarna i Matfors får ett större utbud av fritidsaktiviteter.
•• Delar av förtätningsområdena ligger på grundvattenförekomsten och naturvårdsobjektet ”Matfors
centrum”.Vid förtätning krävs då speciella försiktighetsåtgärder.

Norr om Bomvägen förslås ett nytt område för villor.
Den sk Ängomsåsen består idag av skogsmark i sydvästsluttning. Kan anslutas till kommunalt VA-nät.

•• Behåll en grön korridor mellan Sandåsvägen och Älvvägen.

Översvämningsrisk förekommer i vissa delar av området
vilket påverkar dagvattenhanteringen. Se VA-planen för
mer information.

•• Vid planering av förtätning i Skölemon, ett äldre bostadsområde kring Folkets park-anläggningen, måste
samråd ske med antikvarie.

I Vattjom finns eventuellt potential för en framtida
pendeltågsstation. En sådan planering sker på lång sikt
och någon pendeltågstation är sannolikt inte aktuellt
förrän om minst 10 år, oavsett vad en utredning visar. För
att stärka befolkningsunderlaget för en eventuell framtida
station föreslås kompletterande bebyggelse i närområdet.

•• Visa hänsyn till riksintressena Vattjom-Rude och
Ljungans dalgång med historiskt jordbrukslandskap,
vattenanknuten industrialisering, timmerhantering,
järnbruk och kraftverk.
•• Ras- och skredrisk finns längs älven.

Konsekvenser

Bra boendemiljö och förutsättningar för god folkhälsa. En utbyggnad av hyresrätter och seniorboenden skulle möjliggöra för
fler att bo i Matfors under alla skeden i livet samtidigt som det skulle bidra till den sociala hållbarheten. Fler invånare ger
också ett bättre underlag för kommersiell och allmän service och för kollektivtrafiken. Endast små markytor tas i anspråk.
Försiktighetsåtgärder krävs med hänsyn till värdefulla grundvattenförekomster samt ras- och skredrisk.
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Idéer från tidigt dialogmöte
i Matfors 2011-10-19.
Här är några av Matforsbornas egna utvecklingsförslag i den tidiga dialogen, möte inför översiktsplanen.
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Nedansjö
På landet nära Ljungan och naturen finns Nedansjö
intill E14-stråket och Mittbanan. Ett boende på
landet som har nära till kommunikationer mot
Sundsvall men även västerut.

Kvarnsvedjan

Nedansjö ligger mellan Stöde och Matfors ca 26 km
väster om Sundsvall. I tätorten bor ca 300 personer. Hela
Ljungans dalgång är av riksintresse för kulturmiljövård.
Dalgången har även stora värden kopplade till natur och
friluftsliv. Runt Borgberget finns friluftsområde med
elljusspår.

Nedansjö IP

Svebo

E14

Kvarnsvedsvägen

Nedansjö
Nedansjö skola
Pilgrimsleden

Ett utvecklingsområde föreslås vid Kvarnsvedsvägen.
Området är idag detaljplanelagt för mindre flerbostadshus
samt småindustri och handel. Utbyggnad av vägar,
vatten- och avloppssystem krävs.

Plantvägen

Fläcken
Ljungan
Forsa
Liljedalen
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Sör-Nedansjö

Ytterligare ett område lämpligt för bostäder föreslås längs
Plantvägen.
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Markanvändning Nedansjö.

I Nedansjö finns önskemål om en framtida pendeltågsstation men befolkningsunderlaget är för närvarande för
litet.

Tänk på att!
•• Ta hänsyn till skyddsområde för Stöde-Nedansjö vattentäkt.
•• Visa hänsyn till riksintresset för kulturmiljö Ljungans
dalgång och de värden det representerar (jordbrukslandskap, vattenanknuten industrialisering, timmerhantering, järnbruk och kraftverk)
•• Bevarandeplan för odlingslandskapet berör delar av
området.
•• Inom det östra utvecklingsområdet för bostäder finns
en välbevarad gård från sekelskiftet som beskrivs i
kommunens kulturmiljöinventering.

Nedansjö.

Konsekvenser

Förutsättningar för attraktivt och barnvänligt boende men med begränsad service. Eftersom det finns för litet underlag för
bra kollektivtrafik kommer det sannolikt att innebära en stor andel bilresor från området. Kompletterande bebyggelse kan
bidra till att hålla bygden levande och vidareutveckla serviceunderlag. Ligger inom riksintresseområdet för Ljungans dalgång
vilket måste beaktas.
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Tätortsnära
attraktiva kulturbygder
Selånger – Hov kulturbygd
I detta attraktiva, stadsnära jordbrukslandskap
finns en livsmiljö i toppklass. För att bevara de höga
kulturmiljövärdena måste ny bebyggelse begränsas och anpassas till dessa förutsättningar.

Tänk på att!
•• Selånger är av riksintresse för kulturmiljövården.
Västerro-Selånger ingår i bevarandeplan för odlingslandskapet. Större delen av området är markerat som
värdefullt i kommunens kulturmiljöinventering. Projektering bör ske i samråd med kommunens handläggare och antikvarie.

Selånger och Hovsåsen bort mot Töva är ett sammanhängande jordbrukslandskap med hästgårdar i dalgången
kring flera mindre vattendrag som rinner ut i Selångersfjärden. Det är ett välbevarat odlingslandskap där gårdsbebyggelsen ligger utefter åsen och odlingsmarkerna är
öppna på den gamla havsbottnen. Öppna fält och tydliga
gårdsformationer ger ett enhetligt kulturlandskap som
bör bevaras. Samtidigt är detta vackra landskap mycket
attraktivt för ny villabebyggelse eftersom det ligger
lättillgängligt från staden. Begränsad kollektivtrafik finns.

•• Nyttjande och underhåll av äldre befintlig bebyggelse
bör uppmuntras. Ny bebyggelse bör följa nuvarande
gårdsformationer och skapa förtätningar. Ingen ny
bebyggelse bör placeras på den öppna odlingsmarken.
•• Mängder av fornlämningar finns i Selångersbygden
och längs Hovsåsen.

Området har så höga kulturhistoriska och miljömässiga
värden att de står över de enskilda byggnadernas individuella värde. Här gäller därför höga krav på anpassning
vad gäller färg, form, material och läge vid förändring av
befintlig bebyggelse eller nytillkommen bebyggelse för att
bevara områdets värden och potential.

•• Flera skyddsvärda ängs- och betesmarker finns inom
området.
•• Hänsyn måste tas till att trafiken på väg E14 orsakar
störningar i områdets södra del.
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Markanvändningskarta Selånger - Hov.

Konsekvenser

Översiktsplanens riktlinjer förtydligar kravet på kulturmiljöhänsyn samtidigt som viss kompletteringsbebyggelse tillåts, vilket
kan ge viss påverkan på landskapsbilden. Avståndet till kollektivtrafik och service är långt vilket innebär att resor till och från
området i huvudsak kommer att ske med bil. Buller och luftföroreningar är inget problem i området i stort, men störningar
finns närmast väg E14.
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Allsta – Klingsta – Lucksta kulturbygd

individuella värde. Här gäller därför höga krav på anpassning vad gäller färg, form, material och läge vid förändring
av befintlig bebyggelse eller nytillkommen bebyggelse för
att bevara områdets värden och potential.

I detta attraktiva, stadsnära jordbrukslandskap
finns en livsmiljö i toppklass. För att bevara de höga
kulturmiljövärdena måste ny bebyggelse begränsas och anpassas till dessa förutsättningar.

På Rotön i norra delen av Marmen bör ny bebyggelse
undvikas helt med hänsyn till strandskydd och biologiska
värden.

Runt Klingstatjärnen och sjön Marmen finns ett vackert
jordbrukslandskap med historiska anor. Närheten till
staden gör särskilt Allsta/Klingsta populärt för ny
villabebyggelse. I Lucksta finns Luckstabadet, Sörforsvallen med elljusspår och Sörforsån som är ett naturvårdsobjekt med höga rekreationsvärden. Kollektivtrafik finns
längs de stora vägstråken, dock inte på södra sidan
Marmen.

Tänk på att!
•• Ljungans dalgång samt Allsta-Klingsta är av riksintresse för kulturmiljövården. Marmen-Vikarn och AllstaKlingsta ingår i bevarandeplan för odlingslandskapet.
Större delen av området är markerat som värdefullt i
kommunens kulturmiljöinventering. Inom hela kulturbygden bör projektering ske i samråd med kommunens handläggare och antikvarie.

Allsta/Klingsta är samtidigt av riksintresse för kulturmiljö
vilket innebär att området är en ”centralbygd med
bybebyggelse av 1800-talsprägel där fornlämningar och
ortsnamn vittnar om forntida centralitet och lång bebyggelsekontinuitet”.

•• Nedre Ljungan är av riksintresse för det rörliga friluftslivet, vilket måste beaktas. Detta omfattar även
området kring Klingstatjärnen.

Tuna/Lucksta-området ingår i riksintresse för kulturmiljö
”Ljungans dalgång” som sträcker sig utefter Ljungan från
Stöde till Njurunda. Det innebär att älvdalsbygden med
kontinuerlig bosättning från tidig järnålder med mängder av
äldre fornlämningar, storslaget jordbrukslandskap och
vattenknutna industrier har höga kulturhistoriska värden.

•• Nedre Ljungan (ej Klingstatjärnen) är också av riksintresse för naturmiljövården. Rotön, Ljunganåsen och
flera andra skyddsvärda naturobjekt finns inom området. Stor hänsyn krävs.

Nyttjande och underhåll av äldre befintlig bebyggelse bör
uppmuntras. Ny bebyggelse bör följa nuvarande gårdsformationer och skapa förtätningar. Ingen ny bebyggelse
bör placeras på den öppna odlingsmarken.

•• Mängder av fornlämningar finns utspridda i hela odlingslandskapet.

•• Grönsta vattentäkt, Grenforsens Natura 2000-område och laxfisket i Ljungan får inte påverkas negativt.

•• Ras- och skredrisker måste beaktas i området.
•• Fungerande VA-lösningar måste ordnas.

Områdena har så höga kulturhistoriska och miljömässiga
värden att de står över de enskilda byggnadernas
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Markanvändningskarta Allsta - Klingsta - Lucksta.

Konsekvenser

Översiktsplanens riktlinjer förtydligar kravet på kulturmiljöhänsyn samtidigt som viss kompletteringsbebyggelse tillåts, vilket
kan ge viss påverkan på landskapsbilden. Hänsyn krävs till riksintressena. Lokala avloppslösningar kan ge ökat problem med
näringsläckage. Även dagvattenhanteringen bör förbättras.

100

Inlandet
för sanering av ett flertal objekt. Detta är av stor betydelse
för Sundsvalls kommun. En stor del av detta bidrag går till
kostnader för att deponera förorenade massor på en
modernt utformad anläggning. Det är brist på sådana
anläggningar i regionen och det finns många objekt som
ska saneras där förorenade massor måste fraktas till
deponering. En anläggning inom kommunen skulle
medföra positiva miljöeffekter genom kortare transportsträckor, men också positiva skatteeffekter för kommunen
genom ökad sysselsättning för bl.a. entreprenörer och
åkerier. Att planera för en sådan anläggning inom Sundsvalls kommun bedöms därför som strategiskt viktigt.
Under planperioden för den här översiktsplanen räcker det
dock med den kapacitet som Blåberget har.

Utvecklingsområden
för deponier
Nära väg E14 väster om Sundsvall finns kommunens största avfallsanläggning och i framtiden kan
nya anläggningar för hantering av förorenad jord
och farligt avfall behöva utvecklas. Inga nya deponier för hushållsavfall planeras i kommunen.
Genom utvecklingen av energiåtervinning från
avfallsförbränning i Korsta, utvecklad sopsortering
m.m. kommer Blåbergets återvinningsanläggning
att räcka till i många årtionden framöver. Avfallshanteringen regleras i en särskild avfallsplan, men
om ny mark behöver tas i anspråk är det viktigt att
hantera i översiktsplanen.

Blåbergets avfallsanläggning

Tänk på att!

Sundsvall Energi AB äger och driver Korsta kraftvärmeverk och Blåbergets återvinningsanläggning. Anläggningarna är viktiga delar i infrastrukturen för avfallshantering,
återvinning och deponering i Sundsvallsregionen. Anläggningarna kommer att vara i drift under väldigt lång tid
framåt.

