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1. Om samråd

2. Samrådet för
Översiktsplan Sundsvall
2021

Vad är ett samråd?

En översiktsplan ska upprättas eller ändras i samråd med
en bred krets av intressenter, det vill säga både myndigheter, organisationer och allmänhet. Samrådet bör starta tidigt
i processen och så långt möjligt ske löpande under planeringsprocessens gång.

Detta ville vi uppnå

Genom dialog och samråd breddas kunskapen. Inom
kommunens egen organisation finns stor kompetens inom
en mängd områden, men exempelvis finns ju inga medborgare under 18 år eller över 65 år i organisationen. Vi
har inte heller lokalkännedom från alla delar av kommunen. Genom att prata med olika grupper i samhället i ett
tidigt skede ville vi samla idéer med ett bredare perspektiv
inför upprättandet av översiktsplanen. Vi ville också få del
av t.ex. myndigheternas och företagarnas perspektiv på
vad som är viktigt att hantera i översiktsplanen.

Samrådet innebär alltså att man för dialog med olika
människor och använder den kunskap man får till att göra
översiktsplanen så bra som möjligt. Så här säger lagen:
9 § ”När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan
eller ändring i planen ska kommunen samråda med länsstyrelsen samt med de berörda kommuner, regionplaneorgan
och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt
tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, de andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har
ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet. Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samrådet ska kommunen redovisa förslagets
innebörd, skälen för förslaget, förslagets konsekvenser och
det planeringsunderlag som har betydelse från nationell, regional, mellankommunal eller annan synpunkt.”

När vi tagit fram ett första planförslag ville vi också få synpunkter på vad som var svårt att förstå och vad som kunde
göras ännu bättre i förslaget. Genom att gå ut brett med
information om samrådet ville vi ge chans till alla medborgare och intressenter att reagera över innehållet i planförslaget.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 9§

Vi ville också använda samrådet till att skapa intresse, nyfikenhet och delaktighet i översiktsplanearbetet. Detta skapar en bra grund för att översiktsplanen ska användas mer
aktivt när den är färdigställd.

Vad är en samrådshandling?

Så här gjorde vi

Samrådshandlingen är en sammanställning av material som
är underlag för samrådet. Detta kan utvecklas under arbetets gång, så att man först redovisar preliminära utkast och
idéer för att senare redovisa en mer fullständig sammanställning av handlingar.

Samråd för stora och komplexa planer kan lätt bli omfattande, tidskrävande och dyra utan att de leder till så stora
förbättringar. Översiktsplanens arbetsgrupp inledde därför med att fundera över hur man skulle nå ut till ett brett
spektra av medborgare på ett så effektivt sätt som möjligt.
Slutsatsen blev ett upplägg enligt följande:

Vad är en samrådsredogörelse?

•

En inledande workshop med berörda kommunpolitiker där mål och värderingar inför planarbetet
diskuterades. Avstämningar med kommunpolitikerna under arbetets gång skedde sedan främst via
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott,
som formellt ansvarar för att översiktsplaner tas
fram. Vid några tillfällen bjöd vi in alla intresserade kommunpolitiker till dialogmöten.

•

En stor mängd ”redan etablerade grupper” i samhället kontaktades för en tidig dialog där vi förutsättningslöst samlade in idéer och kunskap till
planarbetet. Vi sökte aktivt upp ungdomsgrupper,
skolklasser, pensionärsföreningar, handikappråd,
sociala stödorganisationer, handelsföreningar,
större företag, etc. för att få inblick i olika värderingar och perspektiv. Vid urvalet tog vi hänsyn
till jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

Samrådsredogörelsen är en sammanfattning av hur samrådet genomförts, vilka synpunkter som inkommit och hur
dessa hanterats. Den upprättas alltså efter slutfört samråd
och redovisas i samband med översiktsplanens utställning.
Av samrådsredogörelsen framgår hur kommunen uppfattat
och värderat synpunkterna. Det är bara vissa synpunkter
som medför konkreta ändringar av översiktsplanen.

Vad händer efter samrådet?

Kunskapen från samrådet används till att vidareutveckla
översiktsplanen. Därefter ställs den nya versionen av planförslaget ut. Under utställningsperioden ges ytterligare en
chans att lämna synpunkter i form av granskningsyttranden.
När utställningen är genomförd och handlingarna är kompletterade ska översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.
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•

•

Vi ordnade dialog-workshops i olika kommundelar utanför staden för att särskilt fånga upp det
lokala engagemanget.

Alla föreningar i kommunens föreningsregister fick information via ett mailutskick.

Övriga intresserade bjöds in att kontakta arbetsgruppen om också de ville bidra med sin kunskap.
Några föreningar och privatpersoner hörde av sig
och då ordnade vi extra möten och tog emot idéer
och material.

•

När ett planförslag tagits fram påbörjades den
formella samrådstiden. Då fanns alla samrådshandlingar tillgängliga, digitalt och i pappersform,
för de som ville lämna synpunkter.

•

En digital planeringskarta skapades för att möjliggöra presentation av en stor mängd information.
I kartan kan man själv välja vilken information
man vill titta på och för vilket geografiskt område. Beskrivningar av planförslag för olika områden länkades till kartan. Till kartan kopplades en
samrådsfunktion så att man genom några enkla
knapptryckningar kunde lämna ett skriftligt yttrande till kommunen under samrådstiden.

•

siktsplanearbete pågick, hur den digitala kartan kan användas samt vilka allmänna möten som planerades.

Brev skickades också ut enligt en särskild sändlista till näringsliv, myndigheter, kommunala nämnder och bolag, politiska partier, samebyar etc. (se bilaga sändlista).
Samrådshandlingarna har funnits tillgängliga i tryckt format på alla bibliotek inklusive bokbussen, med möjlighet
till hemlån.

Samrådet i siffror

80

Ca
möten med olika grupper genomfördes under den
tidiga dialogen.
Vid de offentliga mötena under den tidiga dialogen deltog

330 personer, varav 44% kvinnor och 56 % män.

Vid de offentliga mötena under det formella samrådet
personer, varav 41% kvinnor och 59% män.
deltog
Elva allmänna möten samt ett allmänt ungdomsmöte hölls
under samrådstiden.

211

Alla intresserade inbjöds också att få muntlig information och lämna synpunkter även vid större
samrådsmöten samt mindre ”drop in-träffar” i lokala biblioteksfilialer.

100

medarbetare i kommunorganisationen och
Minst
kommunala bolag har på olika sätt lämnat underlag eller
bidragit med synpunkter. Ungefär lika många kvinnor som
män.

Hur vi nått ut med information

52 000

informationsblad om översiktsplanearbetet
Ca
har trycks upp och delats ut.

Information har kontinuerligt lagts ut på kommunens
hemsida på internet. På hemsidan har alla samrådshandlingar funnits tillgängliga under hela samrådstiden.

15

Tryckta samrådshandlingar har funnits tillgängliga i
lokaler i kommunen, samt funnits för hemlåning/utdelning.

Vid det inledande arbetet trycktes en broschyr upp med
information om översiktsplanearbetet, kontaktvägar etc.
som spreds via dialogmöten, kommunreception m.m. Vi
fanns också på torget under nationaldagen med kartor och
information.

122 skriftliga yttranden har inkommit under samrådstiden, varav 46 via den digitala planeringskartans samrådsfunktion.

Vi har aktivt sökt upp grupper att föra dialog med via telefonsamtal etc.

Reflektioner över delaktighet
m.m.

Inför den formella samrådsperiodens början gjordes annonsering i lokalpressen torsdag den 13 december 2012
(Sundsvalls tidning, Dagbladet, Sundsvalls nyheter). Pressmeddelanden skickades också ut och ett antal artiklar har
publicerats.

Upplägget för den tidiga dialogen blev lyckat. Genom
att oftast träffas i mindre grupper där flertalet kände till
varandra sedan tidigare och arbeta i ”workshop-form”
märktes det att de flesta blev inspirerade att bidra och våga
säga vad de tyckte. Kvinnorna var lika aktiva som männen.
Genom att aktivt söka upp olika grupper kunde vi också
kompensera för det faktum att det är fler äldre än yngre
som spontant tar sig tid att delta i samrådstillfällen.

Inför allmänna möten gjordes utskick av informationsblad
till berörda hushåll. Enklare affischering genomfördes
också. Vid några tillfällen fick vi hjälp av engagerade att
sprida informationen vidare via sociala nätverk.

Under det formella samrådet gav vi mer information snarare än att diskutera, och det skapade inte samma kreativa
anda på mötena. Att ordna ytterligare workshops i det-

Alla hushåll i kommunen fick via direktreklamutdelning ett
informationsblad där det framgick att samråd och över-
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ta läge hade varit svårhanterligt eftersom det inte längre
fanns samma tidsutrymme att lyfta in nya idéer. Istället ville vi hjälpa åhörarna att förstå upplägget på samrådshandlingarna så att de sedan skulle kunna lämna synpunkter på
om något borde ändras.

3. Viktiga ändringar efter
samrådet
Mycket information samlades in redan i den tidiga dialogen och påverkade utformningen av planförslagets samrådsversion. Dessa idéer och synpunkter redovisas inte
här, eftersom de präglat översiktsplanens utformning
redan från början. Då den formella samrådsperioden genomförts med samrådshandlingarna som underlag fick vi
en mängd ändringsförslag att hantera. Vissa av mer redaktionella art och vissa av mer övergripande betydelse som
behövt avvägas mot andra intressen inför beslut om åtgärd. Här redovisas en kort summering av de viktigaste
ändringarna i utställningshandlingen jämfört med samrådshandlingen.

En grupp som vi inte lyckats aktivera i översiktsplanearbetet i den omfattning vi hoppades är kommunens invandrare. Vi tog hjälp av kommunens förvaltning för integrationsfrågor för att få tips om kontaktvägar och skickade
ut informationsblad till ett flertal föreningar för olika invandrargrupper. Vi ordnade också ett par drop in-träffar
i bostadsområden där det bor många invandrare. Endast
ett fåtal deltog. Det man kan konstatera är att kommunal
översiktsplanering är så pass komplext att det är svårt att
skapa engagemang hos de medborgare som inte hunnit få
ett bra grepp om hur vårt lokala samhälle fungerar i övrigt.
Däremot finns ett stort engagemang hos personer som
hunnit ”rota sig” och som bott i Sundsvall en längre tid. Vi
fick också bra synpunkter från sociala stödorganisationer,
t.ex. Röda Korset som träffar många personer i sitt dagliga
arbete samt från kommunens trygghetsråd m.m.

Ändringar av generella riktlinjer

Flera ändringar har gjorts av de generella riktlinjerna. De
flesta ändringarna syftar till att förtydliga formuleringarna.
Det är alltså i huvudsak samma generella riktlinjer i utställningshandlingen som i den tidigare samrådsversionen,
men vissa kompletteringar har gjorts.

Den digitala planeringskartan blev ett bra stöd för samrådet. Även om den har en del tekniska brister märktes det
att vissa personer som annars inte skulle ha lämnat något
yttrande passade på att bidra med sina idéer nu när det
fanns ett alternativt sätt att ta del av översiktsplanen och
lämna synpunkter.

Bland annat har kopplingen till VA-planen förtydligats och
en ny riktlinje om kustvatten lagts till. Det har också kompletterats att likvärdiga förutsättningar för en god boendemiljö ska eftersträvas i alla bostadsområden oavsett deras
geografiska eller socioekonomiska förutsättningar. Även
riktlinjer gällande arkitektoniska värden, fjärrvärme i nya
bostadsområden m.m. har tillkommit.
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Ändringar av föreslagen
markanvändning

Kompletteringar – LIS och Ostkustbanan

Vissa markeringar av utvecklingsområden i kartan har justerats eller tagits bort. Föreslagen bebyggelse vid Granloholmsvägen har tagits bort på mångas önskemål och vi
har istället betonat vikten av att arbeta med förtätningar
av befintliga bebyggelseområden. Vid Lasarettsvägen har
området justerats med hänsyn till en fjärrvärmekulvert och
i texten betonas att motionsspårets funktion inte får försämras. I Sibirienområdet har nybyggnadsytan begränsats
med hänsyn till fornlämningar.

Två större kompletteringar har gjorts av översiktsplanen.
Dels har planeringsförutsättningar, utpekade områden och
riktlinjer för ”landsbygdsutveckling i strandnära lägen”
(LIS) arbetats in, dels har kunskapen om förutsättningarna
för ny dubbelspårig järnväg för Ostkustbanan fördjupats
och redovisats i en delrapport.
När det gäller LIS har en första version tidigare varit
på ett separat samråd och synpunkter har redovisats i
en samrådsredogörelse (dnr. KS 2011-00979-28). LISplaneringen har nu arbetats in i ÖP2021 så att det blir en
bättre helhet. Syftet med LIS är att redovisa förutsättningar
för dispens från strandskydd med landsbygdsutveckling
som skäl. I utställningshandlingen redovisas både generella
riktlinjer, riktlinjer som ska tillämpas vid utveckling av
besöksnäring och riktlinjer som ska tillämpas vid enstaka
kompletteringar. LIS-områden i två olika klasser har lagts
till i planförslaget inklusive planeringskartan på webben.

Verksamhetsytan vid Vapletippen har begränsats till samma utbredning som i gällande plan. Vissa andra mindre
justeringar av verksamhetsytor har också gjorts med hänsyn till skyddsavstånd, pågående planläggning etc.
Bevarandeområden för natur, kultur och tätortsnära rekreation har i vissa fall justerats och klassats om då kunskapen om områdenas funktion har fördjupats. Bevarande av
biologiska värden har lagts samman med bevarande av natur- och kulturlandskapet då det är svårt att särskilja dessa
typer. Värdet av grönstråken har förtydligats i riktlinjerna.
Kärnområdet Södra berget har utökats betydligt och föreslås bli ett riksintresse för friluftsliv.

Gällande Ostkustbanan redovisas nu ett samlat underlag
där både tekniska förutsättningar och miljömässiga förutsättningar hanteras på en översiktlig nivå. Förhoppningen
är att Trafikverket inom en snar framtid har tillräckligt med
underlag för att ta ställning om val av korridor. Detta är
värdefullt för den fortsatta utvecklingen i stråket.

Flertalet utvecklingsområden kvarstår jämfört med samrådsversionen. De beskrivande texterna för områdena har
i flera fall justerats för att förtydliga behov av hänsynstaganden och fortsatta utredningar.

Ändringar av handlingarnas upplägg

Vi har fått synpunkter på att det är svårt att skilja på utgångspunkter, mål och riktlinjer. Eftersom detta är mycket
viktigt för den framtida användningen och förståelsen av
översiktsplanen har vi gjort en omarbetning av avsnittet
utgångspunkter. Syftet är att skapa en tydligare ”röd tråd”
och att undvika sammanblandning av utgångspunkter och
riktlinjer. Avsnittet om bakomliggande nationella, regionala och lokala mål och strategier har kortats ned och målen för översiktsplanen har fått en egen rubrik. Där har vi
också ändrat punktformen till löptext för att de inte ska
likna riktlinjerna. I hållbarhetsbedömning med MKB har
vi kompletterat med ett nytt avsnitt om regionala mål m.m.
Avsnittet om prioriteringar och fortsatt arbete har kompletterats.
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4. Sammanfattning
av skriftliga
samrådsyttranden med
kommentarer
Under samrådsperioden som pågick i drygt tre månader
från den 13 december 2012 till den 31 mars 2013 inkom
122 skriftliga yttranden. I följande avsnitt i detta kapitel
summeras och kommenteras de 122 yttrandena. Vi har av
praktiska skäl sorterat och kategoriserat yttrandena enligt
tabellen nedan.
Av de 73 privatpersoner/grupper av privatpersoner som
lämnat yttranden i samrådsskedet är det 4 st som berör
centrala staden, 37 st Sundsvalls tätort, 8 st Njurundaområdet inklusive kusten, 14 st inlandet och 10 st berör områden som egentligen inte ingår i Översiktsplan Sundsvall
2021.

Kategori
A. Myndigheter, kommuner och landsting
B. Kommunala nämnder och råd
C. Kommunala bolag

Antal yttranden
13
7
4

D. Näringsliv
E. Politiska organisationer
F. Idéella föreningar, intresseorganisationer etc.
G. Privatpersoner

4
6
15
73

I de fall sidhänvisningar förekommer i synpunkter och
kommentarer på följande sidor avser de i första hand sidnummer i planförslagets samrådsversion. Sidnumret kan
ha ändrats i utställnings- och antagandeversionerna.
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A. Myndigheter, kommuner och landsting
Nr

Synpunkter
från

A1 1

Länsstyrelsen Oklart vad som är översiktsplanens förslag och vad som ska genomföras. Ett
exempel är frågan om dagvatten. I MKB
framgår i viss mån förslag och riktlinjer,
men MKB:s roll är egentligen att redovisa
konsekvenser av översiktsplanens förslag.
Det material som är relevant för översiktsplanens genomförande ska redovisas
kortfattat i den handling som kommunen
antar.

Ämne/synpunkt

Kommentar

Det är översiktsplanens riktlinjer som beskriver
kommunens målsättning för vad som ska genomföras t ex när det gäller dagvatten. Riktlinjerna
grundar sig på tankarna i planeringsunderlagen
men avser i första hand den fysiska planeringen
även om planeringsunderlagen ofta ger en bredare
översikt över kommunens arbete

2

Det är viktigt att kommunen listar samt- Listan på sid 7 kompletteras
liga planer, visioner och strategier (planeringsunderlag)

3

Förordnande områden ska framgå tydligt, som t ex vattenskyddsområden, detaljplanelagt område, naturreservat och
även områden med kända risker och riksintressen bör redovisas. Andra allmänna
intressen som eventuellt kan betecknas
som hänsynsområden kan också framgå
på karta.

4

Kommunen bör tydliggöra hur kommu- I planeringsförutsättningarna, delen Näringslivet
nen kan prioritera och bidra till Levande avsnitt Skogsbruk, har texten utvecklats gällande
Skogar-målen på det egna skogsinnehavet. hur kommunen arbetar med skogsfrågor.

5

Önskar tydlig hänvisning till folkhälsomål
som är relevanta för fysisk planering. Vidare föreslår länsstyrelsen att folkhälsa
beskrivs under rubriken Social hållbarhet.

I avsnittet Boendemiljö i planeringsunderlaget Boendet finns förutsättningar för en god boendemiljö beskrivna. Det är en översikt över de faktorer i
folkhälsomålen som har betydelse för den fysiska
planeringen. Kommunen har i hållbarhetsbedömningen använt en definition av ekologiskt hållbarhet som är något vidare och som också innefattar
människans roll i ekosystemet. I planförslagets utgångspunkter har vi kompletterat med en hänvisning till folkhälsomålen.

6

Önskar en tydligare beskrivning av hur
ställningstaganden och målsättningar för
grundvattenresurser ska tillämpas i praktiken.

Riktlinjerna för vatten ger en tydlig bild av att
kommunen har en höga ambition för hur grundvattenresurser ska skyddas och hur de ska vägas in
vid bedömningar i den fysiska planeringen. Översiktsplanen är dock ett strategiskt dokument som
inte detaljstyr vilka åtgärder och prioriteringar som
kommer att krävas i enskilda fall.

9

Dessa områden redovisas i planeringskartan på
webben som är en del av översiktsplanen. En utvald del av planeringsförutsättningarna finns också
med i de nya A1-kartorna med allmänna intressen.

A1 7

Det finns anledning för Sundsvalls kommun att utöka avsnittet för kustlandet med
hur användningen ser ut och hur kommunen avser att planera hela sitt havsområde
samt hur konflikter mellan olika intressen
till havs ska hanteras.

När det gäller havsområdet har översiktsplanen
beskrivit större farleder och hamn som viktiga för
handel och verksamheter i kommunen. Det är också viktigt att bevara de värdefulla naturområdena
på och kring de yttre öarna. Dessa områden har
markerats i plankartan. Kommunen har också tagit
ställning till att ingen vindkraft ska byggas ut i havsområdena. Vi följer samma modell för vattenanvändningen till havs som för markanvändningen i
övrigt, dvs. endast utvecklingsområden och viktiga
bevarandeområden markeras. I övrigt gäller de generella riktlinjerna. Fakta om kustlandet kan läsas i
Kustplanen.

8

Om kommunen tar höjd i perspektivet
bortom 2100 bör riktlinjerna för samhällsviktig verksamhet intill havet vara högre
än 1 m över den högsta högvattennivån.
I en delrapport från projekt Klimatanpassa Sundsvall föreslås att en planeringsnivå
med 200-års perspektiv rekommenderas.
Detta betyder att man bör utgå från en
högsta högvattennivå +2,4 m. Om avvikelser sker från denna nivå bör byggnader och konstruktioner göras ”översvämningssäkrad”.

En meter över högsta högvattennivån stämmer
med slutsatserna från Klimatanpassa Sundsvall och
klimatsäkrar Sundsvall med dagens kunskap åtminstone i ett 100-årigt perspektiv. Sannolikt även
också en bit in på 2100-talet. I delrapporten från
Klimatanpassa Sundsvall föreslås en planeringsnivå
på 2,4 m över högsta högvattennivån för samhällsviktiga funktioner vilket är en meter över dagens
högsta högvattennivå på 1,4 m.

9

Kommunen skriver att det kan finnas
vissa riksintressen inom kommunens
gränser som p.g.a. förändringar med tiden har förlorat delar av det värde som
en gång motiverade beslutet om riksintressestatus. Kommunen har beslutat att
inte redovisa sådana områden i Översiktsplanen eftersom det skulle behöva ett omfattande utredningsarbete…
Länsstyrelsen anser att detta tillvägagångssätt är direkt felaktigt. Kommunen ska redovisa samtliga klassade riksintresseområden och dess värden samt hur kommunen
förhåller sig till dem.

Kommunen har ingen annan åsikt än länsstyrelsen i
denna fråga. Samtliga riksintressen redovisas i översiktsplanen. I samband med fortsatt detaljplanering
och bygglovsgivning identifieras om värdena finns
och om de skadas påtagligt av exploateringen. Texten på sid 37 har justerats eftersom den misstolkats.

10

Det framgår i översiktsplanen att kom- Texten på sid 37 har justerats. Kommunen ser gärmunen anser att riksintresset för kultur- na att arbetet drivs vidare.
miljö Stenstaden och Stenhammaren kan
behöva uppdateras och att ett samarbete
mellan kommun och länsstyrelse har inletts. Länsstyrelsen finner att det arbetet
har avslutats utan framarbetad överenskommelse

10

A1 11

Länsstyrelsen anser att riksintresset för
kulturmiljö ska benämnas och beskrivas
på rätt sätt, d.v.s. förutom Stenstaden ska
riksintresset även omfatta Stenhammaren.
Länsstyrelsen anser att värdena i riksintresseområdena ska beskrivas i översiktsplanen.

I bilaga till MKB:n finns en beskrivning av samtliga
riksintressen med en kort sammanfattning av deras
värden. I anknytning till varje utvecklingsområde
beskrivs vilka riksintressen som påverkas.

12

Länsstyrelsen redovisar efter förfrågan
från kommunen en beskrivning av riksintresset Selångersån och vilka naturintressen som ingår.

Kommunen kommer att använda informationen i
den framtida planeringen av området kring Selångersån. Texten i tänk på att-rutan på sid 65 har kompletterats.

13

Länsstyrelsen anser att kommunen vid Beskrivningarna av nämnda områden har kompletfortsatt planering av följande områden terats där det är lämpligt.
som kan beröra riksintresse för naturvård
och Natura 2000 områden, ska redogöra för värdena och på vilket sätt de kan
påverkas av föreslagen exploatering: riksintressena Selångersån, Ljungan, Skrängstasjön, Nedre Indalsälven samt Natura
2000-områdena Skjulsta strandäng, Grenforsen och Östra Björkökusten.

14

I kommunens kustvatten återfinns två Dessa värden framgår av webb-karta och tabell
områden utpekade som riksintressanta för över riksintressen samt karta över allmänna intressen.
yrkesfisket.

15

Länsstyrelsen anser i likhet med kommu- Kommunen emotser ett initiativ från Trafikverket
nen att riksintresset Sundsvalls hamn ska i denna fråga och kommer att bidra med underlag.
avgränsas och preciseras. Trafikverket har
med det på den prioriteringslista över riksintressen som bör preciseras. Länsstyrelsen anser att en möjlig tidpunkt för detta
arbete bör klargöras

16

Länsstyrelsen anser att alternativen om Kommunen har samma uppfattning.
stationsplacering i Timrå inte är färdigutredd och frågan måste arbetas vidare med
så att bästa möjliga stationsläge blir utrett.

17

Triangelspår Maland samt triangelspår Kommunen har samma uppfattning.
Bergsåker finns upptagna i den nationella
transportplanen som prioriterade objekt.
Länsstyrelsen ser därför att dessa åtgärder
genomförs.

18

Länsstyrelsen förutsätter att alternativen Samordnad planering med Trafikverket m.fl. har
för Ostkustbanan ska konsekvensbeskri- fortsatt och kunskap redovisas nu i en ny delrapvas djupare i fortsatt planering.
port i planeringsförutsättningarna.

19

Länsstyrelsen anser att beslut om byg- Kommunen har samma uppfattning. Detta framgår
gande av bostäder intill järnvägskorrido- av riktlinjerna i Tänk på att-rutorna för respektive
ren för ostkustbanan kan göras först när område.
järnvägssträckningen är bestämd.

11

A1 20

Riksintresset för farleder innefattar även Vi har kontrollerat vår karta och konstaterat att
buffertzoner och influensområden.
ytorna stämmer mot de aktuella riksintressen som
redovisas på Trafikverkets hemsida.

21

Ett arbete pågår för att föreslå riksintres- Detta kommer att tas in i planeringskartans planese för vattenförsörjning. I dagsläget är ringsunderlag när ändringen genomförts och när
utgångspunkten att det handlar om ett det finns fastställda gränser.
riksintresse för Sundsvall-Timrås vattenförsörjning där fyra vattentäkter; Nolby,
Grönsta, Matfors och Wifsta ingår.

22

Alla ärenden avseende höga objekt måste Det finns redan kommunala rutiner för samråd och
skickas på remiss till Försvarsmakten.
en speciell riktlinje är inte nödvändig.

23

Vid detaljplanering av förtätning i centrala På sid 44 i samrådsförslaget anges att förändringar
Sundsvall ska inte bara risken för sämre i stadskärnan inte får medföra försämring av luftluftkvalitet bedömas, det bör också anges kvaliteten.
att förtätningen inte ska försämra luftkvaliteten så att riskerna ökar för att miljökvalitetsnormerna överskrids.

24

Sundsvallsbukten är en känslig recipient,
trots de förbättringar som skett under senare tid. Det råder med stor sannolikhet
periodvis syrebrist i delar av Sundsvallsbukten.

Översiktsplanens riktlinjer för vatten föreskriver
att kommunen i planering, tillståndsgivning och
verksamhet ska verka för att miljökvalitetsnormerna uppnås i hav, sjöar, vattendrag och grundvatten.

25

Länsstyrelsen anser att utökad infrastruktur och ny bebyggelse ska planeras på ett
sådant sätt som är förenligt med berörda
vattenförekomster status och förutsättningar att nå miljökvalitetsnormerna.

Översiktsplanens riktlinjer anger att VA-aspekter
ska vägas in tidigt i planeringsprocessen och att
kommunens dagvattenstrategi, VA-plan etc ska
vara utgångspunkter.

26

Sundsvalls kommun berörs också av mil- Texten för berörda utvecklingsområden och tabell i
jökvalitetsnormer för fisk och mussel- MKB:n har kompletterats.
vatten.

27

Länsstyrelsen arbetar i dagsläget inte med Kommunen hoppas på en fortsatt dialog i denna
utpekande av områden opåverkade av ex- fråga.
ploatering enligt 3 kap. 2 § miljöbalken.

28

Länsstyrelsen finner ingen tydlig inrikt- I planförslaget ingår ett antal områden där det krävs
ning på förslag till lämpliga områden där bulleråtgärder, t ex vid kompletteringar i stadskärinte bullerskyddsåtgärder krävs.
na, och i planerade bostadsområden på norra och
södra kajen. I de flesta andra områden kommer det
inte att behövas speciella bulleråtgärder.

29

Det bör alltid framgå om det finns behov
av att klarlägga geotekniska risker avseende ras, skred och erosion. Det bör framgå i kartunderlaget var riskområden för
översvämningar, ras och skred finns så
att kommunen säkerställer att ingen planläggning sker där.

12

Av planeringsunderlagen i webbkartan framgår översiktligt karterade områden med ras- och
skredrisk samt översvämningriskområden runt
Ljungan och Selångersån. Webbkartan har kompletterats med risk för höga flöden i Indalsälven
och med karterade områden för moränskred.

A1 30

Om bebyggelse placeras inom 150 meter
(riskhanteringsavstånd) från farligt godsled ska en riskanalys upprättas och förslag
anges på åtgärder för att minska risker för
hälsa och säkerhet. I likhet med Trafikverket anser Länsstyrelsen att inga särskilda
förutsättningar ska gälla för ny bebyggelse
i stadskärnan.

I översiktsplanen föreslår vi en förbudszon för
transporter av farligt gods på väg i stadskärnan.
Undantaget är transporterna på järnväg. Där anser
kommunen generellt att man i första hand ska arbeta för att göra järnvägen ännu säkrare snarare än
att utarma den värdefulla stadskärnan på bebyggelse. Exempel på åtgärder är att sänka järnvägen så
att plankorsningar kan tas bort och en naturlig avskärmning från bebyggelsen erhålls. I våra riktlinjer
står att vid behov ska en riskbedömning upprättas
i enlighet med riskpolicyn för Västernorrlands län.

31

Vattenskyddsområden ska redovisas i Vattenskyddsområden framgår av webb-kartans
markanvändningskartorna i översiktspla- planeringsunderlag. De finns också med i de nya
nen och inte bara på webben.
kartorna över allmänna intressen.

32

Viktigt att kommunen redovisar var vattenskyddsområden saknas idag och i de
fall det är känt att dagens vattenskyddsområden är felaktigt avgränsade.

33

För kännedom finns ett förslag till av- Se ovan.
gränsning och revidering av föreskrift för
Wifsta vattenskyddsområde.

34

Översiktsplanen har en hög och lovvärd
ambition vad gäller avvägningar vid markanvändning, men länsstyrelsen ställer sig
frågande till hur detta arbete med prioritering av markanvändning ska gå till i praktiken. Det är oklart om kommunen ska ta
fram en vattenförsörjningsplan vid sidan
av VA-planen. Länsstyrelsen anser att ett
första steg i riktningen mot en vattenförsörjningsplan kan vara att, vid sidan av
vattenskyddsområden redovisa vattenförekomster, eller de objekt som identifierats i länsstyrelsens inventering av grundvattenförande geotoper.

Vattenförekomster redovisas i webb-kartan och i
miljökonsekvensbeskrivningen. Av MKB:n framgår också hur planerade utbyggnadsområden bedöms påverka vattenförkomsterna. Länsstyrelsens
inventering av grundvattenförande geotoper överensstämmer i huvudsak med grundvattenförekomsterna som redan finns med i webbkartan och
kommunen anser att denna redovisning räcker.

35

Länsstyrelsen ser ett behov av att både
skydd på kortare sikt i form av vattenskyddsområden och en viljeinriktning vad
gäller långsiktig markanvändning i form
av en vattenförsörjningsplan tydliggörs.

Vattenförsörjningen är ett område där kommunen
samarbetar med MittSverige Vatten och där regional samordning är nödvändig. Länsstyrelsen får
gärna ta initiativ till detta.

36

Det är viktigt att förhållande mellan I översiktsplanen hänvisas på flera ställen till
VA-planen, kommunens strategi för dag- VA-planen och kommunens dagvattenstrategi.
vatten och översiktsplanen framgår.
VA-planen tas fram parallellt med översiktsplanen och är ännu ej antagen. Översiktsplanen är
det övergripande dokumentet för fysisk planering
medan VA-planen med tillhörande dokument närmare beskriver kommunens arbete och målsättning
när det gäller VA-frågor. Dagvattenstrategin fungerar som ett planeringsunderlag.

13

Översyn av skyddsområdet pågår när det gäller
Wifsta vattentäkt. Så snart nya gränser har fastställts kommer webbkartan att uppdateras med
dessa.

A1 37

I planeringsunderlaget Tekniken finns en
karta som visar på inträffade översvämningar i centrala Sundsvall. Dessa kända risker för översvämningar men även
områden där risker föreligger för ras och
skred bör framgå i planförslagets kartmaterial

Inventerade områden där det finns risk för ras och
skred framgår av planeringskartan på webben. Likaså översvämningsrisker kring vissa större vattendrag. Så snart ett tillräckligt bra material finns
framme gällande översvämningsrisker generellt kan
webbkartan kompletteras med detta, men materialet har i nuläget inte bedömts vara tillräckligt.

38

Det bör förtydligas att inte endast mark- Riktlinjen kompletteras enligt länsstyrelsens förföroreningar ska uppmärksammas och slag.
vid behov utredas. Även föroreningar i
grundvatten, ytvatten, sediment och byggnader/anläggningar ska uppmärksammas
och utredas.

39

Om bebyggelse planeras inom förorena- Detta är en självklarhet även för Sundsvalls komde områden förutsätts att en sanering sker mun.
till en sådan omfattning att användningen
av föreslagen bebyggelse kan ske utan att
människors hälsa riskerar att påverkas.

40

Länsstyrelsen anser det lämpligt att översiktsplanen även resonerar kring skyddsavstånd vid verksamheter som berörs av
2 kap. 4§ LSO, men inte är klassade som
Sevesoanläggningar.

