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Förord

Den här strukturstudien är ett underlag och inspirationsmaterial inför den kommande detaljplaneprocessen. 
Den har tagits fram av Stadsbyggnadskontoret, med stöd av Koncernstaben och Miljökontoret och i dialog 
med övriga förvaltningar och kommunala bolag. Stadsstruktur och gatunät är inte politiskt beslutade utan 
detta hanteras i detaljplanläggningen.

Nya stadsdelar kan byggas på många olika sätt, och det finns många fallgropar som kan undvikas genom 
medveten planering. Här har vi samlat faktaunderlag och gjort några första analyser. Utifrån dessa har ett 
förslag till stadsstruktur och etapputbyggnad tagits fram.

Vår vision är att skapa nya stadsdelar med en mix av funktioner, med betoning på villor, radhus och 
mindre flerbostadshus. Stadsdelar med kvartersstruktur som är väl sammanlänkade med övriga 
staden och med naturen nära inpå. 

Genom att Sundsvalls kommun har en konkret vision för Katrinehill och Klisshöjden kan vi föra en tydli-
gare dialog vid framtagande av planprogram och detaljplanläggning. Detta underlättar samrådsprocessen 
och ger en stadsstruktur som går att bygga vidare på under många år.

Upp till 900 bostäder kan inrymmas när området är fullt utbyggt. Ett viktigt steg för stadens utveckling i 
linje med Översiktsplan Sundsvall 2021, så att fler Sundsvallsbor ska få möjlighet till det boende de önskar!

Sundsvall 2015-11-16

Anneli Wikner, Stadsbyggnadsdirektör
Vägen till helt nya stadsdelar är lång och inte alldeles solklar. Denna studie är ett första steg 
för att få till en bra struktur i slutänden. Foto Ronnie Nordström 2010.
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Ordlista - definitioner
Nedan ges korta förklaringar till vad vi menar med olika ord och uttryck 
som används i denna rapport.

Dagvatten – vatten som tillfälligt rinner på mark, gator eller tak. Dagvatten 
kan bestå av regnvatten, smältvatten eller grundvatten som tränger upp på 
markytan.

Detaljplan - är ett juridiskt bindande dokument inom fysisk planering 
som talar om hur ett begränsat område i en kommun får bebyggas. Med 
detaljplaner reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur 
bebyggelsen ska se ut inom de planlagda områdena. Detaljplanen talar om 
vad man får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

Exploatering – innebär att någon resurs används, i detta fall en markresurs 
där bostäder byggs i ett område där det tidigare inte funnits bostäder.

Förtätning – ett begrepp inom stadsplanering som betyder att någon form 
av nyproduktion av byggnader sker inom befintlig bebyggelse.

Grönstråk – längre sammanhängande stråk av grönska som ofta fungerar 
som förbindelse mellan olika grönområden. De är betydelsefulla för att 
djur, insekter och växter ska kunna röra sig och spridas. De fungerar ofta 
som områden för det rörliga friluftslivet.

Huvudgata – trafik mellan olika områden eller stadsdelar i en tätort.

Koncessionstillstånd – tillstånd att bedriva en viss verksamhet. Begreppet 
används för tex tillstånd att ha en kraftledning. Staten ger tillståndet för en 
verksamhet som har stor betydelse för samhället.

Kvartersstad - den stadsmiljö med flervånings sten- och tegelhus anlagda 
i kvarter som växte fram i europeiska städer under 1800-talets senare del. 
Kvarteren är formade av rätvinkliga gator och avenyer. Husen har ofta en-
treér mot gatan och innergårdar som bara är avsedda för de som bor och är 
verksamma i respektive kvarter. Stenstan i Sundsvall är ett sådant exempel.

Lokalgata – en gata som är avsedd för trafik som har sin målpunkt längs 
gatan. Alla trafikslag blandas på samma yta.

Lokalt omhändertagande av dagvatten - innebär att dagvatten hanteras på 
den egna tomten, istället för att ledas ned i dagvattensystem eller avlopp. 
Vattnet rinner istället ner i marken och tas upp av växtlighet.

Planläggning – den process som leder fram till en detaljplan. Styrs av plan- 
och bygglagen (2010:900), hittills med ändringar tom SFS 2015:235.

Planprogram – ett första skede i detaljplanen där områdets förutsättningar 
beskrivs. I planprogrammet sker en dialog med allmänheten, myndigheter 
och andra berörda. Planprogram sker inte i samband med alla detaljplaner 

utan ofta i samband med större planer.

Rutnätsstad - staden är uppbyggd av parallella gator som korsas av andra 
gator i vinkel så att ett rutnät av kvarter uppstår. Kvarteren kan bestå av 
olika typer av bebyggelse, både småhus och flerbostadshus.

Stadsdel – en väl angränsad namnsatt stadsdel som Nacksta, Sallyhill eller 
den nya Katrinehill

Småhus - en mindre byggnad som är avsedd som bostad för ett enskilt 
hushåll eller som fritidshus.

Utredningsområdet – hela det område som ingår i strukturstudien, se geo-
grafisk avgränsning på karta sidan 9.

Verksamhetsområde för vatten och avlopp – ett geografiskt område där 
kommunen bedriver allmänna vatten- och avloppstjänster genom en allmän 
va-anläggning. I nästan alla fall innebär det att det finns vatten- och av-
loppsledningar under marken. I Sundsvall är det MittSverige Vatten AB 
som sköter om befintliga vatten- och avloppsledningar.

Översiktsplan - beskriver grunddragen för hur mark- och vattenområden 
bör användas i en kommun. Det är en strategisk plan för bland annat den 
långsiktiga bebyggelseutvecklingen, men den är inte juridiskt bindande. 
Alla kommuner måste ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kom-
munen. Översiktsplanering syftar till att olika förändringar i den fysiska 
miljön tillsammans ska ge en bra helhet, god miljö och en hållbar utveck-
ling.
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Sammanfattning

Bakgrund

För att ge kommunen goda förutsättningar att växa och även lösa bostads-
bristen planeras flera nya bostadsprojekt. Strukturstudieområdet mellan 
Nacksta/Sidsjö/Sörnacksta är ett av dessa projekt där syftet i första hand 
är att tillgodose behovet av småhusbebyggelse (villor och radhus) med 
gång- och cykelavstånd till centrum. Med denna inriktning är projektet ett 
komplement till andra pågående exploateringsprojekt som har inriktning 
mot flerbostadshus, som exempelvis Norra och Södra Kajen. 

Området för strukturstudien har pekats ut för ny bostadsbebyggelse i 
gällande översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige 2014. Det finns 
flera fördelar med lokaliseringen, se vidare på s 7. Eftersom översikts-
planen anger att fördjupade studier behövs innan detaljplaneläggning har 
Stadsbyggnadskontoret initierat denna strukturstudie. Avgränsningen syns i 
kartan här intill.

Den norra delen har fått namnet Katrinehill och den södra delen har fått 
namnet Klisshöjden. Etapper som byggs ut på längre sikt är inte namnsatta 
ännu.

Vision

Vår vision är att skapa nya stadsdelar med en mix av funktioner, med 
betoning på villor, radhus och mindre flerbostadshus. Stadsdelar med kvar-
tersstruktur som är väl sammanlänkade med övriga staden och med naturen 
nära inpå. 

Sundsvalls bebyggelse växer under de kommande åren fortare än den har 
gjort de senaste årtiondena. Därför räcker det inte med att bygga små bo-
stadsgrupper. Vi behöver bygga stad, med ett helhetstänk kring skola, annan 
service och boende för olika målgrupper. Med en mix av funktioner blir en 
stadsdel levande under dygnets alla timmar. Den blir också mer robust och 
trygg att vistas i.

Kvarter som är väl sammanlänkade med omgivande stadsdelar blir mer 
tillgängliga för alla. Det gynnar både integration, hållbart resande och 
kommersiell service. När staden växer och förtätas måste vi också planera 
de gröna stråken med extra omsorg. Sundsvall ska fortsätta att vara en 
friluftsstad i toppklass.

Stadsdelarnas struktur

Bebyggelsen föreslås vara småskalig och varierad i omkring 1 - 4 våningar 
där flera våningar uppmuntras genom små tomtstorlekar, särskilt i de norra 
delarna. Bebyggelsen bör vara som tätast i de centrala delarna av Katrine-
hill och Klisshöjden, utmed och i närheten av huvudgatorna. 

Gatukopplingar bör finnas till alla omgivande stadsdelar för att öka integra-
tionen och ge förutsättningar för nya rörelsemönster.

Katrinehill

Klisshöjden

framtida 
etapp

framtida 
etapp

Klissbacken

Vargbacken

Det finns alternativa sätt att utforma 
detaljerna i strukturen med likvärdig 
måluppfyllelse. Ovan ett exempel på 
alternativ utformning närmast Sally-
hill med något högre integration av 
de olika stadsdelarnas bebyggelse..
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Service och olika typer av verksamheter bör tillåtas och uppmuntras i 
kvarteren utmed huvudgatorna. Det bör vara förskolor, gruppboenden och 
kommersiell service som blir ett tillskott för de boende. Även småföretag 
vars verksamheter kan kombineras med bostäder bör möjliggöras (t.ex. 
kontor, café och annat som inte är störande).

Villatomter för byggande i egen regi bör främst avsättas i kvarter där mark-
förhållandena är relativt okomplicerade, medan brant terräng eller mark 
som kräver avancerad grundläggning bör hanteras lite mer storskaligt (d.v.s. 
av ett färre antal entreprenörer), så att platsanpassade lösningar kan återan-
vändas till flera liknande tomter. Även om samma exploatör bebygger flera 
tomter bör en variationsrikedom i byggnadernas utformning eftersträvas.

Kvartersstrukturen anpassas till terräng och markförhållanden, så att höjd-
skillnaderna kan överbryggas med ett lättillgängligt gatunät samtidigt som 
gröna ytor och bäckar skapar sammanhängande stråk för natur och frilufts-
liv. Grönstråken bör vara av god kvalitet och attraktiva för flera målgrupper. 
I vissa strategiska lägen behöver särskild omsorg läggas om passager där 
trafikstråk och natur-/friluftsstråk korsar varandra.

Trafik

Gällande riktlinjer i översiktsplanen innebär att gång-, cykel- och kollek-
tivtrafik ska väga tyngre än biltrafikens intressen när nya bostadsområden 
planeras och byggs. Men alla bostäder bör ha god tillgänglighet, också för 
t.ex. rörelsehindrade eller andra som är beroende av biltransporter. Även 
varutransporter, räddningstjänst m.m. måste kunna ta sig fram.

I en stadsdel kan flera olika typer av gator med olika funktioner behövas för 
att området ska fungera bra. Vissa gator kan behöva inrymma olika typer av 
transportslag och kraven på framkomlighet, tillgänglighet eller gestaltning 
kan variera. Utgångspunkten i denna studie har varit att ge förutsättningar 
för trygga gator med låga hastigheter, liten miljöbelastning, god funktion 
och stadsmässig gestaltning till en begränsad investeringskostnad.

Förslag på typsektioner har tagits fram för olika typer av gator. I några 
länkar bör det utredas vidare om fordonstrafik eller endast gång- och 
cykeltrafik ska få förekomma. Syftet med utformningen bör vara att skapa 
en god tillgänglighet, men leda in större delarna av biltrafiken till gator som 
tål en sådan belastning utan att boendemiljön försämras påtagligt samt att 
uppmuntra de hållbara transportslagen.

En översiktlig trafikanalys har gjorts. Sidsjövägen samt några av de större 
gatorna i Nacksta bedöms kunna ta emot en något ökad trafikbelastning, 
men ett antal korsningar kan behöva byggas om för att hantera den tillkom-
mande trafiken.

Teknisk infrastruktur

De i särklass två viktigaste frågorna att hantera när det gäller den tekniska 
infrastrukturen är utbyggnaden av avloppsnätet samt konflikten med befint-
liga stora kraftledningsstråk.

Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar inom det nya området kan 
bekostas genom ordinarie avgifter, men troligen krävs stora investeringar 
även i befintligt avloppsnät, på sträckorna genom staden mot reningsverket. 
Omfattningen av detta utbyggnadsbehov håller på att utredas och beror 
bland annat på hur dagvattnet i området kan hanteras.