•• Lokaliseringar av framtida deponier som ger korta
transportvägar från saneringsområdena bör utredas.
•• Beakta avrinning från föreslagna deponier så att
grundvattenförande åsar och vattentäkter inte skadas.

Det finns goda förutsättningar att utveckla Blåbergets
återvinningsanläggning för att hantera förorenade massor
och farligt avfall. En nedlagd bergtäkt finns inom området som efter tillståndsprövning skulle kunna användas
som deponi för förorenad jord och farligt avfall. Möjlighet finns att utöka jordbehandling och mellanlagra
färdigbehandlad jord. Ytor behövs också för rening
genom vattenbehandling. Utvecklingen bedöms kunna
ske inom de fastigheter som redan idag ingår i Blåbergets
anläggning.

Knävland

Framtida deponier för hantering av
förorenad jord och farligt avfall

Valla

Rasåsen

Den industriella expansionen i Sundsvalls kommun ökade
starkt redan för hundrafemtio år sedan. Produktionen
baserades på en stor insats av olika råvaror och kemikalier.
Kunskapen om riskerna för miljöskador var bristfällig
ända fram till mitten av 1900-talet. Det har medfört att ett
flertal större områden har förorenats så mycket att de
behöver saneras. Några av områdena saneras av ansvariga
för verksamheten, men en stor del av verksamheten
bedrevs före den tid då ansvariga kan utpekas för att
bekosta saneringar. Därför ger staten möjlighet till bidrag
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Markanvändningskarta Blåberget.

Konsekvenser

En fortsatt modernisering av avfallshanteringen är positivt för hushållningen med naturresurser och minskar påverkan från
föroreningar i mark, luft och vatten. Även sanering av förorenade områden är sammantaget positivt för miljön. Lokalt där en
ny deponi tas i drift uppstår negativa konsekvenser för hälsa och miljö, som måste hållas på en rimlig nivå genom lämplig lokalisering och olika åtgärder.

101

Även för kommunen i övrigt finns geografiskt avgränsade
riktlinjer för vindkraftsetableringar. Där har man inte
pekat ut några områden som särskilt lämpliga, men
utifrån olika miljöförutsättningar angett i vilken grad
vindkraftsanläggningar kan komma ifråga OM de i
framtida utredningar bedöms som lämpliga för vindkraftsetableringar.

Vindkraftsutbyggnad
Ett tematiskt tillägg för vindkraft, ”Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls kommun” antogs under våren 2012.
Detta tillägg till översiktsplanen kommer att fortsätta
gälla tillsammans med ÖP2021. Därför hanteras inte
vindkraftsfrågorna närmare i detta planförslag. De
beslutade riktlinjerna gällande vindkraft har däremot varit
en viktig förutsättning för utformning av det kommunövergripande planförslaget.

Se vidare i planeringskartan på webben och i det tematiska tillägget för vindkraft, ”Vindkraftens möjligheter i
Sundsvalls kommun”.

En ambition i vindkraftsplanen var att samla stora
vindkraftsutbyggnader i sammanhållna parker och att
undvika att lägga dessa i nära anslutning till befolkningscentrum. Fem områden har pekats ut som lämpliga för
utbyggnad av större vindkraftsparker, och de ligger
samtliga i inlandet:
1. Oxåsen
2. Kråktorpet
3. Jenåsen
4. Granåsen
5. Nylandsbergen.
Dessa områden redovisas i planeringskartan på webben tillsammans
med övrig föreslagen markanvändning för ÖP2021.
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Anundgård

Indal

Länsstyrelsen har yttrat sig om att
delar av dessa områden kan vara i
konflikt med försvarsmaktens
intressen och det är därför mycket
viktigt att samråda med försvarsmakten i ett tidigt skede. Se vidare i
det tematiska tillägget.
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Områden där endast lov för gårdkraftverk kan medges
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Vindkraft kan medges i vissa fall
Områden där lov för gårdkraftverk och/eller medelstora anläggningar

Vindkraftsplan.

Områden där stora anläggningar föreslås
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Områden där vindkraftsutbyggnad av olika omfattning kan prövas
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Utvecklingsbara
målpunkter för
turism och rekreation

Större
vildmarksområden

Sundsvalls kommun har flera områden med vildmarkskaraktär som är relativt opåverkade av exploatering även
om ett aktivt skogsbruk bedrivs på flertalet ställen. Ett
område söder om Ljungan mot Hälsingegränsen och ett
område i norra delen av kommunen pekas i översiktsplanen ut som större vildmarksområden.

Det finns möjligheter till att öka sysselsättningen inom
besöksnäringarna genom att stärka kommunens egna
besöksmål och genom att skapa förutsättningar för övriga
besöksmål att utvecklas. Ofta är ett samarbete mellan
kommunen, de privata näringsidkarna och det lokala
föreningslivet en förutsättning för att nå framgång. Det
handlar också om att vårda landskap och bebyggelse,
utveckla nya attraktioner och tillhandahålla en fungerande
infrastruktur och gott värdskap. Nedan anges områden
som har goda förutsättningar att utvecklas för att stärka
turismen och möjligheterna till rekreation i inlandet,
ytterligare områden är utpekade i kartan.

Stora områden som är opåverkade ska enligt miljöbalken
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka deras
karaktär. Vildmarksområdena som pekas ut i ÖP är områden som kan innehålla stora opåverkade områden enligt
MB 3.2 kap. ÖP pekar alltså inte ut sådana områden som
avses i miljöbalken, men det är möjligt att sådana kan
finnas inom vildmarksområdena, liksom eventuellt inom
andra delar av kommunen (t.ex. områden mellan Holmsjön, Stöde-Nedansjö och Kovland). Sundsvalls kommun
efterfrågar Länsstyrelsens definition av stora opåverkade
områden enligt MB 3.2 kap för att kunna avgöra om
sådana finns i kommunen.

På den västra älvsidan i Liden ligger Vättaberget med
hembygdsgård, kaffestuga, slalombacke, skidspår och en
fantastisk utsikt.
Sandnäsbadens Camping är belägen ca 70 km från
Sundsvall invid Holmsjöns strand. Här finns stugor, bad
och bra fiske.

Värden

Vildmarksområdena har stora naturvärden. De innehåller
opåverkade sjöar och vattendrag med bland annat den
hotade flodpärlmusslan samt värden för sportfisket.
Områdena innehåller också värdefulla våtmarker, naturskogar med långskäggslav samt bär- och svampmarker.
Hotade fåglar har sina häckningsplatser här och man kan
också få se järv, björn, varg och utter.

I Holm finns Österström med hotell och restaurang i
historisk sågverksmiljö.
I Indal intill bron över Indalsälven ligger Kävsta camping. Campingen ligger vackert alldeles intill Indalsälvens
strand.
Gudmundstjärn är ett naturreservat och ett byggnadsminne med en genuin gård från slutet av 1700-talet som
visar upp ett äldre jord- och skogsbruk. Området är av
riksintresse för kulturmiljön och är ett populärt besöksmål.

Dessa områden har också stora värden för kommunens
utveckling av turismen. Naturturism är en växande
besöksnäring som är helt beroende av relativt opåverkad
natur i form av sjöar, vattendrag och naturskogar.

Riktlinjer

I Stöde finns hembygdsgård med museum, lanthandel
och gästgiveri som ligger uppe på Huberget med utsikt
över Stödebygden.

Nyetablering av större anläggningar såsom t ex
traﬁkleder, industrianläggningar, eller samlad bebyggelse
ska så långt som möjligt undvikas i större vildmarksområden. Ny bebyggelse bör läggas i anslutning till befintlig
bebyggelse. Kraftledningar, master och andra höga
byggnadsverk ska om möjligt samlokaliseras med befintliga anläggningar.

Från Stöde går Ljungandalsvägen västerut längs gamla
E75 upp mot Borgsjö - en turistväg längs Ljungans
dalgång med intressanta platser och besöksmål.

Riktlinjer

Opåverkade områden är en tillgång i kommunens
utveckling och kan ge oss konkurrensfördelar i framtiden.
I en fortsatt kartläggning av sådana områden utgör de
utpekade vildmarksområdena en viktig grund.

Områdena ska utvecklas för att förbättra möjligheterna
till rekreation och stärka platsernas attraktivitet för
turism. Visa hänsyn till naturen, landskapet, friluftslivet
och till områdenas kulturvärden.
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Landsbygdsutveckling
i strandnära lägen
I detta kapitel finns riktlinjer och utpekade områden för ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen”
(LIS).
Visionen och riktlinjerna för Sundsvalls kommuns
landsbygdsutveckling generellt hittar du under
Generella riktlinjer för hela kommunen, Landsbygdsutveckling (s 21).
I planeringsförutsättningarna, delen Landsbygden,
kan du fördjupa dig i vad landsbygdsutveckling är,
lagstiftningen och bakgrunden till hur områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen pekats ut.
Där kan du också läsa mer fakta om de olika utpekade områdena.

En av kommunens vackra älvsområden.

Definition av begreppet landsbygd

Strandskydd

Landsbygd kan definieras på flera olika sätt. Sundsvalls
kommun använder här den definition som finns i genomförandestrategin för Länsstyrelsens landsbygdsprogram.
Som landsbygd räknas hela länet utom tätorter med fler
än 20 000 invånare.

I Sverige finns strandskyddsbestämmelser som gäller
utmed alla vattendrag, sjöar och havsstränder som inte är
detaljplanelagda (i allmänhet 100 m från strandlinjen).
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna
för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor
på land och i vatten för djur- och växtlivet, som inte ska
missgynnas av exempelvis stängsel, murar, bryggor,
golfbanor eller byggnader. Strandskyddet har betydelse
för såväl friluftslivet som den biologiska mångfalden och
bidrar till uppfyllelse av flera av de av riksdagen antagna
miljökvalitetsmålen.

Översiktsplanens tätortsområde omfattar Sundsvalls
tätort inklusive Alnö-Vi och Njurunda tätortsområde.
Utifrån länsstyrelsens definition utgör den övriga delen av
kommunen landsbygd. Landsbygden utgörs alltså av det
område som i Översiktsplan Sundsvall 2021 definieras
som ”Inlandet” respektive ”Kustlandet”. Se även kartan
på nästa uppslag.

LIS – ett skäl till dispens från
strandskydd

Ibland kan det av olika skäl vara lämpligt att göra avsteg
från strandskyddsbestämmelserna. Lagen reglerar tydligt
vilka dispensskäl som kan åberopas. ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen”, LIS, är ett dispensskäl som
tillkommit i lagstiftningen sedan 1 februari 2010. Syftet
med ”landsbygdsutveckling i strandnära lägen” (LIS) är
att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i
områden som har god tillgång till fria strandområden och
där en viss byggnation kan ske utan att strandskyddets
syften åsidosätts. Genom att i översiktsplanen ange
LIS-områden ges förutsättningar att pröva strandskyddsdispens för de skäl som i miljöbalken avser landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Inlandet

Kustlandet
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Denna översiktsplan ger förutsättningar för förändringar.
För att förändringar sedan ska ske krävs investeringar och
initiativ som ligger utom ramen för översiktsplaneringen
som verktyg.
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Områdesindelning i översiktsplanen.
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Inlandet

Riktlinjer för LIS

Kan man söka LIS-dispens utanför
utpekade LIS-områden?

Riktlinjer som gäller vid all LIS-prövning inom
Sundsvalls kommun
•• Platsen ska ligga på landsbygden, d.v.s. området
Inlandet eller Kustlandet enligt översiktsplanens
definition.Tillgången till strandområden för allmänheten och för att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtliv skall tillgodoses långsiktigt.
•• LIS-prövning kan endast ske vid redan ianspråktagen
sjö eller strand, ej öar.
•• Inom kustlinjens strandskyddsområde medges ingen
LIS-prövning utanför LIS-områden som är utpekade i
gällande översiktsplan.

