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STADSVISION SUNDSVALL är verktyg, ledstjärna och inspi-
ratör för exploatörer, politiker, tjänstemän och allmänhet. 
Stadsvision Sundsvall ger beredskap att möta de möjlig-
heter och utmaningar som kommer slag i slag i Norrlands 
största arbetsmarknadsregion. Det handlar om att våga 
agera och att stärka Sundsvalls identitet.

Visionen grundar sig på kommunens planer och på djup-
gående analyser över hur näringsliv och medborgare vill 
att Sundsvall ska utvecklas. Utifrån dessa analyser har 
sedan grundläggande stadsbyggnadsmässiga principer 
för stadens utveckling tagits fram. Perspektivet är 30 år. 
Med Stadsvision Sundsvall utvecklas kommunens sätt att 

arbeta, till en tydlig strategi för hur staden ska byggas och 
utvecklas. Samtidigt är den ett levande dokument vilket 
innebär att den kommer att följas upp, och revideras 
i detaljer. Nu har vi nått ungefär en tredjedel av resan och 
på plats efter plats i stadskärnan omvandlas visionerna till 
verklighet. Förändringarna är införda i detta nytryck, som 
är den första uppdateringen av Stadsvision Sundsvall. 

Stadsvision Sundsvall sammanfattas i tre ställningstaganden 
och tio uppdrag. Kring dessa kraftsamlar kommunen.

Följ med oss på en fortsatt spännande färd!

Verktyg, ledstjärna och inspiratör
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STENSTAN HAR EN unik särprägel som ger en
livfull atmosfär med stil och tyngd. Selångersån och 
Sundsvallsfjärden ger åtråvärd vattenkontakt och 
stadsbergen erbjuder möjlighet till naturnära rekreation. 
Sundsvall ska vårda och utveckla dessa tillgångar

SUNDSVALL ÄR NAVET i Norrlands största
arbetsmarknadsregion. Ett starkt nav med
möjligheter till möten och upplevelser krävs
för att en region ska utvecklas långsiktigt. 
Med strategiska vägval bygger vi därför 
vidare på denna position!

Ställningstaganden 
för vår stadsvision

Staden

Regionen

UTVECKLING OCH FÖRTÄTNING skapar liv och rörelse, 
och främjar möten mellan människor. Planeringen ska tidigt 
omfatta livskvalitet- och folkhälsofrågor, och inta ett lång-
siktigt hållbarhetsperspektiv. Sundsvallsborna ska fortsätta 
vara med i det levande samtalet om stadens utveckling.

Människan
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Bygg en starkare stadskärna 
Vi bygger stadskärnan både större och tätare 
för att ge plats för en blandning av boende, 
näringsverksamhet, service och rekreation. 
Nya områden ska få god kontakt med befintlig 
bebyggelse när stadskärnan växer.

Utveckla människornas  
rörelsestråk
Vi stärker stråken ytterligare med liv och 
rörelse genom strategiskt placerade mål-
punkter. Stadens centrala stråkområde är 
Storgatan och Selångersåns stränder från 
Inre Hamnen till Mittuniversitetet. När dessa 
stråk utvecklas kan universitetet, Stenstan 
och övriga målpunkter bidra ännu tydligare 
till stadens liv.

Uppdrag som gör
visionen till verklighet

Låt Stenstan möta det nya
Vi värnar Stenstan som en kulturhistoriskt 
värdefull stadskärna. Förändringar och ny-
byggnationer ska ha hög arkitektonisk kvalitet. 
Mötet mellan äldre och ny bebyggelse blir 
därigenom spännande och berikande.

Utvidga den klassiska 
kvartersstaden
Vi bygger vidare på den klassiska kvarters-
stad som Stenstan är på Södra Kajen och 
mot Selångersån. I kvarteren blandar vi 
verksamheter som ger liv hela dygnet och 
som även gör staden trygg och tillgänglig. Ett 
finmaskigt kvartersnät ger fler mötespunkter 
för människor.

Låt vattnet möta staden
Vi för stadslivet närmare ån och fjärden när 
vattennära ytor görs tillgängliga för bostäder, 
aktiviteter och näringsverksamhet.

Bred ett nät av grönska 
över staden
Vi kopplar samman våra gröna stråk och 
parker och länkar bergen till staden vilket 
ger gröna korridorer till nytta för motion 
och rekreation. Den sammanlagda grönskan 
i centrum ökar.

Tillåt trafik på människans villkor
Vi gör en grön stadsgata av gamla E4 och 
placerar järnvägen under marknivå, vilket 
minskar barriärerna i stadskärnan. Blandtrafik 
bibehålles i staden, men fordon ska röra sig 
på gåendes villkor.

Samla kommunikationer
Vi bygger resecentrum i stadskärnan och 
vid Mittuniversitetet. Vi bygger dem för både 
järnvägs- och busstrafik, gående, cyklister och 
bilar. Bra knutpunkter underlättar resandet för 
människor både inom och utom regionen.

Utveckla staden hållbart
Vi utvecklar sammanhängande gång- och 
cykelleder och främjar hållbart resande. 
Stadsvisionsmodellen för hållbar utveckling 
används för all framtida stadsplanering. Ny 
bebyggelse planeras med högsta ambition 
att minska miljöpåverkan och anpassas till 
kommande klimatförändringar.

Håll Stadsvisionen levande
Levande samtal om Stadsvisionen förs 
mellan kommun, medborgare, organisationer 
och exploatörer. Kommunen fortsätter vara 
initiativtagare till seminarier, större träffar och 
personliga möten i den anda och tradition 
som etablerats inom ramen för Stadsvision 
Sundsvall. Aktörer som verkar för god folk-
hälsa deltar i processen.
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Inspelen från Sundsvallsborna, från styr-
dokumenten och från influenser och teorier 
i omvärlden pekar tydligt i en viss riktning. Vi 
ska erbjuda människor en upplevelserik och 
mänsklig ram att leva våra liv i. En ram som 
är tolerant mot olikheter, som ger förutsätt-
ningar för möten mellan människor och som 
inte hotar vår planet. En tät, grön stad med 
blandat innehåll som ger goda förutsättningar 
för möten mellan olika människor och ett 

levande stadsliv såväl dagtid som kvällstid. 
En stad med god tillgänglighet och trygghet 
som bidrar till att alla människor känner sig 
välkomna. En stad med god trafikstruktur 
som gynnar gång, cykel och kollektivtrafik för 
ökad hälsa och säkerhet. En stad som vänder 
ansiktet mot vattnet, mot Selångersån och 
Sundsvallsfjärden. En stad som gynnar hela 
regionens framtid.