41

Det framgår av översiktsplanen att rädd- Riktlinjen kompletteras.
ningstjänstens insatstider ska vägas in i
vid plan- och bygglovsärenden i samband
med ny bebyggelse. Länsstyrelsen anser
att det bör justeras till att även gälla räddningstjänstens förmåga.

42

I avsnittet med generella riktlinjer för cen- I generell riktlinje på sid 28 i samrådsförslaget angtrala staden, bör även nämnas att särskild es att räddningstjänstens insatstider ska vägas i plahänsyn ska tas till framkomligheten för neringen.
räddningstjänsten.

43

För att få en god inblick i mäns och kvin- Könsuppdelad statistik redovisas där det bedöms
nor livssituation så ska könsuppdelad sta- vara av intresse, t.ex. i samrådsredogörelsen. Vi har
tistik redovisas.
också kompletterat med kommentarer i avsnittet
om folkmängder i olika kommundelar.

44

Det saknas tydliga förslag på åtgärder som Se de generella riktlinjerna för boendemiljö. Deäven berör den befintliga bebyggelsen och taljerade utformningsförslag hanteras inte inom
som kan öka jämställdhet, trygghet och ramen för översiktsplaneringen.
mångfald.

14

Det finns en generell riktlinje i planförslaget som
beskriver behovet av riskbedömningar vid t.ex.
lokalisering av riskobjekt och skyddsobjekt. Det
bedöms svårt att ha förhandsbestämda skyddsavstånd då verksamheterna kan vara av mycket olika
karaktär. Dialog har förts med räddningstjänsten
vid utformning av riktlinjerna.

A1 45

Skogen bör lyftas fram tydligare i över- Texten om skog har utvecklats i planeringsförutsiktsplanen, särskilt med tanke på att sättningarna, delrapport Näringslivet/Skogsbruk.
Sundsvalls kommun äger en stor del av
den tätortsnära skogen. En översyn och
uppdatering av kommunens policy bör
ingå som planeringsunderlag. Skogen kan
med fördel också tydligt lyftas fram som
resurs för landsbygdsutveckling, bioenergiresurs m.m.

46

Det bör framgå av översiktsplanen att
kommunens ansvar omfattar såväl nyproduktion som utveckling och anpassning
av befintliga bostäder och boendemiljöer.
Förutom att ange mål för bostadsutvecklingen bör kommunen visa vilka insatser
kommunen planerar för att nå de angivna målen. Riktlinjerna bör baseras på en
djupare analys av efterfrågan på bostäder
och bostadsbehov. Analysen bör omfatta
hur efterfrågan på bostäder ser ut i dag
och vilken utveckling som kan förväntas
framöver, identifierade bostadsbehov för
grupper som kan behöva särskilda insatser.

47

Den föreslagna utökningen av Sibiriens Områdets omfattning har reviderats m.h.t. fornbebyggelse åt norr är ej lämplig på grund lämningarna.
av järnåldersgravfältet Raä 122 (Sundsvall).

48

Den föreslagna utökningen av Skottsunds Texten för Skottsunds utvecklingsområde beskribebyggelse norrut är ej lämplig på grund ver att hänsyn måste tas till dessa fornlämningar.
av ett antal järnåldersgravar i form av stora högar.

49

Den västliga utökningen av Birsta handel- Texten i tänk på att-rutan för Birsta handelsområde
sområde påverkar ett stort antal fornläm- har kompletterats.
ningar.

50

Det saknas vilka kriterier som använts för
att ta fram områdena bevara landskapet,
bevara biologiska värden och större vildmarksområde.

51

Vilken status har de 43 områdena som be- De ingår i det planeringsunderlag som använts vid
skrivs i planeringsunderlaget ”Naturen”? utpekandet av markanvändningsskikten i planeringskartan. Vid bedömning av vilka områden som
ska ingå i markanvändningskartan har också andra
faktorer vägts in, t.ex. exploateringstryck och andra
allmänna intressen.

15

Kommunens uppgift enligt lagen om bostadsförsörjningsansvar återges i översiktsplanen. Varje år
gör Sundsvalls kommun en analys av bostadsbehovet för olika grupper samt av behovet av bostäder
- resultatet redovisas för Länsstyrelsen och Boverket i Bostadsmarknadsenkäten. Åtgärder enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag redovisas också.
Dessa uppgifter är föränderliga och därför är det
till fördel att de årligen aktualiseras och inte återfinns i översiktsplanen vilken har betydligt längre
tidshorisont. Behovet av fler bostäder i Sundsvall är
väl känt och kommunen är aktiv i syfte att underlätta nyproduktion. Under hösten 2013 arbetas ett
bostadspolitiskt program fram med förslag om hur
bostadsbyggandet kan främjas.

I texter under avsnitten Tätorten och Inlandet
framgår både värden och riktlinjer för dessa områden. Inför utställningen har riktlinjerna delvis omarbetats. Översiktsplanen gör dock inte anspråk på
att dessa områden omfattar all mark som är värd
att bevara. Exploateringstryck, andra allmänna intressen och om områdena är skyddade på annat sätt
har också vägts in i bedömningen.

A1 52

Bevara biologiska värden-områden finns
utpekade på vissa platser medan andra
områden med höga naturvärden inte fått
den klassningen. Till exempel är Brämön
utpekad men inte de värdefulla kustavsnitten längs Njurundakusten, som finns med
i listan i Naturen-avsnittet. Dessa är däremot klassade som Bevara landskap-områden. På Alnön är Långharsholmen utpekat
men inte andra värdefulla naturområden.

53

A2 1

Det finns ingen ambition i planförslaget att peka ut
alla områden som ska bevaras. Vid bedömningen
av vilka områden som pekas ut har exploateringstryck och andra allmänna intressen också vägts in.
I webbkartan kan man studera andra områden med
bevarandevärden, som natura 2000-områden och
naturvårdsobjekt. Bevara biologiska värden och
bevara landskapet har i utställningsförslaget slagits
ihop till bevara natur- och kulturlandskapet.

Kommunen ska på ett övergripande plan Det är en angelägen fråga där kommunen bedöoch detta gärna i översiktsplanen ta ställ- mer det som svårt att ta fram generella riktlinjer i
ning till huvudmannaskap för allmän plats dagsläget.
i områden där äldre byggnadsplaner (fritidshusområden) ändras till att ge möjligheter till permanent boende.
SGU

Anser att översiktsplanen också ska innehålla information om kommunens allmänna vattentäkter, reservvattenförsörjning och framtida vattenförsörjning.

Kommunens allmänna vattentäkter med skyddsområden framgår av webb-kartan. Framtida vattenförsörjning och behov av reservvattenförsörjning
diskuteras i VA-planen och i planeringsunderlaget
Tekniken.

2

Planhandlingarna bör kompletteras med
redovisning av vattenskyddsområden och
viktiga grundvattenresurser i text och på
kartor. Vattenmyndighetens grundvattenförekomster bör också nämnas och redovisas på kartor.

Kommunens allmänna vattentäkter med skyddsområden framgår av webb-kartan liksom vattenmyndighetens grundvattenförekomster. Vattenskyddsområdena finns nu också med i de nya
kartorna över allmänna intressen.

3

Det kan vara lämpligt att ta upp frågor om Detta beskrivs i planeringsunderlaget Tekniken och
den enskilda VA-försörjningen, kvalitets- i kommunens VA-plan som tas fram parallellt med
problem och kommunens utbyggnadspla- översiktsplanen.
ner för VA-nätet.

4

Föreslår justeringar i avsnittet ”Radon”.

A3 1

SGI

Texten har justerats enligt SGU:s förslag

De geotekniska förhållandena har inte Geotekniska riskfaktorer som risk för ras, skred
beskrivits i planen vilket vi anser vara en finns beskrivna i planeringsunderlaget Hälsan och
brist.
säkerheten. I plandokumentet finns riktlinjer för
hur dessa risker ska undvikas i den fysiska planeringen.

2

Ras, skred och erosion bör redovisas tyd- Den översiktliga stabilitetskarteringen finns inlagd
ligare, med fördel på kartor.
på webb-kartan. Kartan har kompletterats med
bland annat karterade områden för moränskred.

3

Observera att MSB:s översiktliga karte- Detta framgår av text i planeringsunderlaget Hälring av stabilitetsförhållanden är begrän- san och säkerheten.
sat till bebyggda områden. Detta bör
framgå i planen.

4

SGI har tagit fram översiktliga kartor av Webbkartan har kompletterats med bland annat
erosionsförhållanden.
stranderosion och moränskredrisk-kartering.

5

Anser att det särskilt bör framgå even- Riktlinje på sid 28 kompletteras med ”erosion”.
tuella behov av att klarlägga geotekniska
risker avseende ras, skred och erosion.

16

A4 1

Trafikverket

Det kan vara bra att tydliggöra att vissa I utgångspunkterna för planförslaget har detta förvisioner i planen sträcker sig längre än till tydligats.
år 2021

2

Riktlinjen om trafikbuller behöver kom- Riktlinjen har kompletterats enligt Trafikverkets
pletteras
förslag.

3

Vid detaljplanering av förtätning i centrala På sid 44 i samrådsförslaget anges att förändringar
Sundsvall ska inte bara risken för sämre i stadskärnan inte får medföra försämring av luftluftkvalitet bedömas, det bör också anges kvaliteten
att förtätningen inte ska försämra luftkvaliteten så att riskerna ökar för att miljökvalitetsnormerna överskrids.

4

Kommunen anger riktlinjer och priori- Kommunala vägar har lyfts in i prioriteringen av
tering för vilka större statliga infrastruk- övergripanden transportleder.
tursatsningar för transportleder och gods
som kommunen i första hand bör arbeta för. Trafikverket anser att detta borde
gälla både statliga och kommunala infrastrukturer.

5

En strategisk inriktning är att vägtranspor- Detta var en felskrivning som har rättats till.
ter till den nya Logistikparken ska ske via
Johannedalsvägen, samt att andelen tunga
transporter ska minska på Ljustavägen.
Därför borde Ljustavägen tas bort och Johannedalsvägen läggas till.

6

Trafikverket vill åter igen poängtera att Kommunen är medveten om detta. En separat föralternativet ”Nedsänkning av järnväg djupad översiktsplan gäller för området.
genom centrala Sundsvall” är en åtgärd
som Trafikverket inte går vidare med i
den kommande åtgärdsplaneringen 20142025. Det är viktigt att man inte uppfattar
nedsänkning av järnvägen som en åtgärd
som ska uppfyllas till 2021.

7

Trafikverket anser att riktlinjen med att
utgå ifrån restidskvoter är mycket bra vid
detaljplanering av nya bostadsområden.
Det man kan fundera över är om man
utanför Sundsvalls tätort borde ha restidskvoter till närmaste tätort istället, i annat fall blir det svårt att förtäta de mindre
orterna utanför Sundsvalls centrum

En jämförelse av restiden med buss- respektive bil
från kommundelscentrum till Sundsvalls centrum
visar att restidskvoten om 1,5 uppfylls för alla orter
undantaget Njurundastråket. Vägs turtätheten in i
beräkningen blir däremot bilden en annan. Bedömningen är att beräkningsmodellen för restidskvoter
bör se något annorlunda ut för landsbygd än inom
tätorten. Det ingår dock inte i ÖP att beskriva hur
dessa beräkningar ska utföras.

8

Trafikverket anser att det är bra att kommunen anger att ny bebyggelse bör undvikas inom 30 meter från spårmitt. Särskilda
förutsättningar kan gälla för befintlig bebyggelse, Trafikverket anser dock inte att
särskilda förutsättningar ska gälla för ny
bebyggelse i stadskärnan.

Exempel på när särskilda förutsättningar bör gälla
är om ett befintligt hus behöver ersättas, t.ex. vid
brand. Det är också viktigt för Sundsvalls stadsbild
att en dialog kan föras om bebyggelse i järnvägens
närhet inom stadskvarteren. I sådana fall bör riskstudier göras. Se även A1 30.

9

Uppdatera bilden med transportleder för Bilden har uppdaterats.
farligt gods på sid 30.
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A4 10

När det gäller val av Ostkustbanans två Texten är omformulerad och ÖP2021 har kompletkorridorer söder om Njurunda, så bör det terats med en underlagsrapport om Ostkustbanan.
stå att det ska studeras i en planläggningsprocess istället för järnvägsutredning.

11

På E14 motiverar trafikmängderna en Enligt VGU gäller för trafikmängder upp till 13000
2+1 väg, inte en 2+2.
f/d mötesfritt, separerad GC samt större korsningar planskilda. Vid högre flöden blir 4 körfält aktuellt.
I dag är trafikflödet på E14 i centrala Sundsvall
16000 f/d för att successivt minska till 10 000 f/d
vid Timmervägen och 9000 f/d vid avfarten till
Matfors. Texten ändras till att på delar av E14 motiverar trafikmängderna en 2+2 väg med mitträcke.

12

När det gäller väg 86 föreslår Trafikver- Texten har ändrats enligt Trafikverkets förslag.
ket att det ska stå att vägen har brister när
det gäller trafiksäkerhet och bärighet från
Bergsåker upp till Kävsta. Den sista meningen i stycket bör också strykas. I dagsläget föreslås en GC-väg från Bergsåker
upp till Silje.

13

När det gäller Mittbanan tas Vattjom upp Texten har kompletterats med kapacitetsaspekten.
som en möjlig ny tåghållplats. Ökade antal
stopp på Mittbanan påverkar kapaciteten
på banan. Detta måste också utredas innan man kan avgöra om det är en lämplig
åtgärd.

14

Timmervägen bör planeras som mötesfri Texten har justerats.
väg, samt att man ser över vägens sidoområden och behovet av GC-väg.

15

När det gäller Alnöbron bör man beto- Texten har justerats.
na vikten av att resa kollektivt eftersom
brons kapacitet är begränsad I dagsläget
vet vi inte när det kan bli aktuellt med en
ny bro.

16

Avsnittet om cykling bör omarbetas. I Texten har omarbetats.
nuvarande avsnitt tas några behov på nya
GC-sträckor fram, men inte andra. Det är
bättre om man anger vilka utgångspunkter man har för gång- och cykel inom
kommunen.

17

Det är viktigt att behov av cykelstråk inte
ritas med exakta lägen utmed befintliga
vägar då man inte utrett exakt var det är
lämpligt att man förlägga nya GC-vägar.
Man bör också justera färgerna på stråken
så att de inte är så snarlika.

18

Färgen på stråken har justerats. Nya cykelvägar i
kartan visar principiella stråk där behovet av cykelvägar är som störst. Exakta lägen för cykelvägarna
utreds i senare planeringsskeden.

A4 18

Svårt att se att man skulle ha underlag för Detta omnämns redan i texten.
att anlägga två tågstationer så nära varandra i Kvissleby och Njurundabommen,
även om det är pendeltågtrafik man avser.
För att man ska få det utnyttjande man
önskar av en pendeltågsstation i Njurunda
gäller också att man planerar för bra och
gena gång- och cykelvägar samt utrymmen för resande i anslutning till stationen.
Eftersom kommunen har tagit ställning
till en pendeltågstation i Njurunda som ett
förstahandsalternativ bör det tydliggöras i
texten att kommunens tankar på en station i Kvissleby ligger längre fram i tiden.

19

Det är inte är rimligt att det kommer Kartan har justerats. Förtydligande i texten: Framatt bli 120 km/tim på någon väg inom komlighetsanspråket på vägnätet i centrala SundsSundsvalls kommun. Kartan bör justeras vall anges enligt kartan nedan.
på sid 36.

20

Ny Bergsåkersbro och Västra länken ang- Texten har justerats. Dock bedöms Bergsåkersbron
es som de kommunala investeringar som vara onödig att ta med i den långsiktiga planen efdet finns störst behov av. Dessa åtgärder tesom byggstarten är på gång i närtiden.
borde också stå med under tidigare avsnitt, där man tar upp viktiga transportleder som bör prioriteras.

21

Riksintresset för farleder innefattar även Vi har kontrollerat vår karta och konstaterat att
buffertzoner och influensområden.
ytorna stämmer mot de aktuella riksintressen som
redovisas på Trafikverkets hemsida.

22

I Nolby, söder om Tunavägen, har ett nytt Detta står i tänk på att-rutan för Nolby.
bostadsområde (Tingstagärdesbacken) ritats in som ligger både inom och alldeles
intill järnvägskorridoren för dubbelspår
på Ostkustbanan. Något beslut om eventuellt byggande av bostäder inom området
kan göras först när man vet hur järnvägssträckningen kommer att bli.

23

Det bör tydliggöras att utbredningen av Detta står redan i tänk på att-rutorna.
föreslaget nytt bostadsområde i Njurunda
över västra korridoren är beroende av var
dubbelspåret kommer att gå. På samma
sätt kan framtida järnvägssträckning (dubbelspår) påverka skissat område för bostäder norr om Klockarberget.

24

Trafikverket anser att det är bra att kom- Prioriteringslistan är kompletterad med Johannemunen är tydlig att transportleden är dalsvägen och texten har kompletterats.
olämplig för bostadsbebyggelse med hänsyn till omfattade transporter av farligt
gods. Av den anledningen är det viktigt
att Johannedalsvägen tydliggörs som en
viktig transportled under avsnittet ”Transportleder och gods” på sidan 26.

19

A5

Försvarsmak- I Sundsvalls kommun finns inga öppet re- Det finns kommunala rutiner för samråd om höga
ten
dovisade riksintressen för totalförsvarets objekt.
militära del. I kommunen är det framför
allt höga objekt som kan påverka riksintresset negativt. En generell text om samråd för höga objekt kan införas i plandokumentet.

A6 1

Strålsäkerhetsmyndigheten

Den elektroniska strålmiljön kan påverkas Det finns en generell riktlinje om förhöjda magkring kraftledningar, transformatorsta- netfält.
tioner och järnvägsnät. Viktigt att detta
beaktas och att myndigheternas försiktighetsprincip tillämpas.

2

All jordluft innehåller höga halter av ra- Det står om detta i planeringsunderlaget Hälsan
don vilket innebär att det kan bli höga och säkerheten.
radonhalter även om marken klassas som
lågriskmark.

3

När barns utemiljöer planeras är det bra Detta är en viktig synpunkt som måste bevakas i
att redan från början tänka på att skapa en den fortsatta planeringen av barns miljöer
miljö där barnen skyddas från den starkaste strålningen från solen.

A7 1

Medelpads
räddningstjänstförbund

2

A8 1

2

Om etablering av en kompletterande godsterminal söder om Sundsvall avfärdas
bör en utredning ske om säkerhetsstandarden på Johannedalsvägen och kring
brofästena för E4, eftersom antalet farlig
gods-transporter på denna sträcka kommer att öka.

En kompletterande godsterminal söder om Sundsvall har aldrig varit med i planerna varken för nu
gällande ÖP, E4 Sundsvall eller Logistikparken, så
denna översiktsplan innebär inget förändrat planeringsläge för dessa projekt. Däremot har ÖP2021
föreslagit viss förändrad markanvändning med
hänsyn till framtida trafikutveckling kring E4/Johannedal.

”Räddningstjänstens insatstider ska vägas Texten har ändrats enligt räddningstjänstens förin vid plan- och bygglovsärenden för ny slag.
bebyggelse” bör ändras till ”Räddningstjänstens möjlighet till insatser ska vägas
in vid plan- och bygglovsärenden för ny
bebyggelse.
Timrå kommun

Det borde vara angeläget att tydliggöra
vilken status riktlinjerna har och när det
krävs politiska beslut för att godkänna avsteg.

Som i alla översiktsplaner är riktlinjerna inte juridiskt bindande men planen är ett viktigt styrdokument för kommunens fysiska planering. Politiska
beslut tas alltid om t.ex. antagande av nya detaljplaner oavsett om avsteg görs mot ÖP eller inte.

Beträffande Midlanda flygplats (Sunds- Texten har justerats.
vall-Timrå Airport) uttrycks i planen att
den ”bör vara i fortsatt drift med likvärdig
omfattning
som
idag,
åtminstone till en snabb dubbelspårsjärnväg Härnösand - Stockholm är
färdigställd.” Timrå kommun anser
att
detta
tveksamma
uttryck om flygplatsens betydelse är
onödig.

20

3

I avsnittet om utveckling av fri- Texten på sid har 52 kompletterats.
luftslivet
nämns
ingenting
om
Birstaberget.
Berget
med
dess
anläggningar
för
såväl
längdsom
utförsåkning
och
motionsspår nyttjas av många personer
från Timrå och Sundsvalls kommuns norra delar.

4

Det saknas förslag på utveckling i kom- Med hänsyn till hållbar utveckling har vi valt att
munens norra delar. För regionens ut- lokalisera nya bostadsområden i första hand kring
veckling är det angeläget att det finns stationslägen snarare än bilpendlingsstråk.
attraktiva boendemiljöer i närheten av viktiga pendlingsstråk. Kan t ex vägen mellan
Gudmundsbyn och Laggarberg bli ett
utvecklingsstråk gemensamt för kommunerna?

5

Det vore intressant om kommunen har
möjlighet att utveckla sin syn på den framtida utvecklingen av vattenområden nära
kusten t ex genom att inarbeta underlag
från kustplanen.

21

Kustplanen är inarbetad i planförslaget, och har
utgjort underlag för bland annat förslag till kompletteringsbebyggelse och bevarandeområden i
kustområdet.

B. Kommunala nämnder och råd
Nr

Synpunkter
från

B1 1

Stadsbyggnadsnämnden

ämne/synpunkt

Kommentar från Sundsvalls kommun

2

Vill se tydligare koppling mellan planens För att få en tydligare röd tråd i plandokumentet
mål och dess riktlinjer.
har vi bearbetat texterna så att man nu bättre kan
urskilja projektmålen som varit grunden för det
fortsatta arbetet. I utvecklingsområdenas texter har
vi försökt återkoppla till projektmålen där det kan
vara lämpligt.

3

Efterlyser tydligare prioritering av hur tät- Texten med prioriteringar och fortsatt arbete har
orten ska växa & förtätas, med koppling bearbetats och kompletterats.
till planens övergripande mål

4

För in beskrivning av resonemangen bak- Texten med prioriteringar och fortsatt arbete har
om de prioriteringar som görs enligt ovan. bearbetats och kompletterats.

5

Minska antalet generella riktlinjer och lyft De generella riktlinjerna är redan noggrant granfram det viktigaste för att göra planen mer skade och avvägda. Vissa justeringar har gjorts av
överblickbar
riktlinjerna, men när det gäller överblickbarheten
har vi framför allt jobbat med de inledande avsnitten samt infört översiktskartor m.m.

6

Överväg att göra en kort sammanställning En god idé. Detta kan vi jobba vidare med när plaav planens viktigaste budskap utifrån oli- nen är färdig och antagen.
ka användares behov

7

Komplettera med översiktliga kartor där Nya kartor har införts i enlighet med förslaget.
de olika utvecklingsområdena sammanställs för att öka överblickbarheten

8

Komplettera småkartorna med fler plats- Kartorna har ändrats i enlighet med förslaget.
namn för att öka orienterbarheten

9

Inarbeta de riktlinjer som stadsbyggnads- Riktlinjerna har bearbetats och förts in i översiktsnämnden antagit för enstaka bebyggelse- planens handlingar.
kompletteringar på landsbygden (LIS)

10

Lokalt omhändertagande av dagvatten Texten i ÖP2021 har reviderats avseende detta
omnämns på ett antal ställen i planförsla- bland annat utifrån de synpunkter som MittSverige
get. Stadsbyggnadskontoret vill poängtera Vatten lämnat under samrådet.
att detta inte alltid är bästa lösningen för
dagvattenhanteringen beroende på platsens förutsättningar

11

Flera av de föreslagna exploateringsområ- Detta kommer vid behov att ske på en annan nivå
dena för bostäder behöver studeras när- i planeringskedjan, exempelvis i planprogram eller
mare innan detaljplanläggning
genom särskilda utredningar. Detta kommenteras
särskilt i den nya texten under avsnittet fortsatt arbete.

22

B1 12

Förslag till tillägg i riktlinjer för verksam- Texten har kompletteras i enlighet med förslaget.
hetsområden: ”…även god kollektivtrafikförsörjning och trafiksäkerhet för anställda och kunder ska eftersträvas.”

13

Jämför prioriteringslistan för statlig Länstransportplanen är för närvarande under reviinfrastruktur med SBK underlag till dering. En bearbetning av texten i planförslaget har
länstransportplanen
gjorts. Det nationella väg- och järnvägsnätet som
inte ingår i länstransportplanen har också hög prioritet.

14

Riktlinjen om snötippar bör ses över så att Riktlinjen har justerats.
det framgår att bortforsling av snö endast
ska ske där så är nödvändigt.

15

Se över riktlinjer under Småskalig bebyg- Riktlinjen har justerats.
gelse angående gators utformning på s 49

16

Birstabergets kvaliteter som kärnområde Text om Birstabergets kvaliteter har lagts till.
stadsnatur bör nämnas i texten

17

Komplettera tänk på att-rutan på s 55 Texten har kompletterats.
med att dagvattenhanteringen är en viktig
planeringsfråga vid förtätning

18

Delar av det område som betecknas som
”kärnområde stadsnatur” direkt norr om
befintlig bebyggelse i Bergsåker/Lillhällom kan eventuellt vara lämpligt som utbyggnadsområde för bostäder. Detta bör
utredas inför utställningsversionen.

19

Framkomligheten på Granloholmsvägen Detta utbyggnadsområde har tagits bort från
ska vara fortsatt god även vid ny bebyg- planförslaget efter samrådet av andra skäl.
gelse
Granloholmsvägen är ett viktigt lokalt stråk som
ska ha god framkomlighet, vilket skulle vara möjligt
även med kompletterande bebyggelse.

20

Det är lämpligt att bygga bostäder utmed Utbyggnadsområdet har justerats m.h.t. informaLasarettsvägen, men den markerade ytan tionen.
kan bli svår att bebygga p.g.a. en värmekulvert. Därför bör exploateringsytan
kompletteras med ett område norr om
Komvux.

21

Vid Skravlingsbacken i Bosvedjan finns Kartan har ändrats i enlighet med förslag.
en befintlig detaljplan för bostäder. Området bör inte vara utpekat som grönstråk
i kartan.

22

Exploateringsområdet för bostäder i an- Kartan har justerats i enlighet med förslag.
slutning till LV5 bör klassas om till ”Kompl. bostäder/verks mm”

23

För kännedom finns stabilitetsproblem Synpunkten har noterats men medför ingen förvid Ljungans strand i södra Kvissleby
ändring i planen.

23

Området har studerats översiktligt. Den sydöstra
delen ligger bra till för bostäder m.h.t. närhet till
kollektivtrafik. Detta område ligger dock i 25% lutning och är ett sydväxtberg med naturvärden. Den
västra delen är skyddad som naturobjekt. Området
har också värden för det lokala friluftslivet. Därför har inget nytt utvecklingsområde för bostäder
föreslagits i nuläget. Kärnområdets utbredning har
däremot begränsats något i öster.

B1 24

Komplettera med information att både Texten har kompletteras i enlighet med förslaget.
Kubal och Oljehamnen är klassade som
farliga verksamheter vilket innebär krav
på skyddsavstånd

25

Föreslaget verksamhetsområde i Stockvik Verksamhetsområdet har justerats både med händirekt väster om nya E4-trafikplats bör ut- syn till det strategiska läget samt med hänsyn till
ökas till dubbel storlek. Detta är en strate- skyddsavstånd till närliggande industri.
giskt värdefull plats för etableringar.

26

Tänk på att-rutan på s 84 bör komplette- Texten har kompletterats.
ras med information om att stora dagvattenproblem finns i området

27

Söder om järnvägen direkt öster om tåghållplatsen i Stöde bör marken markeras
upp som ett utvecklingsområde för verksamheter, komplettera med info om att
markföroreningar finns.

Området är redan planlagt för verksamheter och
behöver därför inte markeras särskilt i kartan, då
planerade förändringar bedöms vara små sett till
markanvändningen.

28

I Matfors finns gällande detaljplaner som
möjliggör utbyggnad utanför markerade
utvecklingsområden. Det bör övervägas
om dessa ska läggas till i kartan.

Vi har övervägt frågan, men då området ligger
inom ett viktigt vattenskyddsområde markeras det
inte som utvecklingsområde för industrin. Gällande detaljplan möjliggör dock ändå den utveckling
som planeras för närvarande.

29

Följande bör läggas till som ”utvecklings- Stöde camping finns redan med, liksom relevanta
bara målpunkter för turism och rekrea- målpunkter utmed Indalsleden. Lögdö vildmark är
tion”: Stöde camping, Indalsleden, Lögdö markerat som vildmarksområde.
vildmark.

B2 1

Miljönämnden

Området Granloholmsvägen-Håkanstå Detta utbyggnadsområde har tagits bort från planska bevaras och klassas som kärnområde förslaget efter samrådet. Ytorna för grönstråk och
stadsnatur i stället för att delvis bebyggas. kärnområde har utökats något.

2

Området Lasarettsvägen ska bevaras som Området har justerats något, men bedöms lämpkärnområde stadsnatur i stället för att be- ligt att bebygga med hänsyn till det strategiska läget
byggas
förutsatt att motionsspårets funktion inte påverkas
negativt.

3

Området Nackstaskogen-Mårtensro ska Området behöver utredas så att en bra helhetslösrevideras så att den nordöstra delen tas ning åstadkoms med hänsyn till terräng, bebyggelbort som utbyggnadsområde
se, trafik, tillgänglighet, natur, vatten och friluftsliv.
I översiktsplanen ritade gränser ska endast ses som
grova markeringar, men vi har bedömt det lämpligt
att ha kvar hela området inför utredningsskedet.

4

Kärnområdet för stadsnatur i Selångersåns närmiljö ska utökas så att ingen exploateringen sker mellan Tegelvägen och
ån

5

Utbyggnadsområdet vid Gärdetjärn ska Detaljer gällande vattenrening löses i detaljplaförses med dagvattenrening, en grön buf- neskedet. Den gröna zonen vid Gärdetjärn har utfertzon mot Gärdetjärn, bäckarna och vidgats.
Bosvedjebäckens ravin

24

Åstråket bör utvecklas som en tillgång för staden,
både för natur och människor. Generellt sett bör
gator bebyggas på båda sidor av resursskäl. Nacksta
industriområdes utveckling bör utredas och planeras med hänsyn till stadens utveckling, skred- och
översvämningsrisker, trygghetsaspekter, buller,
barriärer, naturmiljö och mycket annat. Översiktsplanen bör lämna utrymme för kreativa lösningar.

B2 6

Södra Berget - Omsberget ska få ett star- Detta kärnområde för natur/friluftsliv har utökats
kare skydd och markeras som kärnområ- och föreslagits som nytt riksintresse för friluftsliv.
de stadsnatur och grönstråk på liknande
sätt som i ÖP 2005

7

Slutsatser och förslag från planeringsunderlaget (Naturen, Kulturen och Fritiden)
kan användas för att lösa bristerna som
påpekas i MKB (s 5): ”Om kommunen
vill verka för att i större utsträckning bevara och utveckla natur- och kulturmiljöer
(vilket har med effektivt markutnyttjande
och ekosystemtjänster att göra) borde fokus även läggas på att mer specifikt peka
ut bevarandevärden samt ange hur dessa
avses säkras”.

8

Kustplanens riktlinjer och klassade om- Kustplanen har vägts in då utbyggnadsområdena
råden ska lyftas in tydligare i berörda ut- tagits fram. Kustplanens klassade områden finns
byggnadsområden
också med i planeringskartan på webben. Nu har
även klass 3 lagts till.

9

Tydliggör i ÖP hur områden i planeringsunderlag som grönplan, skolskogar och
skogar med höga sociala värden påverkas
av översiktsplanens förslag

10

Översiktsplanens underlagskartor ska Informationen har lagts till i planeringskartan på
kompletteras med aktuell kartläggning av webben.
potentiellt förorenade områden

11

Man saknar inledningsvis en definition
av de allmänna intressena natur, kultur,
rekreation och friluftsliv som har en avgörande betydelse för människors välbefinnande och hälsa

I avsnittet ”En livsmiljö i toppklass” gör översiktsplanen ett försök att definiera vad dessa allmänna
intressen betyder i ett Sundsvallsperspektiv. Avsnittet har kompletterats med att det är allmänna intressen som ska vägas in.

12

Tydliggör att naturförutsättningarna inte
är ideala för deponiverksamhet i Vapledalen och därför bör deponiverksamheten
inte utvecklas vidare där.

Området för deponiverksamhet minskas till att omfatta det område som GANSCA sökt för och som
omfattas av områdesbestämmelser för avfallsverksamhet. Området bedöms av Akzo Nobel räcka 30
år framåt i tiden.

13

Jämfört med ÖP 2005 minskar arealen
tätortsnära grönstruktur, vilket är en utveckling som inte stämmer med politikens
syn på grönstruktur (MRP uppdrag 17)

Det är först i ÖP2021 som skyddsvärda områden
lagts in på markanvändningskartan. Till exempel
var kartan på sidan 47 i ÖP 2005 en illustration och
inte själva planförslaget.

14

Angående karta på s 50 (tätortens grön- Det är först i ÖP2021 som skyddsvärda områden
struktur): det behövs en karta som visar lagts in på markanvändningskartan, vilket gör det
utgångsvärden som jämför före och efter svårt att jämföra före och efter. I några fall har
natur- och fritidsintressen fått vika sig för andra
allmänna intressen. Detta har då redovisats i planförslaget i anslutning till respektive utbyggnadsområde.

25

Slutsatserna och förslagen i dessa planeringsunderlag har använts vid utpekandet av markanvändningsskikten i planeringskartan. Vid bedömning av
vilka områden som ska ingå i markanvändningskartan har också andra faktorer vägts in, t.ex. exploateringstryck och andra allmänna intressen.