En heltäckande studie av samtliga stränder och vattendrag i kommunen för att avgöra om området kan utgöra
ett LIS-område har inte gjorts. Det krävs inte heller i lag.
Det kan därför finnas områden i kommunen som vid en
prövning motsvarar de kriterier och den bedömning som
utgjort grund för val av områden. För att kunna pröva
dispensskäl enligt Miljöbalkens §18d utanför utpekade
LIS-områden måste det först redovisas om området kan
anses utgöra ett LIS-område på samma grund som de i
planen utpekade områdena. I denna prövning ingår att:
•• Redovisa underlag som visar varför platsen skall
jämställas med ett i planen utpekat LIS-område.
Om området kan anses vara jämställt med ett LIS-område i planen och i övrigt uppfyller kriterierna för LISprövning kan dispensprövning ske.

Kompletterande riktlinjer där
landsbygdsutvecklingsskäl åberopas
•• Det strandnära läget bidrar långsiktigt till utvecklingen
av landsbygden.
•• Motivering skall finnas för hur åtgärden bidrar till
landsbygdsutveckling.
•• Området är av sådant slag och har en så begränsad
omfattning att strandskyddets syften fortfarande
tillgodoses långsiktigt.

Kriterierna för kommunens urval av LIS-områden finns i
planeringsförutsättningarna, delen Landsbygden, sidan
12.

I tätort eller vid kust gäller dessutom…

•• Området har endast liten betydelse för att tillgodose
strandskyddets syften.

Tänk på att

Kompletterande riktlinjer då enstaka
komplettering åberopas
•• Avser endast enstaka en- och tvåbostadshus.
•• Avstånd till närmaste bostadshus ska understiga 200
meter.
•• Fri passage längs stranden ska säkerställas och goda
livsvillkor för djur- och växtliv bevaras.
•• Platsen får inte ligga inom kustlinjens strandskyddsområde.

•• Vid all prövning av dispens från strandskydd gäller
att strandskyddets syften inte får åsidosättas och att
prövning/hänsynstagande i övrigt sker i samband med
bygglov eller detaljplaneläggning på sedvanligt sätt
enligt PBL.
•• Vid bygglovprövning och i detaljplanearbete ta hänsyn
så att de värden som skapat attraktiviteten i området
värnas. Det kan t.ex. handla om landskapsbild, natur
eller kulturmiljövärden. Detta bör särskilt uppmärksammas när dispensprövning sker i syfte att stärka
besöksnäringen.
•• Motivering av hur åtgärder bidrar till landsbygdsutveckling skall omfatta faktorer som t ex befolkningsutveckling, underlag för service och sysselsättning.
•• Förutsättningarna gällande natur, kultur, klimat, vatten,
risker etc. beskrivs i delrapporter med planeringsförutsättningar för hela kommunen, samt i planeringskartan på webben. I delrapport Landsbygden finns en
samlad beskrivning av respektive LIS-område. Använd
detta underlag vid bedömning av respektive område.
•• Om LIS-skäl skall prövas utanför de i planen utpekade
områdena skall det först prövas om området kan
jämställas med planens LIS-områden, innan dispensprövning sker.
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LIS-områden i Sundsvalls kommun

LIS-områden för utveckling av besöksnäring

Här listas de områden som pekas ut som lämpliga för
LIS-prövning. Läs mer om motiven för områdena och
vilken särskild hänsyn som behöver tas i respektive
område i Planeringsförutsättningarna, delen Landsbygden.

I följande områden kan dispens från strandskydd
för landsbygdsutveckling prövas för verksamhet
som avser utveckling av besöksnäring:

Besöksnäring i inlandet
B1 Östanbäck och Sunnansjö
B2 Sandnäset - Gimåfors
B3 Viggesjön

I vissa fall kan ett område bedömas lämpligt trots att det
ännu inte pekats ut i gällande översiktsplan. Se föregående sida angående riktlinjer.

Besöksnäring vid kusten
B4 Juniskär
B5 Lörudden
B6 Skatan
B7 Galtström

LIS-områden där samtliga dispensskäl enligt LIS
kan prövas
I följande områden kan samtliga skäl såväl landsbygdsutvecklingsskäl som enstaka kompletteringar prövas:

A1 Översiktsplanens utvecklingsstråk (utom mellan
Kovland och Sundsvalls tätortsområde)
A2 Luckstaområdet - Marmen - Vikarn
A3 Området vid sjöarna Öjen - Norrbjörken-SörbjörkenHornsjön
A4 Holmsjön - Anundgård - Österström

Konsekvenser

Eftersom befolkningen minskar inom kommunens landsbygdsområden och fastighetspriserna på befintliga fastigheter är relativt låga så bedöms möjligheten till dispens med stöd av LIS inte ge upphov till några stora förändringar i utvecklingen, men
det är ändå en möjlighet för att stärka landsbygden i och med att det som tillkommer bidrar till att upprätthålla sysselsättning
och servicefunktioner.
Förutsatt att tillkommande bebyggelse och anläggningar anpassas till nödvändiga miljöhänsyn enligt beskrivning i planeringsförutsättningarna bedöms LIS-dispenserna inte medför påtaglig skada på några miljövärden.
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KUSTLANDET

Kustlandet är attraktivt och många vill använda
kustnära mark för olika ändamål. Intresset är stort
för att bygga nya bostäder, fritidshus eller att använda marken för friluftsliv. Men även andra verksamheter söker sig gärna till kusten. I kustlandet
förekommer ofta allmänna intressen som kräver
särskild hänsyn vid pågående eller förändrad markanvändning. Det kan även behövas förbättrad
VA-försörjning och ett utbyggt vägnät för att etablera ny bebyggelse och expandera befintlig. Avstånd
till service samt höga värden för natur, kultur och
rekreation måste beaktas.
Kustplanen är ett underlag till översiktsplanen och
föreslår riktlinjer för natur, kultur och friluftsliv i
kustområdet. Översiktsplanen har att bedöma
kustplanens förslag till skydd och klassning mot
andra allmänna intressen och mot de exploateringsintressen som finns. Denna avvägning följer här i de
särskilda riktlinjerna för kustlandet.

I kustlandets utvecklingsområden föreslås bland
annat en försiktlig komplettering av bostäder
samt utveckling av besöksnäringen.
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Kustlandet

Generella riktlinjer
för kustlandet
Nedanstående riktlinjer gäller som ett komplement till de kommunövergripande riktlinjerna.
Bakgrunden till riktlinjerna finns beskrivna i planeringsförutsättningarnas delrapporter.

•• Möjligheten att stärka grönstruktur och allmänhetens
tillgång till stranden bör tas tillvara. Särskild hänsyn ska
tas till strandskyddet samt att befintliga och framtida
värden för natur, kultur och rekreation ska beaktas.
Kommunen ska arbeta för att det småskaliga yrkesfisket har goda förutsättningar så att en levande kust och
levande fiskelägen bevaras.

•• I områden bedömda som klass 3 i kustplanen finns
stor andel bebyggelse eller påverkan från annan
markanvändning. I flera fall finns omvandlingsområden i närheten där fritidshus görs om till året-runtboende. Klass 3-områdena innehåller delar som är
värdefulla för natur, rekreation och kultur. Tillkommande verksamheter ska ta hänsyn till allmänna
intressen (natur, kultur och rekreation). Trolig ändring
av markanvändning kan vara förtätningar eller nyetablering i anslutning till befintlig bebyggelsestruktur.
Strandtillgänglighet och framkomlighet längs strandzonen ska beaktas liksom befintliga bäckar, grönstråk och
närrekreationsmark.

•• I områden bedömda som klass 1 i kustplanen (se
planeringskartan på webben eller kustplanen) återfinns
områden med högsta naturvärden och reservatskvalitet, bland annat riksintressen. Här ska all markanvändning som kan skada eller påverka påtalade värden och
intressen undvikas. Undantag kan vara åtgärder som
gör värdena tillgängliga för allmänhet och forskning.

•• Områden som inte tillhör klass 1-3 i kustplanen är i
vissa fall lämpade för bebyggelsekompletteringar.
Förslag till områden för bebyggelsekompletteringar
finns i markanvändningskartan. Inriktningen för ny
bebyggelse och annan utveckling bör huvudsakligen
vara attraktivt småskaligt boende, friluftsliv och turism.

•• Områden bedömda som klass 2 i kustplanen har
mycket höga naturvärden, men kan vara påverkade av
bebyggelse eller annan markanvändning. Vid överväganden av tillkommande verksamhet i dessa områden
ska hänsyn tas till allmänna intressen. Vid planering av
ny markanvändning ska avvägningar göras mellan
befintliga värden (natur, kultur och rekreation) och de
planerade förändringarna. Påverkan på befintliga
värden och intressen ska undvikas eller bli liten.

Bevara natur- och kulturlandskapet

På flera ställen i kustlandet, bland annat på flera öar, har
kartan markerats med ytor för ”bevara natur- och kulturlandskapet”. För dessa områden gäller samma riktlinjer
som för motsvarande områden i tätorten. Se riktlinjer och
beskrivning på sidan 52.
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Utvecklingsområden
Alnö (FÖP)
Alnö är en stor ö med landsbygdskaraktär och
vackra havsstränder nära staden som är attraktiv
för boende och fritid. En fördjupad översiktsplan
har tagits fram för hela Alnö då det finns behov av
avvägningar mellan bostadsbyggande, trafik, miljöfrågor och VA-utbyggnad.

Fördjupad översiktsplan (FÖP) Alnö är antagen av
kommunfullmäktige och markanvändning i denna
kommunövergripande plan inklusive webbkartan är
därför bara illustrationer i överensstämmelse med
gällande FÖP. Utförliga riktlinjer finns att läsa i planförslaget FÖP Alnö.

Ett hus vid havet är mångas dröm då de söker sig till Alnö,
utanför tätortsområdet.

Tänk på att!
•• För detta område gäller riktlinjer enligt FÖP Alnö.
Planhandling finns på www.sundsvall.se

Alnöbron.

Konsekvenser

En konsekvensbeskrivning för detta område ingår i FÖP-handlingarna.
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Markanvändning Alnö. Se närmare i fördjupad översiktsplan Alnö.
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Juniskärsvägen
Bostäder i naturskönt läge med närhet till kusten
och rimligt avstånd till pendelstråk.

Rävsund
Ränttorpet

Längs Juniskärsvägen finns möjlighet att bebygga två
förhållandevis stora områden med bostäder, lämpligen
småhus/radhus i ett attraktivt kustområde. Områdena tar
skogs- och odlingsmark utan större värden i anspråk.
Området har stora kvalitéer och blir än mer attraktivt
med ny E4 och eventuell pendeltågstation i Kvissleby. I
Juniskär finns ett visst utbud av kommersiell service
vilket utbyggnadsområdena bidrar till att stärka upp.
Områdena stärker också underlaget för den begränsade
kollektivtrafik som idag försörjer områdena.

Bymyran

Juniskärsv

ägen

Nyland
Nylands skola

Befintlig pumpstation för VA är överbelastad vilket
innebär att åtgärder i VA-systemet måste vidtas innan fler
bostäder kan anslutas till VA-nätet i området.
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Markanvändning Juniskärsvägen.

Tänk på att!
•• Delar av områdena ligger vid sydväxtberg.
•• Hänsyn måste tas till de bäckar som finns i området.
•• Beakta odlingsmark i området.
•• Högra grundvattennivåer måste beaktas i tidigt skede
vid planläggning.
•• VA-systemen måste uppdimensioneras vilket kräver
omfattande åtgärder.
•• Trafiksituationen är besvärlig och måste åtgärdas
längs Juniskärsvägen.

Bebyggelse vid östra delen av Juniskärsvägen.

Konsekvenser

Stora investeringar i VA-systemet behövs innan en större utbyggnad.
Trafiken ökar längs Juniskärsvägen och fler människor bor kring den trafikerade vägen, med relativt stora avstånd till service
och med begränsad kollektivtrafik.
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Kustlandet

Juniskär
Området är ett så kallat omvandlingsområde där
fritidsbebyggelsen övergår mer och mer åt permanentboende/helårsboende, även viss förtätning kan
vara aktuellt.

Åkersviken
Ränttorpet

Juniskär

Marken består av kuperad terräng, mestadels bergig och
svåråtkomlig. Området angörs via Juniskärsvägen som
delvis är kommunal/statlig och övergår sedan i Åkersviksvägen som är enskild väg. Trafiksäkerheten för
gående och cyklister utmed Juniskärsvägen behöver
förbättras. Närmaste förortsbusslinje, nummer 20, går
mellan Sundsvalls centrum och Kvissleby. Buss från
Kvissleby mot Juniskär finns med lägre turtäthet genom
linje 122. Närmaste kommersiella och sociala service
finns i Kvissleby. Skolor finns i Essvik och Kvissleby.
Nära till bostadsnära rekreation.