Vi bygger stadskärnan både större och tätare för 
att ge plats för en blandning av boende, närings-
verksamhet, service och rekreation. Nya områden 
ska få god kontakt med befintlig bebyggelse när 
stadskärnan växer. 

Bygg en
starkare stadskärna
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Vi bygger vidare på den klassiska kvarters-
staden, som Stenstan är, på Norra Kajen, 
Södra Kajen och mot Selångersån.

I kvarteren blandar vi verksamheter som ger 
liv hela dygnet och som även gör staden 
trygg och tillgänglig. Ett finmaskigt kvarters- 
nät ger fler mötespunkter för människor. 

Utvidga den klassiska 
kvartersstaden

Vi värnar Stenstan som en kulturhistoriskt 
värdefull stadskärna. Förändringar och 
nybyggnationer ska ha hög arkitektonisk 
kvalitet. Mötet mellan äldre och ny 
bebyggelse blir därigenom spännande 
och berikande. 

Stenstan ger en unik arkitektonisk grund 
att bygga vidare på. Både för att bygga 
nytt i Stenstan och för att bygga nytt nära 
Stenstan. Samverkan och samspelet mellan 
det nya och det anrika ger spännande och 
vackra miljöer.  

Vi för stadslivet närmare ån och fjärden. Vattennära ytor görs 
tillgängliga för bo städer, aktiviteter och näringsverksamhet. 

Selångersån Vår vision är att staden möter ån i ett grönt stadsrum vars 
sidor utgörs av kvarter och byggnader, och där åkanternas grönska eller 
bebyggelse samspelar med varandra och med vattnet.

Sundsvallsfjärden Både Norra kajen och Södra kajen är områden i för-
ändring. Tidigare verksamheter avvecklas och områden blir tillgängliga för 
ny bebyggelse. Här finns den unika möjligheten att ge staden kontakt med 
vattnet och samtidigt förstärka stadskärnan i alla avseenden. Hänsyn tas till 
framtida havsnivåer.

Låt vattnet möta staden

Låt Stenstan
möta det nya
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Vi stärker stråken ytterligare med liv och rörelse 
genom strategiskt placerade målpunkter och god 
stadsstruktur. Stadens centrala stråkområden är 
Storgatan och Selångersåns stränder från Inre 
Hamnen till Mittuniversitetet. När detta stråk 
utvecklas kan universitetet, Stenstan och övriga 
målpunkter bidra ännu tydligare till stadens liv.

Sundsvalls läge mellan bergen gör staden
tydlig och lättläst. Det stora svepande landskapet, 
den smala bebyggelsen längs kust och dalgång, 
Selångersån och människors rörelsestråk bygger 
tillsammans upp en stadsbild som ger Sundsvall 
en stark identitet. 

Stråken i en stad är sammanhängande gator och 
torg där människor rör sig både med och utan 
gemensamma syften. Stråken syftar till ökad liv-
lighet, stärkande av stadens rytmer och är ett sätt 
att koppla samman stadens delar. Stråken är det 
som ger staden innehåll och liv. Ett bra stråk lockar 
människor. Det är fullt av liv, det händer mycket och 
människor går dit även utan en särskild anledning. 
Ett stråk kan också ha ett tema, som till exempel 
shopping eller evenemang, men det är ofta mång-
falden och det oförutsedda, som skapar attraktions-
kraften och som drar till sig både människor och 
verksamheter. Stråken blir därmed också en grund 
för stadskärnans utveckling och drivkraft för hela 
regionen. Med stråken som utgångspunkt i plane-
ringen av staden ligger vi steget före i utvecklingen. 

Utveckla människornas 
rörelsestråk
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Selångersån och kajerna 
– Den gröna promenaden
Selångersån med omgivande grönska utgör det 
starkaste karaktärsdraget i stadens grönstruktur 
och stadsbild. Här finns stora utvecklingsmöjlig-
heter både för rekreation och stadsliv. Mellan 
Åkroken och havet utvecklas ett  pärlband av 
gröna rum med olika användning och utformning.

Selångersån till havet 
– Det vattennära evenemangsstråket
Närheten till vatten är det gemensamma 
temat för befintliga och nya mötesplatser 
längs ån och Inre Hamnen. Att människor rör 
sig i de vattennära miljöerna bidrar till att 
nya verksamheter kan uppstå.

Storgatan – Det viktiga stadslivsstråket 
Sundsvalls viktigaste stadslivsstråk idag är Stor-
gatan mellan Skolhusallén och Vängåvans östra 
del. Vi ska stärka detta stråk och förlänga det så 
att det sträcker sig hela vägen från Mittuniversi-
tetet till Inre Hamnen. Många viktiga målpunkter 
och mötesplatser finns inom och i anslutning till 
detta stråkområde, och nya kommer att skapas. 

Esplanaden – Stadslivsstråk med potential
Esplanaden är ett tydligt nöjesstråk där 
många restauranger ligger tillsammans med 
bl.a. Teaterkvarteret och Filmstaden. Här 
ökar stråkets betydelse på kvällstid och helger, 
och blir en motor för stadens nöjesliv.
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Vi kopplar samman våra gröna stråk och parker, 
och vi länkar bergen till staden vilket ger gröna 
korridorer till nytta för motion och rekreation. Den 
sammanlagda grönskan i centrum ökar. 

Stadens gröna inslag är viktiga för vårt välbefinnande. 
De bidrar till biologisk mångfald, naturvärden, luft- 
rening, temperatursänkning vid värmeböljor och träd 
längs gator ger en hastighetsdämpande effekt. Dess-
utom finns det sociala, hälsofrämjande och kulturella 
motiv för grönska genom parkernas funktion som 
plats för möten, aktiviteter, motion och konst. Vi ska ha 
ännu större variation av parkkaraktärer i staden och vi 
ska försöka fylla våra parker med innehåll. 