Dessa planeringsunderlag har använts vid urvalet
av utbyggnadsområden och hänsyn har tagits till
de natur- och fritidsintressen de redovisar. I några
fall har natur- och fritidsintressen fått vika sig för
andra allmänna intressen. Detta har då redovisats i
planförslaget.

B2 15

Utveckla möjligheter att kompensera för Översiktsplanen avser att i första hand undvika etagrönstruktur som tas i anspråk
bleringar i grönområden och värdefull natur. Kompensation kan övervägas i vissa fall om detta inte
går att undvika. Några generella riktlinjer hur detta
ska gå till har dock inte utretts.

16

Det är oklart vilka riktlinjer som gäller ut- En översyn har gjorts över bevarandeområdena. I
anför tätorten (riktlinjer inte lika omfat- områden som inte markerats på markanvändningstande, samtidigt som kartorna har samma kartan gäller alla generella riktlinjer.
beteckning som de för tätorten - tex finns
område ”kärnområde stadsnatur” i Stöde)

17

Tydliggör att webbkartan med ytterligare Det inledande avsnittet ”Läsanvisning” har komplaneringsunderlag är viktiga delar för att pletterats avseende detta.
gå vidare med utveckling av olika områden

18

På vilket sätt kommer planeringsunderla- Planeringsunderlagen kommer att användas som
gen att användas i fortsättningen?
stöd i den fortsatta planeringen. Bland annat finns
faktaunderlag, tips och checklistor som kan vara
värdefullt både för kommunal planläggning och för
planering av annan utveckling.

19

Det webb-baserade underlaget saknar Avvägningar har gjorts av vilka kartskikt som är
kartskikt för skolskogar och grönplan mest användbara och aktuella. Redan nu innehåller
kartan så många skikt att det är svårt att överblicka
samt för Kustplanens klass 3-områden
alla. De nämnda lagren har valts bort av dessa skäl.
Kustplanen klass 3 har dock lagts till då flera i samrådet bedömt att detta kan vara till nytta.

20

Ange tydligare vad som gäller för markan- Där gäller alla generella riktlinjer. Detta står förklavändning i vita områden.
rat dels i läsanvisningen, dels vid teckenförklaringen i slutet av planförslaget.

21

Riktlinje Natur/skydd: komplettera texten Riktlinjen ändrats enligt miljökontorets förslag.
med att funktionen för natur och friluftsliv inte heller får försämras

22

Betonar att förändring och utveckling av Detta är förenligt med översiktsplanens mål och
Sidsjöns naturreservat inte får strida mot riktlinjer.
reservatets syfte. Sidsjön är en miljö med
stora värden för barn, äldre, sjuka, funktionshindrade, gående, fritidsfiskare och
naturbetraktare.

23

Gränser och beteckningar på karta s 50 En översyn och komplettering av bevarandeområoch framåt (tätortens grönstruktur) behö- dena har gjorts i samråd med miljökontoret.
ver revideras bl.a. avseende Sidsjöbäcken,
Selångersån, Bergsåkers/Hammalbäcken, bäckar till Sticksjön och Grevebäcken
(alla ska blåstreckas). Gränsdragningen
mellan grönstråk och bebyggelseutveckling i Ortviken är otydlig och behöver ses
över. Öster om småbåtshamnen finns ett
värdefullt grönområde med grova lövträd,
rikt fågelliv och grundområde som ska bevaras med sina värden.

26

B2 24

Komplettera karta på s 72 med område 74 Dessa områden är klassade som grönstråk respekti& 75 från kustplanen
ve bevara biologiska värden på plankartan.

25

Peka ut intentionerna för det sanerade Det är nog dialog och information som behövs snaområdet vid Svartvik Norra. Idag håller rare än justerad markanvändning i översiktsplanen.
områdets karaktär som rastplats mer och
mer på att utvecklas till en camping med
övernattning i husvagnar och husbilar.
Tveksamt om detta verkligen var tanken
när områdets framtida markanvändning
bestämdes i och med saneringen. Till detta ska också områdets problem med stabiliteten fogas.

26

Mellan Solberg och Åmon finns ett ut- Texten kompletteras med vikten av hänsyn till
byggnadsområde och även ett av de vik- Åbäcken med närområde samt till rekreationsomtigaste närrekreationsområden i trakten. rådet vid Njurunda idrottsplats.
Beskriv vilka konsekvenser utbyggnadsområdet får för rekreationsområdet och
möjlig hänsyn.

27

Åbäcken bör markeras ”bevara biologiska Tänk på att-rutan under Njurundabommen har
värden”
kompletterats med text om hänsyn till Åbäcken
och Hummelviksberget. Stråket har även markerats
i kartan.

28

Ser en oro i att förslaget önskar leda mer
tung trafik mellan Timmervägen och E4
via Hulivägen. Det kan påverka boendemiljöerna negativt i Granloholm, Haga,
Bydalen, samt medför risker för utsläpp
till Sticksjön vid en eventuell olycka.

I översiktsplanen föreslås att farligt gods ska förbjudas på Hulivägen. Det är Länsstyrelsen som kan
fatta ett sådant beslut. I övrigt är tung trafik tillåten
redan idag på vägen. Det som föreslagits i ÖP2021
är att vägen ska anpassas så att den även fortsättningsvis har en god standard och trafiksäkerhet.

29

På de flesta utbyggnadsområden bör information finnas med om när fjärrvärme
bör vara förstahandsvalet och i vilka områden alternativa lösningar ska vara med
i planeringen. Alternativa lösningar ska
stämma med riktlinjer för energipåverkan, energieffektivt långsiktigt hållbart
och minskad klimatpåverkan. Hänsyn till
kraftledningar beskrivs för några områden, det behövs även för fler områden
som Nacksta, Granlo och Granloholm.

Planförslaget kompletteras med en ny riktlinje:
”Ny bebyggelse i tätort ska så långt som möjligt
beredas möjlighet att ansluta till fjärrvärme”. Det
finns i planförslaget en allmän riktlinje som föreskriver tillräckligt skyddsavstånd till kraftledningar.
I de fall utvecklingsområden innehåller kraftledningar måste bebyggelsen anpassas till detta.

30

Komplettera med ny punkt under mil- Riktlinje för ökad produktion och ekologiskt hålljömål Frisk luft: ”Planera för att förbättra bar användning av förnybar energi finns under avmöjligheterna för fordon med förnyelse- snittet ”Klimatpåverkan och energi”.
bara drivmedel”

31

Komplettera riktlinjerna på s 26 så att det En hög mängd biltrafik i stadsmiljö är inte bara proäven framgår att bilar med förnyelsebart blematiskt för att det genererar oönskade utsläpp,
drivmedel inkluderas i hållbara resor
utan också för att det exempelvis är ytkrävande och
orsakar bullerproblem. Riktlinje för ökad produktion och ekologiskt hållbar användning av förnybar
energi finns under avsnittet ”Klimatpåverkan och
energi”.

27

B2 32

Komplettera s 34 med att i de fall bus- Konsekvenserna av detta behöver utredas mer
skörfält inrättas bör det vara möjligt att noggrant om/när det blir aktuellt att införa särskilköra elbilar där
da bussgator/busskörfält.

33

Komplettera s 41 under Kommunikationerna, punkt 4 med beskrivning av behovet av laddinfrastruktur och möjlighet att
premiera fordon med fossilfria drivmedel

34

Ta fasta på och värna om tätortsnära bäck- För bäckar gäller alltid det generella strandskyddet.
ar. Dessa bör alla ha markeringen ”bevara Endast områden där det finns ett närliggande exbiologiska värden” på kartorna
ploateringsintresse och där kommunen vill prioritera bevarandet har markerats med ett utökat skydd
i markanvändningskartan.

35

Studien ”En översiktlig samhällsekono- Studien har använts när planeringsunderlaget ”Tekmisk analys av arbetet med förorenade niken” tagits fram.
områden i Sundsvall” bör finnas med som
ett planeringsunderlag.

36

Lägg till ny punkt under avsnittet Fler attraktiva boendemiljöer: ”Arbeta förebyggande med att undersöka och vid behov
åtgärda förorenade områden på kommunägd mark som kan bli aktuell för exploatering av bostäder”

Att i förväg utreda och åtgärda förorenad mark
riskerar att få till följd att kommunens personella
och ekonomiska resurser låses upp till mark som,
efter det att åtgärden är färdigställd, inte längre
betraktas som attraktiv för företag. Ett lämpligare
tillvägagångssätt är att inför eventuella försäljningar
utreda och, vid behov, åtgärda den förorenade marken. Undersökning och åtgärd av förorenad mark
hanteras i detaljplaneprocessen.

37

Tillägg ny punkt under avsnittet Skapa
utrymme för ett ökat företagande: ”Mark
bör erbjudas i områden där föroreningsproblematiken är utredd och vid behov
åtgärdad”

Att i förväg utreda och åtgärda förorenad mark
riskerar att få till följd att kommunens personella
och ekonomiska resurser låses upp till mark som,
efter det att åtgärden är färdigställd, inte längre
betraktas som attraktiv för företag. Ett lämpligare
tillvägagångssätt är att inför eventuella försäljningar
utreda och, vid behov, åtgärda den förorenade marken. Undersökning och åtgärd av förorenad mark
hanteras i detaljplaneprocessen.

38

Tillägg ny punkt under avsnittet Vidare- Detta bedöms inte vara en av de huvudsakliga ututveckla Sundsvalls kvaliteter: ”Använda gångspunkterna för att utveckla Sundsvalls särskilkunskaperna i ”En översiktlig samhällse- da kvaliteter.
konomisk analys av arbetet med förorenade områden i Sundsvalls kommun” för att
arbeta förebyggande med att undersöka
och vid behov åtgärda förorenade områden

28

Infrastruktur för alternativa fordonsbränslen/el
kräver riktlinje för hela kommunen, inte bara för
centrala staden. Riktlinje för ökad produktion och
ekologiskt hållbar användning av förnybar energi
finns under avsnittet ”Klimatpåverkan och energi”.

B2 39

Angående Ostkustbanans alternativa Synpunkten har noterats. Ett planeringsunderlag
dragningar: Det västliga alternativet är har sammanställts angående Ostkustbanan.
bäst utifrån naturvårdssynpunkt. Dock
finns det i nuläget inte tillräckligt med
underlag för att bedöma hur den västliga
korridoren kommer att påverka boendemiljön i Njurundabommen.

40

Miljökontoret håller inte med om slutsatserna på s 4 i MKB under avsnittet ekologisk hållbarhet. Genomförs planförslaget
kommer flera viktiga kärnområden för
grönstruktur och friluftsliv att exploateras (Granloskogen, Lasarettvägen, Nackstaskogen, Selångersåns närmiljö mm).
Utbyggnadsområdena kommer även i
konflikt med kustplanens klassning tex
vid Fläsian och området kring brofästet
på Alnö. MK ifrågasätter därför slutsatsen att planförslaget bidrar till att uppfylla 8 av miljökvalitetsmålen. Detta pga
ovan nämnda exploateringsområden inte
överensstämmer med målen God bebyggd miljö och Ett rikt djur- och växtliv.
Dessa kommer att medföra en betydande
miljöpåverkan som är skadlig för kommunens utveckling.

41

Textförslag under rubriken Havet på si- Texten har kompletterats.
dan 8: ”vid kusten finns en stor rikedom
av biologisk mångfald bland annat genom
de skyddade grunda vikarna som fungerar
som barnkammare för fisk och fågel.”

42

Lägg till i sista meningen under turism: Vi Texten har ändrats enligt förslaget.
satsar på turism även inom utvecklingsområden såsom vildmarks-, vandrings-,
fiske-, båt- och matturism på naturens
villkor.

43

Tillägg under hälsa: Lägg till ordet mark- Texten har ändrats enligt förslaget.
föroreningar på första raden

44

Tillägg under förorenade områden: Stryk Texten har delvis ändrats.
vid behov på rad 3, byt ut bör mot ska på
rad 5, byt ut ordet behov mot misstanke
om förorening

45

Tillägg under Fritid, första punkten: Kom- Texten har kompletterats.
munen ska fortsätta arbeta för en bättre
folkhälsa för att alla sundsvallsbor…

46

Fortsättning täktverksamhet: Punkt 3 - Punkt 3 och punkt 4 ändras enligt förslaget. Punkt
byt ut minskas mot upphöra, Punkt 4 - byt 5 ändras inte eftersom kommunen inte har rådighet
ut blir små mot undviks, Punkt 5 - byt ut över detta.
bör mot ska

29

I urvalet av utbyggnadsområden har olika intressen vägts mot varandra. Granloskogen föreslås
utgå som utbyggnadsområde och Lasarettsvägen
får en förändrad utformning. Beskrivningarna av
Lasarettsvägen, Nackstaskogen, Selångersån och
Fläsian betonar vikten av hänsyn till natur- och
friluftsliv. Vid alla utpekanden av utbyggnadsområden har kustplanens områden av klass 1 och 2
undvikits med hänsyn till bevarandevärdena. Alnö
ingår inte i ÖP2021 då en fördjupad översiktsplan
nyligen antagits.

B2 47

Klimatanpassning, lägg till under första Texten har ändrats enligt förslaget.
punkten: Vid nyexploatering ska höga
krav på dimensionering och rening ställas
på dagvattensystemet

48

Vatten, lägg till under andra punkten: Texten har ändrats enligt förslaget.
Skydd av yt- och grundvattenförekomster

49

Riskhantering, sjunde punkten: Byt ut bör Texten har reviderats utifrån bland annat MittSverimot ska på första raden och lägg till och ge Vattens yttrande.
vid snösmältning efter ordet nederbördsmängder på fjärde raden

50

Utformningen av reservatet för en ny Al- Naturvärdena måste beaktas då Trafikverket i framnöbro får inte innebära att Ljustabäckens tiden projekterar en ny bro. Fördjupad översiktsmynningsområde skadas. Ta hänsyn till plan Tunadal-Korsta-Ortviken gäller för området.
kustplanens klassning av Fillanudden.

51

Promenadväg längs Sidsjöbäcken måste ta Synpunkten har noterats. Sidsjöbäcken är markerat
hänsyn till bäcken och dess närmiljö.
som kärnområde natur/friluftsliv på plankartan
med riktlinjer som skyddar bäcken och dess närmiljö.

52

Lägg till punkt i tänk på att-rutan: Det Utförliga riktlinjer avseende Resecentrum och nedfinns många dokumenterade markförore- sänkt järnväg genom Sundsvall finns i den fördjuningar i området
pade översiktsplanen för detta område.

53

Lägg till riktlinje om vikten av att bevara Riktlinje avseende detta finns under avsnitten
och utveckla tätortsnära natur och sam- ”Grönstråk” och ”Kärnområde natur/friluftsliv”.
manhängande gröna stråk

54

Ang. tredje meningen under riktlinjer: Texten har ändras.
Vid förslag till exploatering intill (bort: eller i ett) grönstråk, får inte stråket skadas
funktionellt så att det tappar i värde eller
betydelse. Det är inte möjligt att gå in i
ett grönstråk och samtidigt behålla värdet.

55

Andra stycket om Sidsjön: Lägg till att
utveckling inte får strida mot naturreservatets syfte och att det är en miljö med
stora rekreativa värden för barn, äldre,
sjuka, funktionshindrade, gående och naturbrukare.

56

Under utveckling friluftsliv: Utveckling av Kring hela Södra berget krävs stor hänsyn till vatLV5-området kräver stor hänsyn till den tenavrinning och bäckar. Detta framgår av olika
känsliga tombolon och påverkan på bäck- ”tänk på att-rutor”. Texten har kompletterats.
arna som rinner från området.

57

I rutan för konsekvenser 5e raden: lägg Det är särskilt luftföroreningar och buller som oftill markföroreningar efter ordet luftför- tast medför problem vid förtätningar. Texten har
oreningar
kompletterats även med markföroreningar.

58

Tillägg punkt tänk på att-ruta: Tidigare Texten har ändrats.
verksamheter kan ha medfört markföroreningar

30

Att utvecklingen inte ska strida mot reservatets
syfte bedöms vara en självklarhet. Angående övriga fakta så har vi försökt hålla planförslagets text
kortfattad så att det inte ska bli för svårläst.

B2 59

Tänk på att: Även Bergsåkersbäcken är Bergsåkersbäcken och Norrfjärden berörs i förbiologiskt värdefull. Norrfjärden är en sta hand av järnvägskorridoren för utbyggnad av
känslig vattenförekomst.
Ådalsbanan. Norrfjärden är markerad som kärnområde stadsnatur på plankartan. En stor del
av Bergsåkersbäcken ingår i järnvägskorridoren.
Bergsåkersbäckens värden måste bevakas i den
järnvägsplanering som pågår.

60

Sticksjön: en GC-väg måste läggas på bästa sätt ur miljösynpunkt. Sticksjöbäcken
markeras värdefull liksom inloppsbäcken
till sjön.

61

Parkmark vid Granloholms centrum Synpunkterna har noterats. Planförslaget pekar ut
saknas idag. Våtområde bör sparas som behovet av en dagvattendamm i området.
damm med närmiljö, även för dagvatten.

62

Lägg till ras och- före ordet skred i 4e Texten har ändrats.
punkten i tänk på att rutan.

63

Utformningen måste ta hänsyn genom Texten i Tänk på att-rutan har kompletterats
närheten till en känslig bäckmiljö och Sidsjöns reservat.

64

Tillägg punkt tänk på att ruta: Tidigare Texten har ändrats.
verksamheter kan ha medfört markföroreningar.

65

Ta hänsyn till Carlsbäcken med värdefull Carlsbäcken kan beröras i första hand av dagvatten
närmiljö.
från Getberget. Detta poängteras i Tänk- på att-rutan för Getberget.

66

Åbäcken,
med
uppströmsbäckarna
Mantjärn och Bunsta, är synnerligen
skyddsvärd liksom den nedre vandringsbara delen av Stångån.

67

Visa hänsyn till rekreationsområdet kring Texten om Njurundabommen har kompletterats
Njurunda idrottsplats och elljusspår. Bo- med vikten av hänsyn till rekreationsområdet vid
stadsområdet kan behöva minskas i stor- Njurunda idrottsplats
lek.

68

Tillägg punkt i tänk på att ruta: Det fö- Texten har reviderats.
reslagna området för kompletterande bebyggelse eller omvandling närmast Ljungan är ras- och skredkänsligt.

69

Kustplanens klassade områden har inte För Alnö gäller en särskild fördjupad översiktsplan.
beaktats på Alnö. Här finns också stora
dagvattenproblem, där kustplan och dagvattenlösning kan samordnas.

70

Beakta att Birsta västra håller på att kom- Texten om Birsta betonar vikten av lokalt omhänma in i Bergsåkersbäckens avrinningsomr. dertagande av dagvatten samt hänsyn till främst
Stora delar av västra Birsta saknar accep- Ljustabäcken.
tabel dagvattenlösning. Undvik exploatering på befintlig odlingsmark.

31

Exakt sträckning för eventuell ny gång- och cykelväg i området kommer att studeras i kommande
planering. Nämnda bäckar täcks in av kärnområdet
för natur/friluftsliv.

Texten om Njurundabommen har kompletterats
med vikten av hänsyn till Åbäcken. Stångån berörs
i första hand av järnvägskorridoren för Ostkustbanan. Stångåns värden måste bevakas i den järnvägsplanering som pågår.

B2 71

Nacksta västra: ta hänsyn till Sandbergs- Texten om Nacksta västra verksamhetsområde har
bäckens, sjöarnas och åns närmiljö som kompletterats med krav på hänsyn till Sandbergsriskerar att påverkas både av triangelspår bäcken.
och utbyggnadsomr

72

Bra att Ganscadeponins brister tas upp Kärnområdet för friluftsliv har utökats, men omoch att hänsyn till bäcken påpekas. Även fattar inte Ganscadeponin.
påverkan på friluftsliv bör lyftas upp.

73

Skrängstasjöns närmiljö är viktig samt hur Detta får studeras vidare i den fortsatta planeringman kan lösa omhändertagande av dag- en.
vatten

74

Kartan saknar kustplanens klassade områ- Kustplanen har vägts in då utbyggnadsområdena
den i anslutning till Fläsian
tagits fram. Kustplanens klassade områden finns
också med i planeringskartan på webben. Nu har
även klass 3 lagts till.

75

Lägg till två punkter i tänk på att: I om- Texten om Klockarberget har kompletterats enligt
rådet pågår eller har pågått verksamheter förslaget.
som kan ha orsakat markföroreningar. Ta
hänsyn till Klockarbergets sydväxtberg.

76

Liden: Lagunen och den långa landtungan är bevarandevärd liksom grundområdet nedströms. Markera bäckraviner och
riksintresset. Kan finnas konflikt mellan
riksintresset och campingens lokalisering.

Texten om Liden har kompletterats. I planförslagets kartor redovisas endast föreslagen markanvändning. Övriga kartunderlag kan ses i planeringskartan på webben.

77

Bra hänsyn till Bjässjöån.

Synpunkten har noterats.

78

Kovland: ån med närmiljöer inklusive
bäckar och korvsjöar samt våtmarker är
skyddsvärda. Även alskogar såsom utmed
vägen mot Holm. GC-väg till Bergsåker
passerar några skyddsvärda bäckar och
raviner.

Med hänsyn till åns värden har sträckan mellan Kovland och Bergsåker undantagits från det
LIS-område som i övrigt följer utvecklingsstråket
från tätorten upp mot Liden. Detta innebär att man
för området inte kan ange landsbygdsutveckling
som skäl för att få strandskyddsdispens. I övrigt ska
lämplig hänsyn till naturmiljöerna tas i alla utvecklingsprojekt.

79

Lägg till 2 punkter i tänk på att: I området Text om markföroreningar läggs till. Ras- och
pågår eller har pågått verksamheter som skredrisken bedöms inte vara stor i föreslagna
kan ha orsakat markföroreningar. Ras- kompletteringsområden.
och skredrisker måste beaktas.

80

Stöde- Ön och området runt Ljungan med Ön med kringområden har avsatts som bevara nasidobäckar/åar som Fanbyån/Lillån med tur/kulturmiljö i planen.
närmiljöer är skyddsvärd natur att beakta.
Gör gärna lite parkområde vid Sågplanen
som kan lyftas och är inkörsporten till
Stöde från öster.

81

Lägg till punkt i tänk på att-rutan: I om- I det aktuella området bedöms föroreningssituatiorådet pågår eller har pågått verksamheter nen inte vara av den art att den särskilt måste lyftas
som kan ha orsakat markföroreningar
fram. Vid plan- och bygglovsärenden ska alltid förekomsten av markföroreningar uppmärksammas
och vid behov utredas.
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B2 82

Matfors-Vattjom: Kanske mer skred än Texten har ändrats.
rasrisk runt Ljungan.

83

Lägg till punkt i tänk på att: Ras- och Befolkningsunderlaget är för närvarande för litet
skredrisker måste beaktas i område för för att en pendeltågstation ska vara aktuell i omframtida pendeltågstation.
rådet.

84

Hemgravsån/Lillån är mycket skyddsvär- Området kring Hemgravsån berörs inte av något
da.
förslag till ändrad markanvändning

85

Lägg till punkt i tänk på att: Ras- och Texten har ändrats.
skredrisker måste beaktas i området.

86

Uvberget i Klingsta är ett skyddsvärt syd- Tunomsberget är ett sydväxtberg intill Klingsttjärväxtberg. Klingstatjärnen är känslig för nen som markerats som bevara landskapet i planen.
utsläpp.

87

LIS-riktlinjer utanför utpekade LIS-områ- Riktlinjer för LIS har bearbetats jämfört med de
den gäller väl bara till ÖP är antagen?
allmänna riktlinjer som gäller innan ÖP2021 antas.
Se vidare i planförslagets avsnitt om LIS.

88

Deponi vid Skrampberget kan komma att
avrinna mot Hemgravsån. Deponier runt
Ljungan är mindre lämpliga med tanke på
inducerade kommunala vattentäkter nedströms.

89

Bäcken och dess närmiljö måste beaktas Information om hänsynstagande till bäckarna i omi östra delar av tänkt exploatering. Här rådet finns redan i tänk på att-rutan.
finns också områden som är klassade enligt Kustplanen.

90

Rasteringarna kan behöva ses över för att Föreslagna utvecklingsområden vid kusten är redan
inte komma i konflikt med klassningarna i anpassade så att ingen bebyggelse föreslås i områKustplanen. Ta med Kustplanen i tänk på den som i kustplanen har klass 1 eller 2.
att rutorna.

B3 1

2

NAVI

I en tidigare utredning har Gorkmyran och Skrampberget visat sig vara de mest lämpade lokaliseringarna för en ny deponi. En miljöbedömning och ytterligare utredningar måste dock göras innan någon
deponi kan komma att bli aktuell. Det skulle till
exempel också vara viktigt att hitta en lokalisering
som ger kortare transportvägar. Synpunkten om
vattentäkterna är noterad. Texten har också kompletterats med att Nedansjö vattentäkt ligger nära.

Under de senaste åren har ca 500 personer
av utländsk härkomst bosatt sig i Sundsvall. Det är viktigt att integrera sociala
aspekter i arbetet med en hållbar utveckling av Sundsvalls kommun.

De sociala aspekterna har varit viktiga utgångspunkter i arbetet med översiktsplanen och i det
övergripande arbetet som strävar mot en hållbar
utveckling av Sundsvalls kommun.

För att Sundsvall ska kunna fortsätta vara
en växande och välkomnande kommun
måste utveckling av bostadsmarknad och
bostadsbyggande få särskild uppmärksamhet. Kommunen har svårt att hjälpa
bostadssökande att hitta bostad, ett problem som är särskilt tydligt för nyanlända.
Detta leder också till att etableringsprocessen förlängs.

Planförslaget har en tydlig inriktning att öka antalet
bostäder och bostadsbyggandet i kommunen. Rent
konkret kan översiktsplanen främst bidra genom
att säkerställa en markanvändning som ger utrymme för ett ökat bostadsbyggande.
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B3 3

NAVI framhåller att målet med social
hållbar utveckling av hela kommunen gör
att det är av stor vikt att kommunen utifrån olika målgruppers perspektiv gör
satsningar både i specifika områden men
även har ett helhetsperspektiv. Det är även
av betydelse att perifera stads- och kommundelar integreras med stadens centrala
delar och att olika bostadsområden sammanbinds och ges karaktären av många
olika boendeformer.

Planförslaget pekar ut möjliga satsningar i såväl
Sundsvalls tätort som i inlandet och i kustlandet.
I de mer perifera stads- och kommundelar har de
utpekade områdena oftast god tillgång till kollektivtrafik, vilket inte minst är viktigt för att kunna
integrera olika geografiska områden. ÖP 2021 lyfter också fram behovet av en blandad bebyggelse.

4

Kommunen bör i den fysiska samhällsplaneringen tydligare utgå från de boendes
kunskap om hur området fungerar att bo i
och att det görs insatser för att stärka områdets identitet parallellt med att man gör
en fysisk upprustning.

Medborgardeltagande är en mycket viktig del av
samhällsplaneringen och något som Sundsvalls
kommun fortlöpande arbetar med att utveckla på
olika planeringsnivåer.

För att utveckla och vårda Stenstadens
karaktär och värden behöver översiktsplanen kompletteras med strategier, vägledning och metoder som överensstämmer
med PBL. För att på bästa sätt ta tillvara på och värna om arkitektoniska och
kulturhistoriska värden bör samråd ske
med antikvarisk expertis tidigt i projekteringsprocessen. Klassificeringssystemet
av byggnader utifrån kultur- och bevarandevärden bör prövas noggrant utifrån de
konsekvenser för hanteringen av bygglov
mm som ett sådant system kan medföra.

Om samrådet med antikvarisk expertis inte fungerar tillfredsställande idag bör samarbetet ses över
och vidareutvecklas. Detta bedöms dock i främsta
hand beröra processerna inom detaljplanering och
bygglov. Klassificeringssystemet används inte idag
i bygglovgivningen och är inte heller politiskt beslutat. Underlagsmaterialet till ÖP2021 lyfter fram
att en inventering är utförd men att den föreslås
utvärderas. Ett sådant arbete är troligtvis en fråga
för Stadsbyggnadsnämnden och Kultur- och Fritidsnämnden att gemensamt besluta om. För att
tydliggöra statusen på inventeringen har klassificerings- och konsekvenstabellen tagits bort från underlagsrapporten ”Staden”.

B4 1

Kultur- och
fritidsnämnden

2

Den planerade nedgrävningen av järnvä- För resecentrum och nedsäkning av järnväg genom
gen måste utföras på ett sådant sätt att Sundsvall gäller en särskild fördjupad översiktsplan
utvecklingen av teaterkvarteret inte för- som antogs våren 2013.
hindras.

3

Tillägg under avsnittet ”Staden”: Stensta- Texten har kompletterats.
dens bevarade arkitektur är ett kärnvärde
för den centrala delen av staden och ska
utgöra en grund för dess bevarande och
utveckling.

4

De gröna områden som fanns i ÖP 2005
bör finnas även i ÖP 2021. (Lyft in kartor
på s 46-47 från ÖP 2005). Otydligt vad
som tex gäller för Nackstaskogen, Medskogsberget, Fågelberget, Södra Berget.

34

Kartan på sid 47 i ÖP 2005 var en illustration och
inte själva planförslaget. Det är först i ÖP2021
som skyddsvärda områden lagts in på markanvändningskartan. Markeringen av friluftsområdet kring
Södra Berget har utökats i utställningsförslaget. För
områden som inte markerats med färg i markanvändningskartan gäller alla generella kommunövergripande riktlinjer.

B4 5

6 elljusspår blir berörda av planens utbyggnadsområden. Konsekvenser av detta måste beskrivas och översiktsplanen
behöver kompletteras med förslag på hur
intrången ska kompenseras. (Lasarettvägen, Sibirien, Sidsjö & Södra Skogsparken, Nackstaskogen - Mårtensro och Njurundabommen).

Texten har kompletterats så att alla aktuella utbyggnadsområdens tänk på att-rutor innehåller information om spåren. Planförslaget lyfter fram vikten
av motionsspåren och att dess funktion ska säkerställas vid eventuella exploateringar. Exakt hur det
ska ske kommer att studeras i den kommande planeringen.

6

Kommunens 4 stora sammanhängande
friluftsområden måste värnas. Det gäller:
Västra området från Nacksta - Matfors;
Södra området från Södra Berget - Ljungan; Granloholm, Huli - Bosvedjan; Bergsåker, Gudmundsbyn, Skönviksberget Brödlösa i Kovland. Det innebär bla att
vindkraftsutbyggnad eller att etablera nya
bergtäkter inte är lämpligt i dessa områden.

För utbyggnaden av vindkraft gäller det tematiska tillägget ”Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls
kommun” som antogs våren 2012. Vindkraftsfrågorna hanteras därför inte närmare i ÖP 2021.
Kommunen förordar i första hand att de redan befintliga täkterna används. När en ny täkt öppnas är
det många faktorer som är viktiga, bland annat ska
hänsyn tas till naturmiljön och det rörliga friluftslivet.

7

Avsnitt om bostadsförsörjning på s 22
bör kompletteras med: ”Barns tillgång till
bostadsnära skog, lekplats, boll-/skridskoplan och alla skolors möjlighet att avtala om skolskog ska säkerställas.” Detta
måste även få genomslag under rubriken
Fritid, riktlinjer på s 24

I riktlinjerna för boendemiljö framgår bland annat
att bostadsområden, grundskolor och förskolor ska
ha tillgång till närbelägen mark som är lämplig och
stimulerande för barns utevistelse, lek och naturstudier.

8

Under rubriken Vattenkontakten bör
Sundsvall beskrivas som en kuststad med
den attraktivitet det ger samt att sundsvallsborna ska ges ökad tillgänglighet till
havet. Inre hamnens nuvarande parkeringsytor bör ge möjligheter till uteplatser,
promenad- och cykelvägar.

Förslaget stämmer överens med de utvecklingsstrategier som finns för Södra Kajen och Inre Hamnen. Riktlinjen har kompletterats med att tillgängligheten till havet ska öka.

9

Område vid Gärdehallen kan inte utvecklas i enlighet med planförslaget utan
bör även i fortsättningen vara avsatt för
idrotts- och mässverksamhet.

Flödet av tung trafik och farligt gods genom området kommer att öka i framtiden. Därför krävs
kompromisslösningar som på lämpligt sätt tar hänsyn till säkerhetsaspekterna. Planförslaget föreslår
inte att idrottsverksamheten i området ska upphöra. Däremot föreslås att bostäder på sikt ersätts av
mindre känsliga verksamheter.

10

Hela området Granloholmsleden - Hå- Utbyggnadsområdet har tagits bort efter samrådet.
kanstå bör bevaras och klassas som ett
kärnområde för stadsnatur.

11

Granloholms natur mellan gator och bostadsområden ska markeras på kartan och
huvudstråken som tex Hulispåret anges
som kärnområde.

35

Hulispåret ligger i markerade grönstråk på plankartan. Området kring Sticksjön bedöms vara ett viktigt kärnområde medan flera anslutande stråk markerats som betydelsefulla grönstråk., dock inte alla
obebyggda områden. Där ingen markering finns
gäller de generella riktlinjerna.

B4 12

Området Södra Berget - Omsberget bör Detta kärnområde för natur/friluftsliv har utökats
få ett starkare skydd i likhet med ÖP 2005. och föreslagits som nytt riksintresse för friluftsliv.
I ÖP2005 fanns inget skydd av grönområdena, de
redovisades bara som en illustration av nuläget.

13

Den planerade bebyggelsen i det nordöstra området i Nacksta bör utgå. Och stor
hänsyn ska tas till friluftsliv och möjligheter till motion när övriga delar av området
utformas.