Bymyran
Juniskärsvägen

Ållerviken

Juniskär, runt Bodviksfjärden, omfattas av verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Fjärrvärmenätet är utbyggt fram till Skottsund.
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Markanvändning Juniskär.

Enligt länsstyrelsens rapport Grundvattenförande
geotoper från 2006 finns en värdefull grundvattenförande geotop som sträcker sig mot Juniskär, (Juni objekt
nr 17) Den bör skyddas vid eventuell exploatering.

Det är nära till bostadsnära rekreation och golfbana.
Mindre områden omfattas av verksamhetsområdet för
kommunalt vatten och avlopp. Fjärrvärmenätet är
utbyggt fram till Skottsund.

Söder om Juniskär (Killingvägen/Killingskäret):
Planlagt för bostadsändamål/fritidsbebyggelse med
begränsad byggrätt. Terrängen utgörs till största delen av
barrskogsbevuxet bergland med vacker utsikt över
vattnet. Marken är privatägd. Området angörs via Killingvägen som är enskild väg. Närmaste förortsbusslinje,
nummer 20, går mellan Sundsvalls centrum och Kvissleby. Buss från Kvissleby mot Juniskär finns med lägre
turtäthet genom linje 122.

Tänk på att!
•• En förutsättning för ny sammanhållen bebyggelse är
att Juniskärsvägens trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter förbättras.
•• Stora investeringar i VA krävs innan förtätning eller
utbyggnad av området kan ske, se vidare i VA-plan.

I och med nya E4 kan en utökning av bostadsbebyggelse
i Juniskär ses som en förstärkning av Njurunda. Området
bör nyttjas främst för bostadsbebyggelse och vid ny
bebyggelse och val av hustyp bör hänsyn tas till områdets
kuperade och bergiga terräng. Kontakten med vattnet är
viktig - tillgängligheten till stranden bör värnas genom att
en fredad zon utmed vattnet sparas. Grönsläpp ned mot
vattnet bör sparas för att möjliggöra tillgängligheten för
människor och djur att fritt ta sig ned till vattnet.

•• Marken är delvis planlagd för fritidsbebyggelse med
begränsad byggrätt vilket kan kräva planändring alternativt upprättande av ny detaljplan.
•• Strandskyddsregler och tillgänglighet till stränderna
för allmänheten.
•• Närrekreationsområde norr om Juniskärsvägen mellan Hångstensberget och Bymyran.

Konsekvenser

Stora kostnader för VA-investeringar. Förtätning och omvandling är bra ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Det ger ett
större kundunderlag för exempelvis kollektivtrafiken och befintlig service i bland annat Kvissleby. Här är bebyggelsen dock
utspridd vilket ger en lugn och barnvänlig miljö men samtidigt en större trafikalstring och större avstånd till målpunkter som
service, skolor och arbetsplatser. Området bidrar inte till mångfald då målgruppen av boende är ganska ensartad för denna
typ av bebyggelse.

113

Bergafjärden
Kompletterande bebyggelse i Bergafjärden bör
även fortsättningsvis ha inriktningen turism/fritidsboende.

Ållerviken

Idag är Bergafjärden ett utpräglat sommarstugeområde.
Delar är planlagt för camping och fritidshus. Fornminnen
kan finnas inom området. Marken är till viss del kommunägd men till största delen privatägd. Marken runt
campingområdet består i huvudsak av sand, svallsand och
älsvsand på finsediment. Norr och söder om viken består
marken av morän, berg och svallgrus och klapper.

Torpet
Marna

Bergafjärden
Bergafjärden
Lörans
v

Området angörs via Löransvägen som är statlig väg som
sedan övergår i mindre enskilda vägar. Bristfällig tillgänglighet för gående och cyklister utmed Löransvägen, här
finns behov av en gång- och cykelbana. Det är långt till
kollektivtrafik, närmaste förortslinje går från Njurundabommen genom busslinje 20. Busslinje 126 trafikerar
Löransvägen med lägre turtäthet. Närmaste kommersiella- och sociala service finns i Njurundabommen och
Kvissleby centrum. Bergafjärden ingår i skolområdet för
Nivrenaskolan. Skola finns även i Njurundabommen.
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±
Måckelmyran
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Markanvändning Bergafjärden.
Området är lämpligt för utveckling av turism/rekreation.
Bergafjärden är mycket populär för bad sommartid.
Tillgängligheten till stranden bör värnas i största möjliga
mån genom att en fredad zon utmed vattnet sparas.
Grönsläpp ned mot vattnet bör sparas för att möjliggöra
tillgängligheten för människor och djur att fritt ta sig ned
till vattnet.

Runt campingen bör den karaktär som finns idag med
mindre fritidshus bevaras medan de fritidshus som finns i
utkanten av området kan omvandlas till helårsboende. Ny
bostadsbebyggelse för helårsboende är lämpligast i
utkanten av området. Att bevara kopplingen till befintlig
bebyggelsestruktur är viktigt.

Tänk på att!
•• Behov finns av en gång- och cykelväg behövs utmed
Löransvägen.
•• Bevara området runt campingen som sommarstugeområde.
•• Ny bostadsbebyggelse kan placeras i utkanten av området. Bevara kopplingen med den befintliga bebyggelsestrukturen så att karaktären av sommarstugeområde inte går förlorad.
•• Kommunalt VA saknas. Se VA-planen för mer information.

Bergafjärdens långgrunda och barnvänliga badstrand.

Konsekvenser

Stora investeringskostnader för VA. Området är lämpligt för utveckling av turism/rekreation. Bergafjärden är mycket populär
för bad sommartid. Tillgängligheten till stranden bör värnas i största möjliga mån genom att en fredad zon utmed vattnet
sparas. Grönsläpp ned mot vattnet bör sparas för att möjliggöra tillgängligheten för människor och djur att fritt ta sig ned till
vattnet.
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Kustlandet

Kustvägen och Lörudden
Området är i huvudsak lämpligt för utveckling
inom rekreation och turism. Stora värden finns
längs kuststräckan i form av badplatser, småbåtshamnar, fiskelägen, natur- och kulturmiljöer.

Norrvikssand

AlgarBergabodarna

Björkön

Björkvik

Slätt
Rotvik

Kråkan

Uddarna

Mingen

Mingen

Viss förtätning av bebyggelse/fritidshus kan vara möjligt
längs med Kustvägen mellan kommungränsen i söder till
Löransvägen i norr, som ett komplement till befintliga
bebyggelsestrukturer. Detta gäller Sörskog, Lubban,
Skatan, Björn, Vikarbodarna norrut mot Myrbodarna,
Skrängsta/Ljusviken och området runt Kallön, Hollmen,
Norrviken samt Pråmviken. Utbyggnaden förutsätter
stora investeringar i VA för att förbättra vattenkvaliteten i
Björköfjärden m.m. som idag är problematisk.

Ljusviken Korsholmen
Skrängstabodarna

Junibodsand
Junibodarna

Hollmen Norrviken
Kallön

Pråmviken

Björkön

Björköfjärden

Brämösundet
Rönnhamn

Myrholmen

Vikarbodarna

Björn
Lassön
Skatan
Lassöviken
Bunstavallen
Åbodarna

Lörudden

Salen

BjörkönStorgrund

Brämösundet

Bottenhavet

Lubban

Lubban
Sörskog

Kollektivtrafik finns mellan Sundsvalls centrum och
Njurundabommen med linje 20, anslutning från Njurundabommen mot Lörudden finns längs med Löranvägen
och söderut längs Kustvägen med busslinje 126.
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Markanvändning Kustvägen och Lörudden.

Brämön som idag nästan bara besöks av sommarboende
kan bli ett nytt, attraktivt besöksmål med alla natur- och
kulturupplevelser som ön har att erbjuda. Brämön och
delar av området utmed kusten är naturreservat och
Natura 2000-område samt riksintresse för natur. Längs
med Kustvägen finns riksintresse för kulturmiljövård.
Lörudden och Brämön är klassat riksintresse för friluftsliv och rekreation. Vattenområdet från Bergafjärden i
norr till Lubban i söder, runt Brämön, är klassat som
Riksintresse för yrkesfisket för lax, sik och strömming.

Tänk på att!
•• Ta hänsyn till natur- och kulturvärden och till klassade områden enligt kustplanen.
•• Förtätning måste ske samordnat med utbyggnad av
vatten och avlopp.
•• Strandskydd råder inom stora delar av området.
•• Kommunalt VA saknas på Lörudden. Se vidrae i VAplan.

Björköfjärden.

Lörudden (Foto: Kenneth Sillman).

Konsekvenser

VA-investeringar är en förutsättning som kan förbättra vattenmiljön i Björköfjärden. Förtätning och omvandling av bebyggelse
är bra ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Det ger ett större kundunderlag för exempelvis kollektivtrafik men det kan
även medföra krav på utbyggnad av service m.m. Utvecklingen av turism, rekreation och kulturliv är positivt för Sundsvall och
fungerar som ett komplement till utbud och aktiviteter de centrala delarna av Sundsvall. Biltrafiken kan öka längs kustvägen.
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Utvecklingsbara
målpunkter för turism/
rekreation

Landsbygdsutveckling
i strandnära lägen
Områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (LIS) har pekats ut både för inlandet och
kustlandet. I föregående kapitel 7. Inlandet, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, hittar du alla
riktlinjer. Dessa gäller även för kustlandet.

Det är många olika intressen som ska samsas på
alla de vackra platser intill havet som Sundsvall kan
erbjuda. Flera turist- och rekreationsmiljöer har en
särskild plats i kommunens utvecklingsarbete. Här
behövs fortsatta satsningar på att vårda dessa miljöer, att komplettera med nya attraktioner och att
tillhandahålla ett gott värdskap. Nedan anges
områden som har goda förutsättningar att utvecklas för att stärka turismen och möjligheterna till
rekreation i kustlandet.

I planeringsförutsättningarna, delen Landsbygden, hittar
du en mer utförlig beskrivning av förutsättningar, motiv
och beskrivningar ov LIS-områden. Se även planeringskartan på webben.
Strandskydd gäller i utökad omfattning längs kusten och
möjligheterna att tillämpa LIS är begränsade när det
gäller havsstränderna. Öarna har undantagits helt från
möjligheten att pröva LIS som dispensskäl.

För den fågelintresserade är Stornäset ett intressant
utflyktsmål och naturreservat. De betade strandängarna
erbjuder utmärkta matplatser för rastande vadare, änder
och gäss. En spångad vandringled leder ut till reservatet.
Här finns också ett vandrarhem och ett sommarcafé.
Tranviken är ett havsbad och camping på södra Alnö.
Havsbadet har en fin sandstrand som är populär bland
badgäster på sommaren. Här finns också badbassänger,
butik och restaurang.
Vindhem är en skyddad hamn för båtintresserade med
intilliggande restaurang.
Spikarna är ett fiskeläge på Alnöns sydöstra spets med
en vacker natur ut mot havet. Yrkesfisket fanns kvar ända
in på 1990-talet. Här finns också en lotsstation och
Spikarö kapell.
I Svartvik finns Svartviks industriminnen - ett besöksmål
som erbjuder industrihistoria och upplevelser. Förutom
utställning och byggnader från industriepoken finns
lekpark, mat i herrgårdsmiljö, sommarcafé och antikhandel.
I Bergafjärden finns en av Sundsvalls finaste badstränder, långgrund och barnvänlig med varmt vatten. Dessutom finns campingplats, stugby och restaurang.
Även Juniskär är en liten fritidshamn med utvecklingspotential.
Cirka 3 mil från Sundsvall ligger Lörudden, ett fiskeläge
med anor från 1600-talet. En välbevarad miljö med
fiskehamn, kapell och fiskrestaurang i skydd av Brämön,
en ö med fyrplats och höga naturvärden.
Kustvägen är en vägsträcka längs Njurundakusten och
vidare söderut mot Mellanfjärden i Nordanstigs kommun.
Här finns många fina miljöer och spännande platser efter
vägen. Fiskeläget i Skatan och den gamla järnbruksmiljön i Galtström är några av de platser som möter turisten
efter vägen med genuina miljöer och restauranger.