De befintliga kraftledningsstråken genom området har tillstånd att finnas 
kvar under många år framöver. Att flytta ledningar är kostsamt men kan i 
vissa fall vara befogat då det skapar möjlighet till en bättre och mer sam-
manhållen stadsstruktur. Omläggning av ett antal ledningar föreslås genom-
föras i två steg. För att bygga ut Katrinehill och Klisshöjden i enlighet med 
förslaget till de första fyra etapperna behöver initialt ett av de diagonala 
kraftledningsstråken ersättas. Ledningarna är av en art som inte är lämpliga 
att gräva ner i marken.

Områdets förutsättningar

Hur området ser ut idag och vilka särskilda värden och förutsättningar som 
finns att ta hänsyn till beskrivs på sidorna 20 - 27.

Bland annat finns vissa natur-, kultur- och friluftsvärden att ta hänsyn till. 
Exempel är bäckmiljöer, rörelsestråk för friluftslivet och det populära 
utflyktsmålet Grodtjärn. Det finns inte så många kända fornlämningar i 
området, men studier pågår då detta område inte har genomgått någon 
arkeologisk inventering tidigare.

Den delvis branta terrängen begränsar hur gatunätet kan utformas, men ger 
samtidigt förutsättningar för fina utsiktslägen.

Alternativa lösningar

Arbetsgruppen har tagit fram strukturstudien i dialog med Stadsbyggnads-
kontorets styrgrupp och ett antal referenspersoner från olika kommunala 
förvaltningar och bolag. Många olika idéer till stadsstruktur har prövats och 
de som inte bedöms vara genomförbara har valts bort. Motiv till de vikti-
gaste bortvalen finns redovisade på s 28 - 29.

Även med den nu föreslagna strukturen finns många möjligheter till varia-
tioner. För att visa exempel på detta redovisas två tänkbara varianter i delen 
närmast Sallyhill, där den ena varianten i större utsträckning knyter ihop 
den nya bebyggelsen med den befintliga. 

Fortsatt arbete

Nästa steg i den formella planeringsprocessen blir att upprätta ett övergri-
pande planprogram, som är första steget i framtagandet av detaljplaner. 
Därefter kan detaljplaner tas fram för ett delområde i taget, baserade på det 
övergripande planprogrammet. Besluten i dessa skeden hanteras av stads-
byggnadsnämnden.

Med strukturstudien som grund har kommunen goda förutsättningar att 
föra dialog med exploatörer, intressenter, närboende med flera om viktiga 
aspekter för stadsdelens utbyggnad. Vi är mycket nyfikna på hur framtidens 

Sundsvallsbor vill bo. De som kan tänka sig att bygga ett eget hus eller 
kanske köpa ett radhus eller hyra en lägenhet i Katrinehill. Vilka faktorer 
är viktiga för en trivsam och fungerande vardag? Vad är vackert och vilka 
prioriteringar vill man göra? 

Det kommer att finnas chans att lämna formella skriftliga yttranden både i 
samband med dialog om planprogrammet och vid samråd och granskning 
av kommande detaljplaner. Inga formella beslut om strukturen har tagits vid 
upprättandet av strukturstudien utan detta är tänkt att förankras och bearbe-
tas inom ramen för planprogrammet.

Vi vet inte ännu vem som kommer att bygga husen. För att skapa en vari-
ation i området och en tillräckligt hög utbyggnadstakt är det lämpligt med 
flera olika exploatörer, snarare än en eller ett par stora. Kommunen kommer 
att arbeta aktivt för att uppnå detta. 
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Bakgrund och motiv
Varför en strukturstudie?
Stadsbyggnadskontoret har initierat en strukturstudie eftersom kommunens 
översiktsplan säger att fördjupade studier behövs innan detaljplanläggning 
kan inledas.

Varför nya stadsdelar och just här?

Befolkningsutveckling och efterfrågan på bostäder

Sundsvalls befolkning växer och det politiska målet att passera 100 000 
invånare år 2021 ser ut att bli verklighet. Idag råder bostadsbrist i Sunds-
vall, framförallt på hyreslägenheter men även på småhus i attraktiva lägen 
nära stadskärnan.

För att ge kommunen goda förutsättningar att växa och även lösa bostads-
bristen planeras flera nya bostadsprojekt. Strukturstudieområdet mellan 
Nacksta/Sidsjö/Sörnacksta är ett av dessa projekt där syftet i första hand 
är att tillgodose behovet av småhusbebyggelse (villor och radhus) med 
gång- och cykelavstånd till centrum. Med denna inriktning är projektet ett 
komplement till andra pågående exploateringsprojekt som har inriktning 
mot flerbostadshus, som exempelvis Norra och Södra Kajen. 

Så länge vi har ett underskott på lediga småhustomter kring stadskärnan 
får vi effekten att människor letar sig till områden långt från centrum. Där 
finns möjligheten att bygga en villa i naturskönt område, men nackdelen är 
långa avstånd till service, skolor, arbete och kollektivtrafik. Kommunens 
översiktsplan säger att ”det är viktigt att bygga stad och att nyttja de mark-
resurser som finns centralt där service, kollektivtrafik, handel, etc redan 
finns”. Den spridda bebyggelsen är kostsam för kommunen att hantera sam-
tidigt som den påverkar miljön och jordbrukslandskapet negativt.

Fördelar med föreslagen lokalisering

Det finns flera anledningar till varför strukturstudien omfattar just området 
mellan Nacksta och Sidsjö/Sörnacksta:

• Området har pekats ut för ny bostadsbebyggelse i gällande översiktsplan 
som antogs av kommunfullmäktige 2014.

• Närliggande bostadsområden är attraktiva och det finns en stor efterfrå-
gan på småhus i detta område.

• Det är ett stadsnära område med gång- och cykelavstånd till stadskär-
nan, ca 3 kilometer från den norra delen.

• Här ryms så pass många bostäder att det går att planera för utbyggnad i 
etapper.

• Bostadsföretag och fastighetsägare har visat intresse för exploatering i 
området.

• Det finns teknisk infrastruktur, gatunät och service i närområdet att 
använda och bygga vidare på.

• Det finns möjlighet att anpassa stadsbusslinjer för god kollektivtrafikför-
sörjning av området. På så sätt kan fler välja kollektiva transporter.

• Det finns flera skolor/förskolor i närområdet och ytterligare skolor/för-
skolor kan inrymmas inom området.

• Det finns attraktiva friluftsområden i närområdet som kan utvecklas 
ytterligare.

• En ny stadsdel kan förbättra integrationen mellan befintliga stadsdelar, 
både när det gäller rörelsemönster och blandning av boendeformer.

• Området består av skog som delvis är nyligen avverkad. De natur- och 
kulturvärden som finns är relativt små till yta och värde och kan därför 
tillgodoses i tillräcklig grad trots en hög exploatering.

Det finns naturligtvis utmaningar också. Att exploatera ett så stort område 
som ca 200 hektar kräver stora investeringar i infrastruktur som gator och 
ledningsnät när området ska kopplas samman med intilliggande stadsdelar.  
Den delvis branta terrängen försvårar tillgängligheten och ökar byggkost-
nader. Kraftledningsstråk och brist på kapacitet i befintligt avloppsnät är 
exempel på andra utmaningar. 

Klisshöjden

Klissbacken

Katrinehill

framtida 
etapper

Nacksta

Mårtensro

Böle

Sidsjön

Centrum

Sidsjö

Sallyhill

Flygbild över strukturstudiens utredningsområde och omgivande stadsdelar, sett i nordlig riktning.

Flygbild över delen Katrinehill, sett uppifrån i nordvästlig riktning.

Katrinehill

Nacksta

Sidsjö
Sallyhill

f r a m t i d a 
etapper
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Mål och visioner
Vad säger översiktsplanen?
Kommunala översiktsplaner är strategiska styrdokument som ska vägleda 
och ge stöd för kommunala beslut på olika plan. Särskilt fokus läggs på de 
stora dragen i markanvändningen, som stöd för planläggning och nybygg-
nation. I översiktsplan Sundsvall 2021 kan man bland annat läsa följande:

• Attraktiva boendemiljöer för 100 000 invånare år 2021: Därför ska 
översiktsplanen genom aktiv planläggning lägga grunden för en ökad 
tillgång på attraktiva bostäder. Genom att planlägga för villatomter i 
stadsnära lägen kan fler barnfamiljer bo centralt och resa miljövänligt.

• Vi ska skapa förutsättningar för ett variationsrikt boende som är attrak-
tivt för nyinflyttade Sundsvallsbor, både invandrare och inflyttare från 
Sveriges övriga kommuner.

• Tillgängligheten till stadsnära rekreationsområden ska vara god genom 
sammanhängande gröna stråk.

• Hållbart resande underlättas om man har nära till sina målpunkter. 
Därför bör ny sammanhållen bebyggelse i första hand placeras nära 
befintliga eller planerade kollektivtrafikstråk. Bebyggelse ska planeras 
så att gena och trygga gång- och cykelstråk kan byggas till viktiga 
målpunkter.

• Det är en självklarhet att väga in allmänna intressen som miljöaspekter, 
resursförbrukning, sociala aspekter, trygghet, hälsa, klimataspekter och 
säkerhet när planförslag tas fram och dess olika alternativ utvärderas.

Tänk på att!
 • Rekreation och friluftsliv måste beaktas i planeringen. 

Det är viktigt att en god koppling mellan Nacksta 
och natur-/rekreationsområdena bibehålls.  Motions-
spårets funktion ska säkerställas. Ta vara på området 
kring Grodtjärn som en tillgång både för naturmiljö 
och rekreation.

 • Dagvattenplanering krävs innan exploatering. Det är 
hög avrinning från sluttningarna som vid häftiga regn 
blir intensiv.

 • Kapaciteten i VA-nätet nedströms behöver ökas för 
att kunna ansluta området.

 • Tidigt samråda om kraftledningarna, där flera 
lednings ägare berörs.

 • Gena gång- och cykelförbindelser mot stan, Sidsjöom-
rådet och Nacksta centrum bör eftersträvas.

 • Planera för god kollektivtrafikförsörjning.

Tänk på att!
 • Området är inte tänkt att försörjas med fjärrvärme, 

alternativa lösningar bör inarbetas tidigt i planförsla-
get. 

 • Området kan vara fornminnesrikt.

 • Krav på uppvärmd brandpost finns från Räddnings-
tjänsten.

 • Behov av skyddsavstånd till hästhållning.

 • Ta hänsyn till bäckmiljö och Sidsjöns reservat.

 • Närhet till kraftledning.

 • Område med förorenad mark.

 • Kommualt VA saknas och kapaciteten i VA-nätet ned-
ströms behöver ökas för att kunna ansluta området. 
Se VA-planen.
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De utpekade bostadsområdena mellan Nacksta, Mårtensro, Böle och Sör-
nacksta beskrivs på sidorna 66-67 i gällande översiktsplan.

Idéer för Katrinehill och väster om Mårtensro i översiktsplanen

(textutdrag ur ÖP2021 planförslag, s 66)

“På höjden ovanför Nacksta kan vi tillgodose en betydande del av behovet 
av stadsnära småhustomter, så att vår befolkning kan växa. Närheten till 
busslinje och cykelavstånd till stan ger förutsättningar till hållbart resande 
redan innan området är fullt utbyggt.”

“En möjlighet är att bygga vidare på rutnätsstaden, lite i samma anda som 
Södermalm, med tät villa- och radhusbebyggelse och inslag av mindre 
flerbostadshus. Många tomter kan få fin utsikt ner mot staden. Alléstråk och 
ett bredare skogsstråk bör knyta samman Nackstavägen med skogen och 
skidspåren ovanför. Väster om Mårtensro kan bostadsområdet växa vidare, 
på längre sikt. Serviceverksamheter såsom vårdboenden och förskolor kan 
vid behov integreras i bebyggelsen.”

Idéer för området kring Sörnackstavägen i översiktsplanen

(textutdrag ur ÖP2021 planförslag, s 67)

”Området i Sörnacksta är en markresurs som är lämplig för nytillskott av 
enfamiljshus eller mindre flerfamiljshus i olika former i attraktiv lantlig 
miljö.” ”Vid en utbyggnad med ett större antal bostäder bör anläggandet av 
förskola beaktas.”

Vision - vad är det vi vill skapa?
(se karta nästa sida)

Vår vision är att skapa nya stadsdelar med en mix av 
funktioner, med betoning på villor, radhus och mindre 
flerbostadshus. Stadsdelar med kvartersstruktur som är 
väl sammanlänkade med övriga staden och med naturen 
nära inpå. 