Skapa ett promenadstråk runt staden

Ett sammanhängande grönt promenadstråk runt  
centrala staden utgörs av Selångersån, den nya 
stadsgatan vid gamla E4, järnvägsgatorna och 
Sidsjöbäcken. 

Förädla de gröna tvärförbindelserna

De nordsydliga, gröna tvärstråken som knyter  
samman centrala staden med naturen norr och söder 
om staden har alla potential att förädlas. De är Västra 
Allén/Örnsköldsallén, Skolhusallén och närliggande 
Institutionsområdet, Esplanaden samt stadsgatan vid 
gamla E4.

Knyt bergen närmare staden

Norra stadsbergets naturvärden och kvaliteter för 
rekreation utvecklas ytterligare, och förbindelselänkar 
mellan staden och berget görs tydliga vid Åkroken, 
Baldersvägen och vid Tivoliparken. På södra sidan 
tränger naturen in i staden genom parkerna längs 
Sidsjöbäcken och Grevebäcken, dessa stråk vårdas 
och utvecklas.

Bred ett nät av
grönska över staden 
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Det gröna nätet 
Sundsvalls långsmala sträckning ger en vari-
ationsrik natur nära inpå staden, men begrän-
sade ytor för en omfångsrik stadspark. Denna 
förutsättning ger två tydliga mål: vi ska länka 
ihop våra gröna stråk och vi ska lägga stor vikt 
vid innehåll och utformning även av små ytor.
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Sundsvall är i vår vision en stad där gång-, 
cykel- och kollektivtrafik prioriteras. Viss bil- 
trafik accepteras i stadskärnan, medan tung 
trafik minskas genom samordning av gods- 
transporter.  Nyckeln för att klara den konflikt 
som kan finnas inbyggd mellan trafikslagen 
ligger i gatumiljöns utformning.

I Sundsvall finns ett begränsat antal väg-
val över ån, vilket gör att gamla E4:an och 
Skolhusallén får höga trafikflöden. Det 
hänger också ihop med att centrum är en 
stor målpunkt i regionen med cirka 20 % av 
Sundsvalls arbetsplatser. Parkeringarnas 
lokalisering skulle kunna hjälpa till att styra 
flödet av bilar på stadens gator.

Vi gör en grön stadsgata av den gamla 
E4:an genom stan, och placerar järnvägen 
under marknivå, vilket minskar barriärerna 
i stadskärnan. Blandtrafik behålls i staden, 
men fordon ska röra sig på gåendes villkor.

Tillåt trafik
på människans villkor

Bra knutpunkter underlättar resandet för 
människor både inom och utom regionen. 
Vi bygger resecentrum i stadskärnan och 
vid Mittuniversitetet. Vi bygger dem för 
både järnvägs- och busstrafik, gående, 
cyklister och bilar. 

Sundsvall är en knutpunkt i Norrland. Det 
ständiga flödet av varor och människor är 
en viktig garanti för stadens framtid, och det 
gäller att vi i Sundsvall ser detta flöde som 
en tillgång och drar nytta av det utbyte det 
kan ge.

Bara om vi lyckas med målsättningen att kanal- 
isera en högre andel av resandet till gång, 
cykel eller kollektivtrafik kommer staden 
kunna tillfredsställa ytkrav för parkeringar 
och standard för framkomlighet i takt med 
resbehovet från en ökande befolkning.

Samla
kommunikationer 

Trafik för ökat stadsliv
Huvudprincipen i kvartersstaden ska vara 
blandtrafik där fordon får röra sig på gåendes 
och cyklisters villkor. Människor som rör sig 
i staden skapar liv. Gatumiljön ska utformas 
för att ge signaler om vilken hastighet som är 
lämplig, till exempel genom val av belägg-
ning, belysning och plantering. För att möta 
kraven på framkomlighet och trafiksäkerhet 
kan det behövas skilda körbanor och gång-
ytor där trafiken är betydande.

Minska parkeringsytornas dominans
Delar av staden domineras idag av stora 
markparkeringar. De kan ersättas av mindre 
parkeringar, som kopplas ihop i ett samman-
hängande söksystem. Attraktiviteten regleras 
med tidsbegränsning och avgifter. Utöver 
det sker bilparkering i huvudsak på tomtmark 
och i p-hus.

Genomfartstrafik på stadens villkor
Ett system av huvudgator med högre kapacitet 
ska utgöras av Västra Länken, Universitets- 
allén/Norrmalmsgatan, Bergsgatan samt ny 
stadsgata på gamla E4:an. Huvudfunktion för 
Västra Länken är att bli angöringsgata till ny 
järnvägsstation.

Gamla E4:an och Skolhusallén återskapas som 
de representativa, alléplanterade gator de en 
gång varit. När gatorna signalerar stadsmiljö 
i stället för trafikled ger det automatiskt en 
lugnare trafikrytm. De får då minskad barriär-
verkan och blir lättare att korsa för gående.
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Förenkla för gångtrafikanterna
Vår täta Stenstad är en bra utgångspunkt 
för att promenera. Här ligger det mesta 
inom gångavstånd. Det ska vara trevligt och 
bekvämt att röra sig till fots. Närvaro av liv 
och rörelse ger trygghet och därför strävar 
vi efter en levande stadsmiljö befolkad hela 
dygnet. Utformningen av gatumiljön ska ha 
en trygghetsaspekt där barriärer, skymda 
hörn och trånga passager ska byggas bort, 
så långt det är möjligt.

Skapa effektiva cykelstråk
Huvudstråken för cykel gör vi tillgängliga  
även vintertid och skyltar tydligt. Vi anlägger 
cykelparkeringar av hög kvalitet vid viktiga 
målpunkter, pumpstationer med mera.

Stärk och utveckla kollektivtrafiken
Om vi ska kunna stärka kollektivtrafiken krävs 
att vi förtätar staden i anslutning till stads- 
trafikens stomnät, och planerar så att frekventa 
besöksmål alltid kan nås på annat sätt än 

Vi utvecklar sammanhängande gång-   
och cykelleder och främjar hållbar 
kollektiv trafik. Stadsvisionsmodellen för 
hållbar utveckling används för all framtida 
stadsplanering. Ny bebyggelse planeras 
med högsta ambition att minska miljö-
påverkan och anpassas till kommande 
klimatförändringar.