Kitesurfing utanför Alnö en blåsig dag.
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Kustlandet
Länsstyrelsens arbete med översyn av utökat strandskydd
pågår. Bland annat diskuteras förändringar på delar av
Alnön och utökningar av strandskyddet på delar av
kuststräckan kring Björkö-halvön och ned mot Galtström.

Förslag till justerade
strandskyddsområden

Syftet med strandskyddet är att trygga allemansrätten och
friluftslivet samt att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet. Vid kusten och intill sjöar och vattendrag gäller
ett generellt strandskydd på 100 m både på land och i
vatten. Strandskyddet kan av länsstyrelsen utökas upp till
300 m. Idag gäller 200 m utvidgat strandskydd på alla öar
i Bottenhavet i Sundsvalls kommun.

Regeringens avsikt är att ett beslut ska kunna fattas så att
de nya bestämmelserna ska kunna börja gälla 1 januari
2015.

Ett utvidgat strandskydd påverkar inte den lagliga möjlighen att i vissa fall kunna söka dispens från strandskyddet
för vissa byggnationer och verksamheter.
Den 1 juli 2009 ändrades strandskyddslagen för att nå en
mer enhetlig rättstillämpning. I och med förändringen vill
regeringen att länsstyrelserna ser över det utvidgade
strandskyddet och fattar nytt beslut. Kommunen har till
länsstyrelsen lämnat yttrande över kommunens syn på
vilken justering som bör göras av det utvidgade strandskyddet för kusten inom Sundsvalls kommun.

En av kommunens vackra stränder.
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PRIORITETSORDNINGAR OCH
FORTSATT ARBETE
Prioriteringar

De förändringar som föreslagits i denna översiktsplan
genomförs inte omedelbart. Vår omvärld förändras hela
tiden, vilket gör att en kommunövergripande översiktsplan behöver omprövas varje politisk mandatperiod trots
att planeringshorisonten är 10-30 år.

Kommunen bygger sällan själv, utan skapar möjligheter
för andra att bygga, bo och utöva verksamheter genom
planläggning. För att Sundsvall ska utvecklas i enlighet
med målen för översiktsplanen (se avsnitt under utgångspunkter och mål) och vår strategi för hållbar tillväxt är det
önskvärt att särskilt fokus läggs på följande frågor under
de närmaste åren inom den fysiska planeringen:

Tanken är att de övergripande målen och planeringsinriktningarna ska ligga fast i så många år att samhället
hinner förändras i den utstakade riktningen, även om vi
redan idag vet att inte allt kommer att bli som vi föreslagit
i översiktsplanen.

Resurseffektiv stadsutveckling
Genom att vidareutveckla vår redan bebyggda mark får vi
utrymme att växa och förädla staden utan att i onödan ta
värdefull park- och skogsmark i anspråk för bebyggelse. I
staden strävar vi efter tät och blandad bebyggelse.

Vissa förslag till utbyggnadsområden har bara hunnit
studeras på en mycket övergripande nivå. Fördjupade
studier framöver kommer att kunna visa att vissa områden är mer intressanta att exploatera än andra utifrån
olika tekniska och miljömässiga aspekter. Vi ser en fördel
med att ha ett ”smörgåsbord” av olika utbyggnadsområden i tätorten eftersom marknadens behov kommer att
ändras från år till år. Olika typer av verksamheter vill
etablera sig, vi kommer att behöva fler studentbostäder
vissa år, fler äldreboenden andra år och attraktiva villatomter utifrån olika människors individuella önskemål. Så
länge vi har alternativ att erbjuda kan översiktsplanen
bidra till kommunens tillväxt, och vi kan samtidigt stå fast
vid att bevara de utpekade grönstråken och naturområdena som också är så värdefulla för kommunens attraktivitet.

Bygg på kajerna
När den nya stadsbebyggelsen på Norra och Södra kajen
finns på plats tillgodoser vi en stor del av lägenhetsbehovet i centralt, attraktivt läge. Sundsvalls befolkning kan
växa, underlaget för handeln i Stenstan förbättras och vi
knyter staden närmare till vattnet i enlighet med vår
stadsvision.
Bygg hyreslägenheter
I Sundsvall har vi en ovanligt liten andel hyreslägenheter.
Detta gör det svårt för många av våra nyinflyttade

Utgå från en resurseffektiv stadsutveckling
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Fortsatt arbete
kommunmedborgare att hitta en bostad. Exempelvis
personer som just studerat klart på universitetet eller
invandrare som just fått uppehållstillstånd har behov av
bostäder där det inte krävs en stor ekonomisk grundinvestering. Vi vill också ha en god tillgång på studentbostäder så att vi lockar fler ungdomar till kommunen.

Satsa på utvecklingsstråken i inlandet
Inlandets naturresurser och storslagna landskap är en stor
tillgång där bland annat besöksnäringen har en stor
utvecklingspotential. Genom att satsa extra på infrastruktur och service i utvecklingsstråken förbättrar vi förutsättningarna att bo och verka i inlandet.

Bygg bostäder för äldre
Vi blir allt fler äldre i samhället och vi behöver möta upp
detta med lämpliga bostäder. Både vårdboenden och
vanliga bostäder där äldres behov står i fokus vid utformningen.

Knyt samman Sundsvall med omvärlden
Effektiva kommunikationer är en nödvändighet för en
positiv utveckling. En ny dubbelspårig järnväg söderut
har högsta prioritet, men vi jobbar för goda kommunikationer i alla riktningar och för flera alternativa trafikslag.
Både människor och gods ska kunna transporteras snabbt
och effektivt.

Bygg villor i stadsnära lägen
Om vi ska få ett hållbart samhälle där så få som möjligt är
beroende av bilar för att ta sig till jobb, skolor etc. måste
vi kunna erbjuda attraktiva villatomter nära staden. Här är
det viktigt att detaljplaner tas fram som skapar goda
förutsättningar för en hållbar tillväxt.

Fortsatt arbete

Översiktsplanen är tänkt att vara ett viktigt strategiskt
styrdokument och ge stöd åt många olika fortsatta
verksamheter, både inom och utanför kommunens egen
regi.

Fortsätt utveckla Sundsvall som friluftskommun i
toppklass
När staden växer är det extra viktigt att värna om och
utveckla grönstråken och de stadsnära naturområdena.
Det ska vara lätt att ta sig till svampskogar, skid- och
motionsspår oavsett var man bor. Genom att knyta
samman de olika friluftsområdena med gröna länkar får
vi en oslagbar helhet!

När det gäller kommunens fortsatta arbete med den
fysiska planeringen - som är huvudfokus för översiktsplanen - så blir nästa steg att använda riktlinjer och utvecklingsidéer från ÖP2021 i utredningar, detaljplanläggning
och bygglov.
För vissa av de större utvecklingsområden som föreslagits
kan fördjupade utredningar behöva göras om t.ex.
markförhållanden, vattenhantering, trafik och miljö innan
planläggning kan ske. Sådana utredningar bör påbörjas
snarast för att kommunen ska kunna leva upp till visionen
om bostäder för 100 000 invånare år 2021!

Sundsvall ska bli en cykelstad
Gång- cykel och kollektivtrafik bidrar till hållbart resande.
Särskilt när det gäller cykelnätet har Sundsvall en stor
förbättringspotential.

Verka för ett hållbart resande.

Knyt samman Sundsvall med omvärlden.

Satsa på utvecklingsstråken i inlandet.

Fortsätt utveckla Sundsvall som en friluftskommun i toppklass.
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§ 160 Antagande av Översiktsplan Sundsvall 2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Ordförandens

signatur

att

anta Översiktsplan Sundsvall 2021 som gällande kommunövergripande översiktsplan,

att

Översiktsplan Sundsvall 2021 ersätter den översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige 19 december 2005,

att

Översiktsplan Sundsvall 2021 ersätter följande fördjupade översiktsplaner som ska utgå; FÖP Norra Skön, FÖP Njurunda, FÖP
Vaple industritipp,

att

den nya översiktsplanen också utgör kommunens plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS),

att

informera Stadsbyggnadsnämnden om att då antagandet av
Översiktsplan Sundsvall 2021 vunnit laga kraft upphör följande
riktlinjer att gälla, i enlighet med stadsbyggnadsnämndens beslut
2013-02-27: "§37 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen LIS
- Stadsbyggnadsnämndens riktlinjer för enstaka komplettering"
(SBN-20 12-01258-9),

att

generella riktlinjer i Översiktsplan Sundsvall 2021 gäller som
riktlinjer för fysisk planering gällande bostadsförsörjning (enligt
lag 2000: 1383 om kommunernas bostadsförsörjningsansvar),
landsbygdsutveckling, energi, klimatanpassning och klimatpåverkan,

att

Varuförsörjningsplanen

att

riktlinjer för bostadsförsörjning 2006-2010 upphävs, samt

att

uppföljning ska göras inom ramen för Livsmiljöanalysen,
gällande Sundsvalls kommuns utveckling i enlighet med
Översiktsplan Sundsvall 2021, kopplat mot målbilden i
RIKARE, Sundsvalls strategi för hållbar tillväxt 2021.

Justerarnas.siqnatur

från 2002 upphävs,

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2014-05-26
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Bakgrund
Varje kommun skall enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan som
visar hur kommunen tänker sig att mark och vatten skall användas i hela
kommunen. Denna plans aktualitet skall prövas varje mandatperiod. Inför
innevarande mandatperiod beslutade kommunfullmäktige den 20
december 2010 att en ny översiktsplan skall tas fram. Till planen hör även
ett antal redan gällande kompletterande dokument som är fördjupningar
eller tillägg till översiktsplanen.
Översiktsplan Sundsvall 2021 föreslås antas som Sundsvalls kommunövergripande översiktsplan, i enlighet med plan- och bygglagen. I samband med antagandet föreslås ett antal äldre översiktsplaner och styrdokument utgå och ersättas av den nya översiktsplanen. Översiktsplanen
innehåller riktlinjer för mark- och vattenanvändning, bostadsförsörjning,
landsbygdsutveckling i strandnära lägen med mera och är utformad i linje
med Sundsvalls strategi för hållbar tillväxt.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

•

•

•
•

Ordförandens

/

signatur

Justerarnas

signatur

Kommunstyrelsens protokoll, 2014-05-12, § 168
Koncernstabens skrivelse, 2014-04-14
Översiktsplan Sundsvall 2021, planförslag, april 2014 - utlagd under
fliken "Förtroendevald" pa fnloggad och på kommunens hemsida
Översiktsplan Sundsvall 2021, hållbarhetsbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, april 2014 - utlagd underfliken
'Förtroendevald" pa fnloggad och på kommunens hemsida
Översiktsplan Sundsvall 2021, samrådsredogörelse, oktober 2013 utlagd underfliken "Förtroendevald" på fnloggad och på kommunens
hemsida
Översiktsplan Sundsvall 2021, utlåtande och särskild sammanställning, april 2014 - utlagd underfliken "Förtroendevald" på
fnloggad och på kommunens hems ida
Markanvändningskartor, april 2014 - utlagd underfliken
"Förtroendevald" pa fnloggad och på kommunens hemsida
Kartor över allmänna intressen, april 2014 - utlagd under/liken
"Förtroendevald" pa fnloggad och på kommunens hemsida

Bilaga - Länsstyrelsens granskningsyttrande
Sundsvalls kommun har under åren då arbetet med Översiktsplan Sundsvall 2021 pågått fört en kontinuerlig
dialog med länsstyrelsen om olika frågor. På följande sidor redovisas länsstyrelsens slutliga granskningsyttrande över översiktsplanen. Här och på nästa sida kan du också se en sammanfattning av yttrandet med
kommentarer från Sundsvalls kommun.
ämne/synpunkt från länsstyrelsen
Sammanfattningsvis är översiktsplanen innehållsrik
och samrådsredogörelsen är utomordentlig. ÖP
bidrar också till planeringen av dubbelspår mellan
Gävle och Sundsvall. Bebyggelseutvecklingen
i Sundsvall får inte generera ytterligare trafik.
Länsstyrelsen anser inte heller att det framgår hur
kommunen kan tillgodose delar av riksintresset för
rennäringen, kulturmiljövård, kommunikationer samt
totalförsvaret.Vidare är LIS-områdena svårbedömda.
ÖP saknar riktlinjer för mark- och vattenanvändning
inom områden av riksintresse för rennäring. ÖP ska
tydligt redovisa riksintressena. Dessa kan omfatta
kärnområden, flyttleder m.m. Två områden berör
Sundsvalls kommun.