Sundsvalls bebyggelse växer under de kommande åren fortare än den har 
gjort de senaste årtiondena. Därför räcker det inte med att bygga små bo-
stadsgrupper. Vi behöver bygga stad, med ett helhetstänk kring skola, annan 
service och boende för olika målgrupper. Med en mix av funktioner blir en 
stadsdel levande under dygnets alla timmar. Den blir också mer robust och 
trygg att vistas i.

Kvarter som är väl sammanlänkade med omgivande stadsdelar blir mer 
tillgängliga för alla. Det gynnar både integration, hållbart resande och 
kommersiell service. När staden växer och förtätas måste vi också planera 
de gröna stråken med extra omsorg. Sundsvall ska fortsätta att vara en 
friluftsstad i toppklass.

Vi ser framför oss två nya stadsdelar; Katrinehill i norr och Klisshöjden i 
söder - som bit för bit växer fram och sammanlänkas med Nacksta, Sally-
hill, Sidsjö, Böle, Mårtensro samt Klissvägen och Sörnackstavägen.

Karta och ”tänk på att-ruta” för utbyggnadsområden i Översiktsplan Sundsvall 2021, s 66. ”Nackstaskogen - Mårtensro”. Karta och ”tänk på att-ruta” för utbyggnadsområden i Översiktsplan Sundsvall 2021, s 67. ”Böle och Sörnacksta”.
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gröna friluftsstråk. Kvartersstäder har generellt hög attraktionskraft, vilket 
gynnar förutsättningarna för en blandad stadsdel med olika bostadstyper 
samt inslag av handel och service. Rutnätet som struktur är också en hållbar 
utformning genom sin flexibilitet, tillgänglighet och variationsmöjlighet 
(se vidare i aktuell forskning, t.ex. av Alexander Ståhle eller Ann Legeby, 
stadsbyggnadsforskare KTH). Med rutnätsstad menar vi i detta fall inte av 
karaktären som Sundsvalls Stenstad, utan snarare som på Södermalm fast 
i modern tappning. Rutnätet måste givetvis anpassas till lutningsförhållan-
dena så att stadsdelarna får god tillgänglighet och bästa möjliga tomtmark, 
utsiktslägen osv. 

En god tillgänglighet ökar flödet av människor och därmed ökar poten-
tialen för en levande stadsdel. Med fler som rör sig i ett område upplevs 
platsen tryggare och attraktivare – att se och att bli sedd. När tillräckligt 
många vistas och rör sig i ett område uppstår förutsättningar för handel, 
restauranger och annan service som vi förknippar med en levande stadsdel. 
Handel och servicefunktioner bör placeras centralt i rutnätsstrukturen med 
koppling till huvudgator. Detta ger god tillgänglighet både för besökande, 
personal och varutransporter. Förskolor och skolor bör ha närkontakt med 
grönstråk eller grönområde samt närhet till busshållplats.

Klisshöjden

Bebyggelsen på Klisshöjden, som ligger mellan Mårtensro och Klissvä-
gen, kan vara något glesare än i Katrinehill men den bör också knytas 
samman av ett nätverk av gator/kommunikationsstråk.  När vi beskriver 
Klisshöjden (här och i kommande stycken) inkluderar vi för enkelhets 
skull även de mindre grupperna av ny bebyggelse i Klissbacken och 
Vargbacken. En trafiksäker anslutning mot Sidsjövägen måste skapas i 
söder. Det är en fördel om denna kan användas även av befintliga områden 
(Klissvägen, Böle och Sörnacksta). Gatustrukturen bör underordna sig 
de lokala markförutsättningarna, så att grönstråk kan användas för lokalt 
omhändertagande av dagvatten. Detta bör utformas som ett tillskott till 
stadsmiljön i form av bäckar och dammar, men kan även bidra till den bio-
logiska mångfalden. Natursköna hällmarkshöjder bör sparas som ett vackert 
inslag i bebyggelsen. 

Naturmark och gröna parkstråk

Parker och naturstråk med motionsspår och promenadstigar ska knyta 
samman Katrinehill och Klisshöjden med naturområden som Grodtjärn, 
Sidsjöns naturreservat och skogsvidderna kring Klissberget. Det ska vara 
möjligt att promenera eller åka skidor i sammanhängande grönstråk där 
korsande gator i vissa stråk bör vara planskilda eller på annat sätt anpas-
sade för att minimera hindret för skidåkarna. Dagvatten kan med fördel 
tas omhand i grönstråk där det är möjligt. De gröna stråken bör även vara 
funktionella för djur- och växtlivet, exempelvis genom varierande arter och 
storlekar av träd och buskar. Bäckmiljöer bör behandlas varsamt och med 
naturhänsyn för att främja livsmiljön för djur och växter men även vara 
en tillgång för människorna i området. Vandringshinder för smådjur (t.ex. 
grodor och fiskar) bör minimeras. Grönstråken bör vara av god kvalitet och 
attraktiva för flera målgrupper, exempelvis för promenader, lek, rekreation, 
motion, kompletterande friytor för skol/förskolebarn samt som gröna slus-
sar ut till de stora naturområdena. Detta medför behov av en kontinuerlig 
och väl genomtänkt skötsel, anpassad för de olika funktionerna.

Katrinehill

Klisshöjden

framtida 
etapp

framtida 
etapp

Klissbacken

Vargbacken

Katrinehill

Stadsdelen Katrinehill planeras för en hög exploateringsgrad, med villor, 
radhus och inslag av mindre flerbostadshus i täta stadskvarter. Flerbostads-
husen bör i första hand byggas längs huvudgator i gatunätet. Kopplingar 
bör finnas till både Nacksta, Sallyhill, Sidsjö och den framtida Klisshöjden.

Målsättningen är att Katrinehill ska bli en levande och tillgänglig stads-
del som bidrar till att förbättra integrationen mellan befintliga stadsdelar 
(Nacksta, Sallyhill m.fl.). Med integration menar vi i detta fall utbyte och 
samverkan mellan människor på ett positivt sätt. Ett sätt att öka integra-
tionen är att bygga ett nät av kommunikationsstråk genom och mellan 
områdena. Kommunikationsstråken kan bestå av gator av olika slag (för 
gående, cyklister, bussar, bilar etc.), gång- och cykelvägar, parkstråk och 

Även när stadsdelarna är utbyggda kommer man att kunna åka skidor från Nacksta 
längs ett sammanhängande elljusspår mot Sidsjön.
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De nya stadsdelarnas innehåll

Katrinehill

Katrinehill föreslås i de inledande etapperna (se sidan 13 angående etap-
pindelning) inrymma ca 400 bostäder, fördelat på villor, parhus, radhus och 
flerbostadshus (i första hand hyreslägenheter). Hur denna fördelning ser ut 
i detalj kan anpassas beroende på efterfrågan, men det är viktigt att i första 
hand tillgodose behovet av småhus eftersom flerbostadshus byggs i större 
omfattning i centrala staden. 

I stadsdelen bör också förskolor och skolor finnas. I strukturstudien be-
räknas en större förskola med upp till åtta avdelningar kräva minst 5000 
kvm markyta. I planeringen beaktas att en förskola på sikt kan omvandlas 
till skola beroende på upptagningsområdets åldersstruktur. I anslutning till 
skola/förskola och friluftsområde bör det finnas en större parkering som 
kan samutnyttjas för skola och friluftsliv. Kultur- och fritidsförvaltningen 
bedömer också att det är lämpligt med en bollplan och att man överväger en 
idrottshall om man bygger en skola. Dessa bör ha mått som möljiggör an-
vändning både av skola, spontanidrott och föreningsverksamhet. En välord-
nad lekplats föreslås placeras centralt i stadsdelen samt kompletterande 
mindre lekytor vid behov. Det bör också finnas inslag av vårdboenden, 
t.ex. gruppbostäder för funktionshindrade, bostäder för ensamkommande 
flyktingbarn och liknande. Dels därför att behovet av sådana bostäder är 
stort, dels för att det främjar en blandad befolkningsstruktur trots att det 
enbart blir ny bebyggelse. Mindre grupper av migrationsboenden etc. kan 
med fördel ingå i bostadsbebyggelsen.

I stadsdelens tätare, centrala delar bör inslag av kommersiell service upp-
muntras. Mindre verksamheter såsom café/kvarterskrog, frisör, lokalbutik 
och liknande bör genom ett sammanhängande nät av gator och gång- och 
cykelvägar bli tillgängliga även för boende i omkringliggande stadsdelar 
såsom Sidsjö. Området bör kollektivtrafikförsörjas med stadsbussar med 
koppling via Nacksta.

I en framtida etapp kan Katrinehill byggas ut med ytterligare 150-200 
bostäder väster om kraftledningsstråket.

Klisshöjden

Klisshöjden föreslås i de inledande etapperna inrymma ca 150 bostäder, 
i med betoning på friliggande småhus. I området bör också inrymmas en 
förskola i lättillgängligt läge samt en lekpark kopplad till parkstråken i om-
rådet. I området kan det också finnas inslag av gruppbostäder och liknande. 

I en framtida etapp i norra delen kan Klisshöjden byggas ut med ytterligare 
ca 100-150 bostäder och länkas samman med gatunätet i Katrinehill.

Även Klisshöjden bör kollektivtrafikförsörjas via anpassning av stadsbuss-
linjenätet samt anslutande gång- och cykelvägar.

I översiktsplanen står att en genomfartsväg Sidsjövägen – Nacksta bör 
utredas för eventuell avlastning av Sidsjövägen/Oscarsgatan. Översiktliga 
trafikbedömningar tyder på att en sådan väg inte behövs, utan gatunätet bör 
i första hand byggas ut för att tillgodose den lokala trafikens behov.

Inspirationsbild. Modell över del av området Södra Hedvigslund som Småa arkitekter bygger ut i Nacka kommun.

Exempel på grönytor för lek och idrott i ett annat nybyggt område (Södra Hedvigs-
lund, Nacka kommun).
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Förslag
Bebyggelsestruktur

Tät blandad bebyggelse i kvartersstruktur med betoning på 
småhus. Flerbostadshus och olika målpunkter kring huvudgatorna. 

De småhusgrupper som byggts inom kommunen på senare år ligger främst 
i landsbygdsmiljö och har ofta stora tomtytor till förfogande. Småhusom-
råden i stadsmiljö behöver inte se ut så för att uppnå kvaliteterna med ett 
”eget hus”. I de svenska städerna ser vi nu fler och fler täta och mer blan-
dade stadskvarter. Genom tätheten uppnås både en bättre ekonomi för de 
enskilda fastigheterna (genom effektivare användning av mark, ledningsnät 
m.m.) och bättre förutsättningar för cykel och kollektivtrafik (det blir 
närmare till stadens utbud av arbete, studier, service, handel och nöjen). 
Samtidigt finns möjlighet till odling och privata utomhusytor.

Bebyggelsen bör vara som tätast i de centrala delarna av Katrinehill, utmed 
och i närheten av huvudgatorna. Småhus och radhus bör där vara i 1,5 – 2,5 
plan med små trädgårdar och flerbostadshusen bör vara i ca 2-4 våningar. I 
vissa branta souterränglägen kan fler våningar tillåtas i den högre delen av 
byggnaderna. Därigenom kan fler boende få del av de fantastiska utsikts-
lägena. I andra delar av Katrinehill kan enplanshus tillåtas, men de små 
tomterna kommer att uppmuntra till flervåningsbebyggelse.

På Klisshöjden föreslås merparten av bebyggelsen utgöras av småhus i 1 
– 2,5 plan, men även här föreslås tätare bebyggelse kring huvudgatan. Om 
större efterfrågan finns på andra bostadstyper kan annan småskalig bebyg-
gelse också övervägas.

Inom Katrinehill bör tomtstoreken ligga mellan 500-900 kvm per bostad 
medan den inom Klisshöjden eventuellt kan vara större, anpassat till mark-
nadens efterfrågan.

Service och olika typer av verksamheter bör tillåtas och uppmuntras i 
kvarteren utmed huvudgatorna. Det bör vara förskolor, gruppboenden och 
kommersiell service som blir ett tillskott för de boende. Även småföretag 
vars verksamheter kan kombineras med bostäder bör möjliggöras (t.ex. 
kontor, café och annat som inte är störande).