Utveckla staden
hållbart

med bil. Ett nytt resecentrum med effektiva 
kopplingar mellan buss, tåg och bil kommer 
främja det hållbara trafiksystemet, där om-
landets bebyggelse försörjs effektivt med 
buss och regionaltåg. Resor mellan grann-
kommuner och större städer görs med tåg.

Vi ska växa hållbart, läs mer på sidan 36.
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Håll Stadsvisionen levande

Samtalet med Sundsvallsborna
Under arbetet med stadsvisionen var en  
viktig utgångspunkt att ta reda på vad 
sundsvallsborna själva ser för framtidsbilder 
för centrala staden. Tydligt framträdde då  
kvaliteter som sundsvallsborna såg som viktiga  
att värna och utveckla, brister att åtgärda 
samt nya inslag som skulle berika staden.  
Det materialet, tillsammans med kommunala 
styrdokument och omvärldsanalyser, har 
legat till grund för Stadsvision Sundsvall. 
Medborgardialogen har fortsatt sedan dess, 
inte minst i arbetet med ny översiktsplan 
(antagen 2014). Vid öppna seminarier,  
informationsträffar, via sociala media och  
vid olika offentliga evenemang fortsätter  
vi att samtala om staden med stadsvisionen 
som plattform.

Alla som deltagit

förmedlar en glädje 

över ambitionen med 

Stadsvision Sundsvall – 

nämligen att

kommunen har en 

tydlig vilja med

stadens utveckling

Kommunen fortsätter vara initiativtagare till seminarier, 
större träffar och personliga möten i den anda och tradition 
som etablerats inom ramen för Stadsvision Sundsvall. 
Aktörer som verkar för god folkhälsa deltar 
i processen.
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Områden med stor betydelse
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M O T  E N  S T Ö R R E  O C H  TÄTA R E  S TA D

Områden med stor betydelse
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När Stadsvisionen 
togs fram 2006-2007 
identifierades ett
antal särskilt viktiga 
områden med 
avgörande betydelse 
för stadens fortsatta 
utveckling. Dessa 
områden kommer vi 
att fördjupa oss i på de 
kommande uppslagen.

Universitetet, väst på stan
Ett aktivt och dynamiskt område med 
universitetet som hjärta och motor. 
Genom att området utvecklas med 
bostäder, näringsverksamhet och 
universitetsanknutna verksamheter, 
stärks universitetets koppling till 
stadskärnan på ett naturligt sätt.

30Läs mer på sidan
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Tonhallen Området kring ån
Selångersåns nedre lopp är en 
resurs för staden. Parkmiljön för-
ädlas, och ny bebyggelse tillförs 
varsamt vilket för staden närmare 
ån. Åmynningen är traktens bränn-
punkt och borde manifesteras.

22Läs mer på sidan.

Stenstan
Stenstan och dess kulturvärden är 
en av Sundsvalls främsta tillgångar. 
Det är en riksintressant kultur- 
miljö och det är samtidigt ett 
dynamiskt och levande centrum 
i både staden och regionen.

Läs mer på sidan 20 28Läs mer på sidan

Inre hamnen & Sundsvalls Central
Porten mellan Sundsvall och omvärlden. 
Området görs till en förlängning av Sunds-
valls stenstad genom att gamla E4:an 
byggs om. 

26Läs mer på sidan

Norra Kajen
Ett område i förändring där tidigare 
verksamheter avvecklas och områden 
blir tillgängliga för ny bebyggelse. 

24Läs mer på sidan

Södra Kajen
Ett område i förändring där tidigare 
verksamheter avvecklas och områden 
blir tillgängliga för ny bebyggelse. 
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SOM TÄT STADSMILJÖ är Sundsvalls 
stenstad unik i Norrland, och till sin 
1890-talskaraktär unik i Sverige. Stenstans 
kvaliteter ska tas tillvara och utvecklas. Låt 
Stenstan möta det nya på ett spännande sätt!

1888-års stadsbrand är för evigt ihågkom-
men hos Sundsvallsborna. Tack vare denna 
katastrof kan vi idag vandra omkring i en 
ståtlig sekelskiftesstad med beundransvärd 
prakt. Stenstan med sina byggnadskvarter, 
gator, torg och parker är en hållbar struktur, 
som visat sig tåla förändringar. Den påmin-
ner om att det vi tillför idag kommer stå kvar 
under lång tid.

Utveckla stadslivet 
Stadens gator, torg och parker ska utvecklas 
till spännande mötesplatser eller lummiga 
oaser med utrymme för konst, lek, uppträ-
danden och samvaro. De stora öppna parke-
ringsytorna i Stenstan bör på sikt ersättas av 
bostäder och verksamheter som tillför sta-
den mer liv. Alla medborgare ska kunna delta 
i stadslivet och staden ska vara tillgänglig 
för alla. Stenstans kvartersuppbyggnad har 
en stor potential där de outnyttjade gårds-
rummen kan öppnas för nya funktioner och 
möjligheter.

Värna riksintresset
Stenstan är riksintresse för kulturmiljövården. 
Kulturvärdena är en tillgång för utvecklingen, 
och de behöver identifieras och närmare 

beskrivas för att kunna förstås av alla stadens 
aktörer. Regelbundna träffar mellan Sten-
stans fastighetsägare och kommunen är ett 
utmärkt instrument! En fortsatt satsning på 
belysning görs på både allmänbelysning 
och fasad- och effektbelysning som lyfter 
fram Stenstans detaljer och ökar tryggheten. 
Utformningen av markbeläggningen ska ge 
Stenstans golv ett sammanhållet intryck och 
utformas med tanke på god tillgänglighet.

Stenstan
– Juvelen i kronan
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Stenstan och dess kulturvärden är en av Sundsvalls främsta tillgångar. Det är en 
riksintressant kulturmiljö och det är samtidigt ett dynamiskt och levande centrum 
i både staden och regionen.

A

B

C

A
Hedbergska Parken har rustats upp för att 
skapa en mer upplevelserik och aktiv park.

B
Olof Palmes Torg är ombyggt för att
bättre fungera som mötesplats i stråken
längs Storgatan och ån.

C

D

Stora Torget rustas upp för att skapa 
bättre förutsättningar för folkvimmel.