Stenstaden och Stenhammaren benämns som olika
riksintressen men ingår i samma (Sundsvall Y8). Båda
dessa områden måste i underlaget Staden beskrivas
som grund för framtida bedömningar om påverkan
på riksintresset. Länsstyrelsen anser därför att ÖP
inte tillgodoser ett riksintresse.

På markanvändningskartan har riksintressen för
framtida järnväg och väg markerats. Även befintliga
riksintressen för kommunikationer ska markeras
på samma karta.Vid södra brofästet ska beaktas
att en tillräcklig yta för dubbelspår ska finnas.
Trafikverket bör besluta om riksintresse på den
del som saknas mellan bangården och nuvarande
riksintresse för framtida dubbelspår. Invid befintliga
kommunikationsleder som t.ex. i Birsta (s77) bör
noteras i ”tänk på att-rutan” om att ny exploatering
ska ta hänsyn till befintlig trafiksituation.

Länsstyrelsen anser att kommunen inte tillgodoser
riksintressen för totalförsvaret eftersom ändring i
vindkraftsområdena inte gjorts enligt vårt förslag.

Kommentar från Sundsvalls kommun
Se kommentarer nedan.

ÖP redovisar riksintressena för rennäring tydligt på samma nivå som
alla andra riksintressen i Hållbarhetsbedömningens bilaga 2. Denna har
nu kompletterats m.a.p. namnen för de två områdena. Dessutom finns
riksintressena tydligt markerade i dels planeringskartan på webben där
de kan jämföras med planerad markanvändning, dels i av länsstyrelsen
efterfrågad papperskarta över allmänna intressen. Kommunen har inte
funnit att någon konflikt föreligger mellan av kommunen föreslagen
mark- och vattenanvändning och rennäringens intressen. Alla berörda
samebyar har kontaktats och inga har lämnat några synpunkter. Gällande
de generella riktlinjerna har en komplettering gjorts för rennäringens
intressen.
Informationen om riksintressena (i tabellen bilaga 2 där samtliga
riksintressen redovisas) är hämtade från länsstyrelsens databas.Vi
har kompletterat med en notering om att båda hör till Sundsvall Y8.
I Sundsvall finns 78 riksintresseområden med bevarandeintressen
samt riksintressen för kommunikationer.Vi tycker att det är rimligt
att riksintressena redovisas i tabellform på det sätt vi gjort, vilket
vi också stämt av med länsstyrelsen under samrådet. I underlaget
Staden beskrivs Stenstaden närmare i egenskap av vår värdefulla
stadskärna, inte för att området är ett riksintresse. Det är lämpligare
att riksintressena hanteras i de handlingar som antas politiskt än i
planeringsförutsättningarna.
Det stämmer inte att vissa riksintressen har markerats
i markanvändningskartan, de redovisas i egna kartskikt. I
planeringskartan kan man titta på markanvändning och riksintressen
i valfria kombinationer.Vi har förtydligat i teckenförklaringen för
järnvägsreservat att det avser kommunens egna bedömning. När
länsstyrelsen eller Trafikverket beslutar om något nytt riksintresse
lägger vi till det i vår databas så att det syns på planeringskartan.Vår
markanvändning uppdaterar vi däremot max en gång per mandatperiod,
efter beslut i kommunfullmäktige. Eftersom utvecklingsområdet vid
södra brofästet ligger norr om ny väg E4 är vi helt säkra på att det inte
kommer att inverka på järnvägen. Det är inte sannolikt att trafikplatsen
för nya Sundsvallsbron kommer att flyttas. Gällande Birsta står det
redan att säkerhetszoner ska finnas kring större godstransportleder. Att
ta hänsyn till trafiksituationen vid all planering ser vi som en självklarhet,
men eftersom situationen i Birsta är komplex kompletterar vi med en
punkt i tänk på att-rutan.
För vindkraften finns ett redan antaget tematiskt tillägg som är
fortsatt gällande. Att vi tar fram en ny ÖP innebär inte att fördjupade
översiktsplaner och tematiska tillägg som redan vunnit laga kraft och
som är aktuella ska ifrågasättas. Avgränsning av ÖP har gjorts i dialog
med Länsstyrelsen. Totalförsvarets intressen kommer att tillvaratas
då varje enskilt vindkraftärende prövas, vilket framgår av det tidigare
upprättade utlåtandet för det gällande tematiska tillägget. Det är riktigt
att Försvarsmakten då kan överklaga eventuella felaktiga beslut.Vi
kompletterar med en informationsmening på s 102 i planförslaget.

ämne/synpunkt från länsstyrelsen
Det är inte tydligt hur ÖP medverkar till att
miljökvalitetsnormerna för luft kan följas. Kommunen
har utarbetat ett åtgärdsprogram för luftmiljön i
centrala staden.Vid bedömningar om tillkommande
bebyggelse så ska beaktas om gaturum riskerar att
bli instängda eller om trafiken riskerar att öka. En
uppföljning av föroreningssituationen ska göras innan
staden förtätas med ytterligare bostäder.
Med redovisat arbetssätt kan kommunen bidra till att
miljökvalitetsnormerna för vatten nås.
Yttrande över samrådsversion av LIS-plan har
lämnats 20 februari 2012. Kommunen har därefter
arbetat in LIS-planen i ett kapitel i ÖP2021.
Kommunens avvägningar och motiv för utökade
områden och i relation till allmänna intressen
(enligt länsstyrelsens tidigare yttrande) finns inte
redovisade i ÖP2021. Kommunen bör göra en
separat granskningshandling för LIS så att motiven
bättre framgår. Därtill bör jordbruksmarkens
brukningsvärde och odlingslandskapets natur- och
kulturvärden ingå i avvägningarna. LIS-områdena
är för omfattande för att kunna bedömas utifrån
lagstiftningen.

Samråd med närliggande kommuner är positivt och
kan utökas ytterligare gällande t.ex. vattenkvalitet
och bostadsbyggande.
Om ny markanvändning föreslås utmed järnväg eller
i järnvägskorridor ska riskstudier belysa eventuella
risker.

Kommentar från Sundsvalls kommun
Eftersom de flesta förtätningar i centrum måste föregås av en detaljplan
får luftberäkningar utföras i detaljplaneskedet. Det är inte rimligt att
göra det på översiktlig nivå eftersom utformningen och relationen
mellan byggnad och gaturum påverkar luftkvaliteten på platsen.
Riktlinjer finns för att säkerställa luftkvaliteten vid boende.

Sundsvalls kommun har under 2012-2013 haft flera möten och muntliga
samråd med länsstyrelsen för att förankra våra idéer om omarbetning
av upplägg, kartredovisningar och riktlinjer efter samrådet.Vi har då
uppfattat länsstyrelsen som positiva till kommunens förslag. Redovisning
av avvägningar och motiv finns i underlaget ”Landsbygden”. En särskild
samrådsredogörelse har sammanställts 2012-09-27 efter LIS-planens
samråd. Diarienumret finns angivet i samrådsredogörelsen för
ÖP2021 och handlingen finns tillgänglig på kommunens hemsida. Längs
utvecklingsstråken i inlandet där LIS-områdena har en större utbredning
får mer detaljerade avvägningar göras då LIS-dispensförfrågningar
inkommer.Vi har då riktlinjer som ger stöd för hur hänsyn ska tas
till allmänna intressen m.m. Vi har förståelse för länsstyrelsens roll
som myndighet.Vi tror att det även utifrån denna roll varit värdefullt
om länsstyrelsen tagit del av vårt erbjudande att träffas under
utställningstiden för att stämma av olika frågeställningar inför yttrandet.
Kommunen kommer att arbeta vidare med bland annat dessa frågor
under följande år.

Övergripande riks- och konsekvensbedömningar görs bland annat
för Ostkustbanan i samverkan med Trafikverket. För ny bebyggelse
i närheten av järnväg finns generella riktlinjer i översiktsplanen om
behovet av riskstudier.
Kommunen föreslår 1 meter över dagens högsta
För att inte samhällsviktiga funktioner ska fallera vid framtidens extrema
högvattennivå som lämplig säkerhetsmarginal för
högvattentillfällen har i havsnivåstrategin en säkerhetsmarginal om totalt
samhällsviktig verksamhet. Länsstyrelsen vidhåller att 1m satts. Därmed skulle samhällsviktiga funktioner i Sundsvall klara
om man tar höjd i tidsperspektivet bortom år 2100 ca 1,6-1,7 meters höjning av den globala nivån fram till 2100 (m.h.t.
bör marginalen vara ännu större. En rapport från
pågående landhöjning i vår region). Det klimatsäkrar funktionerna
FOI rekommenderar ett sådant långsiktigt perspektiv. även bortom 2100. I klimatanpassningsrapporten (delprojekt:
Även i kommunens klimatanpassningsrapport om
Havsytans nivåförändringar p g a klimatet) förs ett resonemang om
havsytans nivåförändring står att 1,5 meter bör
att ytterligare höja säkerhetsmarginalen för samhällsviktiga funktioner.
övervägas för samhällsviktig verksamhet.
Översiktsplanens planeringsperspektiv sträcker sig inte så långt fram
i tid att ett övervägande bör läggas fast här. Klimatsäkringsrapport
m.m bör utvärderas och prognoser stämmas av innan ytterligare
riktlinjer slås fast. Detta sker i ett betydligt längre tidsperspektiv än vad
översiktsplanen sträcker sig.
Det är svårt att förstå helheten när
Kartorna redovisas helt i enlighet med den överenskommelse som
markanvändningen inte redovisas i relation till
gjordes med länsstyrelsen under samrådet. Kommunen skickade
allmänna intressen. Alla kartskikt med allmänna
över en lista på vilka kartskikt vi bedömde kunde vara lämpliga för
intressen som redovisas i webbkartan bör finnas på
sammanställning i papperskartan (som även finns i pdf-format på
en papperskarta tillsammans med markanvändningen kommunens hemsida). Länsstyrelsen föreslog då ingen komplettering
för länsstyrelsens arkivering och framtida
utan svarade att kommunen skulle bedöma vilka kartskikt som vara
handläggning.
relevanta.
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att bevara vissa För Alnö finns en fördjupad översiktsplan som vunnit laga kraft och som
strandpartier på södra Alnön obebyggda.
vi inte omprövar. I denna har bevarandeintressen vägts in.
Då utbyggnadsplaner kan beröra fornlämningar kan
Kommunen tar vid behov kontakt med länsstyrelsen då det blir aktuellt
länsstyrelsen vid behov fastställa avgränsningar av
i framtida utbyggnadsplanering.
berörda fornlämningar. Fornlämningar kan medför
restriktioner och behov av arkeologiska insatser som
ska bekostas av exploatören.
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Sundsvalls kommun
Kommunstyrelsen
851 85 Sundsvall

Yttrande över översiktsplan 2021 för Sundsvalls kommun
Bakgrund
Sundsvall kommun har upprättat ett förslag till kommunomfattande översiktsplan.
Översiktsplanen är utställd för granskning enligt 3 kapitlet 12 § plan- och bygglagen
(2010:900). Länsstyrelsen har i samrådskedet lämnat yttrande daterat den 21 mars
2013 med bilagor och yttrande över tematiskt tillägg till Sundsvalls översiktsplan,
d.v.s. områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, daterat 20 februari 2012.
Enligt 3 kapitlet 16 § plan- och bygglagen ska länsstyrelsen under utställningstiden
avge ett granskningsyttrande över planförslaget. Detta granskningsyttrande utgör
statens samordnade syn på förslaget och ska ingå som en del i den blivande
översiktsplanen.
Av yttrandet ska det framgå om
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken
inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte
är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår
två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Inledning
Länsstyrelsen finner kommunens Översiktsplan 2021 mycket ambitiös och
innehållsrik i sin mångfald. Kommunen beskriver även utomordentligt hur dialog
och samråd skett under planprocessen. Avseende dubbelspår mellan Gävle och
Sundsvall så framgår i Översiktsplan 2021 och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
underlag för kommande järnvägsplan/er och upprättande av MKB för
järnvägsprojekt inom kommunens gränser. Förutom nämnda MKB så har
kommunen även bedömt översiktsplanens konsekvenser utifrån ekologiska, sociala
och ekonomiska aspekter.