Området behöver utredas så att en bra helhetslösning åstadkoms med hänsyn till terräng, bebyggelse, trafik, tillgänglighet, natur och friluftsliv. I översiktsplanen ritade gränser ska endast ses som grova
markeringar, men vi har bedömt det lämpligt att ha
kvar hela området inför utredningsskedet.

14

Den grönstruktur som nu finns vid Nacksta industriområde bör bevaras och ingen
bebyggelse bör finnas norr om Tegelvägen. I ÖP 2021 är grönstråket för litet och
tappar sin funktion.

Åstråket bör utvecklas som en tillgång för staden,
både för natur och människor. Generellt sett bör
gator bebyggas på båda sidor av resursskäl. Nacksta
industriområdes utveckling bör utredas och planeras med hänsyn till stadens utveckling, skred- och
översvämningsrisker, trygghetsaspekter, buller,
barriärer, naturmiljö och mycket annat. Översiktsplanen bör lämna utrymme för kreativa lösningar.

15

Den utökade bebyggelsen söder om den
skissade förbindelselänken mellan Sidsjö
och södra skogsparken bör tas bort, och
istället bör området för friluftsliv utökas
norrut till den tänkta GC-vägen.

Markeringen för kompletterande bebyggelse är endast en grov gränsdragning och olika hänsynstagningar måste göras i nästa planeringsskede. Redan
med det markerade området finns en ”buffertzon”
på ca 100 m till befintligt elljusspår.

16

När det handlar om att använda mark och Planförslagets markanvändning skapar möjlighet
skapa förutsättningar för mötesplatser så för detta.
vill förvaltningen understryka att lokaler
för kultur är viktiga. Såväl föreningsägda
som kommunala samlingslokaler (bibliotek, fritidsgårdar mm) ger möjlighet till
evenemang, föreningsaktiviteter och fester. Allt detta behöver beaktas i den övergripande samhällsplaneringen.

17

Nytt delmål: ”Bevara, använd och utveckla Textavsnittet har omarbetats för att göra ÖP2021
det kulturella, historiska och arkitektonis- mer tydligt och lättläst. Text om miljömålen finns
ka arvet i form av värdefulla byggnader, främst i Hållbarhetsbedömningen med MKB.
bebyggelsemiljöer, platser och landskap.”

18

Det är viktigt att man vid förtätning av Om det inte fungerar tillfredsställande idag bör
tätorter och landsbygdsområden tidigt samarbetet ses över och vidareutvecklas. Detta besamråder med antikvarisk expertis
döms dock i främsta hand beröra processerna inom
detaljplanering och bygglov.

19

Det är viktigt att man tydliggör skillnaden Texten har tydliggjorts avseende detta.
mellan kultur (upplevd kulturaktivitet)
och kulturmiljöer (det fysiska kulturlandskapet).

20

Riktlinjen ”.. Som stöd för en god kultur- Det vi syftar på är att kommunens dokumentation
miljöhänsyn i plan- och bygglovsärenden av kulturmiljövärden bör hållas uppdaterad så att
bör kunskapen om Sundsvalls kulturmil- det finns en kunskapsbank att tillgå vid behov.
jövärden hållas samlad och aktuell” bör
konkretiseras.

36

B4 21

Förtydliga: ”Staden ska vara tillgänglig för Inom samhällsplaneringen handlar en ökad tillalla”. Fysiska hinder? Språkliga hinder? gänglighet om den demokratiska rätten att kunna
Kulturella normer?
röra sig fritt och kunna verka i samhället även för
personer med funktionsnedsättning.

22

Understryker vikten av Teaterkvarteren En markering av teaterkverteren har lagts in på
och Kulturmagasinet för att ge stadskär- stråkkartan på sid. 43.
nan en kulturpuls som skapar attraktivitet
och mångfald.

23

Ny punkt på s 49: ”Vid förtätning med
ny bebyggelse ska hänsyn tas till befintlig
bebyggelse, med respekt för dess karaktär.
Förtätning i kulturmiljöer ska ske i samverkan av antikvarisk expertis”.

24

Rubriken Bevara landskapet bör ändras till Tanken är att även hänsyn till naturmiljö och landBevara Kulturlandskapet, även i bildtext skapsbild ska tas i dessa områden. Därav den något
vida formuleringen. En omarbetning har gjorts av
detta avsnitt.

25

Texten om idrott och sporthallens nytt- Det har tydliggjorts att illustrationen inte visar ett
jande är för detaljerad (beskriver efterfrå- färdigt förslag.
gan på tider…). Illustrationen av sporthallen visar ett ej aktuellt förslag.

26

Planförslaget har inte lyft fram de mål för
satsning på friluftsliv som finns i MRP
2013-2016. Det syns snarare vara en tillbakagång i dessa frågor gentemot ÖP 2005

27

När nya bostadsområden planeras ska de Detta är aspekter som får utredas mer ingående i
fysiska och idrottsliga aspekterna vägas in den fortsatta planeringen för respektive utbyggoch markområde samt elförsörjning mm nadsområde.
ska säkras för hallar och anläggningar

28

Planförslaget bör lyfta in mer kartor och Fakta och bakgrundsmaterial har vi samlat i planetext från Kustplanen.
ringsförutsättningarna, inte i planförslaget. Kustplanen är liksom de nyskrivna planeringsförutsättningarna ett viktigt underlag till planförslaget.
Relevanta kartskikt finns med i webbkartan.

29

Saknar en redovisning av hur befintliga
områden för rekreation och natur utifrån
planeringsunderlag som grönplan, kartläggning skolskogar och skogar med höga
sociala värden påverkas av planförslaget.
Komplettera karta på s 50 så man ser före
och efter.

37

Ny riktlinje som anger att förtätning i kulturmiljöer
ska ske i samverkan med antikvarisk expertis har
lagts till. I övrigt har avsnittet om olika stadsbyggnadskaraktärer utökats och justerats, vilket syftar
till att ge vägledning när förtätning med ny bebyggelse är aktuell i olika bebyggelseområden.

Det är först i ÖP2021 som skyddsvärda områden
lagts in på markanvändningskartan. Till exempel
var kartan på sidan 47 i ÖP 2005 en illustration och
inte själva planförslaget. I några fall har natur- och
fritidsintressen fått vika sig för andra allmänna intressen. Detta har då redovisats i planförslaget i anslutning till respektive utbyggnadsområde.

Det är först i ÖP2021 som skyddsvärda områden
lagts in på markanvändningskartan, vilket gör det
svårt att jämföra före och efter. I några fall har
natur- och fritidsintressen fått vika sig för andra
allmänna intressen. Detta har då redovisats i planförslaget i anslutning till respektive utbyggnadsområde.

B4 30

Förordar att det i stadsplaneringen tas särskild hänsyn till de boendes behov av nära
och trygga rekreations- och fritidsaktiviteter. Detta gäller i synnerhet i socioekonomiskt svaga områden.

Kommunen ska fortsätta arbeta för att alla sundsvallsbor ska ha nära till naturen och till olika fritidsaktiviteter. Detta gäller inte minst i områden
med socioekonomiskt svaga områden. ÖP2021
lyfter fram att Sundsvall ska fortsätta att vara en
friluftskommun i toppklass.

31

På s 37 framgår det att ”det kan finnas vis- Texten om riksintressen har ändrats eftersom den
sa riksintressen inom kommunens gränser lätt kunde misstolkas.
som på grund av förändringar med tiden
har förlorat delar av det värde som en
gång motiverade beslutet om riksintressestatus” vidare framgår det att ”kommunen önskar också att riksintresset Selångersån på sträckan mellan Selångersfjärden
och hamnen preciseras så att det tydligare framgår vilka naturvärden som ingår i
riksintresset”. K & F bedömer att dessa
formuleringar ökar risken för en försvagning av bef riksintressen och att de olika
intressena kommer att urholkas över tid.

32

Föreslår att naturturism ska tas med i ÖP Vi bedömer att naturturism täcks upp väl av nuva2021 under generella riktlinjer för hela rande formuleringar.
kommunen

33

Föreslår att närheten till havet för allmänheten, för rekreation och hälsa, ska finnas
med som en generell riktlinje. Uteplatser
och en promenad- och cykelväg ska säkras
längs kajen och hamnen för fortsättning
söderut. Jämför med s 46 andra stycket

Riktlinje på s 41 har kompletterats med att tillgängligheten till havet ska öka. Förslaget stämmer
överens med de utvecklingsstrategier som finns för
Södra Kajen och Inre Hamnen.

34

Evenemangsstråket beskrivs alltför enkelt. Kartor och text på s 56 bör på ett
bättre och mer överskådligt sätt beskriva
områdets styrka och potential. Längs Universitetsallén och Selångersån finns Westhagens konstgräs, Drakstadens BMX och
Skatehall, Idrottsparken, Ågläntan Café
och snart en ny skate- och BMX-anläggning.

Evenemangsstråket, och övriga viktiga stråk i
staden, är beskrivna mer ingående i Stadsvision
Sundsvall. Texten i ÖP 2021 är endast en kort sammanfattning av stadsvisionens innehåll, vilket har
tydliggjorts. Avsnittet om Universitétsallén inbegriper inte de funktioner som finns längs Selångersån.

35

Hur knyter man ihop Stenstaden med det
planerade resecentrumet? I korsningen
Köpmangatan - Parkgatan - Landsvägsallén skulle en rondell i nivå med nuvarande gångtunnlar kunna vara en lösning.
Låt människorna gå och cykla mot inre
hamnen - Resecentrum - Stenstaden - Energiverket, ovan gatorna. Platsen skulle
kunna bli en park, öppen och överblickbar
och minska otryggheten med gångtunnlar
(s 43).

Trafiksystemet i detta område är mycket komplicerat. Olika trafikfunktioner måste vägas samman
med stadsbild, kostnadsfrågor, luftmiljö m.m. innan beslut om utformning och ombyggnad tas. Detta
hanteras inte inom ramen för ÖP2021, men arbete
pågår för närvarande. Synpunkterna har noterats.

38

B4 36

Vid förslag till nya utvecklingsområden
ska gång- och cykelvägar planeras i och till
området. Detta har ej beaktats i utvecklingsområdet Nackstaskogen - Mårensro.

Kommande planering måste utreda ett flertal frågor
innan någon utbyggnad i Nackstaskogen - Mårtensro kan påbörjas. Försörjningen av gång- och cykelvägar till och inom området är en av dessa frågor.
Detta framgår också av de generella riktlinjerna.

37

Förslagen till möjlig förtätning vid Kungs- Spårnamnet har ändrats. Relationen mellan eventubackavägen & Strömstadsvägen hamnar ell framtida ny bebyggelse och spåret kommer att
alldeles intill Hulispåret (heter ej Selånger studeras i den fortsatta planeringen.
elljusspår). Framtida ny bebyggelse måste
avskiljas från spåret med en rejäl skärm.

38

Korridoren mellan Ryggkurvan och
Granloholm är mycket viktig för friluftslivet och det vore ytterst värdefullt om området skulle kunna utökas till att omfatta
ytan ända fram till vägen bakom sjukhuset. Området bör även markeras som kärnområde.

39

Bosvedjan och Kullåsen: Grönstråket ska Mindre justeringar har gjorts i kartan, med hänsyn
även täcka delen rakt söder om det före- till friluftsliv, privat tomtmark och åkermark.
slagna området vid Bosvedjan ut mot Bågevägen. Det är här som boende i Bosvedjan kliver ut i friluftslivet.

40

Föreslår att Vackra Bäcken och skidspåren Grönstråket har utökats så att det nu knyter sammot Medskogs ska märkas som grönstråk. man grönstråken i väster med kärnområdet vid Sidsjön.

41

Sidsjöbäcken och Fagerdal upp till Sidsjön Riktlinjerna för grönstråk har kompletterats så att
- området har endast fått skydd som grön det tydligt framgår att både funktionen för natur
korridor och ska vara ett kärnområde.
och friluftsliv ska bevaras.

42

Södermalm, Skönsmon - Grevebäcken - Se ovan.
har endast fått skydd som grön korridor
och ska vara kärnområde

43

Om en förbindelselänk mellan Sidsjö och Synpunkten har noterats. Behovet av en kollektivLV5 behövs, förordrar Kultur & Fritid en- trafikförbindelse kan också behöva studeras.
dast en GC-väg.

44

Ny/komplettering av verksamhet i Birsta Mindre justeringar av grönstråket har gjorts, men
korsar milspåret Huli-Bosvedjan-Granlo- milspåret bedöms inte beröras av utvecklingsomholm. Den gröna korridoren bör ha en rådena.
mer nordöstlig dragning.

45

De gröna stråk som finns från Vaple sta- Detta täcks in i det utvidgade kärnområdet för nation via Vaple fäbodar förbi Ganskatip- tur/friluftsliv vid Södra Berget.
pen till Omsberget skall ritas in

39

Gränserna är draga med hänsyn till befintlig bebyggelse och verksamhet. Markanvändningen ”Grönstråk” bedöms vara rimligt i det aktuella området.
Riktlinjerna för grönstråk har kompletterats så att
det tydligt framgår att både funktionen för natur
och friluftsliv ska bevaras.

B4 46

Kapitlet Inlandet innehåller sju delområden och dessa områden illustreras alla
med en markanvändningskarta. Inte på
någon av dessa kartor har områdets grönstruktur ritats in.

I tätorten dominerar bebyggelsen och det finns
ett stort behov av att markera grönstråk och naturområden för att inte allt ska byggas igen. I inlandet dominerar naturen och bebyggelsetrycket
är för närvarande obefintligt. I denna version av
översiktsplan har vi därför bedömt behovet av att
inventera och redovisa grönstrukturen i inlandet
som litet. Detta kan givetvis komma att justeras i
kommande versioner av ÖP om bebyggelsetrycket i inlandet ökar. I planförslagets textdel beskrivs
några områden med tätare bebyggelse i inlandet,
men inlandet är ju betydligt större än så, vilket bäst
framgår av planeringskartan på webben.

47

S:t Olavsleden börjar vid Selånger kyrka Planförslaget lyfter fram områdets höga kulturmiloch leden går på de slingrande byvägar- jövärden, mot vilka eventuell ny bebyggelse måste
na mot Matfors och kan betraktas som en anpassas.
tätortsnära attraktiv kulturbygd. Därför
kan man ifrågasätta om den dalgången är
lämplig för bebyggelsekomplettering.

48

I texten om vindkraft måste det tydligt För utbyggnaden av vindkraft gäller det tematisframgå att vindkraftsutbyggnad inte är ka tillägget ”Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls
lämplig i våra 4 stora friluftsområden.
kommun” som antogs våren 2012.

49

I inlandet kan utveckling för turism ske En översyn av markerade områden gällande uttill exempel i Lögdö Vildmark och i na- veckling för turism har gjorts i samråd med Kulturreservat som Navarån. Möjligheter tur&Fritidsförvaltningen.
för fiskeföretag att etablera sig bör också
nämnas.

50

På s 112 saknas viktiga gröna stråk till
badstranden mot bakomliggande parkeringar och skog i väster. K & F anser att
dessa stråk är viktiga för att komma till
och från stranden och att de därför inte
får bebyggas.

Planförslaget påpekar att grönsläpp ned mot vattnet bör sparas för att möjliggöra tillgängligheten
för människor och djur att fritt ta sig ned till vattnet.

51

Delrapport staden: På s 10-12 redogör
man för en klassificeringsstruktur av
byggnader utifrån kultur- och bevarandevärden. Förvaltningen vill påtala att det
noga måste prövas vilka konsekvenser ett
sådant klassificeringssystem kan få i hanteringen av bygglov mm.

Klassificeringssystemet används inte idag i bygglovgivningen och är inte heller politiskt beslutat. Underlagsmaterialet till ÖP2021 lyfter fram att en inventering är utförd men att den föreslås utvärderas.
Ett sådant arbete är troligtvis en fråga för Stadsbyggnadsnämnden och Kultur- och Fritidsnämnden att gemensamt besluta om. För att tydliggöra
statusen på inventeringen har klassificerings- och
konsekvenstabellen tagits bort från underlagsrapporten ”Staden”.

52

Delrapport staden/s 49: Förvaltningen Avsnittet har reviderats utifrån Kultur & Fritids yttanser att man under avsnittet om Stads- rande.
byggnadskaraktärer bör hitta andra formuleringar för eller förtydliga begreppen
”Storgårdskvarter” ”Trädgårdsstad och
”Funktionalism”.

40

B4 53

Missvisande text på s 6 i delrapport - Kul- Texten har kompletterats.
turen (fiskelägernas karaktär…). Sundsvall
har välbevarade fiskelägen med höga kulturvärden, viktiga att beakta och bevara
som ex Lörudden, Brämön och Spikarna.

54

Delrapport Kulturen - under rubriken Texten och kartan har kompletterats.
Viktiga områden på s 12 bör Lörudden
tas med i tabellen Kustlandet

55

Vidare anser förvaltningen att kultur- Delrapport Kulturen har kompletterats avseende
miljöinventeringen ”Kulturmiljöer inom detta.
Sundsvalls kommun” från -93 är ett viktigt dokument i hanteringen av planfrågor

56

I planeringsunderlagen Naturen har viktiga bevarandevärden pekats ut och slutsatserna från underlagen bör tydligt lyftas
in i ÖP. Kartorna på s 7 & 8 över skogar
med höga sociala värden och skolskogar
ska beaktas och lyftas in i ÖP.

57

Sidan 8 rubrik ”Havet” andra stycker bör Texten har justerats.
skrivas om enligt följande: ”Kuststräckan
erbjuder många fina utflyktsmål och härliga strandhugg för båtlivet, där faktiskt de
flesta utflyktsmålen går att nå landvägen.
Närheten till öppet hav och möjligheten
att angöra bryggor i centrala Sundsvall
är uppskattat. Tillsammans med grannkommunerna Timrå och Nordanstig kan
Sundsvalls kommun ge en rik variation på
upplevelser och friluftsliv längs en lång
kuststräcka.”

58

Området Omsberget - Södra Berget måste få ett starkare skydd och markeras som
kärnområde som utvidgas norrut för att
innefatta även vapelbäcken. Denna betecknas enligt Kustplanen s 60: ”Bäcken är i grunden den finaste oreglerade
havsmynnande vattendraget med havsöring, stationär öring osv”.

59

Universitetsallén, efter ingress och det Texten om Norra Stadsberget på s 52 har kompletfjärde textstycket önskar man lägga till terats.
följande: ”Norra Berget är Sundsvalls
stadspark och måste tillgängliggöras på ett
bättre sätt, främst när det gäller kommunikationer upp till berget.”

41

Slutsatserna och förslagen i planeringsunderlag
har använts vid utpekandet av markanvändningsskikten i planeringskartan. Vid bedömning av vilka
områden som ska ingå i markanvändningskartan
har också andra faktorer vägts in, t.ex. exploateringstryck och andra allmänna intressen. Skogar
med höga sociala värden finns redan med i webbkartan. Inventeringen av skolskogar har valts bort
eftersom den delvis är inaktuell och webbkartan
inte bör innehålla allt för många kartskikt av praktiska skäl.

Kärnområdet har utökats betydligt och föreslagits
som ett nytt riksintresse friluftsliv. Hela Vaplebäcken täcks dock inte in eftersom den sträcker sig ut till
industrin vid kusten.

B4 60

B5 1

Första punkten i grön ruta på s 56 bör ha Texten om Norra Stadsberget på s 52 har kompletföljande lydelse: Öka tillgängligheten till terats.
Norra Berget med hänsyn till föreslaget
naturreservatsområde.”
Lika värda II

I översiktsplanen eller i dess planeringsförutsättningar skulle tydliggöras att en
utgångspunkt är de nationella målen för
jämställdhet. Därunder kunde kopplas
konkretiseringar av målen för att visa hur
kommunen likvärdigt beaktar kvinnors
och mäns synpunkter och förutsättningar

Utgångspunkterna i ÖP2021-inledningen hålls korta för att texten ska bli lättläst och tydlig. En hänvisning till folkhälsomålen görs, där även jämställdhet
ingår. I samrådsredogörelsen finns kommentarer
till arbetet med att lyfta in mäns och kvinnors åsikter och förutsättningar i ÖP-arbetet.

2

I framtagandet av ÖP2021 har kommu- Synpunkten har noterats.
nen föredömligt arbetat för att öka representativiteten

3

MKB är bra utformad och visar på en Synpunkten har noterats.
god medvetenhet om att jämställdhet och
jämlikhet är viktiga faktorer i samhällsplaneringen.

4

Under rubriken Boendemiljö inlednings- Lagen om bostadsförsörjning säger att kommunen
vis bör bostadsförsörjning för de äldre ut- ska planera för goda bostäder åt alla. I riktlinjerna
för boendemiljö nämns bl.a. att gator, torg och antryckas tydligare som en egen punkt
dra offentliga platser och lokaler skall vara tillgängliga för alla. Det är inte möjligt att särskilja åtgärder
för just äldre jämfört med t.ex. unga funktionshindrade personer.

5

I riktlinjerna för bostadsförsörjning bör Studenter är i olika åldrar och i olika familjesituatioett förtydligande göras om vilka boende- ner. Heltidsstudenter vid Mittuniversitetet i Sundsformer för studerande som ska prioriteras vall är f.n. garanterade bostad om de söker innan
terminens start. Vid nybyggnation av studentbostäder bör en analys göras av vilka lägenhetsstorlekar
mm som är efterfrågade.

6

Förslaget till ny bebyggelse i Nackstasko- Motiven för denna synpunkt är något oklara. I fortgen-Mårtensro är inte lämpligt och bör satt utredningsarbete om området ska jämställdstrykas
hets- och integrationsaspekter vägas in.

7

Det vore intressant om man i en tänk på Översiktsplanen styr inte vilket arbete som ska utatt-ruta kunde förorda att göra beräkning- föras, men idén tas med i det fortsatta arbetet.
ar på nyttan för kvinnor och män när man
kommer till att praktiskt bygga nya genomfartsleder.

8

Ett kom ihåg-tillägg föreslås: Vägar till
busshållplatser eller nuvarande och framtida pendeltågstationer ska vara utformade så de inte skapar onödiga hinder som
ojämn beläggning, svårigheter att ploga
bort snö, eller har brist på utrymme för
säkra cykelställ med lås.

42

Tillgänglighetsfrågor regleras bland annat av lagstiftningen kopplad till bygglovsprocessen. Kommunen arbetar aktivt med att bli en bättre cykelstad
och att öka andelen kollektivtrafikåkande. Detta
framgår av de generella riktlinjerna.

B5 9

Förslag att beakta vid utformning av nya Synpunkterna har noterats och tas med i det fortresecentrum: Resecentrum behöver ha satta planeringsarbetet för nya resecentrum.
en utformning som stärker en känsla av
trygghet, med öppna lösningar och gärna
med väggar och regnskyddade tak på perronger i transperant material som medger
insyn och släpper in ljus. Extra bra är det
om det kan finns synlig och aktiv personal, tex trygghetsvärdar på stationen.

10

Som riktlinje i ÖP bör ingå att planera för En av utgångspunkterna i plan- och bygglagen är
mer flexibilitet och ökad användning av att all planering ska främja en god och långsiktigt
parker och alla slags anläggningar
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Om miljöerna
blir attraktiva borde det också leda till en ökad användning.

11

Tidigt i planeringen bör särskilda samråd
genomföras när centralt belägna parker
planeras. Gör området längs järnvägen till
en god mötesplats för alla.

12

Marken omkring en ny multiarena ska Synpunkten har noterats. Detta bedöms dock inte
från början vara väl anpassad till människ- vara en fråga för översiktsplanen.
ors behov av trygghet, bra belysning och
ha plana ytor som inte exkluderar rörelsehindrade.

13

I riktlinjerna för både tätort och stadsde- Riktlinjerna för Boendemiljö har kompletterats.
lar bör det skrivas in att ”likvärdiga förutsättningar för en god livsmiljö ska eftersträvas i alla bostadsområden oavsett
deras geografiska eller socioekonomiska
förutsättningar”

14

Använd polisens trygghetsundersökning Inventering av miljöerna kring de kommunala bussoch liknande underlag i ÖP2021 för att hållplatserna pågår under sommaren 2013. Texten
framförallt tydliggöra att busstrafiken ska under Hållbart resande har kompletterats.
vara säker och betona detta under Hållbart resande.

Medborgardeltagande är en viktig aspekt i samhällsplaneringen som Sundsvalls kommun kontinuerligt arbetar med att utveckla. Synpunkten om
området längs järnvägen har noterats.

B6

Handikapprådet

Rådet är positivt till planen. Det är viktigt Översiktsplanens riktlinjer ska ligga till grund för
att säkerställa att planens riktlinjer avseen- den fortsatta planeringen och exploateringen.
de tillgänglighet tillämpas i samband med
utveckling och exploatering.

B7 1

Folkhälsorådet

Rådet är positivt till planen. Planens rikt- Synpunkten har noterats.
linjer är genomtänkta och har förutsättningar att göra skillnad och leda till en
hållbar utveckling. Det blir viktigt att säkerställa att de tillämpas i samband med
utveckling och exploatering.

43

B7 2

Kommunen bör verka för att få fram billiga hyresbostäder som gör det möjligt för
alla att få en bra bostad. Studentbostäder
och ungdomsbostäder ska finnas i tillräcklig omfattning. Även behovet av seniorbostäder i olika former måste stärkas. Eftersom kommunen endast har möjlighet
att styra över upplåtelseformen där kommunen själv är markägare blir det ytterst
viktigt att kommunen tar tillvara denna
möjlighet.

I förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjningen
nämns i punkt två vikten av en aktiv kommunal
markpolitik för att hyresrätter skall kunna byggas
till rimliga kostnader. Det är flera grupper som har
särskilt svårt att få en bostad, bl.a. stora barnfamiljer, flyktingar med uppehållstillstånd, ungdomar
och hushåll med krav på god tillgänglighet och/eller höga krav på attraktivt läge. Kommunen är aktiv
i syfte att fler bostäder skall byggas. Ett bostadspolitiskt program tas fram under 2013.

3

Förtätning ställer ännu högre krav på att
befintlig grönstruktur bevaras och utvecklas. Det är viktigt att funktionen hos grönstrukturen bevaras. Att spara träd och
buskar vid en gång- och cykelväg är inte
tillräcklig hänsyn.

I ÖP2021 pekas strategiskt viktiga grönstråk och
kärnområden ut, så att de inte ska omvandlas till
annan markanvändning. Utformning och skötsel av
grönstrukturens ytor bör framgå av skötselplaner.
Dessa ingår inte i översiktsplanen utan är separata
handlingar på en betydligt mer detaljerad nivå.

4

I förslaget finns omvandlingsområden där
folkhälsorådet önskar en större naturhänsyn i syfte att bevara viktiga grönstrukturer: Nackstaskogen-Mårtensro - här önskar man justeringar så att områdets höga
naturvärden behålls i största möjliga omfattning. Lasarettvägen - önskar att Ryggslingan behålls i sitt nuvarande utförande,
utan intrång eller omdragning.

Vissa justeringar har gjorts i kartan. I huvudsak
handlar det dock om att i det fortsatta planeringsarbetet hitta bra lösningar i samråd med olika intresseområden. Kommunen värnar om en sammanhängande grönstruktur med hög kvalitet.

5

I arbetet med att förtäta för att utöka bo- Detta går i linje med planförslagets riktlinjer.
stadsbeståndet i attraktiva lägen kommer
det bli en utmaning att samtidigt hålla
de riktlinjer för hälsa som föreslås, tex
för buller och vibrationer. Även luftföroreningsproblematiken är en utmaning.
Dessa utmaningar bör dock kunna kontrolleras genom att arbeta med trafiken på
olika sätt.

6

I planen finns flera förslag till utbyggnadsområden som synes gränsa nära till kraftledningar och transformatorstationer.
Riktlinjerna för hälsa anger samtidigt att
bostäder, skolor och förskolor ska undvikas att placeras nära magnetfält. Rådet
ställer sig frågande till detta motsatsförhållande, och hoppas att det inte innebär riktlinjer som kommer innebära att
människors hälsa riskeras till förmån för
nybyggnad.

44

I vissa fall kan det bli aktuellt att flytta eller till och
med gräva ner kraftledningar, men detta får lösas
mer detaljerat i den fortsatta planeringen. Utbyggnadsområdena är endast grovt markerade. Inom
dessa områden finns mindre ytor som inte är lämpliga att bebygga av olika skäl.

C. Kommunala bolag
Nr

Synpunkter ämne/synpunkt
från

Kommentar från Sundsvalls kommun

C1 1

M i t t S ve r i g e
Vatten

Nämn att VA-plan tagits fram parallellt
med ÖP och att underlaget till VA-planen även använts i arbetet med ÖP.

VA-plan har lagts till i listan över underlag till ÖP

2

Föreslår att skyddsområde vattentäkt
Nolby ritas ut på kartan och att tänk på
att rutan kompletteras med att dagvatten
måste ledas österut pga skyddsområdet
för Nolby vattentäkt.

Tänk på att rutan är uppdaterad enligt förslaget
om dagvatten om Nolby vattentäkt. Skyddsområden för vattentäkter redovisas i webbkartan under
planeringsförutsättningar. I planförslagets textdel
redovisas endast markanvändning i kartorna, men
det är tänkt att webbkartan ska nyttjas parallellt
med textdokumenten.

3

Grönsta vattentäkt bör nämnas i beskrivningen av området Allsta-Klingsta-Lucksta och ritas in på karta.
Nedansjö vattentäkt bör ritas in på karta.

Tänk på att rutan är uppdaterad med upplysning
om Grönsta vattentäkt. Se ovan angående kartorna.
Finns redan nämnt i tänk på att ruta. Det prickade rastret som ligger på skyddsområdet för Nedansjö vattentäkt innebär inte att hela området ska
bebyggas. Läs mer i ÖP under avsnittet Inlandet,
rubriken Utvecklingsstråk. Se ovan angående kartorna.
I en tidigare utredning har Gorkmyran och
Skrampberget visat sig vara de mest lämpade lokaliseringarna för en ny deponi. En miljöbedömning
och ytterligare utredningar måste dock göras innan någon deponi kan komma att bli aktuell. Det
skulle tex också vara viktigt att hitta en lokalisering
som ger kortare transportvägar. Synpunkten om
vattentäkten är noterad. Texten har också kompletterats med att Nedansjö vattentäkt ligger nära.

4

5

Gorkmyran är ej lämplig för deponi.
MittSverige Vatten motsäger sig en lokalisering av ny deponi vid Gorkmyran.

6

Kapacitet av ledningsnät måste alltid kollas.

7

Rita in områden som är olämpliga att exploatera

8

Grönstråk för dagvattenhantering bör
ingå i ÖP.

9

Ambitionsnivå för dimensionering av
dagvattensystem bör framgå.

45

Vi har förtydligat punkten om att ta hänsyn till
både ledningsnät och avloppsverk samt utgå från
VA-plan och dagvattenstrategi.
Det är inte möjligt att rita in alla områden som
innebär ett problem ur någon synvinkel. Det är
många olika faktorer som måste vägas samman
och inte sällan innebär det att det finns flera olika
problem som måste lösas.
Det pågår utredningar för att kartlägga olika bäckars kapacitet. Tillsammans med de grönstråk som
redan finns kan kapacitetsutredningen utgöra ett
underlag för att ta fram grönstråk som är lämpliga
för dagvattenhantering. ÖP:s webbkarta kan kompletteras när arbetet är klart.
I VA-planen finns riktlinjer medan planeringsförutsättningar och dagvattenstrategi innehåller
kompletterande underlagsmaterial om hur system
ska dimensioneras. VA-planen har tagits fram parallellt med ÖP2021 och ställs ut under slutet av
2013.

C1 10

11

12

13
14

15
16

17

Lod är inte lämpligt överallt där det föreslagtis
Under rubrik 5 Rent vatten finns synpunkter på texten om att undvika exploatering av åsar och punkten om att
ta fram riktlinjer för dagvatten. Föreslår
skrivning om att arbeta efter kommunens VA-plan (arbete med planen pågår
2013)
Påpekar att Klimatanpassning avser anpassning till ökad nederbörd

Förslag till Riktlinje om exploatering och
dimensionering
Föreslår fler riktlinjer till klimatanpassning
Föreslår ändring av riktlinje säkert samhälle
Eftersom vattentäkterna är ett riksintresse bör några rader om detta tas upp under rubriken om riksintressen.

Texten i ÖP har reviderats utifrån de synpunkter
som finns i yttrandet.
Texten kommer från de kommunala miljömålen
och är inget som författats inom ramen för översiktsplanen. Det finns flera riktlinjer om Vatten
som syftar till att säkra vattenförsörjningen.

De riktlinjer som finns med i ÖP under avsnittet Klimatanpassning handlar mest om vatten och
ökade regn eller vattenflöden. Dock har andra
riktlinjer diskuterats men inte varit nödvändiga för
översiktplaneringen.
Riktlinjen är något justerad enligt förslaget.
Riktlinjer för klimatanpassning finns delvis i ÖP
men också i VA-plan. Antalet riktlinjer i ÖP behöver begränsas för att planen ska bli användarvänlig
som underlag för fortsatt fysisk planering.
Riktlinjen har förtydligats.
Vattentäkterna är inte ett riksintresse ännu utan
föreslås bli ett riksintresse. Texten under avsnittet
riksintressen har kompletterats med en skrivning
om vattentäkterna.
I det här området är det särskilt viktigt och komplicerat varför det är förtydligat i en punkt i Tänk
på att rutan.

18

Flytta punkten om samordning mellan
ledningsägare, i Tänk på att rutan för
Södra kajen till generella riktlinjer under
kapitel Staden och Tätorten
Om dagvatten Södra kajen.

19

Fakta om varje delområde.

20

Vill ha komplettering av tänk på att om
dagvattenstrategi och va-plan

21

Föreslår tillägg i konsekvensrutan om att
dimensionering av VA-system tidigare
använde andra principer än idag.