Villatomter för byggande i egen regi bör främst avsättas i kvarter där mark-
förhållandena är relativt okomplicerade, medan brant terräng eller mark 
som kräver avancerad grundläggning bör hanteras lite mer storskaligt (d.v.s. 
av ett färre antal entreprenörer), så att platsanpassade lösningar kan återan-
vändas till flera liknande tomter. Även om samma exploatör bebygger flera 
tomter bör en variationsrikedom i byggnadernas utformning eftersträvas.

Nytt gatunät
Befintligt gatunät

Vattendrag

TECKENFÖRKLARING
Ny bostadsbebyggelse
Ny förskola/skola
Ny bebyggelse i form av 
flerbostadshus med service, handel, 
kontor i bottenvåning
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Det finns alternativa sätt att utforma 
detaljerna i strukturen med likvärdig 
måluppfyllelse. Ovan ett exempel på 
alternativ utformning närmast Sally-
hill med något högre integration av 
de olika stadsdelarnas bebyggelse..
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Nytt gatunät
Befintligt gatunät

Vattendrag

GRÖNSTRUKTUR

Bebyggelsekvarter
Gröna miljöer
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Grönstruktur

Spår och leder i omväxlande park och naturmark, där man här och 
där kan skymta bebyggelsen genom grönskan, kompletteras med 
mer bearbetade parkstråk i den täta bebyggelsen.

Katrinehill och Klisshöjden ska vara levande och tillgängliga stadsdelar 
som är en del av staden men samtidigt nära naturen, med stora möjligheter 
till naturupplevelser och ett aktivt friluftsliv alldeles utanför dörren. De ska 
vara gröna stadsdelar där bebyggelsen genomkorsas av gröna stråk med 
park och naturmark som anknyter till de större naturområdena. Detta ger 
goda förutsättningar för ett hållbart och attraktivt boende. 

Området bör även fortsättningsvis kännas välkomnande och vara attraktivt 
för närboende och besökare. Spår och leder i omväxlande park och natur-
mark, där man här och där kan skymta bebyggelsen genom grönskan, leder 
genom området och sedan vidare ut i mer ostörd natur såsom Klissberget 
eller till Sidsjöns naturreservat. Det är viktigt att minimera de barriäreffek-
ter som uppstår när trafikerade gator och gröna stråk/vandringsleder korsar 
varandra. Detta avser både barriärer för människor (t.ex. vid skidåkning) 
och djur (såsom grodor eller fiskar). 

Grönstråken och naturområdena blir värdefulla för de djur och växter som 
lever i området idag. Bebyggelsen anpassas i möjligaste mån till terräng, 
hällmarker, bäckar och våtmarker och andra naturliga förutsättningar. Stor 
hänsyn ska tas till Grodtjärns naturområde och kring bäckarna bör det 
finnas bårder av grönska som skyddar naturlivet. Där broar behöver korsa 
större bäckar (såsom Mårtensbäcken) bör småvilt ges utrymme att kunna 
passera under bron längs vattendraget. 

Katrinehill bör liksom Södermalm och Skönsmon få ett mer bearbetat park-
stråk genom bebyggelsen. Där gräsytor, lek- och träningsredskap inryms 
bland vackra träd och buskar. I branterna kring bebyggelsen kan naturlig 
skog och hällmarker sparas. Detta blir också en tillgång för närliggande 
förskolor.

Klisshöjden har större förutsättningar till lokalt omhändertagande av 
dagvatten än Katrinehill. I parkstråken inom bebyggelsen kan därför vatten 
användas som en tillgång vid utformningen av rekreationsytor och dagvat-
tenlösningar.

Fotograf: Ronnie Nordström

Skidspåren mot Klissberget och 
Kolstabodarna kan läggas i samma 

naturstråk som Mårtensbäcken, med 
planskild passage under huvudgatans 

bro över bäcken.

Kärnområde natur och 
friluftsliv kring Grodtjärn.

Grönstråk med planskild 
passage mot Sidsjön.

Naturligt fuktiga ytor blir 
parkmark med dammar i 

Klisshöjden.

Friluftsstråk med elljusspår 
knyter an till alla stadsdelar 

runtom.

Även i de två sista etapperna 
som inte planerats ännu kan 
smala parkstråk inrymmas 

genom bebyggelsen.

Skol-/lekskog i 
brant terräng.
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Idé till etapputbyggnad och 
exploateringsupplägg
Byggnation av flera typer av bostäder bör kunna erbjudas marknaden 
samtidigt. Därför kan flera etapper påbörjas parallellt så att minst två olika 
delområden med olika karaktär finns att tillgå under samma tidsperiod.

Detaljplanläggningen kan förslagsvis delas in på följande sätt:

1. Nacksta 5:6 (privat exploatör, detaljplanearbete påbörjat 2015)
2. Katrinehill
3. Klisshöjden och Klissbacken
4. Vargbacken
5. Framtida etapp, ej namnsatt
6. Framtida etapp, ej namnsatt

De första två etappernas storlek möjliggör utbyggnad av en väsentlig del av 
huvudgatan i Katrinehill, så att områdets grundstruktur kan ta form tidigt. 
Detta möjliggör tidig kollektivtrafikförsörjning och utbyggnad av vatten- 
och avloppsnätet.

Genom att även påbörja en del av Klisshöjden, kan den nya förbättrade 
anslutningen till Sidsjövägen i söder byggas, så att även Sörnacksta, Böle 
och Klissvägen får en trafiksäkrare anslutning tidigt i projektet.

Ordningen på etappernas utbyggnad kan komma att ändras till följd av tek-
niska förutsättningar. Om t.ex. vissa delar behöver fördjupade arkeologiska 
utredningar eller andra typer av fördjupade undersökningar kan tidplanen 
för den berörda etappen påverkas så att en omprioritering av ordningen 
görs. Även marknadens efterfrågan kan inverka på detta.

De sista etappernas utformning är beroende av de större kraftledningarnas 
framtida dragning. När de större ledningsstråken kan slås ihop finns goda 
möjligheter till en sammanhållen struktur. Det är osäkert när detta kan 
genomföras fullt ut.
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Gator och trafik

Vi vill skapa en levande stadsdel som är tillgänglig för alla vilket 
innebär att det är en nåbar plats som är lätt att hitta till, både 
till fots och med olika tranportmedel. Vi vill möjliggöra nya 
rörelsemönster som bidrar till att förbättra integrationen mellan 
befintliga stadsdelar. 

Stadsdelar förenas bland annat genom att skapa ett sammanhängande 
kommunikationsnät där gammalt och nytt länkas samman med många 
kopplingar i olika riktningar. Genom ett finmaskigt och sammanhängande 
gatunät blir platser mer lättillgängliga vilket ökar flödet av människor. När 
tillräckligt många vistas och rör sig i ett område, uppstår förutsättningar för 
handel, restauranger och annan service som vi förknippar med en levande 
stadsdel. 

Gällande riktlinjer i översiktsplanen innebär att gång-, cykel- och kollek-
tivtrafik ska väga tyngre än biltrafikens intressen när nya bostadsområden 
planeras och byggs. Men alla bostäder bör ha god tillgänglighet, också för 
t.ex. rörelsehindrade eller andra som är beroende av biltransporter. Även 
varutransporter, räddningstjänst m.m. måste kunna ta sig fram.

I en stadsdel kan flera olika typer av gator med olika funktioner behövas för 
att området ska fungera bra. Vissa gator kan behöva inrymma olika typer av 
transportslag och kraven på framkomlighet, tillgänglighet eller gestaltning 
kan variera. Utgångspunkten i denna studie har varit att ge förutsättningar 
för trygga gator med låga hastigheter, liten miljöbelastning, god funktion 
och stadsmässig gestaltning till en begränsad investeringskostnad.

Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykeltrafik är det transportslag som ska väga tyngst när vi 
bygger nytt i Sundsvall. Gång- och cykelvägarna bör upplevas säkra, trygga 
och vara så gena som möjligt. I nyplanerade gatunät bör gång- och cykel-
vägarna vara kortare än motsvarande bilväg om trafikslagen är separerade, 
alternativt kan trafikslagen samsas om samma gaturum, där biltrafikanterna 
får köra på gång- och cykeltrafikens villkor (max 30 km/h). Inom huvud-
nätet för cykeltrafik bör cykeltrafiken vara separerad från gångtrafiken för 
att det ska bli så lätt som möjligt att cykla, exempelvis vid dagliga resor till 
jobb eller studier. Gång- och cykelvägar planeras längs områdets huvudga-
tor men också mellan olika bebyggelsegrupper och befintliga områden. De 
bör inte luta kraftigt utan sträckningarna i den branta terrängen bör anpas-
sas för att få en god standard och tillgänglighet.

Kollektivtrafik

Precis som i fallet med gång- och cykelvägar bör det vara enkelt, snabbt, 
tryggt och säkert att åka kollektivt. Kollektivtrafiken föreslås trafikera 
huvudgatan genom Katrinehill. Sannolikt den gata som ansluter till Sally-
hillsvägen vid värmeverket. Eftersom huvudgatan går mitt i området får 

N

0 100 200 300 400 500 meter

Lokalgata
Gata för enbart gång- och cykel 
alt även biltrafik
Gång- och cykelväg
Nya stigar och elljusspår
Befintligt gatunät
Befintliga stigar och elljusspår

Vattendrag
Busshållplats, tänkbart läge

TECKENFÖRKLARING

Huvudgata i skogsparti

Bebyggelsekvarter

Huvudgata

Kraftledningsstråk som tas 
bort i ett första skede

Framtida bebyggelsekvarter

När de sista etapperna byggs ut kan 
flera gator och GC-vägar kopplas ihop 
mellan delområdena så att tillgänglig-

heten blir god.

Här kan vi ha en större frilufts-
parkering som samutnyttjas 

med skolans besökare.
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så många som möjligt nära till bussen. Längs huvudgatan byggs det tätare 
med inslag av service vilket också gynnar resandet med kollektivtrafiken. 
Även vissa Sallyhillsbor kan dra nytta av den nya linjesträckningen.

Klisshöjden kan kollektivtrafikförsörjas antingen genom att den nya linjen 
genom Katrinehill förlängs söderut eller genom att befintlig linje utmed 
Sidsjövägen (som idag slutar vid Mårtensro) förlängs. Oavsett alternativ 
kommer detta att bli en utmaning rent ekonomiskt (antalet resande i förhål-
lande till kostnad för ny linjesträckning) då boendetätheten blir något lägre 
i Klisshöjden jämfört med Katrinehill samtidigt som avståndet till stadskär-
nan är större.

Biltrafikerade gator

Huvudgata

Genom Katrinehill föreslås två huvudgator som möts mitt i stadsdelen. 
Huvudgatorna utformas för högsta tillåtna hastighet 40 km/h. Den ena 
ansluter vid Nackstavägen och den andra vid värmeverket längs Sallyhills-
vägen. Sträckningarna är anpassade så att gatornas lutning inte behöver 
överstiga 10% och kan vara betydligt lägre vid hållplatslägen. Därigenom 
blir tillgängligheten god även vintertid. Gatorna sammanstrålar centralt i 
Katrinehill och en huvudgata fortsätter vidare mot sydväst för att i takt med 
att området byggs ut länka samman med huvudgatan genom Klisshöjden. 

Klisshöjdens huvudgata leder från Sidsjövägen i höjd med Vackra bäcken 
norrut centralt genom stadsdelen. Huvudgatorna föreslås utformas med 
gång- och cykelväg på ena sidan, köryta för bil och busstrafik samt buss-
hållplatser i lämpliga lägen. Inom de tätbebyggda kvarteren bör det finnas 
gångväg på båda sidor om körytan och cykelväg på den ena. Mellan 
cykelvägen och gatan kan det vara en remsa av gräs eller någon annan sorts 
plantering, upphöjd stenläggning eller träd, med infällda p-platser i lämp-
liga lägen. I korsningspunkterna mellan gång- och cykelväg och gata har 
gång- och cykeltrafiken prioritet i utformningen. Huvudgator förses med 
belysning.

Bebyggelse bör placeras med fasader relativt nära gatumarken så att man 
får upplevelsen av stadsgata, inte trafikled! Detta bidrar till att hålla nere 
trafikens hastigheter till gällande begränsning. Parkeringar och utrymmen 
för lastning/lossning av varor bör vara lätta att hitta vid huvudgatorna.

Huvudgata - Typsektionen för skogsmiljö 
här intill föreslås användas i de brantaste 
partierna där det inte blir någon intillig-
gande bebyggelse.