E

Teaterkvarteren är nyrenoverade och 
inrymmer flera nya scener.

Esplanadens gröna karaktär
utvecklas kontinuerligt.

D

E

UTFÖRD AKTIVITET
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SUNDSVALLSBORNA vill till vattnet. 
Området i anslutning till Selångersån är 
alltför värdefullt för att bara rymma bussar 
och bilar. Här kan vi skapa en del av den 
förtätning som är en förutsättning för det 
stadsliv som Sundsvallsborna och regionen 
längtar efter.

Detta område har väckts till liv som ett av 
stadens vardagsrum, med åtskilliga mötes-
platser för gammal och ung. Här finns vattnet, 
här kan unga träffas över en aktivitet, här kan 
vi pusta ut efter en arbetsdag eller en shop-
pingrunda.

En park för möten
Parkstråket som finns på norra sidan Selång-
ersån har utvecklats till en plats för aktiviteter 
och möten för alla generationer med lek och 
upplevelse, boule, skatepark. Båda sidor om 
ån har blivit attraktiva promenadstråk med 
möjlighet till förtöjning av båtar. 

Bebygg parkeringsytorna på  
södra sidan
På södra sidan om ån bör ny bebyggelse 
tillkomma som för staden närmare vattnet. 
Bebyggelsen kan infogas i stadens kvarters- 
mönster genom att bygga i magasinens 
förlängning västerut, dels med ett sjätte 
magasin, dels med nya byggnader ut över 
Fisktorgsparkeringen. Den nya bebyggelsen bi-
drar till rörelsestråket längs åns södra kajsida, 
där nya triangulära torg bildas när husraderna 
närmar sig vattnet. Sjögatan har potential att 

bli en av de viktigare inkörsportarna till Sten-
stan. Sjögatan bör utformas som en trädplan-
terad gatumiljö med möjlighet att spränga in 
markparkering mellan träden.

Manifestera platsen där ån  
möter havet
Åmynningen har potential att bli en alldeles 
speciell plats. Här är brännpunkten för tre 
viktiga stråk; i öster passerar både lokal och 
långväga trafik, i väster finns närheten till 
Stenstan och Esplanadens stadsliv, i norr 
finns Selångersån. Här ska plats reserveras 
för en offentlig byggnad som kan vara både 
skyltfönster mot omvärlden och ett tillskott 
för stadslivet. De nuvarande trafikytorna norr 
om femte magasinet kan bli en trivsam och 
vacker förplats till denna byggnad, där den 
varma kvällssolen tillsammans med närheten 
till ån är en stor kvalitet.

Bygg färdigt på Norrmalm
För att få in fler människor och verksam-
heter och samtidigt ge stadga åt parkstråket 
kan de obebyggda kvarteren på Norrmalm 
bebyggas. Kvarterens storlek är given av 
omkringliggande gator och höjden på de nya 
kvarteren bör ansluta till befintliga byggna-
der. Men befintliga kvarter är byggda enligt 
principen ett kvarter - en byggnad vilket ger 
ett storskaligt och ofta fantasilöst uttryck. 
Det som byggs i framtiden ska bryta med 
den ordningen och hämta inspiration från 
Stenstan där varje kvarter är uppbyggt av 
flera byggnader med lokaler för verksamhe-
ter i bottenvåningarna och parkeringar som 
inryms inom kvarteren. En betydande andel 
bostäder gör att människor kommer vistas i 
stadsdelen över hela dygnet

Området kring ån
– med stadsliv att längta till
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A

B
C

En ny skatepark har blivit populär bland 
ungdomar och äldre.A

Vi har byggt boule- och basketplan längs en del 
av ån som präglas av rörelse och lekfull aktivitet. 
Caféön är en omtyckt mötesplats för stora och små.

B

En omfattande uppfräschning av åns kajer och 
Fisktorget där vi skapat många gröna vattennära 
ytor för möten och avkoppling.

C

Ombyggnation av Navet för att skapa en
tryggare och mer funktionell resmiljö.D

Nya kvarter och en ny gångbro ska knyta ihop 
Stenstan och Norra Kajen.

E

Det nya stadskvarteret Noten kommer inrymma 
bostäder, kontor och service.

Promenaden längs ån fortsätter under vägen
och vidare ut på Norra Kajen.

Magasinparken är en ny lekpark  
utanför Kulturmagasinet. .

F

G

H

F

D

E

UTFÖRD AKTIVITET

G

H

Sundsvallsborna önskar en stad med liv och rörelse över dygnets alla timmar, 
och staden ska vara tillgänglig för alla. Att skapa mötesplatser mellan män- 
niskor och ge möjlighet till lek och spontan idrott är något som de unga särskilt 
lyfter fram. Vi ska planera för god hälsa eftersom det är en framtidsfråga.
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PÅ NORRA KAJEN bygger vi Norrlands 
bästa sjönära boende. En ny stadsdel i 
härligt söderläge, där man kan kliva rätt ut 
i ett grönskande parkstråk som sträcker sig 
ända upp till Selångers kyrka. Här kan man 
ha sin båt förtöjd några meter hemifrån 
med stadskärnan ett stenkast bort.

Med stadsvisionen som grund har vi påbör-
jat att omvandla Norra Kajen från ett svår-
tillgängligt industriområde till en attraktiv 
stadsdel. Området ligger vid havsstranden, 
i sydsluttning, nära till stadskärnan och med 
möjlighet till goda kommunikationer. Exploa-
teringen sker etappvis och utgår från stads-
visionens målsättning för området. 

Ge stadsdelen en ryggrad
En trädplanterad huvudgata i öst-västlig 
riktning etableras genom området. Gatan 
är avsedd för bil-, buss-, cykel- och gång-
trafik. Samhällsfunktioner som skola och 
barnomsorg samlas centralt i stadsdelen. 
Andra nyttigheter som handel och service 
koncentreras med fördel kring huvudgatan. 
Bilparkering sker på gator, i området ovanför 
den nya huvudgatan eller under byggnader 
och gårdar. 

Tillgänglig och trygg  
strandpromenad
Promenadstråket längs med Selångersåns 
norra sida ska fortsätta ut längs med Sunds-
vallsfjärdens norra strand. Längs kajen 
erbjuds möjlighet att förtöja båtar och 
mindre fartyg.