Sammanfattande synpunkter
Luftföroreningarna i Sundsvall utgör en hälsorisk för stadens invånare, främst för
barn och ungdomar m.fl. vilket kommunen tar på högsta allvar. Ett åtgärdsprogram
har utarbetats och är på remiss. Sammanfattningsvis ser Länsstyrelsen att dessa
åtgärder måste få genomslag så att inte luftföroreningar utgör hinder för
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exploatering av bostäder i Sundsvalls centrala delar och ny bebyggelseutveckling får
inte generera ytterligare trafik i centrum av staden, d.v.s. trafik i Sundsvall bör inte
öka, utan tvärtom. Länsstyrelsen finner även att det inte framgår hur kommunen kan
tillgodose delar av riksintresset för rennäringen, kulturmiljövård, vissa
kommunikationsstråk, samt totalförsvaret. Vidare kan Länsstyrelsen inte, utifrån
översiktsplanen, bedöma om redovisningen av LIS-områden är förenliga med
lagstiftningen.
Däremot är det är det positivt att kommunen planerar för utveckling i
utvecklingsstråk, vilka lätt kan trafikeras med kollektivtrafik. Länsstyrelsen anser
vidare att det mycket positivt att kommunen i samråd med söderliggande kommuner
planerar för dubbelspår Gävle - Sundsvall. Andra mellankommunala frågor som
kräver helhetssyn över administrativa gränser, förutom de frågor som Länsstyrelsen
tidigare nämnde i samrådskedet, är bl.a. hur miljökvalitetsnormer för vatten kan
följas.

Länsstyrelsens särskilda bevakningsområden
Riksintressen:
Rennäring
Länsstyrelsen finner att översiktsplanen saknar riktlinjer för bl.a. mark- och
vattenanvändning inom område av riksintresse för rennäring. Länsstyrelsen anser,
enligt 3 kap. 5 § miljöbalken, att översiktsplanen tydligt ska redovisa rennäringens
riksintresseområden. Namnen på riksintresseområden som berör Sundsvalls
kommun för rennäring är: Granåsen (mellan väg 331 och 86) och Hällsjömo (söder
och väster om Indalsälven och norr om väg 320).
Syftet med att utse riksintressanta områden för rennäring är att ge renskötseln
fortsatt förutsättning att kunna bedrivas i Sverige, genom att mark inom varje
sameby får ett särskilt skydd. Det kan omfatta kärnområden såsom betes- och
kalvningsland eller områden med fasta anläggningar och samlingsplatsser samt
strategiska områden såsom flyttleder, trånga passager eller rastbetesland. Det finns
funktionella samband som är viktiga för att rennäringen ska kunna bedrivas
sammanhållet under året inom olika säsongsbetesområden
Kulturmiljövård
Stenstaden och Stenhammaren benämns som olika riksintressen men ingår i samma
riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § miljöbalken, nämligen Sundsvall Y8.
I underlagsmaterialet, Staden beskrivs endast Stenstaden och dess värden.
Länsstyrelsen vill understryka att det är viktigt att värdena i båda ovan områden
beskrivs, så att en tillräckligt bra beskrivning och bedömning kan göras om eventuell
exploaterings påverkan på definierade värden i riksintresset. Därmed anser
Länsstyrelsen att förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap.
miljöbalken.
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Kommunikationer
På markanvändningskartan har riksintresse enligt 3 kap 8 § miljöbalken för framtida
järnväg och väg markerats. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att även befintliga
riksintressen; såsom E4, Ostkustbanan, Ådalsbanan, Sundsvalls bangård som är av
riksintresse markeras på samma karta.
Riksintresse för kommunikationer innebär även att Länsstyrelsen kan komma att
kalla in eventuella detaljplaner som berör järnvägskorridoren Gävle – Sundsvall,
t.ex. verksamhetsområde Stockvik-Vaple. Länsstyrelsen anser att det området kan
inkräkta på järnvägskorridoren. Erforderliga skyddsavstånd ska även beaktas vid
bedömning av områdets lämplighet som verksamhetsområde.
Vid Södra brofästet anser Länsstyrelsen i likhet med Trafikverket att kommunen ska
vid planläggning och lovgivning beakta att tillräcklig yta ska finnas för ett dubbelspår
i området mellan Sundsvalls bangård och förstudieområdet för dubbelspår GävleSundsvall. Länsstyrelsen föreslår Trafikverket att ta fram underlag för beslut om att
riksintresse föreligger, för att säkra tillgången till yta för ett framtida dubbelspår.
När det gäller byggelseutveckling av bl.a. verksamhetsområden invid befintliga
kommunikationsleder ska kommunen beakta den befintliga trafiksituationen som
t.ex. i området Birsta. Här bör en rad läggas till i ”Tänk på rutan” om att ny
exploatering ska beakta och bedömning göras utifrån trafiksituationen i Birsta.
Totalförsvaret
Kommunen har inte ändrat avgränsning av kommunens prioriterade områden för
vindkraft i enlighet med ovan nämnt samrådsyttrande från Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen anser att översiktsplanen inte tillgodoser riksintresset för
totalförsvaret. Länsstyrelsen kan komma att överpröva detaljplaner inom området
för beslut om exploatering kan innebära påtaglig skada eller ej. Försvarsmakten har
också möjlighet att överklaga eventuella tillstånd för vindkraftverk inom av
Försvarsmaktens utpekade röda inringade områden, där vindkraft inte är önskvärt.
Se bilagd karta.

Miljökvalitetsnormer
Luft
Länsstyrelsen anser att det inte är tydligt hur översiktsplanen kan medverka till att
en miljökvalitetsnorm för luft enligt 5 kap. miljöbalken kan följas.
Mätningar har visat att halterna av kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10)
överskrider gällande miljökvalitetsnormer för luft. Därför har kommunen utarbetat
ett åtgärdsförslag, vilket är på remiss t.o.m. den 15 februari 2014.
Det framgår av översiktsplanen att hänsyn ska tas till luftmiljön när Sundsvalls stad
förtätas. Länsstyrelsen anser dock vid kommande bedömning av områdens
lämplighet för bebyggelse så ska kommunen beakta vilka åtgärder som ytterligare
kan behöva genomföras, om det finns risk för att gaturum blir instängda och/eller att
det finns risk för att exploateringen innebär ökad trafik i centrala Sundsvall.
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Länsstyrelsen har också svårt att se om tänkta nya trafikleder, t.ex. Västra länken,
kommer att minska trafiken tillräckligt mycket så att miljökvalitetsnormerna klaras.
Länsstyrelsen anser således att en uppföljning av föroreningssituationen i luft ska
ske och en bedömning göras av åtgärders tillräcklighet, vilket ska redovisas för att
Länsstyrelsen ska kunna göra bedömning innan ytterligare förtätning av bostäder
kan genomföras. Länsstyrelsen kan komma att kalla in detalj planer för bedömning
om miljökvalitetsnorm för luft enligt 5 kap. miljöbalken kan följas,
Vatten
Av kommunens vision i översiktsplanen framgår bl. a… att genom ökad kunskap och
aktivt arbete avser kommunen uppfylla miljökvalitetsnormerna för kommunens
vattenförekomster.
I riktlinjerna redovisas att kommunen i planering, tillståndsgivning och verksamhet
ska verka för att miljökvalitetsnormer för vatten uppnås i hav, sjöar, vattendrag och
grundvatten. Det preciseras vidare att dag- och avloppsvatten ska renas i tillräcklig
omfattning innan avledning till recipient.
Länsstyrelsen bedömer att genom ovan redovisat arbetssätt/förhållningssätt kan
kommunen bidra till att miljökvalitetsnormerna för berörda vattenförekomster kan
nås. I de arbetet, d.v.s. planering av mark- och vattenanvändning, lovgivning och
tillståndsprövning m.m., så utgår Länsstyrelsen från att kommunen vid sidan om
rent vattenkemiska aspekter även ska ta hänsyn till andra i statusbedömningarna
ingående parametrar, exempelvis vattenförekomsternas flöden (hydrologi), fysiska
struktur (morfologi) och vandringsbarhet (konnektivitet).
Område för landsbygdsutveckling i strandnära läge
Länsstyrelsen har i yttrande daterat 20 februari 2012 avgett statens synpunkter på
tematiskt tillägg till Sundsvalls översiktsplan, daterat dec 2011, avseende
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Kommunen har som en fortsättning
på den planprocessen enligt plan- och bygglagen, lagt in ett kapitel om LIS i
Översiktsplan 2021.
Länsstyrelsen finner att områdena i ÖP 2021 många fall radikalt utökats i storlek,
jämfört med samrådshandingen över tillägget till översiktsplan. Kommunens
avvägningar, i relation till de allmänna intressen som framgår av Länsstyrelsen
samrådsyttrande över tidigare nämnda tillägg till ÖP, finns inte redovisade i
översiktsplan 2021.
Länsstyrelsen föreslår att kommunen i fortsatt planering av kommunens LISområden, gör en separat granskningshandling av det tematiska tillägget - LIS, så att
också motiven till ändringarna av områdenas omfattning redovisas. Därtill bör
kommunen belysa jordbruksmarkens brukningsvärde och odlingslandskapets naturoch kulturvärden1 i bedömning och avvägning av områdenas lämplighet som LISområden. Länsstyrelsen lägger ovan nämnda yttrande till detta granskningsyttrande.

1

Program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturvärden, upprättad av
Länsstyrelsen Västernorrlands län 1993
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Underlag saknas således för att Länsstyrelsens ska kunna bedöma om
översiktsplanens redovisning av LIS-områden är förenliga med 7 kap. 18 e § första
stycket.
Mellankommunala intressen
Länsstyrelsen finner det positivt att Översiktsplan 2021 sänds ut på remiss till alla
grannkommuner samt även Hudiksvalls kommun och övriga kommuner i
Västernorrlands län, varav Timrå kommun ingett synpunkter vilka har bemötts i
kommunens samrådsredogörelse.
Länsstyrelsen anser det mycket positivt att kommunen i samråd med söderliggande
kommuner planerar för dubbelspår Gävle - Sundsvall. Andra mellankommunala
frågor som kommunen kan utveckla tillsammans med grannkommuner är hur
miljökvalitetsnormer för vatten kan följas. Länsstyrelsen ser att mellankommunalt
samarbete kan utökas i hög grad, bl.a. vad gäller miljökvalitetsnormer för vatten,
dricksvatten, bostadsbyggande i kollektiva stråk m.m.
Hälsa, säkerhet och risker för olyckor, översvämning och erosion
Riskhantering för ett säkert samhälle
Länsstyrelsen anser att om ny markanvändning föreslås i och omkring befintlig
centrumbebyggelse som ligger utmed järnväg samt järnvägskorridor ska riskstudier
belysa eventuella risker och åtgärder.
Havsnivåhöjning
När det gäller havsnivåhöjningar och placering av samhällsviktig verksamhet så
föreslår kommunen 1 meter över dagens högsta högvattennivå. Det kan vara rimligt i
ett kort perspektiv, men Länsstyrelsen vidhåller att om man tar höjd i perspektivet
bortom 2100 bör riktlinjerna för samhällsviktig verksamhet vara högre över den
högsta högvattennivån. Att ha ett perspektiv bortom 2100 betonas bland annat i
FOIs rapport