Huvudgata - illustrationsplan. Sidoom-
rådenas utformning varieras beroende 
på behov av busskurer, parkeringar o.s.v. 
men så att framkomligheten för gång- 
och cykel alltid prioriteras.

   förgårdsmark     gång     plantering/hpl./p-yta              körbana              plantering/hpl./p-yta  cykel / gång     förgårdsmark
         2-4 m          2,5 m            2,5 m                             6 m                             2,5 m                  3 m                2-4 m

    sidoområde                           körbana                          gräsremsa/dike              cykel / gång
        2,5 m                                  6,5 m                                  2-4 m                           4 m 

busshållplats

busskur

cykelbana

Huvudgata - förslag till typsektion i 
bebyggd miljö, motsvarande illustra-
tionsplanen längst ner i spalten. 



16                    Strukturstudie - ny bostadsbebyggelse - Katrinehill och Klisshöjden

Lokalgata

Lokalgatorna bildar ett finmaskigt nät där trafiken ”silas” i låg fart längs 
olika gator beroende på vilken väg som är den genaste till olika målpunkter 
och ut till huvudgatan.

Lokalgator utformas så att hastigheten är låg, 30 km/h eller lägre. Bredden 
på gatan hålls så smal som möjligt men tillräckligt bred för att sophante-
ring och snöröjning ska fungera. På lokalgatorna får de olika trafikslagen, 
inklusive gångtrafik, samsas om samma utrymme. Det kommer inte att vara 
möjligt att parkera längs gatorna utan parkering får ske på tomterna eller på 
särskilt anvisade parkeringsplatser. Belysning bör som minimum finnas i 
korsningar och större utfarter.

Parkering

Eftersom lokalgatorna inte ger utrymme för besöksparkering föreslås all-
männa eller samfällda parkeringar ordnas i lämpliga lägen. Dessa kan vara 
avgiftsbelagda för att undvika långtidsuppställning av t.ex. husvagnar eller 
släp. Parkeringarna bör vara lätta att hitta från huvudgatorna.

En större parkering föreslås i anslutning till skolområdet i utkanten av 
Grodtjärns naturmark (se karta s 14). Där passerar elljusspåret som an-
knyter mot både Sidsjön/Södra berget och Klissberget. Parkeringen kan 
därigenom samutnyttjas som både friluftsparkering (med störst belastning 
kvällar och helger) samt som parkering för personal och hämtning/lämning 
vid skola/förskola (med störst belastning vardagar).

Godstrafik

I alla stadsdelar finns det ett behov även för större fordon att ta sig fram. 
Det kan vara fordon för olika typer av godsleveranser, avfallshantering 
och snöröjning. Eftersom lokalgatorna är smala måste detta beaktas vid 
detaljplaneringen. Olika lokala lösningar bör utredas, såsom plats för 
mindre snöupplag eller kanske samlingsplatser för sophämtning där detta 
är fördelaktigt. Syftet är att åstadkomma god funktion och säkerhet på ett 
resurseffektivt sätt.

Illustration. Så här kan en lokalgata komma att se ut med mått enligt sektionen nedan, om byggnaderna placeras relativt nära gatumarken.

      tomtmark        svackdike                gata, blandtrafik              svackdike          tomtmark
        3-5 m              1,5 m                          5,5 m                         1,5 m               3-5 m   

Lokalgata - förslag till typsektion. 
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Trafikflöden

När det byggs fler bostäder tillkommer också ny trafik. En trafikanalys har 
gjorts för att se hur det är troligt att den nya trafiken kommer att fördelas 
ut på omgivande gatunät. Trafikmodeller utgör alltid en förenklad bild av 
verkligheten, men erfarenheten visar att de utgör en bra grund för planering 
av åtgärder. Den modell som använts utgår från att den nya trafiken i första 
hand väljer den kortaste vägen från den plats där resan startar och till den 
plats där resan slutar. Detta kombineras med kunskapen från kommunens 
undersökningar av hur människor reser mellan olika stadsdelar i Sundsvall. 
Gatans detaljutformning vägs inte in i denna förenklade bild, trots att den i 
verkligheten kan ha viss betydelse för trafikflödena.

Trafikplaneringen har gjorts i flera steg och skisserna av det nya gatunätet 
har anpassats för att trafiken från Katrinehill i så stor utsträckning som 
möjligt ska välja huvudgatorna norrut, snarare än små lokalgator mot Sidsjö 
eller Sallyhill. Detta eftersom Nackstavägen och Sallyhillsvägen tål mer 
trafik. Korsningar mot Bergsgatan kan dock behöva anpassas för att hantera 
den tillkommande trafiken (Nackstavägen/E14 respektive Hårdvallsgatan/
E14).

Länkarna mot Sallyhill kan behöva utredas vidare eftersom trafikanalysen 
visar på risk för hög belastning via Kullagergatan. Tänkbara alternativ är 
att utforma denna länk som en gång- och cykelväg alternativt på annat sätt 
kraftigt begränsa biltrafiken. Liknande överväganden kan behöva göras för 
kopplingar mot Sidsjö och Mårtensro. Mot Kvarndammsvägen ser det ut 
att fungera att ansluta en lokalgata. Där beräknas ca 60 fordon/dygn till-
komma. Vid behov kan extra åtgärder vidtas på befintliga gator, såsom att 
bygga gång- och cykelvägar i vissa lägen där utrymme finns.

Kommunen planerar också för gång och cykelvägar längs Sallyhillsvägen, 
Sveavägen och Nackstavägen, utanför ramen för detta projekt. Dessa gång- 
och cykelvägar planeras oavsett utbyggnad av nya bostadsområden.

Från Klisshöjden föreslås trafiken ledas via en ny huvudgata ut mot Sid-
sjövägen. Detta kommer inte att belasta nuvarande lokalgator utan istället 
avlasta vissa korsningspunkter med begränsad sikt, då även Sörnackstavä-
gens och Klissvägens trafik kan ledas ut via den nya cirkulationen.

För att hålla nere trafiken på Kullager-
gatan övervägs att endast ansluta en 

GC-väg. Om en vanlig lokalgata byggs 
utan begränsningar beräknas trafiken 
omfördelas så att över 3000 fordon/

dygn kör via Kullagergatan när området 
är fullt utbyggt.

På det nya gatunätet redovisas endast 
den trafik som alstras i det nya områ-

det. Till detta tillkommer befintlig trafik 
som ”hittar nya vägar”, tex. från Sidsjö 

till Nacksta eller E14 via Katrinehill.

Här tillkommer även trafik från 
Klissvägen och Sörnackstavägen 

utöver redovisade siffror.

När etapp 5 byggts ut (vilket 
troligen dröjer många år) kan 

trafiken omfördelas något då det 
blir möjligt att åka från Klisshöj-

den till Katrinehill utan att ta sig ut 
på Sidsjövägen.

Angående gatornas utformning, se 
kartan på s 14!

Kartan visar nuvarande trafikflöden med röda siffror och beräknade 
flöden efter att etapp 1-4 byggts ut med svarta siffror. Observera att 
detaljer i gatustrukturen kan komma att bearbetas under planläggnings-
processen vilket kan ge något förändrade flöden.
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Teknisk infrastruktur

Vatten och avlopp

Områdena som utreds i strukturstudien angränsar till de befintliga verksam-
hetsområdena för vatten och avlopp.

Dricksvattenförsörjningen till området bör kunna lösas utan några större 
utredningar. Det går att bygga vidare på det befintliga ledningsnätet.

Det befintliga spill- och dagvattenledningsnätet som Katrinehill och Kliss-
höjden kommer att ansluta till lider idag av kapacitetsbrist.  Eftersom led-
ningsnätet är gammalt fungerar många spillvattenledningar som kombine-
rade ledningar, dvs. de leder både spill- och dagvatten. Detta, tillsammans 
med stora inläckage, gör att det går stora flöden i ledningarna. För att kunna 
ansluta ytterligare bebyggelse måste utredningar visa hur ledningsnätet 
kan byggas om/ut. Om-/utbyggnad kan behöva göras ända till Västermalm 
där ledningarna ansluter till det övergripande nätet ”regnbågen” som leder 
vidare till Tivoliverket.

Dagvatten (vatten från regn, snö och mark) ska i första hand tas om hand 
och användas som en resurs i områdena. I området Klisshöjden bör man 
sträva efter att ha nollutsläpp från området, d.v.s. dagvatten som produ-
ceras i området bör fördröjas och infiltreras inom området. Med tanke på 
Katrinehills topografi och bergnära markförhållanden blir det troligtvis 
svårt att omhänderta allt dagvatten lokalt i den norra stadsdelen. Området 
bör projekteras så att fördröjning av dagvatten sker inom området i största 
möjliga mån innan det leds till den kommunala anläggningen. Några gator i 
området bör utformas så att de blir dagvattenavledare vid höga flöden. Vid 
dessa tillfällen kan delar av gatorna bli oframkomliga för trafik.

steg 2, på lång 
sikt flytta från 

kryssade lägen 
till streckat stråk

steg 1, ersätt 
diagonalt 

stråk

Sidsjöbäcken, som via Sidsjön tar emot en stor del av områdets dagvatten.



                                  19Strukturstudie - ny bostadsbebyggelse - Katrinehill och Klisshöjden

Kraftledningar

Kraftledningsstråk går i två större korridorer från ställverksområdet i 
Granlo, söderut mot bland annat kustens järnvägsstråk, industrierna såsom 
Kubal samt bebyggelsen i övrigt.

Det är inte kommunen som råder över kraftledningarna, utan det är EOn 
och Trafikverket som är ledningsägare och har koncessionstillstånd för att 
ha ledningarna genom området. Tillstånden räcker ända fram till år 2043 
respektive 2050.

För att möjliggöra en bra bebyggelsestruktur föreslås vissa av kraftledning-
arna läggas om i två steg. Trafikverkets ledning som går i det västra stråket 
kan ligga kvar. Eons ledningar, som går både i det västra och östra stråket 
samt diagonalerna bör läggas samman till ett stråk.

Det första steget av idé till omläggning innebär att den södra diagonalen 
dras om till ett rakt tvärstråk för att möjliggöra Klisshöjdens första etapper.

Den stora omläggningen föreslås ske senare, exempelvis i samband med att 
Eon utför större drifts- och underhållsåtgärder. Ledningarna föreslås läggas 
samman i det västra stråket, för att sedan förgrenas antingen i det nya 
tvärstråket väster om Mårtensro, eller nere vid Vackra bäcken intill den nya 
huvudgatan. Eftersom ledningarna med hög spänning inte är lämpliga att 
gräva ner i marken bör moderna koniska metallstolpar som bygger led-
ningarna ”på höjden” användas. Därigenom kan kraftledningsgatans bredd 
minskas. Dessutom minskar magnetfältens utbredning genom att ledningar-
nas fält delvis jämnar ut varandra.

Dialog med berörda ledningsägare pågår.

Elnät

Elnät kommer att byggas ut i takt med att gatunätet byggs ut och förläggs 
i gatumark. Utbyggnaden finansieras via anslutningsavgifter och taxor på 
samma sätt som i staden i övrigt. Det är det kommunala bolaget Sundsvall 
Elnät som ansvarar för tätortens elnät. Anläggningar i anslutande område, 
Nacksta, kan behöva dimensioneras upp. Detta ses över samordnat med den 
allmänna upprustning av elnätet som planeras i Nacksta framöver.

Fjärrvärme

Katrinehill är tänkt att försörjas med fjärrvärme. Även detta nät förläggs i 
första hand i gatumark. Hur långt söderut utbyggnaden kommer att sträcka 
sig är inte klarlagt ännu. För utbyggnaden av fjärrvärme är det fördelak-
tigt om etapperna prioriteras så att utbyggnaden sker från norr till söder. 
Sundsvall Energi ansvarar för fjärrvärmenätet i Sundsvall. Utbyggnaden 
finansieras via anslutningsavgifter och taxor.

Bredband

Bredbandsutbyggnad kan komma att utföras av flera olika leverantörer, 
beroende på vilka som sluter avtal med fastighetsägarna. Det kommunala 
bolaget Servanet är en av dessa. Utbyggnad förväntas ske i takt med att 
området byggs ut.