Grön länk från Haga till vattnet
Det bör finnas minst två möjligheter att lätt 
och trivsamt ta sig från Haga ned till vattnet 
i den nya stadsdelen. Det kan med fördel 
åstadkommas genom att Tivoliparken samt 
ytterligare ett grönt stråk får en koppling till 
vattnet och kajpromenaden.

Bostadskvarter öppna mot vattnet
Mellan den nya huvudgatan och vattnet 
skapas kvarter som öppnar sig mot söder och 
vattnet. Då får alla lägenheter sjöutsikt och 
södersolen når in på gårdarna. Bottenvåning-
arna mot kajpromenaden och mot huvud-
gatan ska innehålla lokaler för exempelvis 
butiker, hantverk, företag, restauranger och 
caféer. Lokalerna bidrar till blandade verk-
samheter och till att gatorna känns trygga för 
dem som bor här och för dem som rör sig i 
promenadstråket.  

Som ett led i att bygga en långsiktigt hållbar 
stad bör byggnaderna vara utformade i enlig-
het med bästa teknik för miljöhänsyn. Vissa 
befintliga byggnader bör på ett medvetet 
sätt inordnas i stadsdelen och möjliggöra 
en blandning av verksamheter som gynnar 
upplevelsen och livet i stadsdelen. 

Norra kajen 
– Norrlands bästa sjönära boende
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Med Stadsvisionen som grund har vi påbörjat omvandlingen av Norra Kajen från  
ett svårtillgängligt industriområde till en attraktiv stadsdel. De första bostads-
kvarteren byggdes 2015-2016 och exploateringen fortsätter etappvis.
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C

B A

DE

F

Första detaljplanens stadskvarter
inrymmer hyresrätter, bostadsrätter,
trygghetsboende och äldreboende.

A

En stadsdelspark är anlagd. Parken 
har trätrappor som ger vattenkontakt.B

Första delen av kajpromenaden är färdigställd. 
Den kommer sedan att fortsätta ända till Skönsberg. C

Detaljplanarbete pågår för kommande etapper.D

Skepparplatsen byggs om för att bättre passa in 
mot stadsdelens nya huvudgata. En stadsdelspark 
skapas i anslutning till åmynningen.  

E

Befintligt grönområde utvecklas till 
en ny Bropark.F

UTFÖRD AKTIVITET
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INRE HAMNEN. Hela det här området i 
staden har stor betydelse för hur staden 
används och kan utvecklas. Här möts 
kommunikationsstråk för både järnväg och 
väg, och tack vare resecentrum Sundsvall 
C är området porten mellan Sundsvall och 
omvärlden.  

Den gamla E4-genomfarten har varit den 
största enskilda barriären mellan stadskärnan
och havet. Med Sundsvallsbron förändrades
förutsättningarna och den gamla motorleden 
kan omvandlas till en stadsgata. 

Sundsvallsbron – bättre för staden
Stadsinfarterna både norr- och söderifrån 
bör gradvis ändra karaktär så att de blir 
mer stadsmässiga ju närmare centrum man 
kommer. Det sker genom att vägprofilen, 
vägbeläggningen, trädplanteringar och 
belysningsarmaturer gradvis ändras. För även 
om hastighetsbegränsning skyltas i vanlig 
ordning så är det vägens utformning som 
mest påverkar hastighet och körbeteende.

Den gröna stadsgatan utmed Stenstan ska 
bära stadens alla kännetecken, avseende lin-
jeföring, belysning, plantering och skyltning. 
Gång- och cykelvägar utvecklas så att de blir 
sammanhängande och med bra anslutningar 
till angränsande stadsdelar. Hänsyn tas till 

framkomlighet för alla trafikslag, luftkvalitet 
och trafiksäkerhet. En omsorgsfull utformning 
bidrar till att gatumiljön upplevs tryggare. 

Resecentrum Sundsvall Central 
– bättre för resenären
Ett samlat resecentrum vid Sundsvalls cen-
tralstation ska innehålla nya busshållplatser 
och bussdockning, breddade plattformar, 
planskild plattformsförbindelse och ny angö-
ring söderifrån. Resecentrum Sundsvall C ska 
vara en trygg och trivsam plats med förbätt-
rade möjligheter för resenärerna att ta sig till 
och från stationen via gång, cykel, buss och 
bil. Resecentrum Sundsvall C tar hand om det 
ökade kollektiva resandet och blir en tydlig 
målpunkt i staden.

Inre hamnen 
– Resecentrum Sundsvall C 
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B

Gamla E4 omvandlas till stadsgata.A

Nya stadskvarter byggs.B

Järnvägsstationen utvecklas till ett  
samlat resecentrum för tåg och buss.C

Bangården byggs om med nya plattformar
och planskild passage.

D

Gamla kombiterminalen flyttar och ytorna 
görs tillgängliga för resenärer.E

UTFÖRD AKTIVITET

Områdets funktion som länk mellan stenstaden och Södra 
Kajen, samt mellan stenstaden och resecentrum ger en 
särskild kvalité. Med en blandning av bostäder, handel, kontor 
samt Hamnträdgårdens parkmiljö blir detta en välkomnande 
stadsdel för såväl boende, företag, resenärer och sundsvallsbor.
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SÖDRA KAJEN är en naturlig förlängning 
av stadskärnan österut där närheten till 
såväl havet som till resecentrum bidrar till 
stadsdelens attraktivitet.

Södra Kajen utgörs idag dels av ett i stora 
stycken obebyggt hamnområde, dels blan-
dad bebyggelse med butiker och verksam-
heter. Under 1800-talets första hälft låg här 
ett varv som hörde till herrgården Rosenborg. 
Nu planerar vi för en tät och blandad stads-
del, i sådan skala att den stöder förutsätt-
ningarna för ett gott stadsliv.

Bygg kvartersstad och 
ny huvudgata 
Den nya stadsdelen byggs med kvarters-
storlekar i liknande skala som Stenstan. Den 
funktionsintegrerade blandstaden är en bra 
förebild för området.

En ny trädplanterad huvudgata dras genom 
området i Trädgårdsgatans förlängning. På 
motsvarande sätt kan Kyrkogatans siktlinje 
fångas upp längs Södra Kajens hamnpro-
menad, där småbåtshamnen är en kvalitet 
att bygga vidare på och där ett levande och 
aktivt stråk med restauranger och kaféer kan 
etableras.