Vi tackar för den information ni bidragit med om
varje föreslaget utbyggnadsområde. Den texten är
inlagd i VA-planen.
Hänvisning till VA-plan och dagvattenstrategi
finns under generella riktlinjer och i vissa fall under respektive utvecklingsområde där det är särskilt viktigt.
Under generella riktlinjer finns en riktlinje som
säger att 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.

22

Föreslår att Nackstaskogens tänk på attruta kompletteras med Kommunalt VA
har begränsad kapacitet.

46

Texten i tänk på att rutan är justerad. Ny text lyder: Planera för framtida högre havsvattennivåer.
Öppna Grevebäcken och möjliggör ytlig dagvattenhantering.

Tänk på att-rutan är kompletterad med att kapaciteten nedströms måste öka för att området ska
kunna anslutas till allmän VA.

C1 23

24
25
26

27

28

29

Föreslår att Sörnackstas tänk på att ruta
kompletterad med Kommunalt VA saknas. Anslutande nät har begränsad kapacitet. Se vidare i VA-planen.
Förslag på tillägg till tänk på att rutan för
Södra skogsparken LV5 om VA-frågor

Tänk på att rutan är kompletterad enligt förslaget.

Förslag till komplettering av tänk på att
ruta för Spånvägen och Getberget
Föreslår att Birstas tänk på att ruta ändras till: Spill- och dagvattensystemet måste ses över då ledningsnätet och reningsverket i Fillan har begränsad kapacitet. Se
vidare i VA-planen.

Tänk på att rutan är kompletterad med en hänvisning till VA-planen.
Tänk på att rutan har kompletterats med: VA-ledningsnätet och reningsverket i Fillan har begränsad kapacitet. Se vidare i VA-planen.

Föreslår att texten lokalt omhändertagande av dagvatten bör utredas innan
hantering föreslås i Nacksta västra industriområde.
Vill att det i texten om Södra brofästet
skrivs något om dagvattendammarna
som byggs i samband med E4. Gör ett
tillägg i tänk på att rutan om att spillvatten ev måste pumpas från fastigheterna norr om Kontorsvägen.
Lägg till information om att kommunalt
VA i Myre har begränsad kapacitet.

Texten har justerats något kring detta.

Tänk på att rutan är kompletterad och hänvisning
har gjorts till VA-planen

Texten kompletteras med: För att kunna rena vatten från Sundsvallsbron och delar av bland annat
E4 och Björneborgsgatan byggs en dagvattendamm i området. Dammen beräknas klar till 2015.
Tänk på att rutan har kompletterats.
Tänk på att rutan har kompletterats med: Kommunalt VA i området har begränsad kapacitet. Se
VA-plan.
Texten om området Matfors Vattjom har kompletterats om översvämningsrisk.

30

Lägg till i tänk på att rutan för Matfors
Vattjom att det förekommer översvämningsrisk i vissa områden, se VA-plan för
information om dagvattenhantering.

31

Föreslår att texten om Juniskär och Juniskärsvägen tänk på att-ruta ändras.

Texten har kompletterats och tänk på att rutan
justerats med att VA-systemen behöver dimensioneras upp.

32

Förslag på tillägg till tänk på att rutan för
Bergafjärden om att det ej finns kommunalt VA och att det i VA-planen framgår
utbyggnadsplanen för kommunalt VA i
Njurundakusten
Har förslag på tillägg till tänk på att rutan
för Kustvägen och Lörudden

Tänk på att rutan är kompletterad med att allmänt
VA saknas och hänvisning till VA-planen har lagts
till.

33

47

Har lagt till punkt om att kommunalt VA saknas.

C1 34

Om hamn, fråga om kommunens planer
för det geografiska området.

Området är utpekat som område möjligt för kompletteringsbebyggelse, huvudsakligen bostäder,
anpassat till platsens förutsättningar. Det är alltså
möjligtvis fråga om några enstaka kompletteringar. Inga grupper av ny bebyggelse föreslås.
Det finns många olika faktorer som måste beaktas
i samhällsplaneringen. Boverkets riktlinjer är inte
bindande och kan inte alltid följas. I en eventuell
detaljplaneläggning måste det undersökas närmare om området är lämpligt att byggas med bostäder. Texten har kompletterats med en punkt i tänk
på att rutan om Granloholmsverket. Ytan för bebyggelse har också justerats något.

C2 1

Sundsvall Energi

Enligt Boverkets riktlinjer bör det vara ett
skyddsavstånd på 400 m och den typ av
verksamhet som kan bedrivas vid Granloholmsverket. Ny bostadsbebyggelse
får ej lokaliseras närmare Granloholmsverket jämfört med befintliga bostäder.

C3 1

Sundsvall Elnät
Sundsvall Logistikpark

Inga synpunkter

C4 1

Vill att planeringen enligt Sundsvallspusslet fortsätter

48

Kommunen fortsätter att arbeta för att få till bra
lösningar för våra transporter i enlighet med det
sk Sundsvallspusslet.

D. Näringsliv
Nr
D1 1

Synpunkter
från
Akzo Nobel

ämne/synpunkt

Kommentar från Sundsvalls kommun

Oroade över förslag till logistikupplägg.

Fortsatt dialog förs med berörda industrier för att
gemensamt arbeta för bästa möjliga lösning för
både kommunens och industrins utveckling. Logistikupplägget styrs inte av ÖP.
Synpunkten har noterats och lyfts in i den nya bilagan om Ostkustbanan.
se ovan.

2

Industrispåren behövs i framtiden.

3
4

Möjlighet att rangera vid SuC behövs i
framtiden
Bra med dubbelspår.

5

600m säkerhetsavstånd från fabrik.

6

Vapletippen enligt nuvarande plan räcker
i 30 år framåt.

7

Är gärna delaktiga i kommande DP-arbeten.
Skickar med karta över regionnätledningar (130 - 40 kV)

D2 1

Vattenfall Eldistribution

D3 1

E.on Elnät

2

Område norr om Granlostationen bör
ej bebyggas, dvs utvecklingsområdena
Kungsbackavägen s 58 samt Bergsåkers
gård s 57
Område väster om Kubal bör ej bebyggas, dvs framtida utvecklingsområde Kubikenborg-Bredsand s 84.

49

Ett nytt dubbelspår på Ostkustbanan skulle ge positiva effekter både för kommunen, regionen samt
till och med på nationell och Europeisk nivå.
De nya verksamhetsytorna har justerats så att de
som närmast ligger ca 400 meter från fabriksbyggnaderna. Dialog med Akzo pågår. Vid planläggning och etableringar måste lämpliga säkerhetsanalyser genomföras. Utformning och användning
av ytorna ska vara sådana som fungerar ur riskhänseende på detta avstånd från fabriken.
Området i översiktsplanekartan har anpassats så
att gränserna stämmer mot gällande Områdesbestämmelser.
Då detaljplaner görs kontaktas berörd samrådskrets.
Den bifogade kartan visar ledningar inom Ånge
kommun. Sundsvall hämtar alla uppgifter om
kraftledningar från Lantmäteriverket via Geodatasamverkansavtalet. För att säkerställa kommunernas ajourhållning bör alla uppdateringar skickas
till Lantmäteriverket.

Kommunens riktlinje är att magnetfält vid bostäder, skolor etc. inte ska överstiga 0,4 µT. Nätägaren har alltid möjlighet till yttrande vid etablering
av ny bebyggelse.
Detta är ett utvecklingsområde på mycket lång
sikt. Då det blir aktuellt med planläggning kommer samråd att ske med berörda intressenter, t.ex.
angående viktiga kraftledningsstråk, och planen
anpassas på lämpligt sätt.

D3

3

Vill att regionnätledningar (130 - 40 kV)
markeras i kartmaterialet

4

Info om magnetiska fält

5

Vill yttra sig i ärenden utanför DP-lagt
område där byggnad uppförs inom 50m
från deras ledningar >1kV
Minimiavstånd från kraftledning vid placering av vindkraftverk.

6
7
D4 1

2

Svenska
Kraftnät

Vill yttra sig i vindkraftsärenden i närheten av sin anläggningar.
Vill att stamnätledningar (220 resp 400
kV) markeras i kartmaterialet.

Anger minimiavstånd till ny bebyggelse
från stamnätledningar (80m vid 220kV
resp 130m vid 400 kV).

50

Alla kraftledningar finns inlagda i kommunens
kartdatabas utifrån den grunddata som tillhandahålls från Lantmäteriverket via Geodatasamverkansavtalet. Ledningarna är inte kategoriserade
utifrån spänningsstyrka eller nättillhörighet (lokalnät/regionalnät/stamnät). För att denna information ska kunna läggas till i kommunens material
måste den tillhandahållas centralt ifrån respektive
nätägare till Lantmäteriverket för att säkerställa
ajourhållningen. Meddela gärna kommunen om
informationen redan finns tillgänglig att hämta t
ex via Geodatasamverkansavtalet.
Försiktighetsprincipen beaktas och beskrivs i planeringsförutsättning ”Tekniken” sid 12.
Nätägaren tillfrågas alltid av kommunen vid varje
nyetablering utanför detaljplanelagt område.
Riktlinjer för vindkraft finns i ett särskilt tematiskt
tillägg till översiktsplanen som redan är antaget.
Därför hanteras inte vindkraftfrågor i ÖP2021.
Nätägaren tillfrågas alltid av kommunen vid varje
vindkraftärende.
Alla kraftledningar finns inlagda i kommunens
kartdatabas utifrån den grunddata som tillhandahålls från Lantmäteriverket via Geodatasamverkansavtalet. Ledningarna är inte kategoriserade
utifrån spänningsstyrka eller nättillhörighet (lokalnät/regionalnät/stamnät). För att denna information ska kunna läggas till i kommunens material
måste den tillhandahållas centralt ifrån respektive
nätägare till Lantmäteriverket för att säkerställa
ajourhållningen. Meddela gärna kommunen om
informationen redan finns tillgänglig att hämta
t ex via Geodatasamverkansavtalet.
Kommunens riktlinje är att magnetfält vid bostäder, skolor etc. inte ska överstiga 0,4 µT. Nätägaren har alltid möjlighet till yttrande vid etablering
av ny bebyggelse.

E. Politiska organisationer
Nr

Synpunkter ämne/synpunkt
från

Kommentar från Sundsvalls kommun

E1 1

Miljöpartiet
de Gröna i
Sundsvall

En fördubblad besöksnäring ingår i kommunens
tillväxtstrategi som är antagen politiskt samt i den
nya strategin för besöksnäringen som Näringslivsbolaget tagit fram.
Trafikverket ansvarar för det berörda vägnätet.
När det gäller service etc. i det berörda stråket
är befolkningsunderlaget i nuläget för litet för att
motivera att det ska ingå i översiktsplanens ”utvecklingsstråk i inlandet”. Stöde och Liden ingår
ändå i prioriterade utvecklingsstråk kopplade mot
Sundsvall. Om befolkningen växer i framtiden
kan stråken grena ut sig vidare i inlandet, t.ex. via
Holm.
Riktlinjer har kompletterats m.h.t. förslagen.

Ändra ”fördubblad besöksnäring” till
”ökad besöksnäring” eller stryk första
punkten.

2

Stärk Liden-Holm-Stöde genom att utveckla den nord-sydliga vägen.

3

Bostadsförsörjning, förslag till nya riktlinjer.

4

Förslag att ändra vision för Kultur

5

8

Ange i riktlinjer för natur att värdefull natur ska skyddas.
Antalet aktiva täkter ska hållas på ett absolut minimum.
Ändra riktlinje punkt 1 Klimatpåverkan
och energi
Hulivägen

9

hiss för cykel vid Norra kajen

10

pendelstation Birsta

11

skydda Korsta by

12

parkeringar inom Stenstan ska starkt tidsbegränsas
arenor för ungdomsidrott

6
7

13
14

riktlinjer för tätorten: ny punkt som förespråkar blandad stadsbebyggelse

51

Visionstexterna hålls medvetet korta och det finns
många saker som påverkar en hållbar utveckling,
vilket framgår på flera stället i övrig text.
Täcks redan upp av punkt två.
Ibland kan flera mindre täkter vara lämpliga för att
minska transportarbetet.
Riktlinjen är justerad enligt förslag.
I översiktsplanen föreslås att farligt gods ska förbjudas på Hulivägen. Det är Länsstyrelsen som
kan fatta ett sådant beslut. I övrigt är tung trafik
tillåten redan idag på vägen. Det som föreslagits i
ÖP2021 är att vägen ska anpassas så att den även
fortsättningsvis har en god standard och trafiksäkerhet.
Tekniska detaljlösningar hanteras inte inom ramen
för ÖP.
Då Ådalsbanan i framtiden moderniseras kommer
en stor del av Birsta att passeras i tunnel. Ett stationsläge i Birsta har utretts inom ramen för JU
Sundsvall - Härnösand, men inte bedömts lämpligt. För närmare information hänvisas till Trafikverket.
Korsta by ingår i redan gällande FÖP Tunadal-Korsta-Ortviken med inriktning att bevara
kulturlandskapet.
Formulering kvarstår. Förutsättningarna kan variera mellan olika delar av Stenstan.
ÖP skapar förutsättningar, men detaljstyr inte sådana faktorer.
Komplettering har gjorts med en ny riktlinje.

E1 15

ny riktlinje om stadsnära odling

I översiktsplaneringen är vi positiva till stadsnära
odling. Det finns dock goda möjligheter att utveckla detta inom befintlig kvartersmark utan planändringar och en riktlinje bedöms därför överflödig.

16

bevara biologiska värden: bäckar får inte
kulverteras vid exploatering. Bilda fler
lagskyddade reservat.

Inom områden markerade med ”bevara biologiska
värden” föreslås ingen exploatering. Under vissa
vägar etc. kan det dock vara lämpligt med kulvertering på kortare sträckor. Reservatsskydd och
skogsvård är processer som hanteras utanför ÖP.

17

bredd på grönstråk

Det är svårt att införa regel om minimibredd i en
redan bebyggd stad, detta skulle omöjliggöra flera
av grönstråken. Däremot har riktlinjetexten förtydligats m.a.p. biologisk mångfald.

18

Södra berget - kärnområde

19

Kullsåsen bör utgå m.h.t. brist på befintlig infrastruktur.

Kartmarkeringarna har utökats betydligt. Kommunen har dessutom föreslagit till länsstyrelsen att
Södra berget kan vara lämpligt som ”riksintresse
friluftsliv”.
Befintlig infrastruktur är en av de faktorer som
vägs in när prioritering görs mellan olika utbyggnadsområden.

20

Kärnområde Selångersån - utvidga mht
biologisk mångfald

21

Ta bort delar av Nackstaskogen-Mårtensro

22

flerbostadshus på Spånvägen, Getberget

23

kärnområde natur saknas öster om Njurundabommen

24

ej utöka Vaple

25

ett Naturum föreslås i Myre

Området sträcker sig idag ca 40-50 m från strandkant på respektive sida utom där befintlig väg
ligger närmare. Området bör utredas som helhet innan större omvandling genomförs, bland
annat med hänsyn till riksintresse, skredrisk och
strandskydd. I planförslaget betonas vikten av att
en långsiktig vision tas fram för områdets användning och utformning.
ÖP bör lämna öppet för fortsatta utredningar, där
terräng, byggbarhet, tillgänglighet till grönområden, dagvattenhantering m.m. ska vägas in.
Flerbostadshus föreslås redan på Getberget, medan trafiksituation m.m. gör Spånvägen mer lämpat
för småhus/radhus.
Utpekade kärnområden grundar sig på inventeringar och kunskap om olika områdens användning. Ingen ändring.
Gällande detaljplan är tillräcklig för den utveckling som bedöms ske under kommande 30 år och
texten har därför justerats. Ytan som markerats i
ÖP-kartan har justerats så att den sammanfaller
med gällande plan.
Bra idé, men föranleder ingen ändring i ÖP, detta
är inte en översiktsplanefråga.

52

E2 1

Centerpartiet
i Sundsvall

Vill att stor vikt läggs vid Miljökontorets
yttrande beträffande Granloskogen, Lasarettsvägen, Selångersån, Nackstaskogen-Mårtensro och Södra berget

Justeringar har gjorts av Granloskogen, Lasarettsvägen och Södra berget. Se webbkartan. För övriga områden är de geografiska markeringarna oförändrade, men fortsatt utredning rekommenderas
där olika intressen kan sammanvägas på en mer
detaljerad nivå än i ÖP2021.

2

Granloholmsleden bör aldrig bli en genomfartsled för tung trafik. Bygg en vall i
Ljustadalen istället.

Vi gissar att det är Hulivägen man syftar på. I översiktsplanen föreslås att farligt gods ska förbjudas
på Hulivägen. Det är Länsstyrelsen som kan fatta
ett sådant beslut. I övrigt är tung trafik tillåten redan idag på vägen. Det som föreslagits i ÖP2021
är att vägen ska anpassas så att den även fortsättningsvis har en god standard och trafiksäkerhet.

3

GC-väg mellan Specksta och Matfors
önskas

4

Allsta-Klingsta-Lucksta kulturbygd. Tydligare redovisade utbyggnadsplaner önskas.

5

Större hänsyn till elljusspår måste tas generellt i planen.

6

Stärk attraktiva boendemiljöer på landsbygd (LIS).

7

Inte rimligt att ställa Midlanda och järnvägen mot varandra.
Vägarnas standard är viktig för landsbygdsutvecklingen.
Kommunen måste skapa tillväxt som gör
att det finns köpare till nya lägenheter i
hamnområdet.

En sådan GC-väg är högt prioriterad av kommunen. Trafikverket ansvarar för vägen. Sträckan
finns med i länstransportplanen och tidiga studier
av åtgärder har påbörjats.
Fördjupade studier har inte inrymts inom ÖP
men är önskvärt som underlag inför kommande
ny bebyggelse. Det kan vara lämpligare med enstaka kompletteringar än ett större område m.h.t.
kulturmiljön. VA-planering pågår parallellt med
ÖP-arbetet och en prioritering har gjorts där andra områden ligger före i turordningen för att få
kommunalt VA.
Elljusspårens funktion är mycket viktiga, däremot
är de relativt lätta att justera och flytta på vid behov
utan att kvaliteten försämras. Därför kan ibland en
flytt av delar av ett elljusspår vara en bättre lösning
än att undvika platsen helt, för att få en god helhet
i stadsutvecklingen. Översiktsplanen föreslår inte
att något elljusspår ska tas bort.
Det finns redan idag lediga tomter inom flera
landsbygdsområden. Nu har också riktlinjer för
”landsbygdsutveckling i strandnära lägen” (LIS)
inarbetats i ÖP.
Texten är justerad.

8
E3 1

2

Folkpar tiet
Liberalerna i
Sundsvall

Kommunen samverkar med Trafikverket för att
rätt prioriteringar ska göras i länstransportplanen.
Viktig synpunkt. ÖPs roll är markanvändningsplanering, andra insatser från kommunen och andra
aktörer behövs säkerligen också.

Området kring universitetet bör kunna
utvecklas. Blandade funktioner.
Förtätning bör kunna ske i delar av Haga

ÖP stämmer med synpunkten.

4

Var rädd om friluftsområdet kring Sidsjön vid vidareutveckling av området.

ÖP stämmer med synpunkten.

5

Utvecklingstakt och servicebehov för
området Allsta-Ljungan bör övervägas.

Se kommentar under E2 (punkt 4) ovan.

3
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ÖP stämmer med synpunkten.

E3 6

Infrastruktursatsningar behövs. Hulivägen ej lämpad som större transportled
för tung trafik.

ÖP har i första hand lyft vikten av att åtgärder
måste vidtas om trafiken ökar på Hulivägen, samt
att farligt gods bör förbjudas på vägen. Infrastruktursatsningar behövs så att en större andel av godset kan transporteras på järnväg.

7

Idéerna stämmer i stort med ÖP. Vissa föreslagna
lokaltågstationer har i dagsläget för litet befolkningsunderlag.

8

viktigt att utveckla cykelstråk. Separera
cykel från gång i huvudstråk. Jobba med
attitydförändringar. Kollektivtrafik till
nya bostadsområden. Utveckla lokaltågstationer.
Samverkan mellan Stenstan och Birsta.

9

Tankar kring utveckling av Besöksstaden.

10

Friluftsstaden - var rädd om grönstråk
och ytor för spontanidrott.

11

Förbättrade arbetsförhållanden för teaterpersonal krävs.
Viktigt med stadsplanering! Planera för
människor (ej för byggnader). Nästa ÖP
kanske gemensam med Timrå?

12

E4 1

Vänster partiet

Förtätning av staden bör ske genom byggande av flervåningshus, företrädesvis
hyresrätter. Blandad bebyggelse och odlingsytor. Bygg ej i grömområden.

Detta är en fråga för Näringslivsbolaget och handelsföreningarna.
En viktig del i detta är utvecklingen av Resecentrum och hänvisningar därifrån. Detta är ett aktivt
projekt utanför ramen för ÖP2021.
Riktlinjer finns i ÖP att hänsyn ska tas till grönstråk, parker m.m. och nya bebyggelseområden ska
anpassas till detta.
Viktig fråga, men ingår ej i ÖP.
Vi har bland annat en ”social checklista” vid nybyggnation i bilagan ”Boendet” som ska bidra
till att rätt hänsyn tas vid stadsplaneringen. ÖP i
samverkan med grannkommuner är en framtida
möjlighet.
ÖP ger utrymme för omfattande byggnation av
flervåningshus, men även småhus för att tillgodose behov av olika boendetyper i olika livssituationer. Det finns goda möjligheter att utveckla
stadsodling inom befintlig tomtmark (för såväl
hyresfastigheter som andra bostäder). Det finns
också stadsnära odlingsmark som skulle kunna vidareutvecklas, men vi har inte i nuläget sett behov
av reglering i ÖP.
Texten är justerad.

2

Fortsätt utveckla samverkan med grannkommunerna, ta bort ”…inom områden
där stordriftfördelar kan uppnås.”

3

Synpunkt på Turism -riktlinje punkt 2.

Texten är justerad.

4

Blandad bostadsbebyggelse, även utanför staden. Viktigt med valfrihet, jämställdhet och integration. Kvalitetssäkra
PBL-processen.

ÖP stämmer i stort med synpunkterna. Byggande
måste följa svensk lagstiftning även om inspiration
kan hämtas utifrån. ÖP är inte rätt verktyg för kvalitetssäkring av byggande och rådgivning.
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E4 5

Hur skapa lågstrålande zoner med god
kommunal service?

Elöverkänslighet har inte kunnat påvisas i vetenskapliga försök trots omfattande forskning. Det
finns idag inget stöd från centrala myndigheter
för att införa lågstrålande zoner i samhället. Starka
magnetfält intill kraftledningar och transformatorstationer kan dock orsaka biologiska effekter och
myndigheterna har enats om en försiktighetsprincip som innebär att vi ska undvika att placera bostäder, skolor och förskolor intill elanläggningar
som ger kraftiga magnetfält. Riktlinjer för sådant
byggande finns i den kommuntäckande översiktsplanen.

6

Skolor bör placeras och utformas för god
hälsa (motverka strålning, allergier etc.)

Generella riktlinjer i ÖP verkar för detta.

7

Viktigt att alla har nära till naturen, utan
onödiga kostnader.
Graffitiväggar, spontanscener etc.
Kommunen bör avsätta lokaler för kultur. Bibliotek i alla kommundelar.
Kompromissa inte bort grönstråk. Låt
skogen få större betydelse än idag. Intensifiera arbetet med förorenade områden.

Detta är i linje med målsättningen att fortsätta
vara en friluftskommun i toppklass.
Detaljutformning hanteras inte i ÖP.
Användning av lokaler hanteras inte i ÖP.

Underlätta djurhållning för självhushåll.
Respektera renbetesområden.
Servicepunkter, billiga lokaler och handel
i alla kommundelar.
Kommunen bör erbjuda mark till företag
som bidrar till hållbar utveckling.

Avvägning mellan olika intressen behövs ofta. Generella riktlinjer finns.
ÖP kan bara skapa markförutsättningar, inte påverka utbud och priser.
ÖP är i samklang med hållbara tillväxtstrategin.
Där kommunen äger mark kan förhandlingar ske,
dock inte inom ramen för ÖP.
Mängden kollektivtrafik är en kostnads- och resursfördelningsfråga som inte kan styras av ÖP.
God kollektivtrafikförsörjning eftersträvas.
Trafikverkets väg. Kommunen arbetar aktivt för
att detta ska lösas. Ingår i en påbörjad ”åtgärdsvalsstudie” (studie av lämpliga alternativa åtgärder) som Trafikverket ansvarar för och där kommunen samverkar.
Trafikverkets ansvar, men kommunens önskan är
att förbättra denna förbindelse för alla trafikslag.
Hanteras endast på generell nivå i ÖP.

8
9
10

11
12
13
14

Bättre kollektivtrafik dygnet runt och i
alla kommundelar.

15

GC-väg Ljustadalen Birsta snarast.

16

Förbättra Alnöbron i väntan på ny bro.

17

Miljöanpassade byggnationer inom kommunal verksamhet.
Räcker föreslagna nivåer utifrån ny kunskap om klimatanpassning?

18
19
20
21

Utveckla gärna beskrivningen av Indal
med info om hembygdsgård, idrottsplatser och Kävsta camping.
Förbättra trafiksäkerheten på hela sträckan Bergsåker-Kovland.
Bredbandsnät och telefoni ska förbättras
på landsbygden.
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Grönstråken och kärnområdena för natur är en
viktig del av ÖP. Synpunkterna i övrigt handlar om
politiska prioriteringar av resurser.

ÖP utgår från resultat av ”Klimatanpassa Sundsvall” som har väl underbyggda och aktuella data.
Texten har kompletterats.
Trafikverksväg där planering av åtgärder pågår.
stämmer med ÖPs intentioner.

E4 22

Servicepunkter för att förbättra förutsättningar för företagande på landsbygd.

23

Stryk: Fler stora handelsområden utöver
Stenstan och Birsta ska inte eftersträvas i
kommunen.
Rusta upp kring Edstabäcken, ta bort
skrotbilar, riv raserat tegelbruk och ordna gångstråk med ”rollatorstandard” vid
Knutsgården.
Rusta sågplansområdet och ordna säker
trafikanslutning, helst via planskild passage vid järnvägen.
Rusta upp Ljungan, Stödesjön och sandgrundet för friluftsliv och turism.
Tåghållplatser i Stöde, Viskan och Nedansjö där alla lokaltåg stannar. Anpassa
anslutande busstidtabeller.
Underhåll och piff även på landsbygden,
inte bara i stadskärnan.

E5 1

Stöde Socialdemokratiska förening

2
3
4
5

6

Bättre bredband och aktiviteter för unga
som inte idrottar önskas i Stöde.

7

Rusta upp vägar och järnväg för fungerande pendling från Stöde.

8

Bygg seniorboenden i Stöde.

E6 1

Matfors socialdemokratiska förening

Bra att byggande av hyresrätter och äldreboenden möjliggörs.

2

Utöka industrimarksreservatet kring Unimedic för att möjliggöra expansion av läkemedelstillverkning.

3

GC-väg Lucksta -Matfors.

4

GC-väg Matfors-Vattjom.

5

Lätta på strandskyddet och ge plats för
attraktivt boende vid sjön Vikarn.
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ÖP visar på behovet av god service med störst fokus på utpekade ”utvecklingsstråk i inlandet” där
ingående orter bör fungera som servicepunkter.
Texten är omformulerad.
Goda idéer, hanteras dock inte inom ramen för
ÖP som inte har några ”egna” genomförandemedel.
som ovan
som ovan
Lokaltågtrafik finns inte idag. ÖP föreslår vidareutveckling i Stöde samt ett hållplats i Nedansjö på
lång sikt. Trafikering styrs ej av ÖP.
Inom ramen för aktuell politisk mål- och resursplan avsätts 6 milj.kr. extra för upprustning av
kommundelscentrum utanför staden. Detta styrs
inte av ÖP.
Stöde ingår i ett av Öps utpekade ”utvecklingsstråk” där målsättningen är att erbjuda en god servicenivå generellt. Detaljer styrs ej av ÖP.
Främst statlig infrastruktur berörs. Lämna gärna
önskemål till Trafikverket! De synpunkter som
lämnats vid den tidiga dialogen i Stöde har sammanställts och lämnats över till Trafikverkets samhällsplanerare.
Möjliggörs av ÖP inom ramen för utveckling av
kommundelscentrum/kompletterande bebyggelse.
Noterat.

Befintlig detaljplan medger redan viss utveckling.
P.g.a. vattenskydd för viktig vattentäkt är det ej
strategiskt lämpligt med större industriell utveckling vid älven.
Trafikverkets väg, ingår i länstransportplanen och
tidiga studier har påbörjats. Högt prioriterad av
kommunen.
Trafikverkets väg, ingår i länstransportplanen.
Högt prioriterad av kommunen.
Föreslaget som LIS-område, som nu har inarbetats i ÖP2021. Detta innebär att möjligheterna
till strandskyddsdispens underlättas något inom
markerat område. Kommunal VA-utbyggnad har
utretts men är inte högt prioriterad p.g.a. gles bebyggelse m.m.

E6 6

utvärdera brister i åtgärdad gatumiljö i
centrala Matfors.

7

Anlägg ett antal pendlarparkeringar på
lämpliga platser i kommunen.
Motorvärmaruttag på befintliga parkeringar.

8
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Hanteras inte inom ramen för ÖP, men synpunkter som framkommit vid den tidiga dialogen har
lämnats till Gatuavdelningen.
Stämmer med ÖP.
Detaljutformning hanteras inte i ÖP.

F. Idéella föreningar, intresseorganisationer etc.
Nr
F1

Synpunkter
från

ämne/synpunkt

Kommentar från Sundsvalls kommun

Föreningen
QvinnoUniversitetet
Sundsvall-Timrå

Framhåller vikten av att riktlinjer är så
tydliga att de verkligen blir styrande för
kommande planering i kommunen. Det
får inte råda någon tvekan om att allmänna intressen ska väger tungt vid kommande enskilda beslut.
Uppföljningen av ÖP 2021 är en viktig
del i efterlevnaden av planen. Vi föreslår
därför att kommunen årligen genomför
en uppföljning av hur den planering som
skett sedan föregående år stämmer överens med planen.
Tillgång på snabb tågtrafik är viktig för
en utvidgning av kvinnors arbetsmarknad. Snabbare tåg kräver fler mötesstationer, upprusning av banor, partiella dubbelspår och på sikt kortare ressträckor än
idag. Snabb och bekväm kollektivtrafik
med buss är dock grundläggande.

Det är ambitionen att inga riktlinjer ska misstolkas.
Vissa riktlinjer har justerats efter samrådet. Riktlinjerna ska användas i kommande arbeten med
detaljplaner och bygglov, de är dock inte juridiskt
bindande.

4

Nackstaskogen och Granloskogen är viktiga att bevara som skog/grönområden.

5

Norra och Södra kajen är de två områden
som är mest angelägna att bebygga i de
centrala delarna av Sundsvall.

Utbyggnadsområdet i Granloskogen har tagits
bort. Utbyggnadsområdet i Nackstaskogen bedöms vara viktigt för stadens behov av bostäder.
Området ska anpassas så att tillgängligheten från
befintlig bebyggelse till närliggande skogsområden
blir fortsatt god.
Vi måste kunna erbjuda annat än lägenheter mitt
i stan. Därför finns många områden framtagna i
ÖP.

6

Utbyggnad av gång- och cykelvägar som
underhålls lika bra som gatorna är viktigt
för tryggheten för gående och cyklister.

7

Busstrafiken kan bidra till ökad trygghet på kvällar och nätter genom den sk
Kalmarmodellen. Den innebär att passagerare får stiga av även mellan ordinarie
hållplatser.
Uppskattar att miljö- och klimatvänliga transporter lyfts upp i planförslaget.
Uppskattar trafikåtgärder som gjorts i
staden som utökad kollektivtrafik och
satsning på gång och cykelvägar samt
ombyggnader (tex avsmalning av gator).
En dröm vore om skolbarn fick resa gratis med bussarna.

1

2

3

F2

1

Kvinnor
för miljö
och hälsa i
Sundsvall
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Det är en intressant idé. Uppföljning och översyn
av översiktsplanen sker varje mandatperiod, dvs
vart fjärde år. Planer som tas fram som en följd av
översiktplanen tex detaljplaner kan följas upp. Vi
arbetar vidare med prioritering och genomförandeaspekter.
Vi delar er uppfattning. Kommunen arbetar för att
det ska komma till mer kollektivtrafik, även spårburet. I fördubblingsprojektet har en rad åtgärder
gjorts som har underlättat resandet och arbetet
fortsätter.

En cykelplan är under framtagande samtidigt som
vi arbetar med att bygga cykelvägar längs de större stråken. Cykelvägar sköts med samma prioritet
som de större genomfartsvägarna i kommunen.
Idén om Kalmarmodellen är intressant och tas vidare till arbetet med att förbättra kollektivtrafiken.

Vi kommer att fortsätta arbetet med att förbättra
kollektivtrafiken och gång- och cykelvägar. Gratis
skolbuss kan motverka folkhälsan - att man tar
bussen även för mycket korta sträckor. I fördubblingsprojektet arbetar vi med att få fler Sundsvallsbor att åka buss.

F2

2

Trafikhastigheterna måste sänkas på fler
av stadens gator för att minska riskerna.

En utredning om hastigheter har gjorts och hanteras av gatuavdelningen utanför Översiktsplanen
men är ett omfattande arbete.

3

Biltrafiken bör minskas genom olika planeringsåtgärder.