Avfallshantering

I framtiden bör vi säkerställa att fastighetsnära insamling av hushållsavfall 
kan ske vid bostaden. Det innebär att allt hushållsavfall inklusive förpack-
ningar lämnas på ett ställe. Detta insamlingsställe kan delas mellan flera 
fastigheter. Därför måste vi planera in en yta där samtliga fraktioner av 
hushållsavfall kan lämnas, inom ett rimligt avstånd från bostaden. En förut-
sättning för att det ska fungera är att REKO kan fakturera EN part för varje 
insamlingsställe. Den här lösningen ger mindre trafik och mindre belastning 
på våra gator. Det ger också en snabbare och mer kostnadseffektiv avfalls-
hämtning.

Konsekvenser
Beroende på hur kommande detaljplaner utformas medför det naturligtvis 
olika konsekvenser för området och dess omgivning. Eftersom denna 
strukturstudierapport är tänkt att vara ett underlag för dialog och fortsatta 
utredningar är konsekvensbedömningen ännu inte genomförd. 

Sammanfattningsvis innebär genomförandet av den bebyggelse som 
strukturstudien presenterar stora möjligheter för Sundsvalls utveckling som 
stad, framförallt gällande tillskapandet av bostäder i attraktiva lägen nära 
stadskärnan och nära naturen. Genomförandet innebär även utmaningar i 
form större infrastuktursatsningar för bl.a. gatuutbyggnad samt utbyggnad 
av vatten och avlopp, där även anslutande befintligt avloppsnät kommer att 
påverkas.  

Arbetsgruppen har påbörjat arbete med grova kalkyler, trafikanalyser o.s.v. 
som i sin tur ligger till grund för det förslag som strukturstudien presen-
terar. I Stadsbyggnadskontorets fortsatta arbete (plan- och exploaterings-
processen) är målet att även väga in synpunkter och idéer från exploatörer, 
experter inom olika tekniska, miljömässiga och sociala kunskapsområden, 
närboende och de som vill bo och vistas i området i framtiden. Förutsätt-
ningarna för de olika deletapperna kan på så sätt variera beroende på när 
detaljplaneläggning och/eller byggnationen sker i tiden.  Konsekvensbe-
dömningarna kommer också att fördjupas allt eftersom ny kunskap arbetas 
fram i detaljplaneskedet.

Fortsatt bearbetning av förslagen
Kunskapen behöver fördjupas inom många ämnesområden. Arkeologiska 
studier pågår. Markens geotekniska förutsättningar att bebygga måste 
undersökas. Sociala och marknadsmässiga aspekter bör belysas ytterligare, 
bara för att nämna några exempel. Bedömningar av teknisk, ekonomisk, 
miljömässig och social hållbarhet bör göras, exempelvis i workshopform 
med hjälp av kunniga inom olika områden.

Sundsvallsbornas lokalkännedom om området är viktig och kan tillföra mer 
än det vi hunnit samla in inom ramen för strukturstudien.

Allt eftersom planeringen fortsätter kommer mer detaljerade planförslag att 
arbetas fram. Förhoppningsvis med huvudstrukturen från nu redovisat för-
slag kvar som en grundstomme, men säkerligen bearbetat i många detaljer.
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Områdets 
förutsättningar
Historik
Karta med historiska objekt finns på nästa sida!

Nacksta, Sörnacksta och Kolsta byar

Aktuellt skogsområde är äldre utmarker till Kolsta, Nacksta och Sörnacksta 
byar. Alla är det så kallade ”–sta namn” vilket visar på etablering om-
kring från år 600 e kr. Vid Nacksta och Sörnackstas gamla bytomter finns 
gravhögar och stensättningar från järnåldern som visar på denna långa 
kontinuitet av bosättning i det omgivande landskapet. Flera registrerade 
fornlämningar finns i utkanten av utredningsområdet. Utmarkerna användes 
i huvudsak som lokal betesmark, för insamling av virke för byggnationer 
och redskap samt för odlingar. 

Sallyhill och Katrinehill

Fastigheterna Sallyhill och Katrinehill utgjorde tillsammans den allra 
äldsta bebyggelsen vid Sidsjöbäckens västra sida. Sallyhill fick ge namn 
till den stadsdel som byggdes upp från 1920-talets mitt. Eftersom gården 
Katrinehill låg väster om gården Sallyhill blir det naturligt att denna gård 
får namnge den nya stadsdelen som nu växer fram väster om stadsdelen 
Sallyhill.

Under 1950-talet fanns en handelsträdgård i området mellan Norra Mår-
tensbacken och Stenbrottsvägen (vid nuvarande s.k. Grodtjärn). Rester som 
återstår är terrasseringar i landskapet samt ett ensamt stenfundament vid 
tjärnen. Grodtjärn uppstod genom mänsklig påverkan för bara ett 50-tal år 
sedan och är egentligen en damm som kan ha använts för bevattning eller 
fiskodling, kanske som en del av handelsträdgårdens verksamhet.

Historiska markföroreningar
I området för den tidigare handelsträdgården finns ett behov av miljötek-
nisk markundersökning. Vid handelsträdgårdar kan olika typer av bekämp-
ningsmedel ha använts, även oljerester kan tänkas finnas inom området. 
Enligt flygbilder från 1958 har det funnits flera byggander tillsammans med 
boningshus vid trädgården vilket även kan ha medfört att avfall lämnats 
kvar på platsen (bergrester m.m.) 

Norra delen av Katrinehillsområdet undersöktes 2011 med avseende på 
ytligt liggande markföroreningar av typen PAH. Fyra prov analyserades. 
Proven representerade en yta om 40*40 m vardera i skiktet 0-0,2m och 
0,2-0,5 m under marknivå. Analysresultaten visade att halterna av PAH 
var låga, under det generella riktvärdet för känslig markanvändning, vilket 
innebär att det inte medför några restriktioner för bebyggelse (varken bostä-
der, förskolor eller annat).

Söder om Sörnackstavägen finns även den gamla nedlagda Böletippen. 
Denna tipp har undersökts i flera omgångar. Resultaten har redovisats till 

Ett röse som påträffats nära en stigkorsning väster om Sallyhill.Stig av okänd ålder, väster om Sallyhill.Äldre foto av fastigheten Katrinehill, troligen från 1930-talet.                          
Källa: Sundsvalls museum.

Gården Sallyhill byggdes förmodligen på 1860-talet och namngavs efter 
den första ägarens hustru. Gården var en av Sundsvalls äldsta byggnader 
då den revs under 1950-talet för att ge plats för kvarteret Knipphammaren. 
Mellan åren 1920-1960 växte stadsdelen Sallyhill fram.

Gården Katrinehill uppfördes på 1870-talet av handlaren Gottlieb Erik 
Lindberg och hans hustru Katarina. Fastigheten Katrinehill var ganska stor 
och till den hörde ett omfattande jordbruk och ett stort vattenhjul nere vid 
Sidsjöbäcken. Vattenhjulet alstrade kraft till ett tröskverk och en kvarn. 
Katrinehill revs i början av 1950-talet då kvarteret Kronosågen byggdes.

Spår i kulturlandskapet
Nuvarande motionsspår/vandringsleder knyter an till Klissberget samt 
Kolstabodarna. Det är möjligt att delar av dessa stigar har samma sträck-
ning som i äldre tider, men flera har också tillkommit på senare år. Kolsta-
bodarna är rester efter en äldre fäbodmiljö. Nästan alla byar hade en fäbod 
som man tog korna och getterna till under sommarhalvåret. Där förädlades 
mjölken och korna fick beta i närliggande skogsområde. 

Vid platsbesök har ett röse (troligen odlingsröse) påträffats mellan Nacksta 
och Sallyhill som bedöms vara en fornlämning som inte är registrerad. Det 
kan också finnas fler som inte upptäckts ännu. Detta kommer att studeras 
vidare i samband med arkeologiska utredningar. Delar av skogsområdet 
har en öppnare karaktär som tyder på tidigare odling. Det finns också andra 
spår i landskapet såsom gränsstenar och mindre dagbrott. Stenbrottet vid 
änden på Stenbrottsvägen kan ha använts för byggnader i Stenstaden.
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miljökontoret i Sundsvall tillsammans med en riskklassning av tippen. 
Riskklassning visar att tippen går att bebygga med bostäder men att en viss 
vaksamhet vid schakt på området bör råda. Någon ytterligare undersökning 
av tippen bedöms inte vara nödvändig. 

Utifrån hittills känd information bedöms strukturstudieområdet vara lämp-
liga för bebyggelse med undantag för de osäkerheter som kan finnas vid 
den gamla handelsträdgården och vid den pågående verksamheten i områ-
dets södra del (minkfarmen). Ingen bebyggelse föreslås i dessa två områden 
i planförslaget.

Flygbild över handelsträdgården från 1950-talet, då Sidsjöns bebyggelse växte 
fram. Någon damm syns inte i denna bild, så den tillkom troligen senare.

handelsträdgård

Hornsgatan

Stenbrottsvägen

plats för 
nuvarande 
grodtjärn

linjen visar struktur-
studiens område
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Markägoförhållanden, vägar och 
kraftledningar
Stora delar av marken i utredningsområdet ägs av Sundsvalls kommun. Det 
finns också ett antal privatägda skogsfastigheter och vid Klissvägen liksom 
i utkanten av utredningsområdet finns inslag av privata småhustomter.

Vägar som genomkorsar utredningsområdet begränsar sig till Klissvägen 
och Sörnackstavägen som leder till spridd bostadsbebyggelse och några 
lantgårdar. Dessa sköts av vägsamfälligheter. Det finns också vägar för 
skogsdrift.

Kraftledningsstråk går i två större korridorer från ställverksområdet i 
Granlo, söderut mot bland annat kustens järnvägsstråk, industrierna såsom 
Kubal samt bebyggelsen i övrigt. De stora kraftledningsstråken ägs av 
Eon och Trafikverket. De olika ledningarna har koncessionstillstånd till år 
2043 respektive 2050. Flertalet kraftledningar består av 130 kV-ledningar. I 
linorna närmast Mårtensro, på de lägre stolparna, är det 50 kV. Det rikt-
värde som både Eon och Sundsvalls kommun tillämpar för magnetfält vid 
bostäder är max 0,4 µT. Nyligen gjorda magnetfältsberäkningar visar att 
50 meter från de aktuella ledningarnas centrumpunkt är det under 0,1 µT. 
Nivån 0,4 µT uppnås ca 20-30 meter från 130 kV-ledningarnas centrum-
punkt.

totalt

50 kV-ledningen

västra stråket östra stråket

riktvärde för bostäder

130 kV-ledningar

Av denna graf framgår beräknad magnetfältsutbredning och hur de olika mag-
netfälten samverkar med varandra (blå linjen visar totalvärdet). EOn 2015. Den 
oranga linjen har vi lagt till för att visa riktvärdet i kommunens översiktsplan. EOn 
tillämpar samma riktvärde.

Klissvägen

Sörnackstavägen

Trafikverkets 
ledningsstråk EOns

ledningsstråk
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Terrängförhållanden
Längst i norr sluttar berget kraftigt ner mot Nacksta. Eftersom det är en 
norrsluttning är solförhållandena bitvis dåliga. Uppe på höjden är lutnings-
förhållandena mer rimliga och marken sluttar mest mot öster (från Klissber-
get mot Sidsjön). Det finns öst-västliga höjdryggar som lokalt ger lutningar 
i andra riktningar. Ner mot Klissvägen och Vackra bäcken sluttar det mot 
sydöst.

På höjderna vid de brantare partierna är utsikten bitvis milsvid. I norr med 
utsikt mot centrala staden och Bergsåker, i söder med utsikt mot Sidsjön 
och Södra berget.

Bland hällmarker och steniga partier finns inslag av våtmarker och mark 
som troligtvis har dålig bärighet. Utöver fältbesök har geotekniska under-
sökningar inte gjorts inom ramen för strukturstudien. Kunskapen behöver 
kompletteras inom kommande detaljplanearbete. I vissa områden väster om 
Sallyhill finns ett något tjockare jordlager i jämnare terräng som troligen 
tidvis använts för odling.

Avrinning från större delen av området sker via Mårtensbäcken och Vackra 
bäcken mot Sidsjön. I norrsluttningen mot Nacksta finns däremot inga na-
turliga vattendrag som kan ta emot vattnet. Vid häftiga regn blir det därför 
lätt problem med avledning av vattnet.

I delar av området är terrängen brant. Här visas ett utsnitt över Katrinehill där 
rött är de brantaste områdena. 4 graders lutning motsvarar 7 % lutning, 11,3 
grader motsvarar 20 % lutning.