Den befintliga bebyggelsen tillför den nya 
stadsdelen en blandning av verksamheter 
som är värdefull.

Arena för idrott och evenemang
Inom stadsdelen kan ett kvarter reserveras 
för en offentlig byggnad, exempelvis en arena 
för idrott och evenemang. Anläggningen får 
inte kräva mer än ett kvarter, och nödvän-
dig bilparkering ordnas i p-hus och genom 
samnyttjande av markparkeringar.

Grevebäckens renässans
Grevebäckens utlopp lyfts upp ur sin kulver-
tering och möter fjärden i ytläge i anslutning 
till en större park. Bäcken utformas för att 
kunna hantera stora flöden och dagvatten.
På lite sikt så kan nya kopplingar mot Öster- 
malm/Skönsmon ge dessa stadsdelar efter-
längtad vattenkontakt.

Södra Kajen 
– Här föds en ny stadsdel
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På Södra Kajen finns en unik möjlighet att bygga mer 
innerstad i centrala Sundsvall.  Det innebär att omvandla 
ett centralt beläget industriområde och bygga vidare på 
Sundsvalls Stenstad. Närheten till centrum och Stenstan, 
vattenkontakten och båtlivet samt det planerade rese-
centrum inom gångavstånd är värdefulla kvalitéer. 

Huvudgata i Trädgårdsgatans förlängning.A

Nya innerstadskvarter.B

Möjlighet till t ex Stadsvillor och radhus 
i vattennära läge.

C

Kajpromenad som fortsätter hela
Sundsvallsfjärden runt.

Befintligt industrispår rivs.

D

E
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C

Ge plats även för 
mindre exploatörer
Exploateringsgraden i stadsdelen bör styras 
så att den blir högre närmare Stenstan. 
Kvarteren kan delas upp i mindre fastigheter, 
som möjliggör en mångfald av olika typer 
av bebyggelse; stadskvartershus, mindre 
punkthus, radhus och stadsvillor. På så sätt 
ges även mindre exploatörer möjlighet att 
vara med och bygga staden.

Söder om Landsvägsallén placeras 
byggnader för kontor och handel 
på ett sådant sätt att gaturummet 
förtydligas som prydlig allé och 
entré till staden.

E

UTFÖRD AKTIVITET
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UNIVERSITETET, Västermalms skola, 
Engelska skolan och Metropol/Västhagen 
utgör ett sammanhängande campus-
område som breder ut sig på ömse sidor 
om Selångersån. Storgatan, Ågatan och 
Universitetsallén kopplas samman med 
tvärförbindelser och bildar tillsammans 
med Selångersån ett stråkområde där det 
finns flera olika sätt att ta sig fram. Detta 
område ska göras mer attraktivt och på 
så sätt förkorta det upplevda avståndet 
mellan Åkroken och Stenstan.

Utveckla västra delen av Storgatan
Universitetet är i sig en utvecklingsmotor och 
det stadsnära läget skapar en förväntan och 
en möjlighet för universitetet att närma sig 
Stenstan. Ett sätt för att uppnå detta är att 
längs Storgatans västra del utveckla verk-
samheter som har koppling till universitetet. 

Utveckla Universitetsallén
Dominansen av de stora anläggningarna 
med sina parkeringsytor tonas ner. Förslag 
har upprättats för en stadsutveckling längs 
Universitetsallén med både bostäder och 
universitetsanknutna verksamheter.

Utveckla pärlbandet av gröna rum
Mellan Åkroken och Sporthallen har norra 
åstranden naturkaraktär. Vegetationen gallras 
och luckor tas upp för sikt över ån. På södra 

sidan kompletteras å-promenaden med en 
gångväg, och den lilla Åkroken-parken intill 
universitetet utvecklas. 

Badhusparken är en tyst och avskild oas 
som är centralt belägen. Skulpturtemat 
kan vidareutvecklas av Sundsvalls muse-
um, miljöbelysning kan tillföras på gräsytor 
och trädkronor och olika former av ljus kan 
också läggas på den långa tegelfasaden. En 
ny gångbro (eller två) över ån föreslås. Den 
inkluderar då motsatta stranden i parkmiljön 
och den skapar alternativa vägval, vilket är en 
trygghetsfaktor. 

Ågatans parkremsa är smal och ganska 
brant, men trottoaren kan bli en del av det 
gröna å-rummet. Stigar och bänkar kan öka 
vattenkontakten, kanske tillsammans med en 
längsgående träbrygga, som också kan vara 
tilläggsplats för enstaka småbåtar.

Universitetet
– Väst på stan
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Kvarteret Grönborg byggs om och innergården
glasas in. En science park skapar en mötesplats 
mellan studenter, forskare, företagare och entre-
prenörer. Kvarteret bakom Grönborg blir hemvist för 
nya utbildningar under namnet Campus Åkanten.

A

Universitetsallén kan utvecklas både
med bostäder och med nya målpunkter
för fritidsaktiviteter.

B

Gång och cykelvägarna västerut har kompletterats 
med stigar så att det nu är möjligt att promenera 
ända från Sundsvallsfjärden till Selångersfjärden.

C

Nya studentbostäder planeras.D

Parkstråket längs bäcken utvecklas. En promenad-
väg ska göra det möjligt att vandra hela sträckan 
mellan Selångersån och Sidsjön. Järnvägen och 
Bergsgatan ska enkelt kunna passeras.

E

Västra Alléns parkstråk kan kopplas mot park-
stråken söderut även innan en nedsänkning av 
järnvägen.

F

Storgatan har byggts om med ny gång och 
cykelväg och nya planteringar.

Resenärsytorna vid Västra Station rustas upp.