http://www.foi.se/templates/Pages/DownloadReport.aspx?FileName=\9d3474
d1-6c3d-4eb8-aea8-0d7a823eef23.pdf&rNo=FOI-R--3500--SE.
Det kan även jämföras med att det vid översvämningar vid höga flöden ofta
rekommenderas att ha 10000-års flödet i beaktande just vid samhällsviktig
verksamhet. Samma förhållningssätt med en hög försiktighet bör gälla även för
havsnivåer.
Det som är problematiskt är att tekniska lösningar blir inbyggda och svårt att flytta
på i ett senare skede. Att ha en planeringshorisont som sträcker sig längre än till
nästa sekelskifte är lämpligt för samhällsviktig verksamhet. Detta nämns även i
rapporten om havsnivåhöjningar från ”klimatanpassa Sundsvall” att det i vissa fall
kan vara lämpligt att ha ett 200-års perspektiv (sid 10-11, Delprojekt: Havsytans
nivåförändring p.g.a. klimatet).
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Längst ner på sidan 13 i samma rapport framgår att även kring just samhällsviktig
verksamhet att ”Man kan överväga att som rekommendation höja
säkerhetsmarginalen med ytterligare 0.5 m, till totalt 1.5 m, för de samhällsviktiga
funktionerna”
Länsstyrelsen anser att det finns stor osäkerhet i just havsnivåhöjningarna och hur
stora dessa blir. Problemet är att det inte alltid är intressant med
medelnivåhöjningarna, utan det är de stora extremerna som kan utgöra risk.
Länsstyrelsen anser att det är lämpligt att välja en nivå som med säkerhet har lång
hållbarhet.
Övriga synpunkter
Havsplanering
Kommunen redovisar i översiktsplanen ställningstagande kring vattenanvändning
för det kustnära vattnet. För vattnet längre ut, i det område som kommer att
överlappas med havsplaneområdet Bottniska viken, redovisas ställningstaganden
genom generella riktlinjer. Kommunen har dessutom tagit ställning mot vindkraft
inom hela sitt havsområde. Eftersom anspråken är fler och havsområdet generellt är
grundare i det kustnära vattnet är det naturligt att utvecklingsområden och
bevarandeområden pekats ut här. Ur pedagogisk synvinkel kan kommunen dock
fortsatt överväga att redovisa hela havsområdet ut till territorialgränsen i sin karta
över kustlandskapets mark-och vattenanvändning, även fast anspråken här är färre.
Planhandlingarnas tydlighet
Länsstyrelsen finner det svårt att förstå helheten i översiktsplanens mark- och
vattenanvändning, när kommunen inte tydligt redovisar ny markanvändning i
relation till allmänna intressen, och för Länsstyrelsens uppdrag att specifikt bevaka,
riksintressen m.m.
I de analoga handlingarna är ny mark- och vattenanvändning och riksintressen samt
ett antal allmänna intressen redovisade på åtskilda kartor. Kommunen har också på
sin hemsida på internet redovisat möjlighet att via ett tittskåp tända och släcka olika
allmänna intressen i skikt och då i relation till markanvändningskarta.
Kommunen har t.ex. efter samrådet lagt till ett skikt med potentiellt förorenade
områden, vilket är utomordentligt bra, men således saknas den kunskapen i
Länsstyrelsens arkiverade utställningshandling av Översiktsplan 2021.
Länsstyrelsen uppfattar att samtliga allmänna intressena som redovisas på de
analoga kartorna samt de skikt som enbart finns på webben utgör underlag för
kommunens beslut om anta översiktsplan 2021, vid en viss framtida tidpunkt.
Utifrån ovan sagda önskar Länsstyrelsen således, när kommunen tagit beslut om att
anta Översiktsplan 2021, för Länsstyrelsens fortsatta handläggning av ärenden, få
tillgång till allt underlag, d.v.s. även de skikt som enbart visas på kommunens webb
under utställning av Översiktsplan 2021. Allt material som ligger till grund för
kommunens beslut om mark- och vattenanvändning utgör stöd och vägledning och
ska arkiveras för att utgöra underlag för fortsatt handläggning.

Länsstyrelsen Västernorrland
Postadress: 871 86 Härnösand
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Telefon: 0611-34 90 00
Fax: 0611-34 93 72

E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Granskningsyttrande
2013-01-27

Sida 7 av 7
Dnr. 401-8282-13

Annan Lagstiftning
Strandskydd enligt 7 kap miljöbalken
Södra Alnökusten är hårt strandexploaterad och på öns östra sida finns 4-5
strandpartier, några hundra meter långa, som ännu inte är bebyggda. På sydsidan
finns än färre luckor mellan bebyggelseområdena. Dessa är t.ex. Raholmen och
sträckan mellan Hästviken och Näsudden. Länsstyrelsens anser att det är viktigt att
bevara dessa platser på ön obebyggda för möjliggöra allmänhetens tillgång till
stränderna men även som ekologiska korridorer mellan vatten- och landområde.
Lagen om kulturminnen heter numera Kulturmiljölagen 1988:950
I översiktsplanen berörs bl.a. områdena Sibirien och Skottsund. De fornlämningar
som berörs av dessa utbyggnadsområden är inte avgränsade. Länsstyrelsen
fastställer vid behov fornlämningsområdet för respektive fornlämning, t.ex. inför
exploatering. Ett fornlämningsområde kan då bli betydligt större än vad kartan visar
i dagsläget. Länsstyrelsen är restriktiv vad gäller tillstånd till ingrepp i
fornlämningsmiljöer, då huvudsyftet med 2 kap lagen (1988:950) om kulturminnen
är att bevara fornlämningar. Om Länsstyrelsen ger tillstånd till att ta bort
fornlämningarna så ska exploateringen föregås av omfattande uppdragsarkeologiska
insatser, vilka bekostas av exploatören.

Deltagande i ärendet; John Molin, antikvarie/arkeolog, Martin Neldén,
beredskapshandläggare, Mattias Entall samt Kerstin Eriksson, miljöskyddsenheten,
Angelica Hägglund, sakområde förorenade områden, Viveka Öberg, samordnare
klimatanpassning, Helene Öhrling, skyddad natur, David Forslund, planhandläggare
med särskilt ansvar för havsplanering samt Sara G Jonsson och Per Molin,
miljöutredningar och fiske.

Sten-Olov Altin
Länsråd
Beslutande
Åsa Björn
Samhällsbyggnadsenheten
Telefon 0611-34 92 88
Kopia via e-post:
Deltagande myndigheter
Deltagande handläggare
kommunstyrelsen@sundsvall.se
Bilaga:
 Länsstyrelsens yttrande daterat 20 februari 2012 där statens synpunkter på
tematiskt tillägg till Sundsvalls översiktsplan, daterat dec 2011, avseende
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) redovisas.
 Försvarsmaktens yttrande med färglagd karta
 Energimyndighetens yttrande
Länsstyrelsen Västernorrland
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Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Telefon: 0611-34 90 00
Fax: 0611-34 93 72

E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se
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Teckenförklaring
kartorna
Teckenförklaringen gäller både för alla markanvändningskartor i detta planförslagsdokument och för planeringskartan på webben (kartskikten under rubriken ”Markanvändning”, se www.sundsvall.se/oversiktsplan2021).
Samtliga generella riktlinjer i Översiktsplan Sundsvall
2021 (ÖP2021) gäller för kommunens hela geografiska
yta, oavsett om markanvändning är angiven i kartan eller
inte. Dessutom finns kompletterande riktlinjer för
tätorten, centrala staden, inlandet respektive kustlandet i
enlighet med avgränsning i kartan.
Angiven markanvändning i kartorna fokuserar på områden under utveckling/förändring samt bevarandeintressen i områden där exploateringsintressen kan antas
finnas. Många av ytorna, men inte alla, beskrivs närmare i
planförslagets textdel. Utöver markanvändning angiven i
ÖP2021 finns en rad allmänna intressen och samtliga
riksintressen redovisade i planeringskartan på webben.
Gränserna för markanvändning i kartorna ska inte tolkas
exakta, utan det är angivna funktioner och hänsynstaganden som är det viktigaste i fortsatt planläggning.

Kartans beteckningar för mark- och vattenanvändning
ÖP tätort, inland etc.

Pendelstation
Station/hållplats vid järnväg som planeras eller vidareutvecklas.

Avgränsning av områden för kompletterande generella
riktlinjer. Se vidare i planförslagets textdel.

Resecentrum, utvecklas
Resecentrum under utveckling, knyter samman tåg, buss, gång,
cykel, taxi och bil.

FÖP som ska gälla i ÖP2021

Här gäller särskilda riktlinjer som redovisas i en fördjupad
översiktsplan.

Järnvägsreservat
Yta av intresse för framtida järnväg.

Utveckling vägförbindelser

Nedsänkt järnväg
En nedsänkning och överbyggnad av järnvägen planeras. Se
vidare i fördjupad översiktsplan.

Skissad förbindelselänk
Här finns utvecklingsidéer till en ny väglänk antingen i form av
bilväg eller GC-väg som kan vara av strategisk betydelse. Läget
är inte fastlagt.

Pendelstation på längre sikt
Idé till framtida tåghållplatsläge. Lokalisering och andra
förutsättningar är inte utredda.

Ev. utveckling transportled
Då nya E4 och Logistikparken finns på plats kan ett förändrat
transportflöde medföra behov av åtgärder på detta vägnät.

Bevara Natur/Kultur

Bevara natur-/kulturlandskapet
Värdefullt landskap som ska skyddas från negativ påverkan på
värden gällande natur/kulturlandskap, friluftsliv och biologisk
mångfald.

Bebyggelseutveckling

Bostäder
Förslag till nytt bostadsområde. Områdets karaktär beskrivs i
planförslagets textdel. Större bebyggelsegrupper bör också
kunna innehålla förskolor, gruppboenden, service och andra
mindre verksamheter som inte är störande för de boende.
Kompl. bostäder/verksamheter mm
Kompletterande bebyggelse eller omvandling är möjlig. Kan
innebära bostäder men också handel, kontor, service och andra
mindre verksamheter som inte är störande för de boende.
Småskaliga bostäder
Område för möjlig kompletteringsbebyggelse, huvudsakligen
bostäder, anpassat till platsens förutsättningar.
Kommundelscentrum
Kommundelscentrum med möjlighet till komplettering/
utveckling.
Stadscentrum
Stadscentrum med möjlighet till komplettering/utveckling
m.h.t. riksintresse och Stadsvision Sundsvall.
Stadsutveckling
Centrala stadsdelar och stadsdelscentrum där utveckling och
förtätning bör ske med hänsyn till varje stadsdels speciella
förutsättningar.
Handelsområde utveckling
Större handelsområde under utveckling.
Komplettering i kulturlandskap
Ny bebyggelse måste anpassas till kulturmiljöns bevarandevärden.
Utbyggnad på längre sikt
Område som är intressant för kommunens framtida tillväxt,
men som bör bebyggas först när andra föreslagna utbyggnadsområden genomförts.

Utveckling verksamhet
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Verksamhet ny/kompletterande
Verksamhetsområde under utveckling. Kan avse industri,
hamn, deponi m.m. men också mindre verksamheter enligt
beskrivning i planförslagets textdel.
Broreservat
Planerad vägbro eller utrymme för framtida ombyggnad av
befintlig bro.

Större vildmarksområde
Större område som innehåller delområden med tyst orörd
natur. Utvecklingsplaner bör främja naturturism. Se vidare i
planförslagets textdel.
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Grönområden i tätort

Grönstråk
Sammanhängande natur- eller parkstråk i tätorten vars
funktion är viktigt att bevara eller utveckla.
Kärnområde natur/friluftsliv
Naturmark i tätorten vars höga värden för närrekreation och
natur ska bevaras. Tillgänglighet och friluftsvärden ska
utvecklas.
Natur/skydd
Skog/natur med avskärmande verkan som ska bevaras.
Utveckling friluftsliv
Område som bör utvecklas för idrott/friluftsliv och anläggningar kopplat till detta.

Utveckling i landsbygd

Utveckling turism/rekreation
Område på landsbygden med stort värde för turism/rekreation
som bör utvecklas.
Utvecklingsstråk inlandet
Stråk i inlandet där kommunen särskilt bör värna om goda
kommunikationer, service etc. och där det finns en potential
för framtida tillväxt.

Större vindkraftsanläggning

Område där större vindkraftsanläggningar föreslås. Se vidare i
vindkraftsplanen.

Vatten, farled/hamn

Farled
Vattenområde med huvudsaklig funktion som farled.
Hamn
Vattenområde med huvudsaklig funktion som hamnområde.

I en översiktsplan finns långsiktiga planer för
mark- och vattenanvändningen. Där redovisas
också utvecklingsidéer, allmänna intressen och
bevarandeintressen.
Denna handling innehåller själva planförslaget för
Översiktsplan Sundsvall 2021 som är Sundsvalls
nya kommunövergripande översiktsplan. Den är ett
av kommunens viktiga styrdokument, med riktlinjer
och utvecklingsförslag för att vi ska få en långsiktigt hållbar tillväxt.
Handlingarna har omarbetats och kompletterats
efter samråd och utställning. Nu är planen antagen
och gällande.
Se vidare på:
www.sundsvall.se/oversiktsplan2021