Där underlag för 1 m höjdkurvor 
saknas inom utredningsområdet 

visas 5 m-kurvor, därav skillnaden 
i detaljeringsgrad.
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Så här ser området ut!
Här syns den norra delen och på nästa sida den södra delen. Inventering 
och fotografier är i huvudsak framtagna under hösten 2014.
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Så här används området idag
I dagsläget används området främst för skogsbruk och stadsnära rekreation.

Förhållandena för skogsbruket är skiftande, med hänsyn till den delvis 
branta terrängen och inslagen av hällmark. I samband med de senaste årens 
kraftiga stormar har mängder av träd blåst omkull och stora delområden har 
slutavverkats.

Stigar och leder till utflyktsområden såsom Klissberget finns av varierande 
ålder och storlek. Närmast bebyggelsen används de i stor omfattning för 
hundpromenader och liknande, medan de längre sträckorna är lämpade 
för hel- eller halvdagsutflykter till fots eller på skidor. Elljusspåret mellan 
Nacksta, Grodtjärn och Sidsjön används flitigt av motionärer. Bär- och 
svampplockning är andra aktiviteter. Det finns flera natursköna höjder med 
utsikt mot staden eller Sidsjön.

Vid Vackra bäcken finns mindre ytor av öppen, brukad mark i utkanten av 
den gamla jordbruksbyn Böle. Den jordbruksmark som ingår i utrednings-
området ägs av kommunen och är inte direkt sammankopplad med större 
jordbruksområden.

Området används inte bara av oss människor utan givetvis också av djur 
och natur. Skogen är relativt typisk för Sundsvallsområdet, med avseende 
på arter. Eftersom det utgör utkanten av ett större skogsområde besöks 
det ibland även av större vilt såsom älg, björn och lo. I Grodtjärn samlas 
hundratals grodor om vårarna för att yngla av sig. Ett populärt utflyktsmål 
för bland annat förskolegrupper.

Bevarandevärden (särskilda natur-, 
kultur- och friluftsvärden)
Inga riksintressen, naturreservat, natura 2000-områden eller liknande 
skyddade områden finns utpekade i de delar som avses bebyggas. Fornläm-
ningar är automatiskt skyddade av kulturmiljölagstiftningen. Eftersom inga 
grundliga inventeringar av området gjorts ännu kan man inte utesluta att det 
finns fler fornlämningar än de kända. Fortsatta studier av kulturmiljövärden 
genomförs under 2015 i samverkan med länsstyrelsen.

Lokala bevarandevärden finns dels kopplat till några punktobjekt, dels till 
viktiga funktioner för friluftsliv och rekreation.

Följande mindre objekt har pekats ut inom ramen för strukturstudien:

1. Stenhög, troligen odlingsröse (utreds vidare under år 2015).
2. Vattenkälla, nära Böle bygdegård.
3. Grodtjärn.
4. Värdefull natur, vid Vackra bäcken i utkanten av utredningsområdet.
Spår finns också efter handelsträdgården vid nuvarande Grodtjärn, stenbrott 

från 1800-talet, gränsstenar mellan byar m.m. Dessa kulturella spår i land-
skapet kan med fördel synliggöras t.ex. genom förbättrad skyltinformation.

De större bäckarna Mårtensbäcken och Vackra bäcken är betydelsefulla 
för natur och djurliv i området. De leder via Sidsjön till Sidsjöbäcken och 
Selångersån. Sidsjön ingår i ett kommunalt naturreservat och Selångersån 
utgör riksintresse för natuvård. Värden kopplade till dessa vattensystem 
nedströms är viktiga lokaler för groddjur, fisk och fåglar. Havsöring, harr 
och flodnejonöga går upp i Selångersån för att leka. 

Grodtjärn är en viktig leklokal för groddjur (där de parar sig och lägger 
sin rom) och ett populärt utflyktsmål. Groddjur lever största delen av sitt 
liv på land och är beroende av att det finns naturområden i angränsning till 
leklokalen. Alla groddjur i Sverige är fridlysta. I översiktsplan Sundsvall 
2021 har området kring Grodtjärn pekats ut som ”kärnområde natur och fri-
luftsliv”, vilket innebär att området bör reserveras och utvecklas för dessa 
ändamål. Översiktsplanen visar också på betydelsen av att detta kärnom-
råde länkas samman via gröna stråk med Sidsjön, Klissbergets skogsområ-
den och de närliggande bostadsområdena.

Sandbergsbäcken

Mårtensbäcken

Vackra bäcken

Klissberget och 
Kolstabodarna

1.

2.

3.

4.

Sidsjön

Grod-
tjärn

Selångersån, 
riksintresse 
naturvård

röse

källa

lokalt 
naturvärde

De gröna kopplingarna 
mellan stadsdelarna, Sidsjön, 
Grodtjärn och Klissberget är 

mycket viktiga för friluftslivet.
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Grönstråken i detta område är i översiktsplanen i första hand utpekade med 
hänsyn till friluftsliv och stadsnära rekreation. I andra hand har de värden 
även som biologiska korridorer. Gällande grönstråk är det inte placeringen 
utan funktionen som är viktig och bevarandevärd. En spårsträckning kan 
t.ex. behålla sitt värde även om det flyttas i sidled, så länge tillgängligheten 
och upplevelsevärdena behåller motsvarande kvalitet i det nya utförandet.

Grönstråk som är särskilt viktiga att bevara i samband med ny bostadsbe-
byggelse är kopplingen mellan Nacksta samt Sallyhill och rekreationsområ-
dena. Detta eftersom dessa områden annars får en försämrad tillgänglighet 
till naturen.

Omgivningen

Stadsdelarna runtom

Området för strukturstudien har en omgivning med skiftande karaktär i 
olika väderstreck. I norr finns stadsdelen Nacksta, ett område med flerbo-
stadshus från slutet av 1960-talet med omkring 1600 lägenheter. Nacksta är 
byggt med trafikmatning via slingor utifrån och bilfria grönområden kring 
de röda tegelhusen, enligt 60-talets ideal.

I öster finns småhusområdena Sallyhill och Sidsjö, som i huvudsak bebygg-
des under 1950-60-talen. Sallyhill har något tätare rutnätskvarter medan 
Sidsjö mot skogen har lite glesare slingor och återvändsgator.

Söder om Sidsjö finns bostadsområdet Mårtensro som planlagdes i början 
av 2000-talet. Där finns slingor med större villatomter och ett antal flerbo-
stadshus i mitten. Strukturen är inte så väl anpassad för att bygga vidare på 
i framtiden. 

Karaktären av det gamla småskaliga jordbrukslandskapet finns till stor del 
bevarad i byn Böle längs Sidsjön, längs Klissvägen och i Sörnacksta, även 
om nyare villor byggs i allt högre takt även i dessa områden. Förtätning 
har främst skett vid nedre delen av Klissvägen, delar av Bölevägen samt de 
västliga delarna av Sörnacksta.

Väster om utredningsområdet finns främst skog, i söder med inslag av 
jordbruksbygd.

Skolor och förskolor

Förekomsten och storleken på olika skolor i närområdet har förändrats 
under senare år, bland annat till följd av fria skolval. Nacksta skola har 
avvecklats, åtminstone tillfälligt, medan Heliås och Sundsvalls mon-
tessoriskola på Sidsjöhöjden har vuxit och nu utgör två F-9-skolor. S:t 
Olofsskolan har ett växande elevantal och behöver utöka sina lokaler. Flera 
förskolor finns både i Nacksta, Sallyhill, Sidsjöhöjden och en vid Mår-
tensro/Böle. Flera av dessa är små och har slitna lokaler.

Service

Vårdcentraler finns i Nacksta och Sidsjöhöjden. I Sidsjöhöjden finns Sunds-
valls enda hospice (vård i livets absoluta slutskede). I Nacksta finns också 
annan service såsom bibliotek, tandläkare, äldrevård m.m. Gruppbostäder, 
trygghetsboende och liknande förekommer på några platser i de olika 
stadsdelarna.

Gällande kommersiell service så finns livsmedelsbutiker i Nacksta och 
Sidsjö. I Nacksta finns också en mängd andra verksamheter. I Sidsjöhöjden 
finns ett hotell.

Andra målpunkter

Sidsjön är en stor målpunkt både sommar- och vintertid. Slalombacke, mo-

tionsspår, handikapptillgängligt fiske, vacker natur, sjöfåglar m.m. lockar 
Sundsvallsborna till detta stadsnära naturreservat.

Föreningslokaler, konstnärliga verksamheter, odlingslotter, fotbollsplaner 
m.m. är exempel på andra målpunkter i omgivande stadsdelar.

Kollektivtrafik

I nuläget trafikerar stadsbussar Nackstavägen runt Nacksta och Sidsjövägen 
fram till Mårtensro via två olika linjer. Längre söderut finns glesare lands-
bygdstrafik mot Matfors.

Översiktsplan Sundsvall 2021 redovisar idéer till hur busslinjenätet skulle 
kunna utvecklas för att bättre passa framtida stadsbebyggelse.

Mårtensro

Sidsjö

Sallyhill

Nacksta

Böle
Klissvägen

Sörnackstavägen

Sidsjöhöjden

Sidsjön
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Så här har vi tagit fram 
strukturstudien
Organisation
Formell beställare av projektet är stadsbyggnadsdirektören. Projektet är 
initierat av Stadsbyggnadskontoret eftersom översiktsplanen tydligt anger 
att fördjupade studier av området behövs innan detaljplaneläggning.

Styrgrupp för projektet har varit cheferna för Stadsbyggnadskontorets 
följande avdelningar:

• Planavdelningen
• Gatuavdelningen
• Mark- och exploateringsavdelningen
• Bygglovavdelningen

Projektledare har varit kommunens ansvariga översiktsplanerare, som i 
detta projekt arbetat för Stadsbyggnadskontoret. I arbetsgruppen har också 
ingått representanter från:

• Planavdelningen
• Gatuavdelningen
• Mark- och exploateringsavdelningen
• Miljökontoret
• MittSverige Vatten

Ett tjugotal referenspersoner med expertkunskap inom allt från kulturhisto-
ria till fjärrvärme och avfallshantering har bistått med idéer och kunskap till 
projektet. Bland referenspersonerna finns också representanter för Barn och 
utbildning, Socialtjänsten m.fl.

Konsultstöd har använts för kortare insatser inom projektering, trafikanalys 
m.m. Mer omfattande utredningar om avloppsnätets kapacitet samt arkeo-
logi genomförs också, och förväntas färdigställas i början av 2016.

Genomförande
Projektets genomförande bygger på ett projektdirektiv som har komplette-
rats med enklare tid- och genomförandeplaner.

Det var länge sedan Sundsvall byggde ut en helt ny stadsdel. I projektets 
inledningsskede lades därför mycket energi på att samla in kunskap samt 
goda och dåliga exempel från andra städer. En studieresa genomfördes till 
ett antal kommuner i Stockholmsområdet som planerar och bygger stadsde-
lar av liknande omfattning.

Inventeringar av det befintliga skogsområdets förutsättningar och karaktär 
gjordes också under hösten 2014 och har därefter gradvis kompletterats. 
Projektet har därefter arbetat med en skissprocess där olika stadsbyggnads-
idéer har testats utifrån tekniska förutsättningar, genomförbarhet, kvaliteter 
och tänkbara konsekvenser.

Styrgruppen har hållits informerad vid regelbundna möten. Även stads-
byggnadsnämnden och kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott har 
informerats kortfattat om pågående arbete.

När strukturplanen börjat ta form har återkopplande dialoger förts med 
projektets referenspersoner.

Angående fortsatt arbete efter strukturstudien, se s 30.

Skissprocessen; idéer, analyser och 
bortval
Det förslag som presenterats är resultatet av en skissprocess där olika alter-
nativ prövats och valts bort steg för steg, utifrån en mängd olika aspekter 
såsom terräng, trafik, stadskaraktär,miljöhänsyn, integration med omgi-
vande stadsdelar o.s.v. Förslaget är inte färdigbearbetat utan ska utgöra en 
grund för dialog och fortsatta utredningar i kommande detaljplaneprocess.

Nedan presenteras ett antal alternativ som valts bort för att de inte är 
genomförbara eller bedömts som olämpliga.