4

Oroliga för Hulivägen. Anser inte att den
västliga delen av Hulivägen ska öppnas
för tung trafik. Hastigheten på 80-120
km/h kan inte vara lämplig på någon del
av detta stråk.
Riktlinjer ska finnas för närrekreation

Arbetet pågår med ett åtgärdsprogram för att klara
miljökvalitetsnormen för luft. Vi har inget färdigt
förslag men på lång sikt måste biltrafiken minska
för att vi ska få en renare luft. Kommunen arbetar också med en cykelplan tillsammans med Trafikverket som förhoppningsvis kan ge bättre förutsättningar för cykel.
Se annat svar, G17, angående Hulivägen

5

6

Skogar och närnatur som bör skyddas är
Nackstaskogen och Granloskogen.

7

Ryggis får inte bli kortare.

8

Det finns skrivningar om att bebyggelse
skulle öka tryggheten i områdena Ryggslingan och Granloskogen. Det är djupt
felaktigt.

9

Regionfrågorna behöver betonas tydligare. Det är nödvändigt att satsa på god
kollektivtrafik med bra bytespunkter,
gena och snabba förbindelser, pendlarparkeringar mm.

10

Området Södra kajen måste reserveras
för boende och verksamheter som har
stort behov av regionala kontakter.

59

Det finns flera riktlinjer som syftar till att säkerställa tillgången för närrekreation. Sundsvall är stolt
över att vara en av landets bästa friluftskommuner
och har ambitionen att fortsätta vara det.
Se ovan (F1 4) angående justering av utbyggnadsområden. Tillgängligt planeringsunderlag har inte
visat att Nackstaskogen har högre skyddsvärde än
andra stadsnära skogsområden. Tillgängligheten
till rekreationsområden för närboende är dock
högt prioriterad.
Om spåret behöver justeras kan detta göras på ett
sådant sätt att det inte blir kortare. Ryggisspåret är
av högt värde för det lokala friluftslivet och funktionen ska inte försämras.
Trygghet är en subjektiv upplevelse. Det finns
människor som upplever både större och mindre
trygghet av att det finns bebyggelse och andra
människor i närheten. Den upplevda tryggheten kan också variera med tidpunkten på dygnet.
Skrivningen i texten om ryggslingan har ändrats.
I arbetet med fördubblat resande med kollektivtrafiken har en rad åtgärder gjorts för att förbättra
förutsättningarna för att resa kollektivt. Biljettsystemet är utbytt, många hållplatser har byggts om,
bytespunkter har förbättrats, pendlarparkeringar
och cykelparkeringar har byggts. Vi kommer att
fortsätta arbeta med ännu fler förbättringar. Avsnittet i planhandlingen har också arbetats om något.
Detaljplanerna ska följa ÖP:s avsikter med området. För området Södra Kajen finns också ett planprogram från år 2010 som kommer att ligga till
grund för den fortsatta planeringen av området.

F2

11

ÖP innehåller för många utbyggnadsområden. Vi begär att det görs en konsekvensanalys och prioriteringsordning på
områdena.

12

Tätorten bör byggas ut så att vi förtätar
och kompletterar bebyggelsen. Förtätningar bör ske nära busslinjer med 10
min trafik. Sätt större kraft på att hitta
fler lucktomter.
Område norr om Övre Bredsand vore ett
lämpligt område för framtida bebyggelse.

13

Vi måste kunna erbjuda annat än lägenheter mitt
i stan. Det är i nuläget brist på småhustomter i
stadsnära lägen och Sundsvall har som målsättning att bli fler än 100000 invånare år 2021 och
att fortsätta växa därefter. Omfattningen på områdena framtagna i ÖP2021 är anpassade till detta. En del områden är sådana där det är lätt att ta
fram en detaljplan och sedan bygga medan byggbarheten i delar av andra områden är oklar med
hänsyn till exempelvis mark- och vattenförhållanden, markföroreningar och andra tekniska eller
miljömässiga förutsättningar. Vi måste därför ha
utrymme för att i kommande utredningsskeden
välja bort olämpliga ytor. Där det är möjligt kommer kommunen att försöka styra utbyggnationen
till de bästa områdena i första hand. Översiktliga
konsekvensbedömningar har gjorts för alla områden och dessa fördjupas om det blir aktuellt med
detaljplanläggning.
Vi har markerat hela centrala Sundsvall som ett
område möjligt för förtätning. Det ger möjlighet
för de markägare som finns i området att komma
med förslag till hur områden kan förtätas.
Området Kubikenborg-Bredsand är markerat som
utbyggnadsområde på lång sikt.

14

Busshållplatser behöver göras så trygga
och säkra som möjligt. Kalmarmodellen
är ett gott exempel där bussarna stannar
där passagerarna önskar.

Under sommaren inventeras omgivningar till busshållplatserna i tätortstrafiken med förhoppningen
om att vi snabbt kan åtgärda otrygghet. Idén om
Kalmarmodellen är intressant och tas vidare till arbetet med att förbättra kollektivtrafiken.

15

Birsta handelscentrum är otryggt

16

Erfarenheter av ett ärende om en bergtäkt i Nolby inom friluftsområdet Södra
Berget visar att det är absolut nödvändigt
att översiktsplanen blir tydligare om vad
som är kommunens vilja.

17

Föreslår att man gör ett tematisk tillägg
om var berg och moräntäkter kan vara
godtagbart i kommunen.

Det finns en antagen Fördjupad översiktsplan för
Birsta. Där finns en del åtgärder som bidrar till att
göra Birsta tryggare. Kommunen ansvarar för åtgärder på gatumark. Fastighetsägarna ansvarar för
åtgärder på fastighetsmark.
Riktlinjerna i ÖP21 är tydligare än i gällande ÖP.
Miljödomstolen har dock sagt nej till bergtäkten.
Staten ser för närvarande över riksintressena för
friluftsliv. Kommunen har i samband med det arbetet föreslagit att Södra Berget ska klassas som
Riksintresse för friluftsliv.
Kommunen förordar i första hand att de redan befintliga täkterna används. När en ny täkt öppnas
är det många faktorer som är viktiga. Bland annat
transportavståndet till den plats där materialet ska
användas. Det gör det nästan omöjligt att peka ut
lämpliga platser för täkter då det inte är kommunen som har behovet av bergkross utan andra aktörer.
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F2

F3

18

Hänsyn till värdefulla naturområden måste ha hög prioritet. En del finns utpekade
i planen men många saknas.

19

Påminner om att Sverige har ratificerat
den Europeiska Landskapskonventionen.
Vi hittar inget om detta i översiktsplanen.

20

Planförslaget bör utvecklas med tydligare
formulerade riktlinjer för att underlätta
framtida tillämpning och uppföljning.

21

Föreslår att fullmäktige får uppdraget att
ha en årlig genomgång och debatt om
vad som skett i planeringen kopplat till
översiktsplanen och vilka avsteg man avser göra från ÖP under året och varför
man avser göra så.
Skogar som bör skyddas är Granloskogen och Nackstaskogen.

1

2

Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge

Det är riktigt att markanvändningskartan inte redovisar alla kommunens naturvärden. Endast
områden där det finns ett närliggande exploateringsintresse och där kommunen vill prioritera
bevarandet har markerats. I webbkartan och planeringsförutsättningarna finns ett utförligare material, som säkert kan kompletteras ytterligare då vi
får tillgång till ytterligare inventeringar.
Det finns en riktlinje under rubiken ”Natur” där
det står att konventioner och direktiv om landskapets värden ska efterlevas.
Det är ambitionen att inga riktlinjer ska misstolkas.
Vissa riktlinjer har justerats efter samrådet. Riktlinjerna ska användas i kommande arbeten med
detaljplaner och bygglov.
Uppföljning och översyn av Översiktsplanen sker
varje mandatperiod, dvs vart fjärde år. Planer som
tas fram som en följd av Översiktplanen tex detaljplaner kan följas upp.
se kommentar F1 4 och G6

Föreningen anser att översiktsplaneförslaget innehåller väl många utbyggnadsområden. Viktigt att alla föreslagna
utbyggnadsområden analyseras ur hållbarhetssynpunkt och ges en prioriteringsordning.
En fördjupad analys av framkomlighetsanspråk för biltrafiken bör göras så att
större vikt läggs vid de konflikter som
uppstår ur trafiksäkerhetssynpunkt för
oskyddade trafikanter.

Se kommentar F2 11

4

En självklarhet att förtätningar bör ske
nära busslinjer med 10 min trafik så att
bussresande och gång/cykeltrafiken underlättas och stärks.

5

Satsa rejält på god kollektivtrafik, såväl
lokalt som regionalt, med bra bytespunkter, gena och snabba förbindelser, pendlarparkeringar mm

Vi har markerat hela centrala Sundsvall som ett
område möjligt för förtätning. Det ger möjlighet
för de markägare som finns i området att komma
med förslag till hur områden kan förtätas. Förtätningar centralt kan i vissa fall innebära att områden som idag är obebyggda kan komma att tas i
anspråk.
Se kommentar F2 9

3
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Se kommentar F2 3

F3

F4

6

Resecentrum och Södra kajen har en central betydelse för den regionala utvecklingen. Området nära resecentrum måste
med nödvändighet reserveras för boende
och för verksamheter som har ett stort
behov av regionala kontakter.

Se kommentar F2 10

7

Erfarenheter av ett ärende om en bergtäkt i Nolby inom friluftsområdet Södra
Berget visar att det är absolut nödvändigt
att översiktsplanen blir tydligare om vad
som är kommunens vilja.

Se kommentar F2 16

8

Planförslaget bör utvecklas med tydligare
formulerade riktlinjer för att underlätta
framtida tillämpning och uppföljning.

9

Föreslår att man gör ett tematisk tillägg
om var berg och moräntäkter kan vara
godtagbart i kommunen.
Oroad över täkter tas i anspråk i samband
med byggande av vägar för vindkraftsexploatering.

Det är ambitionen att inga riktlinjer ska misstolkas.
Vissa riktlinjer har justerats efter samrådet. Riktlinjerna ska användas i kommande arbeten med
detaljplaner och bygglov. Se även kommentar F1 1
Se kommentar F2 17

1

Medelpads
ornitologiska
förening

2

Översiktsplanen ska säkerställa att inga
naturområden ska skadas. Ordet påtaglig
ska utgå.
I några föreslagna områden för vindkraftsetablering finns rovfågelsarter som
Sverige enligt habitatdirektivet åtagit sig
att skydda.

3

F5

1

Villaägarna i
Sundsvall

Synpunkter på villkor vid småhusbyggande
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Sannolikt kommer det att krävas nya täkter om
större vindkraftparker ska byggas. I den prövningen är det inte bara naturhänsyn som måste tas utan
många olika faktorer vägs in.
Påtaglig skada är en juridisk benämning från Miljöbalken. De mest värdefulla naturområdena är markerade i Översiktsplanen.
Vindkraftplanen är antagen separat och har vunnit laga kraft. I den planen finns riktlinjer om hur
risken för fåglar ska hanteras. I kommande miljöprövningar för vindkraftetableringar kommer
Miljönämnden att bevaka frågan. Det kan också
föreningen göra.
Kommunen får inte ställa krav på att ett visst husfabrikat ska byggas när kommunen säljer marken.
Däremot kan en hustillverkare som säljer mark avtala om att det ska byggas hus av ett visst fabrikat.
Det kan kommunen inte styra. De krav kommunen ska ställa i en detaljplan är endast sådana som
medför att marken blir lämpad för det planerade
ändamålet. Kommunen har inte rätt att ställa hårdare krav än så, men måste också ställa de krav
som krävs. Det vill säga att om det krävs ett visst
uppvärmningsalternativ för att marken ska kunna
anses lämplig för det planerade ändamålet, måste
kommunen ställa krav på att det uppvärmningsalternativet ska användas för att bygglov ska beviljas.
Omvänt är det inte tillåtet för kommunen att ställa
krav på ett visst uppvärmningsalternativ om det
inte krävs för att marken ska kunna anses lämplig
för det planerade ändamålet. Kommunen kan inte
bestämma om skatter för småhusägare. Det är en
fråga för regering och riksdag.

F6

1

Elöverkänsligas förening
i Västernorrlands län

2

F7

F8

1

Försiktighetsprincipen måste tillämpas
och därmed skapa lågstrålande områden
i kommunen, där våra medlemmar har
möjlighet att finna ett boende. Området
är så fritt som möjligt från elektromagnetiska emissioner. Vill uppmärksamma
kommunen på ett akut behov av anpassat
boende för elöverkänsliga.

Har miljökontoret någonsin kontrollerat
gränsvärden för strålning från mobilmaster? Det finns fler aspekter att ta hänsyn
till än magnetfält från kraftledningar.
Sundsvalls
kommunbygderåd

Saknar lite större fokus på den stora delen av kommunen som heter landsbygd.

2

Vill se att bredband i form av fiber byggs
överallt där byar finns. Även vägarnas tillstånd är viktiga.

3

Vill att LIS ska kunna användas för behovet och som fördel för byggande av
bostäder och inte bara användas för turistverksamhet.

1

2

Birsta företagarförening

Det ska vara enkelt och säkert att ta sig
in i området och lätt att hitta. Idag finns
en tydlig förbättringspotential både vad
gäller av- och påfarter, skyltning av dessa
och tydliga flaskhalsar i trafiksystemet
som skapar en påtaglig olycksrisk.
Vill gärna se att en förbindelse Bosvedjan - Birsta Syd byggs under förutsättning
att rondellen på Klökanvägen samtidigt
åtgärdas och ytterligare påfarter till E4
anläggs.
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Elöverkänslighet har inte kunnat påvisas i vetenskapliga försök trots omfattande forskning. Det
finns idag inget stöd från centrala myndigheter
för att införa lågstrålande zoner i samhället. Starka
magnetfält intill kraftledningar och transformatorstationer kan dock orsaka biologiska effekter
och myndigheterna har enats om en försiktighetsprincip som innebär att vi ska undvika att placera
bostäder, skolor och förskolor intill elanläggningar
som ger kraftiga magnetfält. Riktlinjer för sådant
byggande finns i den kommuntäckande översiktsplanen.
Miljökontoret har inget uttalat krav att mäta
gränsvärden för strålning från mobilmaster. Det
har heller inte funnits anledning att mäta strålningen då masterna inte är placerade så att det är
sannolikt att människor utsätts för strålning över
gränsvärdena.
I planeringsförutsättningarna har avsnittet om
Landsbygden lyfts ut från delen Boendet till en
egen delrapport som kompletterats med landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Det är ett större intresse för att bygga i de centrala delarna av
Sundsvall och därför blir det också fler förslag till
nya områden att bebygga kring centrala Sundsvall.
Kommunen försöker lyfta behovet av åtgärder på
vägar i landsbygden via den sk Länstransportplanen. Vi har i år försökt kartlägga behovet av cykelvägar. Där har den tidiga dialogen i ÖP-arbetet
gett viktig information. Bredband byggs i första
hand ut där det finns ett tillräckligt befolkningsunderlag, av ekonomiska skäl. I översiktsplaneringen
vill vi verka för ett bra bredbandsnät på landsbygden, med särskilt fokus på de utvecklingsstråk som
markerats i inlandet.
LIS-områden har arbetats in i Utställningsversionen av Översiktsplanen. Vissa LIS-områden är
mest lämpade för turistverksamhet medan andra
är mer lämpade för kompletterande bostadsbebyggelse etc. Se vidare i översiktsplanens avsnitt om
LIS.
Olika åtgärder finns beskrivna i gällande FÖP för
Birsta. Planen som är en särskild fördjupning för
just Birsta kommer att fortsätta gälla för området.
Under våren 2013 har det gjorts förbättringar av
skyltningen kring Birsta.
Innan en ny förbindelse kan bli aktuell måste en
trafikutredning genomföras. Utredningen får sedan visa om det krävs åtgärder i trafiksystemet och
i så fall vilka.

3

Idag genar många stressade bilister på
mycket olämpliga ställen tex över parkeringar.
Det är viktigt att man kan röra sig området utan bil och ändå känna sig säker.
Det är också viktigt för att busstrafiken
till området ska bli attraktiv och ett alternativ till bilen. Gång- och cykelväg längs
Förmansvägarna och Klökanvägen, bättre övergångsställen och bättre belysning
längs vägarna behövs.

Det är fastighetsägarens ansvar att skapa säkra trafikmiljöer på sin mark.

5

Föreningen önskar att en gång- och cykelväg samt övergångsställen anläggs
längs Timmervägen

6

Vill ha bemannad turistbyrå i Birsta

Kommunen delar uppfattningen och har lyft behovet i den sk Läntransportplanen. Ljustavägen är
Trafikverkets väg men diskussioner pågår mellan
kommunen och Trafikverket om en lösning.
Detta är inte en fråga som hör hemma i Översiktsplanen.
Kommunen delar uppfattningen. Allsta ligger i ett
område som är markerat som uvecklingsstråk där
vi gärna ser byggande men kommunen pekar inte
ut några större sammanhållna bebyggelsegruppen
då det är viktigt av kulturmiljöskäl att vara hänsynsfull vid nybyggnationer.
Vilka skolor som ska finnas hanteras inte i översiktsplanen.

4

F9

1

Framtidsgruppen i
Allsta

Uppmanar Sundsvalls kommun att stötta
processen att skapa nybyggnationer som
anpassas till historia och kulturarv

2

Viktigt att värdesätta och stötta det engagemang som finns för skolan i Allsta

3

Säkra busshållplatser måste skapas,
bussturer som passar åk 7 - gymnasiet,
förlängning av gc-väg från Medskogsbron
till Allsta.

4

I byarna kring Allsta finns kraft, engagemang, gemenskap och fysiska förutsättningar som är en ovärderlig tillgång för
Sundsvalls kommun.

F10 1

Karlstadsvägens samfällighet och
Mariestadsvägens samfällighet

Vi anser att förslagen kring Hulivägens
framtida användningssätt är helt förkastliga då dessa planer drastiskt skulle försämra boendemiljön för boende längs
Hulivägen.
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Olika åtgärder finns beskrivna i gällande FÖP för
Birsta. I arbetet med att förbättra kollektivtrafiken
har en del åtgärder genomförts tex 10-min trafik,
förbättrade hållplatser, motorvägshållplatser mm.

Cykelvägen Medskogsbron-Allsta finns med i planeringen. Busshållplatser ansvarar Trafikverket
för och vi arbetar för att de ska bli åtgärdade. När
busstiderna sätts samråder ansvariga för kollektivtrafiken med skolorna. I första hand anpassas
tiderna för de mindre barnen i låg och mellanstadiet. Det är svårt med tider som passar bra för alla
skolor då de har så olika scheman.
I byarna kring Allsta finns kraft, engagemang, gemenskap och fysiska förutsättningar som är en
värdefull tillgång för byns utveckling. Vi har i arbetet med översiktsplanen fått ett bra stöd genom
detta engagemang.
Se kommentar G 17

F11 1

Anläggningssamfälligheten Mjölner

2
F12 1

SPF Gaffelby
Club

F13 1

Sundsvalls
Montessori
skolråd och
förskoleråd

2
3
F14 1

Lörans
hamnförening

Bebyggelseområdet Granloskogen skall
enligt vår uppfattning tas bort ur planförslaget.
Granloholmsvägen bör behållas som den
är.
Norra kajen blir dyrt och ej en stadsdel
för alla.

Cykel-, buss-, och biltrafik behöver få
fungerande lösningar då skolorna och
förskolorna har hela kommunen som
upptagningsområde. Bättre gc-förbindelser till området och angöringszoner
för hämta/lämna. Vill att trafikutredning
görs snarast och att en lösning diskuteras
med berörda forum vid skolor och förskolor i området.
Vill ha koppling mot Östermalm där
gång och cykel och kollektivtrafik prioriteras men även bil ska vara tillåtet.
Bron över Sidsjöbäcken bör breddas
Bifogar förstudie som pekar på vilka möjligheter det finns att öka tillgängligheten
till området för besöksnäringen.

2

Vill särskilt peka på behovet av en utbyggd hamn och gästhamn, nya parkeringsmöjligheter, nya vägsträckningar,
servicebyggnader och övernattningsmöjligheter.

3

Det krävs en tillfredsställande lösning på
vatten- och avloppsfrågan.
Gör en långtidsparkering vid OKQ8

F15 1

Njurundaföretagarna

2

Det saknas kundparkeringar på Affärsgatan.

3

Varför kan man inte riva det tomma trähuset vid Ljungan, som kommunen äger,
som står och förfaller och bygga nytt?
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Området har tagits bort, se kommentar F1 4
Granloholmsvägen kommer även fortsättningsvis
att ha en god framkomliget för fordonstrafik.
För Norra kajen finns en gällande fördjupad översiktsplan som kommer att fortsätta gälla även när
det nya kommuntäckande översiktsplanen är klar.
Utvecklingen i området gör det möjligt att sanera
marken från föroreningar och göra de nya kajerna
tillgängliga för alla. Den nya stadsdelen kommer
att bidra till stadslivet på ett bättre sätt än det nuvarande industriområdet.
Många av åtgärderna finns med i exploateringsavtalet för Sidsjö sjukhusområde. Eftersom det
fortfarande byggs en del i området är inte allting
kring gator och cykelvägar färdigt. I sommar bygger kommunen gc-väg längs Arthur Engbergs väg.

Kopplingen finns med i ÖP men vilka transportslag som den ska vara tillåten för är inte bestämt
ännu.
Om vägbron byggs om kommer även gc-väg att
byggas längs bron.
Kommunen har tagit emot förstudien, som kan bli
ett bra underlag vid fortsatt utveckling i området.
Översiktsplanen pekar inte ut i detalj vad som kan
göras eller planeras i olika områden. Kommunen
har tagit emot förstudien för Lörudden. De åtgärder som föreslås är inte en fråga för översiktsplanen utan kommer att behandlas separat. Hela
Lörudden är markerat som ett område för utveckling av rekreation och turism. Kommunen har lyft
behovet om bättre väg till Lörudden i dialog om
Länstransportplanen.
En VA-plan är under framtagande. Se VA-planen
för mer information.
Arbete pågår med att försöka ordna en pendlarparkering i Kvissleby.
Det är fastighetsägarna som är ansvariga för att
ordna parkeringar åt sina besökare och hyresgäster.
Kommunen arbetar med frågan. Planen är att huset ska rivas. Alla detaljer kring rivningen är dock
inte lösta ännu.

F15 4

Vår idé är att gräva ner E4 till samma läge
som den stora ICA-parkeringen och leda
in trafiken där och göra Affärsgatan till
en gågata med lokaltrafik.

Trafikverket ansvarar för E4 och har inlett ett arbete med sk Åtgärdsvalsstudie. Det syftar till att
komma fram till lämpliga åtgärder för vägen. Allmänheten kommer att få delta i arbetet.

5

Vi är oroliga för trafiken i Nolby när den
nya E4 öppnas. Förslag på bygge vid fiskdammen är jättebra men trafiken är en
viktig del för att få trafiken att flyta.

E4-projektet kommer att se över behov av smärre åtgärder på Tunavägen; ex. gångpassage, behov
av bullerskydd mm innan E4-trafiken släpps på.
När det blir aktuellt att bygga mer i Nolbyområdet
kommer trafikföringen att ses över så att den kan
lösas på ett lämpligt sätt.
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G. Privatpersoner
Nr

Synpunkter
från

ämne/synpunkt

Kommentar från Sundsvalls kommun

G1

Daniel

gör Bergsgatan mer framkomlig
för bilister

G2

Henric o Erica Utter

vill ha en sammanlänkning från
ån mot havet

G3

Robert
Olofsson

ordna fler parkeringshus/-garage i centrum

G4

Rolf Nilsson

gör centrala S-vall mer attraktivt
för handel genom att gräva ner
järnvägen och göra p-platser

G5

Dennis
Samuelsson

flytta eller gräv ned kraftledningen i Nacksta

Trafiken i centrala Sundsvall orsakar höga halter av luftföroreningar. Miljökvaltetsnormerna för partiklar och
kvävedioxid överskrids på bl.a. Bergsgatan. Detta orsakar
hälsofaror och kommunen riskerar även att få betala böter för att vi inte uppfyller lagkraven för frisk luft. Fyrtio
procent av alla bilresor i Sundsvall är kortare än 5 km.
Vi vill planera staden så att fler av dessa resor görs som
gående, cyklist eller med buss i stället för med bil. Då
förbättras luftkvaliteten samtidigt som framkomligheten
för kvarvarande bilar blir bättre! Se även kommentaren
till synpunkt G17.
Kommunen ser en potential att ytterligare utveckla
gångstråket från centrum till Norra Kajen via Tivolibron.
En annan ambition är att det gröna stråket längs Selängersån ska knytas ihop med det gröna stråk som kopplar Norra Berget till havet. Det krävs ytterligare studier
för att se hur och var fotgängare ska passera bef. E4 när
de går från ån mot havet. På Södra Kajen har det gjorts
iordning en utsiktsplats med grönytor och parkbänkar.
När E4-bron är klar kommer man att kunna gå eller cykla ”Sundsvallsfjärden runt”. (För något år sedan gjordes
även en gångstig i ordning runt hela Selångersfjärden,
den går att nå ända från centrum via promenadvägarna
längs Selångersån.)
Stadsbyggnadskontoret menar, att det generellt inte är
någon brist på P-platser i centrala Sundsvall. Men det
behövs dels ett bättre hänvisningssystem till de P-platser som finns, dels en tydligare prioritering mellan olika P-behov. Ett P-ledningssystem, som visar vägen till
lediga P-platser, är under upphandling. Det kommer att
genomföras successivt, men kan inte göras färdigt innan
den nya E4:an är klar. Det kommer att medföra dels att
befintliga P-platser kommer att utnyttjas effektivare, dels
att alla trafikanter får information om var det finns lediga
P-platser. En tydligare prioritering mellan olika P-behov
kan genomföras genom tidsbegränsning av parkering
och avgiftsnivåer. Syftet ska vara att gynna kunder och
tillfälliga besökare till centrum, medan arbetande och boende i centrum ska hänvisas till mindre centrala P-ytor.
Se kommentaren till synpunkt G3 (parkering). Att gräva
ned järnvägen finns som en vision för Sundsvall på lång
sikt, det finns inte finansierat inom den närmaste 10-årsperioden.
Att gräva ned kraftledningen har diskuterats men det är
mycket kostsamt. Dock kan finnas möjlighet att lägga
ihop flera kraftledningsgator för att begränsa utbredningen.
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G6

G7

1

Anders
Hammarberg

bevara naturen, bygg inte i
Nackstaskogen

G B-son

Getberget har långt till bussen,
svår terräng och långt till skolor
planeringskartan är jobbig

Tomas Jönsson

gör jvg-station i Kvissleby

2

G8

1

2

gör resecentrum på Fläsian

3

gör turistcentrum på övre Fläsian

4

bygg cykelväg väster om nya E4
från Bredsand till Skönsmon

G9

Stig Åström

gör skidspår som binder ihop
norra och södra spårområdena,
ev. på Esplanaden

G10

Niklas Sillerstöm

G11

Kristoffer
Lundin
Carolina
Franksson

byt till bostadsutv på Nacksta industriområde och verksamheter
i Nackstaskogen
Vill ha grillområde vid Midälvavägen 50
anlägg gångväg/passage från
bostadsområdet i Kungsnäs till
busshållplats

G12

1
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Kommunen värnar om stadsnära naturmark. Behovet av
att bygga småhus i stadsnära lägen är också stort. Nackstaskogen är ett område där vi bedömt att utbyggnad kan
ske inom vissa delområden utan att påverkan på naturen
blir för stor. Vid planering av området kommer stor vikt
att läggas vid tillgänglighet till natur och friluftsliv för
närboende.
Området har vissa utmaningar men bedöms ändå vara
tillräckligt attraktivt för viss typ av boende.
Kommunen arbetar ständigt med att förbättra och göra
kartinformationen lättillgänglig med hög läsbarhet. Det
är en ständig balansgång mellan att å ena sidan få med
relevant information i kartorna och å andra sidan ta fram
kartor med hög läsbarhet. Ibland behöver mycket information redovisas på kartorna vilket tyvärr kan medföra
att läsbarheten försämras.
På sid. 35 i samrådshandlingen beskrivs fördelar och
nackdelar med pendeltågsstation i Kvissleby respektive
Njurundabommen. Tyvärr är det så att en pendeltågsstation i Kvissleby inte är genomförbar inom ÖP:s planeringsperiod. En station i Njurundabommen kan samordnas med byggandet av mötesstation vilket ligger närmare
i tid.
Ett resecentrum är en knutpunkt för byten mellan transportslag. Vid Fläsian finns inga planer på något tågstopp
(det är alltför nära Sundsvall C), det är endast få bussar
som passerar och det finns inga stora målpunkter som
genererar ett behov av att ta sig just hit. Det finns alltså
inte motiv för ett resecentrum här.
I början av juni 2013 invigdes en utsiktsplats på Södra
kajen nära Ungdomsfältets fotbollsplaner, för turistinfo
samt info om brobygget. Längs E4-sträckningen kommer det att skapas en informationsplats ovanför Fläsian i
både södergående och norrgående riktning. Möjligheterna att höja standarden till en rastplats utreds.
Mellan Bredsand och Skönsmon finns redan gång- och
cykelväg på östra sidan av befintlig E4. Att bygga ännu
en cykelväg väster om den nya E4:an bedöms inte rimligt
av resursskäl.
Utpekade grönstråk i ÖP2021 är viktiga för att knyta
samman de stadsnära friluftsområdena, men specifika
skidspår är inte en ÖP-fråga. Esplanaden ska fungera för
alla som rör sig i staden, det är en grön länk i staden men
det är också utpekat som stadslivsstråk.
Industriområdet i Nacksta är bullerstört av både väg och
järnväg och har därför bedömts mindre lämpat som bostadsområde.
Förslagen kan inte hanteras inom ÖP-arbetet. Frågan har
skickas vidare till fastighetsägaren Mitthem.
Bristen berör en statlig väg och åtgärder finansieras genom Länstransportplanen. I det pågående arbetet med
gång- och cykelbana längs väg 86 från Bergsåker till Silje
studeras även frågan om en koppling till den befintliga
gång- och cykelvägen längs väg 663.

G12

2

G13
G14

1

Eric Olofsson
Ingmar Söderström

En förtätning i Kungsnäs måste
ta hänsyn till områdets karaktär. Bevara ängsytor och öppna
områden t ex kommunens äng
(prickad yta i yttrandet)
frågor om Bredsand
anslut Ljusta/Johannedal
Birstaområdets GC-nät

till

2

behåll kombiterminalen nära
bangården

3

nyplantera på Gärdebergets norra sluttning, stoppa stenkrossens
utbredning

4

säkra asfaltsytorna från nattlig
buskörning

69

ÖP lämnar öppet för fortsatta utredningar, där terräng,
byggbarhet, tillgänglighet till grönområden, dagvattenhantering m.m. ska vägas in. För en eventuell förtätning i
Kungsnäs skulle hänsyn till områdets karaktär och naturnära läge vara viktiga förutsättningar.
Dessa frågor berör inte ÖP-arbetet, de har vidarebefordrats till E4-projektet.
Detta är en brist som uppmärksammats i kommunens
cykelplan. Bristen berör en statlig väg och åtgärder finansieras genom Länstransportplanen. Kommunen har lyft
fram objektet som angeläget.
Att hantera kombitrafiken i centrala Sundsvall är inte hållbart i längden. Det finns fysiska begränsningar (trångt och ineffektivt) och det
är en olämplig plats för att hantera farligt gods.
I Tunadal får kombiterminalen koppling till sjöfart och
väg. Där kommer det också att finnas ytor för logistikverksamhet (lager, montering, sortering, tull mm) vilket också ger möjligheter till ökad godsvolym. Expansionsmöjligheterna är därmed mycket bättre i Tunadal.
Utredningar har gjorts med industrierna söder om Sundsvall där det finns flera effektivitetsvinster att vinna genom
att hantera godset i hamnområdet. Även det farliga godset vinner på att hanteras i Tunadal. Det förutsätter en ny
E4 med bro över Sundsvallsfjärden, som blir klar 2015.
Att flytta kombiterminalens verksamhet från centrala
staden till Logistikparken är den i särklass största säkerhetshöjande åtgärden som kan åstadkommas genom
den kommunala planeringen. De positiva effekterna för
stadsmiljön är: - minskade bullerstörningar - mindre befolkningsandel som utsätts för en möjlig risk med hantering av farligt gods - ytor frigörs för ny markanvändning
i ett centralt läge nära resecentrum - minskade barriäreffekter
Detta regleras inte i översiktsplanen. Markberedning
och plantering i området är utfört av kommunen under
2012/13 på ett skonsamt sätt enligt gällande normer.
Den sluttande markens bördighet där örterna tar över
ger tyvärr intrycket av att man inte har gjort något. Målsättningen är att den framtida skogen ska vara blandskog,
alltså ljusare än den granskog som var tidigare. Skogsavverkning och nyplantering regleras i skogsvårdslagstiftningen. Tillstånd till bergtäkten bestäms av länsstyrelsen
enligt miljöbalken. Täktens utbredning bestäms vid nya
täkttillståndsprövningar där en helhet (t ex geologi och
landskapsbild) vägs in.
Synpunkten är framförd till bygglovsavdelningen som i
kommande bygglovärenden kommer att uppmärksamma
fastighetsägarna på problemen för närboende. Eftersom parkeringsytorna ligger på privat kvartersmark kan
kommunen inte säkra ytorna, utan synpunkten bör även
framföras direkt till fastighetsägarna.