Bortval av vissa trafiklösningar

Gena huvudgator i riktning mot stan

Fördelar:
Skulle ligga i bra riktningar som upplevs gena och målpunktsinriktade.

Motiv till bortval:
• För brant för att uppnå god standard och möjliggöra busslinjetrafik. 

Övergripande genomfartslänk för att avlasta Sidsjövägen 
från trafik. 

Fördelar:
Skulle avlasta Sidsjövägen från trafik som i norr har start- eller målpunkter 
i västliga lägen.

Motiv till bortval:
• Trafikanalyserna tyder på att en ny större genomfartsväg inte behövs, 

bara vissa korsningspunkter på det befintliga vägnätet åtgärdas. 
• Det blir en bättre sammanhållen stadsdel utan genomfartsväg.
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Huvudgata som ansluter söder om 
Sörnackstavägen

Fördelar:
Ger god tillgänglighet söderifrån.

Motiv till bortval:
• Huvudflödet går mot stan, därför risk att trafiken väljer 

Klissvägen istället om det blir för  lång omväg. 

Endast mindre gator som silar trafiken via 
Mårtensro, Bölevägen och/eller Klissvägen

Fördelar:
Ger en sammanhållen stadsstruktur och trafik vid Vackra 
bäcken undviks.

Motiv till bortval:
• Gator som inte tål hög trafikbelastning. Kan dock fung-

era om de kompletteras med huvudgator i andra lägen 
som är mer attraktiva för biltrafiken.

• Klissvägen är brant och har anslutning mot Sidsjövägen 
med låg säkerhet. 

Gen huvudgata mot Klisshöjden via kraftled-
ningsstråk

Fördelar:
Bra att samlokalisera infrastruktur där det går. Gen koppling 
till Klisshöjden.

Motiv till bortval:
• Anpassning av kraftledningar ej genomförbart. 
• Enorma fyllnadsmassor med släntutfall ända ner i Vackra 

Bäcken.
• Inlösen av villor. 

´

Bortval av strukturer i Katrinehill

Strikt rutnät för maximerad gatutillgäng-
lighet

Fördelar:
Ger en sammanhållen stadsstruktur med flexibla 
rörelsemönster.

Motiv till bortval:
• För brant i nord-sydlig riktning (15-25% lutning 

mot norr).
• Många kostsamma passager krävs för skidspår och 

grönstråkens kvalitet försämras.
• Kulturhistoriska spår i landskapet utplånas.
• Bedöms alstra stora trafikflöden genom Sallyhill. 

Större bebyggelsegrupp direkt mot Sally-
hill. Centralt placerat grönstråk

Fördelar:
Katrinehill och Sallyhill knyts samman till en helhet.

Motiv till bortval:
• Grönstråket blir för brant.
• Låg tillgänglighet till motionsspår genom lutning 

och avstånd till Sallyhill.
• Bedöms alstra stora trafikflöden genom Sallyhill. 

Bebyggelse i flera enklaver utan gatu-
kopplingar genom grönstråken

Fördelar:
”Ostörda” grönstråk.

Motiv till bortval:
• Isolerad bebyggelse av ”sovstadskaraktär”.
• Låg integration mellan stadsdelar.
• Trygghet, tillgänglighet och service missgynnas.
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Viktiga frågeställningar
Hur går den formella planprocessen 
vidare?
I Översiktsplan Sundsvall 2021 som gäller sedan 2014 har kommunfull-
mäktige beslutat att området är lämpligt för bostadsbebyggelse. Nästa steg i 
den formella planeringsprocessen blir att upprätta ett övergripande plan-
program, som är första steget i framtagandet av detaljplaner. Därefter kan 
detaljplaner tas fram för ett delområde i taget, baserade på det övergripande 
planprogrammet. Besluten i dessa skeden hanteras av stadsbyggnadsnämn-
den.

Hur skapar vi en god dialog om den 
nya stadsdelen?
Denna strukturstudie har tagits fram med stöd av ett antal referensper-
soner, både externa och internt inom kommunorganisationen, med olika 
ansvarsområden eller expertkunnande inom allt från friluftsliv till skolor 
och kraftledningar. Med strukturstudien som grund har kommunen goda 
förutsättningar att föra dialog med exploatörer, intressenter, närboende med 
flera om viktiga aspekter för stadsdelens utbyggnad.

Det kommer att finnas chans att lämna formella skriftliga yttranden både i 
samband med dialog om planprogrammet och vid samråd och granskning 
av kommande detaljplaner. Inga formella beslut om strukturen har tagits vid 
upprättandet av strukturstudien utan detta är tänkt att förankras och bearbe-
tas inom ramen för planprogrammet.

Hur vill framtidens Sundsvallsbor att 
deras nya bostäder ska se ut?
Vi är mycket nyfikna på hur framtidens Sundsvallsbor vill bo. De som kan 
tänka sig att bygga ett eget hus eller kanske köpa ett radhus eller hyra en 
lägenhet i Katrinehill. Vilka faktorer är viktiga för en trivsam och funge-
rande vardag? Vad är vackert och vilka prioriteringar vill man göra? Därför 
planerar Stadsbyggnadskontoret att genomföra någon form av webbenkät 
riktad mot de som kan tänka sig att bo i den nya stadsdelen.

Hur vill vi att framtidens stadsdelar ska gestaltas i Sundsvall? (Fotograf: Peter Norberg)

1.

2.

3.

4.

Bildkällor inspirationsbilder:
1. Rynningeåsen, Örebro.
2. Riksten, Botkyrkabyggen.
3. Nysäter i Mölnlycke, Sweco arkitekter.
4. Sundby park i Spånga, Småa arkitekter.
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Vem ska bygga de nya husen?
Vi vet inte ännu vem som kommer att bygga husen. För att skapa en vari-
ation i området och en tillräckligt hög utbyggnadstakt är det lämpligt med 
flera olika exploatörer, snarare än en eller ett par stora. Kommunen kommer 
att arbeta aktivt för att uppnå detta. Vissa kvarter lämpar sig för byggande 
av småhus i egen regi medan vissa tomter med mer komplicerade mark-
förhållanden kan vara lämpligare att hantera i lite större skala av erfarna 
byggföretag. Vissa flerbostadshus skulle kunna byggas av kommunens 
bostadsbolag (Mitthem) eller byggas för Migrationsverkets räkning.

Hur skapar vi god tillgänglighet trots 
branta lutningar?
Främst i de norra delarna är lutningarna en stor utmaning. Gatunätet har 
utformats utifrån denna grundförutsättning. I många lägen går gatorna ”på 
skrå” snett uppför/nerför backarna för att få rimliga lutningar. Särskild 
omsorg har vi lagt om att huvudgator ska få en god standard så att kollek-
tivtrafik möjliggörs.

Lutningarna kan också utnyttjas som en tillgång. Förutom alla fantastiska 
utsiktslägen kan t.ex. förskolor byggas i två våningar i souterräng, så att 
stora enheter får avskilda entréer och gårdar. I lutande skogsterräng går det 
också att skapa lekmiljöer med pulkabackar och spännande miljöer bland 
stenblock och träd.

Tillgänglighet kan också skapas genom att bygga små kvarter där det är tätt 
mellan bostadsgatorna och där det alltid finns en gen gång- och cykelväg 
mot angränsande områden.

Hur uppnår vi en god social 
hållbarhet?
I samhället i stort ser vi att inkomstklyftorna ökar. Detta ger vitt skilda 
förutsättningar att välja sitt boende. De som har ett grundkapital, bra utbild-
ning och inkomst söker sig till vissa områden medan de som inte har råd 
att köpa sig en bostad hänvisas till det äldre hyresbeståndet. Allmännyttans 
hyreshusområden är i Sundsvall främst utbyggda kring 1960-talet i ett fåtal 
större områden. Detta bidrar till att segregationen ökar. Avstånd mellan 
grupper av människor skapar misstänksamhet och osäkerhet. Katrinehill 
kan bidra till en bättre integration på flera sätt: Dels genom att aktivt 
planera för en blandad bebyggelse för olika målgrupper i det nya området. 
Dels genom att det nya området knyter samman de befintliga bostadsområ-
dena i en mer sammanhållen struktur.

För att få en god social hållbarhet måste vi också arbeta med trygghet och 
tillgänglighet. Grundstrukturen med ett rutnät av lokalgator med blandtrafik 
ger förutsättningar för flexibla rörelsemönster och motverkar ”öde” gator. 
De gröna stråken mellan områdena hålls relativt smala så att skogsparkerna 
känns lättillgängliga och trygga året runt. Förskolor och liknande placeras i 
centrala lägen nära busshållplatser.

Hur kan den nya stadsdelen medverka 
till en friluftskommun i toppklass?
När stadsdelen är fullt utbyggd kan över 2000 nya (eller gamla) Sundsvalls-
bor få glädjen att bo i anslutning till Sidsjöns naturreservat och Klissbergets 
skogsområden, där skidspåren länkar samman med 30 mil preparerade spår 
kring Sundsvalls stad och Södra berget.

Vid utbyggnaden bör vi värna om naturkvaliteterna kring Grodtjärn och 
vackra hällmarksområden som lockar till utflykter. En ny stor frilufts-
parkering placerad på norra sidan om Grodtjärn, i anslutning till den nya 
huvudgatan med busshållplatser, blir en ny central utgångspunkt för motion 
och skogsutflykter. Här finns det möjlighet att placera en skola intill med 
bollplan och idrottshall. Härifrån bör även fortsättningsvis finnas elljusspår 
mot Sidsjön och Nacksta som länkar samman de olika stadsdelarna med 
naturområdena. Vid östra delen av Katrinehill kommer elljusspåret bitvis att 
gå genom en smal skogspark som är lätt att nå från båda sidornas bostads-
områden. Då blir det lätt att ”hoppa på” spåret från olika kvarter i Sallyhill 
och Sidsjö. Parkstråken kan ha en varierande utformning och innehålla 
inslag av träningsredskap och lek så att de lockar många olika målgrupper. 
Spårets startpunkt i Nacksta kan flyttas till östra sidan om värmeverket för 
att undvika närhet till huvudgatan.

När de senare etapperna byggs ut kan det finnas behov av ytterligare 
en motionsslinga i form av ett elljusspår, för att tillgodose den växande 
befolkningens behov. Detta kan planeras väster om den nya bebyggelsen i 
samband med planläggning av den del av Katrinehill som kommer att ligga 
väster om nuvarande kraftledningsstråk.

Gata för enbart gång- och cykel alt även biltrafik
Gång- och cykelväg
Nya stigar och elljusspår
Befintligt gatunät
Befintliga stigar och elljusspår

Vattendrag

Busshållplats, tänkbart läge

TECKENFÖRKLARING

Lokalgata
Huvudgata

Kraftledningsstråk som tas bort i ett första skede
Framtida bebyggelsekvarter

Bostadskvarter
Flerbostadshus med service, handel, kontor i bottenvåning
Förskola/Skola
Gröna miljöer i form av park, orörd natur mm

Nytt kraftledningsstråk

Detaljplane-etapper
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Områdets struktur är medvetet utformad för att ge god tillgänglighet, trygghet och 
integration.

De nya stadsdelarna tillgängliggör Sundsvalls fantastiska friluftsområden för fler 
invånare. (Fotograf: Peter Norberg)

Bergsbranter är både en utmaning och en tillgång. (Fotograf: Peter Norberg)



Katrinehill och Klisshöjden är tänkt att bli nya stadsdelar där vi får plats med 

många nya småhus i en blandad bebyggelse där det också ingår radhus, mindre 

flerbostadshus, förskolor, annan service och mindre verksamheter. Upp till 900 

bostäder kan inrymmas när området är fullt utbyggt.

Den här strukturstudien är ett underlag och inspirationsmaterial inför den kom-

mande detaljplaneprocessen.

Nya stadsdelar kan byggas på många olika sätt, och det finns många fallgropar 

som kan undvikas genom medveten planering. Här har vi samlat faktaunderlag 

och gjort några första analyser. Utifrån dessa har ett förslag till stadsstruktur och 

etapputbyggnad tagits fram.

Genom att Sundsvalls kommun har en konkret vision för Katrinehill och Kliss-

höjden kan vi föra en tydligare dialog vid framtagande av planprogram och 

detaljplanläggning. Detta underlättar samrådsprocessen och ger en stadsstruktur 

som går att bygga vidare på under många år.

Stadsstruktur och gatunät är inte politiskt beslutade utan detta hanteras i de-

taljplanläggningen.