G14

G15
G16

5

nyplantera i skogsområdet mellan Sköns kyrka o Johannedal, ge
området naturskyddsstatus

6

bullervallar längs med Ljustavägen måste repareras och nya anläggas. Bullerskydd från Tunadal
mot Ljusta/Johannedal behövs.
gör ett grönområde för turistinfo vid södra brofästet
ta bort utvecklingsområde vid
Ryggiskurvan

Ewa Eriksson
Sven Svanström
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Detta kan inte regleras i översiksplanen. När det gäller
skogsavverkning och nyplantering regleras detta i skogsvårdslagstiftningen. Det finns flera skogsägare inom det
berörda området. Inom kommunens fastighet planeras
närmast ett röjningsarbete i området. Kommunen har
under de senaste 20 åren arbetat aktivt för att höja naturkvaliteterna i skogen och utöka andelen skyddad mark
inom kommunen. Fem reservat av olika karaktär finns
och ett sjätte är på gång. Det berörda området har dock
inte den höga kvalitet som i första hand prioriteras för
reservatsbildning.
Bullervallar hanteras inte på ÖP-nivå. Eventuella bidrag
för bullerskyddsåtgärder kan ansökas via Stadsbyggnadskontorets gatuavdelning om bullret kommer från det
kommunala vägnätet.
Se G8:3
I urvalet av utbyggnadsområden har olika intressen vägts
mot varandra. Bebyggelse vid Lasarettsvägen motiveras
främst av närheten till arbetsplatser och kollektivtrafik.
Områdets utbredning har justerats och beskrivningen
har förtydligats gällande vikten av att motionsspårets
funktion inte får försämras.

G17

1

Sven Widgren

behåll Hulivägen som idag, sänk
hastigheten till 60km/h

Denna synpunkt berör den öst-västliga trafiken i Sundsvall, en fråga som har genererat många yttranden. Det
svar som här följer är ett försök att ge en heltäckande
bild av frågeställningen och flera andra yttranden kommer att hänvisas till detta svar. Översiktsplanen kommer inte i sak att ändras enligt förslagen i yttrandena,
däremot görs ett antal förtydliganden i kartor och text.
Kommunen arbetar långsiktigt med att skapa bättre förutsättningar för resenärer och godstransportörer att välja kollektiva färdmedel respektive tåg. Det är nära knutet till arbetet med att skapa en säker och framkomlig
trafikapparat för den fordonstrafik som samhället behöver och vill ha. Den enda riktlinje som ÖP uttryckligen formulerar gällande just Hulivägen är att transporter av farligt gods ska förbjudas här (se ÖP sid 30).
Den öst-västliga trafiken i Sundsvall utreds just nu (2013)
av Trafikverket i en så kallad åtgärdsvalsstudie. De alternativa vägarna är Bergsgatan, Storgatan-Västra Vägen, Universitetsallén-Granloholmsvägen, Hulivägen, Timmervägen-Ljustavägen. Dagens utformning och lokalisering av
de alternativa vägarna ger inget självklart svar på frågan
om var det är bäst att trafiken går. Bergsgatan, Storgatan-Västra Vägen, Universitetsallén-Granloholmsvägen
går alla genom tätbebyggt område där det finns många
oskyddade trafikanter samt många korsningar och utfarter från privata fastigheter. Hulivägen har färre närboende och färre utfarter från privata fastigheter, men även
här finns punkter där framkomligheten och säkerheten är
låg. Timmervägen har få närboende och få utfarter från
privata fastigheter, för trafik söderifrån innebär det dock
en betydande omväg att köra västerut via Timmervägen.
Idag och i framtiden kommer finnas en stor mängd fordonstrafik i öst-västlig riktning som har att välja mellan
de alternativa vägarna. De åtgärder som kommunen kan
överväga för att påverka trafiken är
1.
2.
3.
4.
5.

vägvisning/skyltning,
hastighetsgränser,
anvisat vägnät för farligt gods,
förbud mot genomfart med tung trafik samt
byggnadstekniska åtgärder.

Erfarenhetsmässigt har det visat sig att vägvisning och
skyltning (punkt 1) har liten inverkan på trafikanternas
vägval. Trafikanter som använder GPS eller som känner
till området kör den närmaste vägen oavsett vägvisning/
skyltning. Skillnader i hastighetsgränser (punkt 2) kan
påverka vägvalet i något större utsträckning. Anvisat
vägnät för farligt gods (punkt 3) är en åtgärd som visserligen efterlevs i hög grad, men den påverkar endast en
liten del av trafiken. Genomfartsförbud (punkt 4) efterlevs dåligt och är svårt att övervaka. Byggnadstekniska
åtgärder (punkt 5) ger ofta god effekt, men är dyra att
genomföra.
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G17

1

I väntan på resultatet från Trafikverkets åtgärdsvalsstudie kommer kommunen inte att ta några definitiva
beslut om hur den öst-västliga trafiken ska påverkas.
Några utgångspunkter och förutsättningar för kommande beslut står dock klara redan nu och är värda att lyfta
fram:

forts.

2

ta bort utvecklingsområde vid
Ryggiskurvan

G18

Björn Sundberg

bygg studentbostäder mellan
västra vägen och ån

G19

Anna-Sara
Fagerholm

bygg ej på kv Gäddan

G20

Leif Grelsson

bygg ej vid Spånvägen

Lotta Johansson

se över utvecklingsområde vid
Sallyhill samt Nackstaskogen

G21

1
2

peka ut stadsnära rekreationsområden o stråk
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•• Överskridanden av luftkvalitetsnormer i centrala stan
gör det till en nödvändighet att fördela trafiken längs
de alternativa vägarna.
•• E4-bron ger nya möjligheter att avlasta centrala stan
från genomfartstrafik.
•• En logistikpark i Tunadal kommer på sikt att ge nya
förutsättningar och flöden, särskilt på Johannedalsvägen men även Hulivägen, som måste hanteras.
•• Ökad trafik på någon av de alternativa vägarna måste åtföljas av åtgärder för framkomlighet och säkerhet. Det kan handla om exempelvis bättre korsningar,
planskildheter för gående och cyklister etc.
•• Boendemiljön (luftkvalitet, buller och trafiksäkerhet) längs samtliga alternativa vägar måste säkras.
Några av yttrandena gällande Hulivägen handlar om
hastighet. På sid 36 visas en karta över ”anspråk på
framkomlighet” (hastighet) i tätorten. För Hulivägen
avses i praktiken 80 km/h, varken 100 eller 120 km/h
skulle bli aktuellt här. Kartan har förtydligats.
Se G16

Detta område pekas inte ut som framtida bostadsområde, trots det goda läget, främst på grund av att det skulle
hamna i ett viktigt kärnområde för stadsnatur men även
för att det där nära ån finns risk för skred och översvämning.
Detaljplanen är antagen men överklagad. När detaljplanen vinner laga kraft har fastighetsägaren möjlighet att
bygga.
En mindre komplettering vid Spånvägen har föreslagits
samtidigt som Södra berget-området i stort föreslås bevaras, främst för friluftslivets intressen. Innan utbyggnad
sker vid Spånvägen behöver tekniska frågor såsom trafik
och dagvattenhantering lösas.
ÖP lämnar öppet för fortsatta utredningar, där terräng,
byggbarhet, tillgänglighet till grönområden, dagvattenhantering m.m. ska vägas in
Denna förändring har gjorts, se avsnittet Tätorten i planförslaget samt webbkartan.

G21

3

marknadsför Sundsvall som friluftskommun

4

Utöka grönområde kring Selångersån

5

Utöka tätortens grönstruktur
grönstruktur-bilden bör visa
hela och sammanhängande grönområden

G22

G23

B Håkansson
1

Lars-Åke
Gisslin

2

G24
G25
G26
G27
G28

1

förbättra tillgänglighet till Skönviksberget söderifrån

Roger Sjölund
Karin Edström

ta bort verksamhetsområde på
min mark i västra Birsta
bredband till alla, det saknas fibernät i t ex Sibirien

Liselotte
o Anders
Smedman
M Kocman

Dra bredband till Sibirien

Se G25

ta bort utvecklingsområde Granloholmsv-Håkanstå

fam Nilsson

förtäta ej mellan Halmstadsv
och Göteborgsv

I urvalet av utbyggnadsområden har olika intressen vägts
mot varandra. Granloskogen föreslås nu tas bort som utbyggnadsområde.
ÖP lämnar öppet för fortsatta utredningar, där terräng,
byggbarhet, tillgänglighet till grönområden, dagvattenhantering m.m. ska vägas in. Området mellan Halmstadsvägen och Göteborgsvägen ligger nära Granloholms
centrum och skulle därför kunna vara intressant att förtäta i framtiden.
Se G27

2
G29

Tord Nyberg

G30

Bengt
Bygdén
Stefan
Aronsson

G31

1

ta bort den del av verksamhetsområdet i Birsta som ligger norr
om Timmervägen alt. järnvägen

Sundsvalls betydelse som friluftskommun samt viljan att
utveckla detta har lyfts fram både i utgångspunkter och
riktlinjer för ÖP2021. Marknadsföringsåtgärder i övrigt
ingår inte i översiktsplaneringen.
Gränserna för Selångersåns grönområde ändras ej. Åstråket bör fortsätta utvecklas som en tillgång för staden,
både för natur och människor samtidigt som Nacksta industriområdes utveckling bör utredas och planeras med
hänsyn till stadens utveckling, skred- och översvämningsrisker, trygghetsaspekter, buller, barriärer, naturmiljö och
mycket annat.
Se kommentar till synpunkt G22.
Vissa justeringar har gjorts, bland annat av Södra berget-området. Endast de ytor där kommunen aktivt tagit
ställning för bevarande har markerats i kartan. I ”vita”
områden gäller de generella riktlinjerna.
Att ett område markeras som utvecklingsområde för
verksamheter ska ses som en möjlighet för markägaren
att utveckla sin fastighet. Det är på intet sätt tvingande
för fastighetsägaren. Det aktuella områdets närhet till
järnväg och väg gör att det inte är lämpat som utvecklingsområde för bostäder.
Kommunen ser inget allmänintresse att nyanlägga tillfartsväg söderifrån, däremot har en ny skylt satts upp vid
befintlig stig från miniflygfältet upp till Skönviksbergets
rekreationsområde. I övrigt har kommunen stöttat föreningslivet i arbetet att förbättra cykelstigar i området.
Se G23

ta bort utvecklingsområde Granloholmsv-Håkanstå
ta bort utvecklingsområde Granloholmsv-Håkanstå
ta bort utvecklingsområde Granloholmsv-Håkanstå
utred lastbilstransporter längs
Hulivägen mer noggrant
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Detta hanteras inte inom ÖP-arbetet, ServaNet startar
under hösten 2013 ett fiberprojekt i Sibirien.

Se G27
Se G27
Se G17

G31

2

anlägg trottoar från busshållplats vid Vänersborgsvägen

3

Kommunen genomför under sommaren 2013 en inventering av gångkopplingar till kommunala busshållplatser.
Enkelt avhjälpta brister ska förhoppningsvis kunna åtgärdas med början under 2014.
Genomförandet av eventuella specialstudier ligger i nästa
skede och hanteras därför inte i ÖP-arbetet.

G33

Boende i östra Granlo
Gerda Norlin

G34

Per Persson

G35

Staffan
Magnusson

G36

Per-Anders
Borgström

G37

Mats Johansson

G38

Lars Holmgren
Olof Melander

Utför specialstudie över Granloholms C samt ytterligare ett
punkthus på Varbergsv. 9.
ta bort utvecklingsområde Granloholmsv-Håkanstå
flytta utvecklingsområde Granloholmsv-Håkanstå
närmare
Granloholm
Flytta bort bilar från Bergsgatan,
ev till Fabriksgatan
Ingen genomfartsled på Hulivägen. Led trafiken på Timmervägen, gör länk mellan Matfors
och Myre
Ingen genomfartsled på Hulivägen. Led trafiken på Timmervägen.
Svårt att komma ut på Hulivägen från Hemmansvägen. Det
behövs bullerskydd.
Ingen tung trafik (E14) på Hulivägen.
Ingen E14 på Hulivägen. Led
E14 på Timmervägen.

G40

Boende
Blåmesv.
gm Tommy
Forsman

Ingen mer trafik på Hulivägen.
Svårt att komma ut på Hulivägen från Hemmansvägen. Det
behövs bullerskydd.

Se G17 samt G14:6 (buller).

G41

Boende på
Hemmanshöjden

Gör inte Hulivägen till länk mellan E14 o E4. Led E14-trafiken
på Timmervägen. Bygg inte ut
Hulivägen utan sänk hastigheten. Samhällsekonomi på nationell, regional och lokal nivå samt
enskilda intressen förs fram.

G42

Ann-Chatrine Bodeby/
Bo Renander

Idéer för Indal

Annelie
Ström

Ta med Allsta/Klingsta i ÖP. Ny
skola i området.

Se G17. Sundsvalls roll i det nationella nätverket hanteras
av Trafikverket dels via ”Åtgärdsvalsstudie för östvästliga
transporter genom Sundsvall” och dels genom den nya
E4-dragningen. Översiktsplanens syfte är att samlat redovisa en avvägning av olika, ibland vitt skilda, allmänna
intressen. Kapitlet ”Mål för översiktsplanen” har som resultat av samrådet förtydligats, det är en sammanfattning
av översiktsplaneringens inriktning. I planeringsförutsättningarna beskrivs de allmänna intressen som hanteras
i planen mer ingående. Enskilda intressen hanteras inte
på översiktsplanenivå.
Yttrandet förstärker ÖP:s tankar om utvecklingsstråk
över Indal s.90-91. Det mesta är dock inte ÖP-frågor, se
för specifika ämnen se kommentar G52:4 (service) samt
G50:2 (bussförbindelser).
Allsta/Klingsta finns beskrivet i ÖP s.100. Översiktsplanearbetet omfattar inte att föreslå skoletableringar utan
det görs inom Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet. Se även kommentar till synpunkt G59:8.

G32

G39

G43

1
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Se G27
Se G27
Se kommentarer till yttrande G1 (Bergsgatan) samt G17.
Se G17

Se G17
Se G17 samt G14:6 (buller).
Se G17
Se G17

G43

2

G44
G45

Allsta/Klingsta. Titta på infrastrukturen.

Hans Dahlén
1

Sven Sjölén

2

Namnet ”Kåtamyrsstugan” bör
på kartan flyttas till rätt ställe på
Huberget
Bygg ny icahall, vårdcentral, seniorboende o småbutiker vid
nuvarande vårdcentralen.
Led om E14, bygg ny väg från
kyrkan till Huberget, sänk järnvägen 2 meter.

G46

Sofia Holmbom

Bra med översiktsplanens idéer
för utveckling i Nedansjö men
vad händer om skolan läggs ned?

G47

Ulrika Sjöberg

Vill ha cykelväg mellan Lucksta
o Norrhassel

Anonym Liden

Behåll gatubelysning i ytterområden,
förbättra tillgänglighet till hockeyplan,

G48

1
2

3
G49
G50

1

Anonym Liden
Catrin Bertlin

2

G51

1
2
3

Carina Nilsson

bättre skyltning av bytorgets utbud
flytta hockeyplan till skolan
besviken att politiker lämnade
återbud till mötet
Bussturer till Liden måste utökas

gatubelysning,
flytta skridskoplan till skolan
Stöd till förskolan,

När det gäller det statliga vägnätet för kommunen dialog
med Trafikverket om olika förslag till trafiksäkerhetsåtgärder och förbättringar, exempelvis gång- och cykelvägar, förbättrade busshållplatser etc. Ibland kan det ta flera
år innan åtgärdsförslagen finansieras och genomförs.
Synpunkten har framförts till de personer som ansvarar
för bakgrundskartans databser.
ÖP kan bara skapa markförutsättningar och inte styra
etablering av privat service. ÖP visar på behovet av god
service med störst fokus på utpekade ”utvecklingsstråk
i inlandet” där ingående orter bör fungera som servicepunkter.
Förslagen omfattar statlig infrastruktur och bör framföras till Trafikverket. Kommunen noterar att det är stora
investeringar som föreslås, vilka inte finns med på ÖP:s
lista med prioriterade infrastruktursatsningar (s.31-32).
Översiktsplanearbetet omfattar inte att föreslå eller upprätthålla skoletableringar utan det görs inom Barn- och
utbildningsförvaltningens verksamhet. Se även kommentar till synpunkt G59:8.
Bristen berör en statlig väg och åtgärder finansieras genom Länstransportplanen. Kommunen prioriterar tills
vidare åtgärder på sträckan Lucksta – Matfors. När detta
åtgärdats kan sträckan Lucksta – Norrhassel bli aktuell.
Med tanke på den måttliga mängden både cykel – och biltrafik på denna väg menar dock stadsbyggnadskontoret
att åtgärder kommer rätt långt ner på prioriteringslistan.
Översiktsplanearbetet styr inte över gatubelysning. Det
hanteras som en driftfråga inom stadsbyggnadskontoret.
Synpunkten framförd till Kultur & Fritid som dock påpekar att drift och verksamhet vid denna hockeyplan sköts
av Lidens lokala hockeyförening och att de i så fall bör
engageras i denna fråga.
Detta är inte en ÖP-fråga utan bör tas direkt med bytorgets företrädare.
Se G48:2
Synpunkten är framförd till berörda politiker.
Busstrafiken på landsbygden drivs av Kollektivtrafikmyndigheten (KTM). Kommunen har i sina yttranden till
KTM prioriterat busstrafik för arbetspendling och skolskjuts vilket innefattar trafik till och från Liden.
Se G48:1
Se G48:2
Översiktsplanearbetet kan bara skapa markförutsättningar, det omfattar inte att upprätthålla förskoletableringar
utan det görs inom Barn- och utbildningsförvaltningens
verksamhet.
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G51

4

G52

1

G53

Kristina Modin

Inom Kultur & Fritid finns varken från politiskt håll eller
från tjänstemannasidan några planer på att etablera nya
badhus i kommunen, utöver de 5 simhallar som redan
finns.
Se G48:1

bevara gatubelysning,

2

Bystugan i Liden bör lyftas fram,

Detta är inte en ÖP-fråga utan bör tas direkt med bystugans företrädare.

3
4

värna bussförbindelserna,
bevara service i Liden

Se G50:2.
ÖP kan bara skapa markförutsättningar och inte styra etablering eller upprätthållande av service. ÖP visar
på behovet av god service med störst fokus på utpekade ”utvecklingsstråk i inlandet” där ingående orter bör
fungera som servicepunkter.
Se G51:4

1

Lars Carlsson

Simhall

2

Gör större utvecklingsområde i
Liden

3

stycka av hustomter mellan
86:an och Lidenv

4

öka attraktiviteten som turiststråk (86:an), siktröj

G55
G56
G57
G58

bygg gärna ett badhus,

1
2

ÖP lämnar öppet för fortsatta utredningar, där terräng,
byggbarhet, tillgänglighet till grönområden, dagvattenhantering m.m. ska vägas in. En förtätning utanför det
föreslagna utvecklingsområdet är inte uteslutet, det föreslagna området bedöms dock vara rimligt stort.
Detta är en fråga för respektive fastighetsägare. ÖP2021
möjliggör ny bostadsbebyggelse i Liden om efterfrågan
finns.
Siktröjning skulle öka 86:ans attraktivitet som turiststråk.
Själva utförandet måste dock göras av respektive markägare.
Se G51:4

Tore Löfvenius
Bert

badhus i Liden
Vision för Njurunda

Yttrandet förstärker ytterligare ÖP:s utvecklingsidéer för
Kvissle/Njurundabommen s.71-74

Daniel Axelsson

Ta bort utv.område bostäder i
Forsa, omvandla industriområdet i Forsa till bostäder
Pendeltågsstation i Kvissleby istället för i Njurunda
Skapa pendeltågsstation i Birsta

Texten om Forsa kompletteras med vikten av hänsyn till
befintlig skogsmark som används för rekreation.

Holger Daniels

3

Ny GC-bro mellan Skottsund
och Kvissle

4

Ny sträckning för jvg längs med
bef E4 genom bommen
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Se G8:1
I planerna för förbättrad Ådalsbana så passerar järnvägen
förbi Birsta på ett sådant sätt att det blir mycket låg tillgänglighet till handelsområdet.
Den gamla Harabergsbron är i mycket dåligt skick och
kommer inte att kunna hållas öppen för gående och cyklister länge till. Kommunen diskuterar med Trafikverket
att ordna gång- och cykelbana på den nya Harabergsbron. Om det någon gång i framtiden byggs en pendeltågstation i Kvissle kan det bli aktuellt med en helt ny bro
över Ljungan söder om centrala Kvissle.
I Njurundabommen pågår projektering av nya broar och
en mötesstation för järnvägen. Trafikverket ansvarar för
detta. En ny rapport om Ostkustbanan har bilagts planeringsförutsättningarna, där man kan läsa om förutsättningarna för ett framtida dubbelspår.

G58

5

Myre riskerar förfula infarten till
Sundsvall i och med stora parkeringsytor
lekpark i Kvissle önskas

6

G59

7

utveckling turism vid Nolbykullen

8

markera tydligt att ingen livsmedelsförsäljning bör tillåtas vid
E4-avfarten för att värna bommen o kvissle
Anlägg GC-väg utmed Kustvägen

1

Ingeli Gagner

2

Utöka busstrafiken mellan Bommen och Löran resp. Galtström.

3

Informera om kulturmiljöerna i
Njurunda och Matfors.

4

Bevara sista gravkullen i Nolby

5

Kommunen bör säkra och stödja trädsamlingen på fam. Henry
Karlssons fastighet vid Dyket.
Förändra i konsekvensbeskrivningen av Myre s 83

6

7

Sid 86: Text i stycke två är inte
specifikt för inlandet, förtydliga!

77

Detaljutformningen i Myre hanteras i en detaljplaneprocess där det finns möjlighet att lämna synpunkter.
Kommunen arbetar med en lekplatsplan. I det arbetet
kommer parkavdelningen gå igenom alla lekplatser i hela
kommunen för att se vilka som ska utvecklas och vilka
som ska tas bort för att kunna uppnå bra skötsel och bra
standard.
Nolbykullen ingår i ett kärnområde för natur/friluftsliv.
Området är tänkt att fortsätta att utvecklas för natur- och
friluftsliv (se sid 53).
Riktlinje omformulerat: ”Större handelsområden, utöver
Stenstan och Birsta, bör endast utvecklas i kommundelscentrum och ej i externa lägen.”
Kustvägen är statlig norrifrån till Galtström och enskild
söder om Galtström. Kommunen har således inget direkt
inflytande på byggandet av en cykelväg längs Kustvägen.
I kommunens och Trafikverkets gemensamma prioritering av åtgärder för gång- och cykeltrafik har hittills
prioriterats skolvägar och vägar för arbetspendling. Mot
denna bakgrund kommer en cykelväg längs Kustvägen
långt ner på prioriteringslistan.
Busstrafiken på landsbygden drivs av Kollektivtrafikmyndigheten (KTM). Kommunen har i sina yttranden
till KTM prioriterat busstrafik för arbetspendling och
skolskjuts. Löran och Galtström är i dessa avseenden ej
prioriterade.
Ett informationsprojekt ”Nolby Högar” drivs av Trafikverket i samarbete med kommunen och länsstyrelsen.
I såväl Matfors som Njurunda finns ett stort antal spännande forn- och kulturlämningar. Vattjom, Tuna och
Nolby omnämns i översiktsplanens underlagsmaterial,
ingen informationsinsats styrs via ÖP-arbetet.
Kommunen anser att den sista gravkullen i Tingsta/Nolby är ett mycket viktigt fornvårdsobjekt att bevara och
arbetar för det.
Det är en mycket fin och intressant trädsamling. Den står
dock på privat mark där fastighetsägaren har den fulla
kontrollen och ansvaret.
Konsekvensbeskrivningen justeras till ”exploateringen
innebär visst intrång i aktivt jordbrukslandskap etc.”.
Konsekvensbeskrivningens formulering gällande hållbart resande ändras inte då begreppet omfattar kollektiv
persontrafik och spårbundna godstransporter.
Texten har ändrats.

G59

8

Anser att skolor tillhör infrastrukturen och bör beskrivas
tydligare. Förklara kommunens
ambition med placering av skolor.

9

Sid 106: Ändra text till Det behövs förbättrad VA-försörjning
och ett utbyggt vägnät för att
kunna etablera ny bebyggelse
och expandera befintlig.
Sid 113: Kommunen bör driva
anläggandet av en kanal mellan
Lubban och Lassöviken.
Viktigt med en snabb utbyggnad
av VA-nätet till Löran.

10
11
12

Sid 114: lägg till Brämön som
möjligt storslaget turistmål.
Vad ska hända med de gamla deponier som inte avslutats?

13

G60
G61

G62

G63

1

Maria Algotsson
Anonym
Myre

Håller med G58

Westermark
mfl

Utöka Kärnområde stadsnatur
till HELA området, lyft fram
värdet tydligare, lägg in Åbäcken
och Hummelviksberget
Pendeltågsstation i Kvissleby eller Njurunda centrum istället för
i Dingersjö/Klockarberget

Wiltrud Daniels

2

G64

Erika Norman

G65

Hans Nicolin
Ingela Svedberg

G66

Minska utvecklingsområdet i
Myre s83

Ingen livsmedelsförsäljning bör
tillåtas vid E4-avfarten för att
värna Bommen o Kvissle
Låt Petersvik vara kvar
Låt Petersvik vara kvar, omvandla till park eller bostadsområde
Utöka vindkraftsområde till ursprungligt område där Ede ingår
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Det stämmer att det finns ett viktigt samband mellan
fysisk planering och Barn- och Utbildningsförvaltningens (BoU) arbete. BoU ansvarar för både den långsiktiga
och den kortsiktiga planeringen av skolor. Just nu har de
inte ekonomiskt utrymme att hålla tomma lokaler för ev.
framtida behov, men de har ambitionen att väga in ÖP i
sin planering av framtida skolutveckling.
Texten justeras till: Det kan behövas förbättrad VA-försörjning och ett utbyggt vägnät för att etablera ny bebyggelse och expandera befintlig. Avstånd till service samt
värden för natur, kultur och rekreation måste också beaktas.
Förslaget har behandlats i mark- och miljödomstolen
som avstyrkt detta. Därför driver kommunen inte denna
fråga vidare.
Sundsvalls kommun arbetar med en VA-plan där denna
typ av specifika frågor kan besvaras bättre. Översiktsplanearbetet hänvisar till det arbetet.
Text om Brämön har lagts till på sid 114.
En relativt utförlig beskrivning av hantering av förorenade områden finns på s 6-10 i planeringsförutsättningarna, delen ”Hälsan och säkerheten”. Flertalet deponier är
avslutade.
Synpunkten noteras
Områdesgränserna är endast grovt inritade i ÖP-kartan. Inom ett utvecklingsområde kan även grönområden
m.m. komma att inrymmas. Detta klarläggs i detaljplaneprocessen.
Texten i Tänk på att-rutan har kompletterats med att
hänsyn ska tas till Åbäcken och Hummelviksberget.
Se G8:1

Riktlinje omformulerat: ”Större handelsområden, utöver
Stenstan och Birsta, bör endast utvecklas i kommundelscentrum och ej i externa lägen.”
Den fördjupade översiktsplanen för Tunadal-Korsta-Ortviken är politiskt antagen och har vunnit laga
kraft. Inga förändringar av detta föreslås i ÖP.
Se G64
Det tematiska tillägget för vindkraft är politiskt antaget
och har vunnit laga kraft. Inga förändringar av detta föreslås i ÖP.

G67

1

Kenneth Edwall

2

G68

Förbättra cykelväg över Alnöbron

3

Rensa sly o skapa promenadstråk norr om bron
Minska köer till Alnö

4

Skapa park norr om Kajutvägen

5

Pendelbåt från Alnö t Sundsvall

1

Lars Hillerström

2

ta bort
Bosvedjan

utvecklingsområde

ta bort utvecklingsområde vid
Ryggiskurvan
ta bort utvecklingsområde Granloholmsv-Håkanstå
Upphäv FÖP T-K-O, låt FÖP
N:a Skön fortsatt gälla

3
4
G69

Lennart Gustafsson

Inga vindkraftverk inom 4 km
från tätbebyggt område

G70

Maria Ljung

Låt Petersvik vara kvar

G71

Nils-Johan
Tjärnlund

Låt Petersvik vara kvar, omvandla till park och bostadsområde
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Alnöbron är Trafikverkets ansvar och åtgärder finansieras genom Länstransportplanen. Trafikverket har lyft
fram cykelbana på Alnöbron i Länstransportplanen och
nu utreds om det är möjligt att komplettera den befintliga
bron med en bredare gång- och cykelbana. Om det inte
är möjligt får en bättre gång- och cykelbana anstå tills en
helt ny bro även för biltrafiken byggs.
Ingen ÖP-fråga. Förslaget har skickats vidare till parkavdelningen.
Alnöbron är Trafikverkets ansvar, men kommunens önskan är att förbättra denna förbindelse för alla trafikslag.
Ingen ÖP-fråga. Förslaget har skickats vidare till parkavdelningen.
Det är en trevlig idé men ingen ÖP-fråga. Kommunen
prioriterar busstrafik för arbetspendling och skolskjuts.
Vi har i ÖP strävat efter att erbjuda möjlighet till mark
för nya bostäder i flera olika lägen för att kunna tillgodose olika behov. Bosvedjan bedöms vara lämpligt för vissa
typer av bebyggelse. Hänsyn måste tas till tekniska och
miljömässiga faktorer, se vidare i planförslaget.
Se G16
Se G27
Se G64
Det tematiska tillägget för vindkraft är politiskt antaget
och har vunnit laga kraft. Inga förändringar av detta föreslås i ÖP.
Se G64
Se G64

Se summering under följande rubriker.

5. Sammanfattning av
den tidiga dialogen

Det bör noteras att urvalet av kontakter inte har varit heltäckande. Av praktiska/tidsmässiga skäl har det
inte varit möjligt att kontakta t.ex. ett stort antal företag, butiksägare eller naturintresserade. Men information har funnits på kommunens hemsida och alla som
själva velat ta initiativ att medverka har haft möjlighet
att bidra med sina idéer. Vid de sex offentliga mötena
har sammanlagt ca 330 personer deltagit.

Detta kapitel är en bearbetad version av PM Tidig dialog
som redovisades i samrådshandlingarna.

Ett viktigt inslag i arbetet med ny översiktsplan har
varit det tidiga samrådet. Med detta avses kontakter
med allmänhet, föreningar, organisationer m.fl. innan det lagstadgade formella samrådet sker. En tidig
dialog är ett frivilligt initiativ av kommunen. Syftet
har varit att tidigt få in förslag och synpunkter på hur
Sundsvall bör utvecklas i framtiden. Detta har bidragit till att förbättra kvaliteten på förslaget till ny
översiktsplan. Troligen är det även lättare för många
att framför sina egna synpunkter innan det finns ett
”färdigt” formellt förslag att yttra sig över.

Ett stort antal synpunkter och förslag har tagits emot,
både skriftligen och muntligen. De som inte berör
översiktsplanen har förmedlats via Synpunkt Sundsvall till rätt mottagare. Vissa synpunkter har också
skickats vidare till länsstyrelsen och Trafikverket.
Några reflektioner från alla möten, alla diskussioner
och alla människor vi haft förmånen att möta under
arbetet är att många vill beskriva behov av och önskemål om förändringar i syfte att göra den egna orten
mer attraktiv, intressantare och säkrare. Intresset av
att bidra till kommunens planering är glädjande stort.
Vid alla möten har stämningen varit positiv och en
förväntan om att förändringar kommer att ske har
kunnat märkas. Förväntningar finns om att få återkoppling på de förslag som förts fram. Genomförs
de? Om inte – när blir det i så fall av eller varför blir
det inget?

Den tidiga dialogen har i huvudsak fem olika inriktningar. De är:
• Offentliga möten där allmänheten har bjudits
in. Sådana möten har hållits i Liden, Indal,
Matfors, Stöde, Kvissleby och Kovland.
• Kontakt med föreningar, företag, organisationer och nätverk.
• Barn och ungdomar. I uppdraget från kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
om tidig dialog betonades betydelsen av ett
barn- och ungdomsperspektiv i arbetet.

Det är en förmån att få arbeta med att möta många konstruktiva människor och ta del av deras kunskaper och
åsikter.

• Kontakt med kommuninvånare via kommunens egen organisation.

Offentliga möten

• Myndigheter. Länsstyrelsen, angränsande kommuner m.m. har kontaktats för dialog om
viktiga planeringsfrågor.

Idéer

inför

Vid de offentliga mötena har det varit viktigt att ge
besökarna goda möjligheter att verkligen få komma
till tals. Efter en kort inledning kunde deltagarna välja att direkt markera på kartor för dem intressanta
platser och skriva vilka förändringar som borde ske.
Förslagen kunde skrivas på självhäftande lappar som
sattes fast direkt på kartan eller på separat blad.

DSVALL 2021

ÖVERSIKTSPLAN SUN
ing av markLångsiktig planerdninge
n
och vattenanvän

Frågor som inte berörde översiktsplaneringen kunde
skrivas på Synpunkt Sundsvalls blankett och blev därmed besvarade genom den ordinarie rutinen.

vall

Hur vill du att Sunds
ska utvecklas?

Antalet besökare vid respektive möte syns i tabellen
nedan.
Vid fyra av sex möten kan könsfördelningen sägas
vara jämn. I Matfors och Stöde däremot var det en
klar övervikt för männen.

fundera över vad du kan
översiktsplanering är och
Här kan du läsa om vad
Vissa av idéerna i skriften
de planeringsarbetet.
,
bidra med i det komman
inte politiskt beslutade
organisationen och är
är inte förankrade i kommun arbetar med samhällsplanering för att
som
oss
av
utan har tagits fram
med ännu bättre idéer.
inspirera dig att komma
gen?
utmanin
anta
- Vågar du

Utöver ovan nämnda möten har kommunens översiktsplanerare funnits tillgängliga på torget i centrala

Broschyr inför den tidiga dialogen.
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Sundsvall under nationaldagen för att svara på frågor
och samla in idéer om lägen för ny bostadsbebyggelse.

ungdomarna har ingen sysselsättning kvällar och
helger. Tätare turer med bussarna och billigare
biljetter – låt pensionärshundringen även gälla
ungdomar upp till 25 år så de kan ta sig billigare
till sta´n. Bygg ihop cykel- och gångvägarna –
varför sluta mitt på Speckstarakan? Senior- och
hyreslägenheter saknas i Matfors – det bör skickas
ut en förfrågan för att se hur stor efterfrågan är.
Bredbandsutbyggnad Tuna-Attmar. Ta bort sly
och buskar vid våra infarter.

Många förslag har förts fram till kommunen, t.ex.
Liden: Större lägenheter saknas, 3, 4 och 5 rok.
Mitthem har renoverat 1 av 2 hyreshus -bra! Hus
2 ”kallställt” står och förfaller, innehåller större
lägenheter som efterfrågas. Röj längs älven, hela
Indalsleden. Bygg ut bredband, t.ex. längs hela
Lidenvägen. Hur utveckla det vandrarhem som
nu förfaller? Marknadsföring av orten, tomtmark
för företag och villor, fortsatt belysning i byarna,
Turister åker förbi p.g.a. dålig skyltning. Fler parkeringar vid ICA. Hastighetsbegränsning genom
centrum. Gör ett litet centrum med sittplatser
mm. Viloplatser i backen vid skolan till upp mot
Husåsvägen. Lokal på vårdcentralen för friskvård.
Mera kommunjobb till Liden, t.ex. lön och administration. Elever som bor nära skolan har ej busskort, begränsas vid fritidsintressen – rättvisa?

Stöde: Förbättrad trafiksäkerhet i korsningarna med
E14. Gång- och cykelvägar inom 3 km från skolan
och längs E14. Bygg ut bredband. Pendlarparkering vid järnvägsstationen. Rusta upp området vid
gamla sågen. Använda Ön för rekreation. Utveckla Huberget. Gatubelysning Kärvstavägen. Behov
av kollektivtrafik till Matfors då folktandvården
lagt ned. Värmekur vid järnvägsstationen. Försäljningsställe av reskort i Stöde. Sänkta hyror önskas
på kommunens fastigheter för att de ska nyttjas.
Bort med skrotupplaget i centrala Stöde. Mat även
på helgerna på Knutsgårdens servicehus. Aktiviteter för ungdomar på kvällar och helger. Samarbete mellan campingen och Huberget t.ex. genom
familjepaket. Rusta upp Stöde i snar framtid, inte
om 10-30 år.

Indal: Skapa torg så att Indal får ett centrum värt
namnet. Fräscha upp centrum med planteringar,
buskar, kantsten. EU-godkänd lekpark/aktivitetsområde för bredare målgrupp. Större sopstation,
töm oftare. Ny anslagstavla. Gångväg mellan
skola och IP – skolan utnyttjar idrottsplatsen.
Volleybollplan för ungdomarna. Belysning elljusspår. Utlokalisering av kommunal/statlig/privat
verksamhet. Skolbarnens situation efter väg 86,
kommunen måste jobba med detta stora problem.
Ökad serviceverksamhet på Tempo med paketutlämning. Badplats med bord, soffor, dass, grillplats, omklädning. GC-väg till elljusspåret. Utveckla parkområdet vid Häreborg till en mötesplats.
Scen för kulturella upplevelser, sittplatser, picknick
och restauranggäster

Kvissleby: Var finns mark till vanlig bostadsbebyggelse? Bygg bostäder åt äldre och singelföräldrar.
Förtäta i Kvissleby genom att bygga fler våningar
på befintliga hus. Viktigt att hela VA-infrastrukturen inom Njurunda kustland, hela sträckan från
Bergafjärden mot Löran och söderut utvecklas.
Denna utveckling kan kombineras med ett anpassat strandskydd. Utveckla olika delar för turism
med grottor, klätterstigar längs vägen mot Tunbyn, den gamla handelsvägen väster om Klockarberget mm. Vandringsled längs Stångån och längs
södra/östra stranden av Ljungan fram till Golfbanan. Badplats i Ljungan vid Klockarberget. Lägg
en tågstation i Njurundabommen. En bra lekplats
behövs nära caféet. Bra, upplyst, cykelväg till stan
och till Bergafjärden. Satsa på Nolbykullen med
t.ex. vårdkase och ta till vara på kulturmiljön.

Matfors: Bättre ordning på Rännöbadet, badstranden igenvuxen, gång- och cykelväg från Sörfors
till Vattjom, alltså även över nya bron, sedan till
Sundsvall och till alla ytterområdena. Ytterligare
en sporthall – den befintliga är fullt använd och

Antal besökare

Liden
Indal
Matfors
Stöde
Kvissleby
Kovland

Totalt
51
48
48
59
103
21

Kvinnor
27
23
12
24
51
9

Män
24
25
36
35
52
12

Summa

330

146 (44 %)

184 (56 %)
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Kovland: Cykelväg Kovland – Bergsåker i första
hand, vidare fortsättning längs ”Timmervägen”
till Birsta. Rondellkorsning Timrå-Indal-Kovland-Sundsvall med stor informationsskylt. Pendlingsparkering med motorvärmare och stora busshållplatser och tydliga övergångsställen/tunnlar.
Badplats Bjärmesjön – finns ingen annanstans att
bada förutom i ån. Äldreboende – seniorboende.
Fler hyreslägenheter och bostadsrätter. Villaområde som föreslagits i nuvarande översiktsplan
(söder om Hammarvägen) är inte attraktivt p.g.a.
blöt mark. Bygg hellre närmare centrala Kovland.
Hundbajs överallt – hundlatriner önskas. Sopstation ofta full och skräpig. Värt att bevara: Solum
kvarn, Kyrkstallarna, Ånäsparken, Kyrkoruinen.
Knyta ihop de olika delarna med säkrare avdelade
gång- och cykelvägar för att barnen ska kunna
hålla kontroll/leka/hälsa på och ta sig säkert till
skolan. Detta skapar trivsel och ökad inflyttning/
nybyggnad. Ånäsvägen behöver kompletteras med
gång- och cykelväg. Gör i ordning lekparker vid
Vålandsvägen, Ångströmsvägen och Brottarvägen.
Utöka busstider på kvällar och helger, nu är de
jättedåliga. Ändra infarten mot ICA och blomsterhandeln för att öka parkeringsmöjligheter då det
blir utökad verksamhet i centrumhusen. Gör parkeringen enkelriktad.

Föreningar, företag, organisationer, nätverk och privatpersoner

Exempel är Röda Korset, nätverket CER (Centrum
för forskning om ekonomiska relationer, bedriver
branschnära forskning om företags och individers
ekonomiska relationer inom branscherna bank, fastigheter, försäkring, pension och revision.), IT-nätverket
bakom bl.a. den årliga konferensen ”Sundsvall 42”,
Åkroken Science Park AB, Sundsvalls natur- och friluftsråd, Landstinget Västernorrland, Internationella
föreningen, Njurundaföretagarna, Birstaföretagarna,
SCA och Sundsvall Business Region. Stadsbyggnadskontoret har självt tagit kontakt med organisationer
som bedömts intressanta för översiktsplaneringen.
En översiktlig information har getts om vad en översiktsplan är, planeringens olika steg etc. och i en diskussion har förslag förts fram.
Exempel på frågor som lyfts fram är: Behovet av
fler bostäder i Sundsvall i attraktiva områden. Nya
tomter/byggnader/lokaler för fler ”företagshotell”
för nystartade/mindre företag behövs – belägna så
nära universitetet som möjligt. Bättre trafiklösningar
i Birsta. Fler bostäder och butikslokaler i Kvissleby.
Satsning på hyresrätter för både ungdomar och äldre, det är ett missförstånd att alla äldre skulle ha god
ekonomi med möjlighet att köpa t.ex. en bostadsrätt.
Påtagliga trafikbekymmer i Ljustadalen vid Timmervägen, bl.a. svårt att komma till den provisoriska hållplatsen. Nedläggningen av Hemköp i Skönsberg innebär att många idag saknar mötesplats och istället sitter
ensamma hemma. Mötesplatser för olika kulturer och
åldrar bör skapas. Auktionshall i Skönsbergs centrum,
kan nischas som antik- och loppismarknad. Öppna

Torget centrala Sundsvall: Vårt torg är en viktig
mötesplats. Statyn vill vi ha kvar. Bygg bostäder i
bra utsiktslägen nära sta´n och vid vattnet (Norra
och Södra kajen, vid Selångersån i Nacksta m.m.).
Norra och Södra berget är populärt för villor och
flerbostadshus föreslås i första hand mer centralt.
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parkeringshuset på Norrmalm för skateboard efter kl.
21.00 – 00.00. Bygg ett kommunalt boende med små
hus, 1:or och 2:or med små odlingstäppor och personal som hjälper till. Inhägnade områden för hundar i
flera stadsdelar. Bosvedjan, Södermalm, Skönsberg/
Korsta, o.s.v. Utomhusbio på Norra Berget. Likt Istanbul, installera fasta träningsredskap i våra parker
för ett bättre hälsovärde. Ordna med belysning runt
Sticksjön i Granloholm. Plantera kräftor i Selångersån
för fiske för allmänheten.

Via kommunens egen
organisation

Handikappråd, pensionärsråd, folkhälsoråd, flera
nämnder m.fl. har fått information om arbetet med
nya översiktsplan och getts tillfälle att bidra med synpunkter. Troligen kommer fler synpunkter under remisstiden
Exempel på frågor som lyfts fram är: Ökad tillgänglighet för funktionshindrade. Tillräckligt med boende
för äldre. Integrationsfrågor, trygghetsaspekter, attraktiva mötesplatser och bra kollektivtrafik.

Barn och ungdomar

Exempel på kontakter som tagits är Rädda Barnen,
BRIS (Barnens rätt i samhället), ungdomsråd, elevrådsordföranden, skolor, ungdomsombud och ungdomsrådgivning. Noteras bör att Rädda Barnen och
BRIS båda uttrycker att så många barn och ungdomar
som möjligt i Sundsvall bör ges möjlighet att bidra till
kommunens planering. Organisationerna själva har
inte kunskap om förhållandena i Sundsvall och avstår
från att yttra sig.

Myndigheter

Länsstyrelsen är den myndighet som aktivt stöder
kommunerna och bevakar att översiktsplaneringen
håller en tillräcklig kvalitet. Dialog har förts om innebörden i ny lagstiftning, hur vissa planeringsfrågor
bör hanteras m.m. Vi har också kontaktat alla närliggande kommuner med en uppmaning om att lyfta fram viktiga mellankommunala frågor. Med Trafikverket pågår ett samverkansprojekt för planering
av framtida ny dubbelspårsjärnväg (Ostkustbanan).
Dialog har också förts om andra infrastrukturfrågor.

Stadsbyggnadskontoret har kontaktat ungdomar via
ungdomssamordnarna, ungdomsrådgivningen, gymnasieskolan Skvadern och via barn- och utbildningsförvaltningen har samtliga elevrådsordföranden getts
information och möjlighet att ge synpunkter. Ett utskick har också gjorts till alla kommunala högstadieskolor med inbjudan att under våren 2012 delta med
utvecklingsidéer för sin stadsdel.
Exempel på frågor som lyfts fram är: Gräv ner järnvägen genom staden. Navet är otryggt. Södra kajen
är tråkig och ”död”. Längs Selångersåns södra sida,
uppströms universitetet, känner ungdomar sig osäkra
men potential finns – fina träbroar tvärs över ån för
gående. Utveckla den tråkiga universitetsallén. Sätt en
staty av t.ex. Rolf Lidberg, eller en drake, på brofundamentet i Selångersån intill E4. Sidsjön – studentbostad. Anpassad för bussar och ej för bilar (mindre
bilparkeringar och mer busstillgänglighet) Sidsjön är
en underbar plats. Midsommarstång och firande på
Stora Torget vore kul. Gungor i Oasen, ta bort allt
grått och de konstiga skålarna, sätt dit träningsredskap som kan användas av alla + träningsslinga mellan parkerna för att uppmuntra spontanidrott. Plats
för mödrar att sitta att amma på, lugn och avskiljd
som i Birsta. Fler utesittplatser under vintern samt
möjlighet att vila under tak på sommaren. Typ lusthus. En rutschkana - som Skvaderrutschkanan fast
med en litet läskig drakr utschkana istället. Sätt något
mellan den nya basketplanen och Selångersån så inte
bollarna åker i vattnet.
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Utvecklingsförslag
från gymnasieelever

kartan genom att skapa besöksmål för turister med fokus
på miljö och natur.
Ordna en tåghållplats i Vattjom/Matfors. Utveckla Matfors busstation till ett resecentrum med elektronisk skyltinformation. Bättre väntkurer och cykelparkeringar med
tak vid busshållplatserna.

15 gymnasieelever har med underlag av broschyr om tidig
dialog för Översiktsplan Sundsvall 2021 skickat in utvecklingsförslag till Sundsvalls kommun. Förslagen redovisades
inte i summeringen av den tidiga dialogen i samrådshandlingarna eftersom förslagen inkom efter att samrådshandlingen hunnit färdigställas.

Utveckla centrum i Matfors med bättre infrastruktur, ungdomsgård, nytt café och återuppbyggd äventyrslekpark.
Bygg fler bra lägenheter i centrum och öppna en filial till
Sundsvallspolisen. Öppna ett museum om Matfors historia och fräscha upp badplatsen i Rännö med bättre service. Ljussätt de fina promenadstråken. Starta biovisningar.
Bygg vindkraft i Matforstrakten.

Utvecklingsidéer för tätorten
och centrala staden
Ta vara på hamnen! Bygg bostads-/hyresrätter och restauranger där samt snygga till utemiljön med träd m.m.
Utveckla handeln i stadskärnan. Bygg populära butikskedjor där istället för i Birsta. Ordna gratis parkering och toaletter.

Utvecklingsidéer för kustlandet
Utveckla vinterattraktioner, t.ex. isbanor. Informera och
locka dit människor även vintertid.

Fortsätt utveckla Sundsvall som cykelstad! Fler nya cykelbanor i strategiska lägen såsom Storgatan samt Linköpingsvägen mot sjukhuset. Positivt att ha olika markbeläggning
för gång- respektive cykelytor. Fler cykelparkeringar behövs och dessa bör ha bra belysning.

Tätare och bättre kollektivtrafik.
Förbättra och komplettera badstränder och ordna båtturer
från stadskärnan ut till kustlandet.
Bygg fler bostäder samt gång- och cykelbanor.

Förbättra trafiksäkerheten längs Ljustavägen för gående
och cyklister. GC-väg, tunnel till Birsta och säkra övergångsställen önskas.

Kommentar utifrån
Översiktsplan Sundsvall 2021

Förbättra Bergsåker genom att bygga om Bergsåkersbron,
fräscha upp kring Selångersfjärden, utveckla centrum och
bygga fler villor i Österro. Centrum kan kompletteras med
fler affärer, caféer och idrottsanläggningar, t.ex. en badmintonhall.

Många av ungdomarnas förslag stämmer väl överens med
den nya översiktsplanen. Exempelvis planeras utveckling
av hamnen, nya bostäder möjliggörs och nya tåghållplatser
planeras på längre sikt. Sundsvall har som målsättning att
bli en ännu bättre cykelstad. I inlandet pekas områden ut
för landsbygdsutveckling och turismsatsningar. Många av
idéerna ovan berör en annan detaljeringsnivå än översiktsplanering och vissa satsningar kan man inte styra över i
den kommunala planeringen.

Satsa på basket och innebandy genom att rusta upp och
komplettera Sporthallen och förbättra parkeringsytorna
intill.
Satsa på möjligheter till gratis utomhusträning för alla genom att anlägga utomhusgym i parker och underhålla motionsspåren med ny barktäckning.
Gör om de stora grusfotbollsplanerna i Nacksta och Sallyhill (Midälvaplanen) till konstgräsplaner så kommer användningen av dem att öka markant.

Utvecklingsidéer för inlandet
Bevara skolorna i inlandet för att gynna tillväxt och locka
dit människor.
Utveckla friluftslivet och locka turister.
Hämta inspiration från kulturturistmålet Artipelagen i
Stockholm, lyft fram våra naturtillgångar. Lämplig plats
kan vara vid Stödesjön eller Holmsjön. Sätt platserna på
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Bilagor
1. Mötesförteckning tidig dialog, 3 sidor
2. Mötesförteckning samrådstiden, 1 sida
3. Sändlista samrådsutskick, 2 sidor
4. Annonskopia, samrådsannons i dagspress, 1 sida
5. Förteckning över skriftliga samrådsyttranden, 1 sida
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Mötesförteckning - tidig dialog
Den tidiga dialogen har i huvudsak sex olika inriktningar. Under varje kategori av kontakter
finns uppgift om vilka möten som har ägt rum.

1. Offentliga möten där allmänheten har bjudits in.
Ort

Datum

Liden
Indal
Matfors
Stöde
Kvissleby
Kovland
Summa

2011-10-05
2011-10-18
2011-10-19
2011-10-26
2011-12-07
2012-05-07

Totalt
51
48
48
59
103
21
330

Antal besökare
Kvinnor
Män
27
24
23
25
12
36
24
35
51
52
9
12
146 (44 %)
184 (56 %)

Vid tre av fem möten kan könsfördelningen sägas vara jämn. I Matfors och Stöde däremot var
det en klar övervikt för männen.
Utöver ovan nämnda möten har kommunens översiktsplanerare funnits tillgängliga på torget i
centrala Sundsvall under nationaldagen för att svara på frågor och samla in idéer om lägen för
ny bostadsbebyggelse.

2. Kontakt med föreningar, företag, organisationer och nätverk.
Namn
Njurundaföretagarna
Röda Korset
E.ON
Sundsvalls vårdcentral
Sundsvalls natur- och friluftsråd (flera natur- och
idrottsföreningar finns representerade)
Naturskyddsfonden
Kubal
Akzo
Bygg-, och bostadsföretag, mäklare m.fl.
SCA
Sunds IF
Internationella föreningen
Number One Forest Industry Network
Sundsvall 42, nätverk för IT-branschen
Birsta företagarförening
CER, Centrum för forskning om ekonomiska
relationer (Knutet till Mittuniversitetet)
Kommunbygderådet (glesbygdsfrågor)
Lokalt engagerade i stadsdelarna Nacksta,
Kvissleby, Skönsberg och Ljustadalen

Datum
2011-10-19 samt samarrangemang av allmänt
möte i Kvissleby, se ovan under 1.
2011-09-19 och 2011-12-13
2011-09-30
2011-10-21
2011-09-26
2011-11-02
2011-09-27
2011-10-12
2011-12-08
2011-11-07
2012-01-23
2012-02-22
2012-01-11
2011-12-19
2011-12-06
2011-12-06
2012-05-15
2011-2012
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3. Barn och ungdomar
I uppdraget från kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott om tidig dialog betonades
betydelsen av ett barn- och ungdomsperspektiv i arbetet.
Ungdomsrådet
Ungdomsrådgivningen
Skvaderns gymnasieskola
BRIS
Ungdomssamordnarna
Elevrådsordföranden vid 6 st högstadieskolor
Utskick till alla kommunala högstadieskolor med
inbjudan att delta med idéer.

2011-10-12 och 2011-11-16
2011-10-14
2011-09-16 och 2012-02-20
2011-09-22 (telefonsamtal)
2011-10-11 och 2011-12-05
2012-01-18
2012-04

4. Kontakt med kommuninvånare via kommunens egen organisation
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala handikapprådet
Politiska ordförandegruppen
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Miljönämnden
NAVI
Socialnämnden
Favi – ”Arbetskompassen”
Kommunstyrelsens Plan- och utvecklingsutskott

2011-09-02
2011-11-03 och 2011-12-15
2011-09-19
2011-10-26
2011.10-05
2011-10-05
2011-12-07
2011-11-25
2011-10-05
2011-11-25
Flertal tillfällen (PLU leder arbetet med ÖP2021
politiskt)

5. Myndigheter av olika slag
Folkhälsorådet
Landstinget Västernorrland
Trafikverket
Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Andra kommuner (främst i Sundsvallsregionen)

2011-10-13
2011-10-11
Ett tiotal möten under 2011-2012
2011-02-17 (allmänt plansamråd)
2011-12-20 (allmänt plansamråd)
2012-02-10 (samråd landsbygdsutveckling)
2012-03-06 (MKB-avgränsning)
2012-05-28 (hantering av LIS m.m.)
Flera möten har hållits inom ramen för andra
samarbeten, såsom Sundsvallsregionen,
Samordnad planering Ostkustbanan m.m.
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6, Internt inom kommunen, inkl. bolagen
Mittsverige Vatten
Sundsvalls Elnät
Servanet
FAVI
Barn- och utbildning
Service och teknik
Socialtjänsten, individ- och familjeomsorg
Sundsvalls logistikpark
Mitthem AB
Sundsvall Business Region
Räddningstjänsten
Näringslivsbolaget
Dialog via de 15 ”fokusgrupperna” i ÖP2021 med
representanter från kommunala förvaltningar och
bolag

2011-06-30 m.fl.
2011-09-29
2011-09-29
2011-xx
2011-10-05, 2011-11-17, 2012-03-15
2011-10-10
2011-09-01
2011-09-21
2011-09-20
2012-02-24, 2012-02-28.
ca fem möten 2011-2012
2012-xx
Kontinuerligt under projekttiden
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Offentliga möten under den formella samrådsperioden
Översiktsplan Sundsvall 2021
Plats

datum

tid

Skönsbergs salonger, Gillessalen

2013-01-28

18.30-21.00

Kulturmagasinet, programsalen

2013-01-30

18.30-21.00

Njurundabommen, församlingsgården

2013-01-31

18.30-21.00

Unga magasinet (ungdomsmöte Kulturmagasinet)

2013-03-12

17.00-19.00

Granloholm (biblioteket Centrumvillan)

2013-02-04

15.00-18.00

Liden (bystugan)

2013-02-14

15.00-18.00

Ljustadalen (biblioteket skolan)

2013-02-18

16.00-19.00

Stöde (biblioteket Stöde skola)

2013-02-18

16.00-19.00

Nacksta (Frälsningsarméns lokal, Nackstav. 14)

2013-02-20

16.00-19.00

Matfors (biblioteket centrum)

2013-02-21

16.00-19.00

Indal (biblioteket Häreborg)

2013-02-25

16.00-19.00

Kulturmagasinet, kommunhörnan

2013-02-26

11.00-14.00

Offentliga informationsmöten/dialogmöten

”drop in” öppet hus

PM
2012-12-13

Dnr: KS-2012-00723

Avdelningen för strategisk planering
Ulrika Edlund

Sändlista
Samråd Översiktsplan Sundsvall 2021
Näringsliv
Akzo Nobel (Surface Chemistry AB, Eka
Chemicals AB, SKW metallurgie, Expancel)
Birsta Företagarförening
DHL Freight Sweden, Sundsvall
Din Bostad
Diös Fastigheter AB
E.ON Elnät Sverige AB
Fastighetsaktiebolaget Lilium
Fastighetsägarna Norr AB
Green Cargo
Handelskammaren MittSverige AB
Investera i Sundsvall
Heliås Utbildning AB
Hemfosa Fastigheter
HSB Mitt
Keolis Sverige AB
Kubal Kubikenborg Aluminium AB
Linjegods i Sundsvall AB
Norrlandspojkarna AB
Norrporten Fastighet AB
Njurundaföretagarna
På Stan Citybolaget
Sidsjöfastigheter AB
SCA Forest Products AB
SCA Skog
Skanska Sverige AB
SP Fastigheter i S-vall AB
Sundsvalls Bostäder AB
Sundsvalls Expressbyrå AB
Sundsvalls vårdcentral
Svensk Handel
Svenskt Näringsliv
Svenska kraftnät AB
Swedavia, Sundsvall-Härnösands flygplats
Telia Sonera AB
Skanova AB
Totalförvaltning
Tvättbjörnen
Vattenfall AB
Skogsägarna Norrskog
Sveaskog

Jiijnevaerie sameby
Jovnevaerie sameby
Ohredahke sameby
Raedtievaerie sameby
Voernese sameby

Intresseorganisationer och föreningar
Samtliga i kommunens föreningsregister
(idrottsföreningar, kulturföreningar,
fiskevårdsföreningar, handikapporganisationer
m.fl.)
Aktiva tjejer i Sundsvall
Arbetskompassen, AGera – Arbetsgivarringen
Sundsvall
CER centrum för forskning
Frälsningsarméns Kår
Kvinnor för miljö och hälsa i Sundsvall
Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
Medelpads ornitologiska förening
Number one forest industry network, Åkroken
Science Park AB
Röda korset Sundsvall
Sundsvall 42 AB
Svenska Kyrkan
Villaägarna i Sundsvall
Naturskyddsföreningen
Elöverkänsligas förening i Västernorrlands län
Föreningen för utveckling av Hälsa och
integration för invandrarfamiljer
Företagsamma invandrarkvinnor
Internationella föreningen i Sundsvall
Mangagruppen

Kommunala bolag och verksamheter
Bolag
Mitthem AB
MittSverige Vatten AB
Näringslivsbolaget
REKO Sundsvall
ServaNet AB
SKIFU
Stadsbacken AB
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Sundsvall Energi AB
Sundsvall Elnät AB
Sundsvalls Hamn AB
Sundsvalls logistikpark AB
Nämnder
Barn och utbildningsnämnden
Kultur och fritidsnämnden
Miljönämnden
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning
och integration
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Lantmäterinämnden
Övriga
Folkhälsorådet + Kommunala Handikapprådet
(via Sara Lindblom, MK)
Kommunala pensionärsrådet (via Ann-Margrete
Östman, Socialtjänsten)
Sundsvalls ungdomsråd (via Pia Fjällmo,
Ungdomssamordnare, Kultur och fritid)
Sundsvalls natur och friluftsråd (via Anna
Hassani Nordqvist, MK)
Trygghetsgrupperna, via Helen Otterström
(Kultur och fritid)
Elevrådsordföranden, (via rektorer Sundsvalls
skolor)

Statliga, regionala och kommunala
myndigheter
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Kommunförbundet Västernorrland
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Kollektivtrafikmyndigheten i Gävleborg
Landstinget Västernorrland
Medelpads Räddningstjänstförbund
Polisen i Sundsvall
Polismyndigheten i Västernorrlands län
Sametinget
Västernorrlands energikontor
Bräcke kommun
Hudiksvalls kommun
Härnösands kommun
Kramfors kommun
Nordanstigs kommun
Ragunda kommun
Sollefteå kommun
Timrå kommun
Ånge kommun
Örnsköldsviks kommun

Politiska partier
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet

För kännedom
Statliga myndigheter vars yttranden
samordnas av länsstyrelsen
Brottsförebyggande rådet
Boverket
Energimyndigheten
Försvarsmakten
Havs- och vattenmyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
SGI Statens geotekniska institut
SGU Sveriges geologiska undersökning
Sjöfartsverket, Sjöfart och Samhälle
Skogsstyrelsen, Södra Västernorrlands Distrikt
Socialstyrelsen
Statens folkhälsoinstitut
Strålsäkerhetsmyndigheten
Tillväxtverket
Trafikverket
Förvaltningar och kommunpolitiker
Kommunanställda m.fl. som deltagit i ÖP2021arbetet
Kommunfullmäktiges ledamöter
Nyhetsmedier
Dagbladet
Sundsvalls Tidning
Sundsvalls Nyheter
Sveriges Radio Västernorrland
SVT Mittnytt
TV4 Mitt
Taltidningen Västernorrland
Övriga
Mittuniversitetet
Skvaderns gymnasieskola, Josefin Sebring
Sundsvalls Gymnasium, Arne Forseliuz
Trafikverket, Kenth Nilsson
Trafikverket, Ingela Öhrling

Samrådsyttranden Översiktsplan Sundsvall 2021
Totalt 122 st yttranden inkom under samrådstiden (sammanställt i april 2013)
Sorterade i kategorier
A) MYNDIGHETER, KOMMUNER OCH
LANDSTING
1. Länsstyrelsen Västernorrland
2. Sveriges geologiska undersökningar
3. Statens geotekniska institut
4. Trafikverket
5. Försvarsmakten, PROD INFRA.
6. Havs‐ och vattenmyndigheten
7. Strålsäkerhetsmyndigheten
8. Socialstyrelsen
9. Polismyndigheten i Västernorrlands
län
10. Medelpads räddningstjänstförbund
11. Landstinget Gävleborg X‐trafik
12. Timrå kommun
13. Härnösands kommun

4. Medelpads ornitologiska förening
5. Villaägarna
6. Elöverkänsligas förening i
Västernorrlands län
7. Sundsvalls kommunbygderåd
8. Birsta företagarförening
9. Framtidsgruppen i Allsta
10. Karlstadsvägens och
Mariestadsvägens
samfällighetsföreningar
11. Anläggningssamfälligheten Mjölner
12. SPF gaffelby club
13. Sundsvalls Montessori skolråd och
förskoleråd
14. Lörans hamnförening
15. Njurundaföretagarna

B) KOMMUNALA NÄMNDER och RÅD,
SUNDSVALLS KOMMUN
1. Stadsbyggnadsnämnden
2. Miljönämnden
3. NAVI
4. Kultur och fritidsnämnden
5. Lika Värda II (jämställdhetsprojekt),
Görel Crona, Kultur & Fritid
6. Handikapprådet
7. Folkhälsorådet

G) PRIVATPERSONER
En sortering har nedan gjorts beroende
på om synpunkterna i första hand berör
tätort, inland etc. för att underlätta för
läsarna.
Centrala staden
1. Daniel
2. Henrik och Erica Utter
3. Robert Olofsson
4. Rolf Nilsson

C) KOMMUNALA BOLAG
1. Mittsverige vatten AB och Sundsvall
Vatten AB
2. Sundsvalls Energi
3. Sundsvall Elnät
4. Sundsvall Logistikpark
D) NÄRINGSLIV
1. Akzo Nobel
2. Vattenfall
3. Eon
4. Svenska kraftnät
E) POLITISKA ORGANISATIONER
1. Miljöpartiet de Gröna i Sundsvall
2. Centerpartiet i Sundsvall
3. Folkpartiet Liberalerna i Sundsvalls
kommun
4. Vänsterpartiet
5. Stöde socialdemokratiska förening
6. Matfors socialdemokratiska förening
F) IDÉELLA FÖRENINGAR,
INTRESSEORGANISATIONER OCH
SAMFÄLLIGHETER
1. Föreningen Qvinnouniversitetet
Sundsvall – Timrå
2. Kvinnor för miljö och hälsa i Sundsvall
3. Naturskyddsföreningen Sundsvall ‐
Ånge

Tätorten
5. Dennis Samuelsson
6. Anders Hammarberg
7. G b:son
8. Tomas Jönsson
9. Stig Åström
10. Niklas Sillerström
11. Kristoffer Lundin
12. Carolina Franksson
13. Eric Olofsson
14. Ingmar Söderström
15. Ewa Eriksson
16. Sven Svanström
17. Sven Widgren
18. Björn Sundberg
19. Anna‐Sara Fagerholm
20. Leif Grelsson
21. Lotta Johansson
22. B. Håkansson
23. Lars‐Åke Gisslin
24. Roger Sjölund
25. Karin Edström
26. Liselotte o Anders Smedman
27. M. Kocman
28. Familjen Nilsson
29. Tord Nyberg
30. Bengt Bygdén
31. Stefan Aronson
32. Boende östra Granlo
33. Gerda Norlin
34. Per Persson
35. Staffan Magnusson

36. Per‐Anders Borgström
37. Mats Johansson
38. Lars Holmgren
39. Olof Melander
40. Boende på Blåmesvägen
41. Boende på Hemmanshöjden i
Bydalen
Inlandet
42. Ann‐Chatrine Bodeby och Bo
Renander
43. Annelie Ström
44. Hans Dahlén
45. Sven Sjölén
46. Sofia Holmbom
47. Ulrika Sjöberg
48. Anonym Liden 1
49. Anonym2
50. Catrin Bertlin
51. Carina Nilsson
52. Kristina Modin
53. Lars Carlsson 1
54. Lars Carlsson 2
55. Tore Löfvenius
Njurundaområdet (tätort och kust)
56. Bert Andersson
57. Daniel Axelsson
58. Holger Daniels
59. Ingeli Gagner
60. Maria Algotsson
61. Närboende (Myre)
62. Westermark m.fl.
63. Wiltrud Daniels
Synpunkter som främst berör områden
som ej ingår i ÖP2021 p.g.a. att aktuella
fördjupningar till översiktsplanen redan
tagits fram
(Gäller vindkraft, Tunadal‐Korsta‐
Ortviken, Alnö och Norra Kajen. För
dessa planer har redan samråd,
utställning och antagande genomförts
och ändringar kommer inte att göras
inom ramen för den nu aktuella
versionen av Översiktsplan Sundsvall
2021.)
64. Erika Norman
65. Hans Nicolin
66. Ingela Svedberg
67. Kenneth Edwall
68. Lars Hillerström
69. Lennart Gustafsson
70. Maria Ljung
71. Nils‐Johan Tjärnlund
72. Stephan Ribler
73. Ulf Sahlin

I en översiktsplan finns långsiktiga planer för
mark- och vattenanvändningen. Där redovisas också utvecklingsidéer, allmänna intressen och bevarandeintressen.
Denna handling redovisar de synpunkter på planförslaget som inkommit under samrådsskedet, samt
kommentarer till dessa synpunkter. Översiktsplanens handlingar har omarbetats och kompletterats
efter samrådet.

Se vidare på:
www.sundsvall.se/oversiktsplan2021
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