G

H

C

UTFÖRD AKTIVITET

H

Att bättre ta tillvara ån och dess omgivningar är en stark 
önskan hos Sundsvallsborna. Selångersån kan bidra både 
som stadsmiljö- och livsmiljöresurs, till exempel genom 
utveckling av det gröna kring ån, aktiviteter knutna till 
rekreation och en utveckling av båtlivet.
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Urbanisering och  
befolknings utveckling
Både Sundsvall och omvärlden är i stän-
dig förändring. Urbaniseringen – att allt 
fler människor i världen flyttar in i allt större 
städer – är en tydlig trend sedan flera år. 
En stor befolkning och täthet i kärnan ger 
dessutom större bredd i utbudet, vilket ökar 
attraktiviteten och kan locka människor, 
kapital och kompetens att söka sig hit. Det 
ger en dynamik som i sig är en grogrund för 
utveckling och tillväxt. Sundvalls näringsliv 
har en god branschbredd Det ger mångfald 
och växtkraft. Branschbredden kan förstärkas 
ytterligare om vi lyckas öka tillgänglighet och 
pendlingsmöjligheter till de omkringliggande 
lokala arbetsmarknaderna. 

Under 2000-talet har det huvudsakligen 
varit storstadsregionerna som växt i Sverige, 
medan befolkningen minskat i många små-
orter och landsbygdskommuner. Men 2014 
skedde ett trendbrott. Nu växer befolkningen 
även utanför storstäderna, med undantag för 
glesbygdskommuner med låg tillgänglighet 
till stadsregionerna. Den ökande invandring-
en är en starkt bidragande orsak till detta.                 
I Stockholms län är snart 25 % av den totala 
befolkningen utrikesfödda, men i Västernorr-
land ligger andelen fortfarande under 10%. 
Sundsvalls befolkning växer om än i ganska 
blygsam takt, vi är på god väg mot målet att 
passera 100000 invånare. 

För Sundsvalls del är hela regionens utveck-
ling viktig, då vi är en inpendlingskommun 
för arbete, studier, handel och nöjesliv. Vi ska 
samarbeta istället för att konkurrera med 

varandra, bland annat genom att verka för 
förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik, ett 
stärkt näringsliv och attraktiva boende miljöer. 
När ökad tillgänglighet gör att arbetsmark-
nadsregionen växer, stärks tillgången på 
kompetens för näringsliv och universitet. 
Samtidigt får invånarna tillgång till ett större 
utbud av både arbete, utbildning, fritidsaktivi-
teter och upplevelser. 

En tillväxtmotor i Norrland 

Skillnaderna i ekonomisk tillväxt är betydligt 
större mellan regioner än mellan länder. Om 
vi väger samman faktorer såsom samlad 
ekonomisk aktivitet (motsvarande BNP fast 
regionalt), attraktionskraft, utbildningsnivå, 
åldersstruktur, strukturomvandling, nystar-
tade företag, förvärvsinkomster och hur 
mångfacetterat näringsliv regionen har ser vi 
att Sundsvall har mycket goda förutsättningar 
att utvecklas vidare. 

  

Staden i regionen 
och omvärlden 

Stadens attraktivitet och utveckling är
allt viktigare för en regions tillväxt. Staden 
Sundsvall är ett nav i vår region – därför
är stadsvisionen viktig! 
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Vi tar vara på våra unika 
förutsättningar 

Uppgiften för stadsbyggandet i Sundsvall 
ska vara att till fullo ta till vara stadens 
goda förutsättningar. De består bland 
annat av följande:

Stenstans karaktär
Sundsvalls största tillgång är dess stads-
kärna. Det som gör Sundsvall unikt är Sten-
stans starka stadsmässiga karaktär – dess 
täthet och intensitet. Det är kärnan som är 
stadens varumärke och som förmår att skapa 
identiteten av en betydande stad. Den ger 
unika förutsättningar för utveckling av hela 
Sundsvallsregionen. 

Läget mellan stadsbergen
Sundsvall har ett osedvanligt vackert läge 
där det ligger i det vidsträckta norrländska 
kustlandskapet. Staden ligger mellan de 
två stadsbergen och klättrar upp på dess 
sluttningar. Denna dramatiska topografi ger 
staden mycket av sin karaktär och ger möjlig-
het till storslagna vyer och attraktiva utblickar 
från en stor del av bostäderna i staden. 

Vattnet nära centrum
Sundsvalls stadskärna är delikat placerad 
kring Selångersån och dess mynning ut i 
havet. Selångersån och de norra och södra 
kajområdena närmast staden är några av 
Sundsvalls viktigaste potentialer för stadens 
utveckling.  

Friluftsstad i toppskiktet
Ett sammanhängande nät av 30 mil pre-
parerade skidspår över skogsklädda berg, 
som ansluter på gångavstånd från stadskär-
nan. Flera slalombackar och havsbad inom 
busslinjenätet – undra på att både toppeliten 
och fritidsmotionärerna lockas till Sundsvall! 
Genom god samverkan med föreningslivet 
håller sig Sundsvall, år efter år, på topp-5-
listan över Sveriges bästa friluftskommuner. 

Universitetsstaden som växer
Mittuniversitetet växer och utvecklas, både 
som campusort och för distansutbildningar. 
Totalt finns ca 13000 studenter inom univer-
sitetet där Sundsvall är en av huvudorterna. 
Mittuniversitetet har en väl utbyggd sam-
verkan med det omgivande samhället inom 
flertalet forsknings- och utbildningsområden.

Strategiskt kommunikationsnav
I Sundsvall knyts väg E14 från Trondheim och 
norska Atlantkusten ihop med Sveriges största 
nord-sydliga vägstråk E4. Järnvägsstråken 
går i samma riktningar och byggs successivt 
ut för ett snabbare och mer robust järnvägs-
nät. Botniabanan är i bruk och de första etap-
perna av dubbelspår på Ostkustbanan byggs, 
liksom Sundsvalls nya resecentrum. Snart 
finns även en logistikpark på plats vid 
hamnen. På Sundsvall-Timrå Airport, som är 
stadens port till mer avlägsna resmål och

marknader, finns Europas modernaste flyg-
ledningssystem. Den största delen av den 
landburna trafiken genom Norrland passerar 
genom Sundsvall och detta är en viktig driv-
kraft för stadens framtid.  

En stad i tillväxt
Sundsvall är en kommun i tillväxt. Stora 
investeringar i infrastruktur genomförs och 
bostadsbyggandet ökar i takt. Handeln är 
omfattande. Befolkningen ökar och efter-
som det finns en efterfrågan på stadsnära 
bostäder fylls luckorna i staden med nya 
hus. Inflyttare från andra länder bidrar med 
ny kultur, men också utmaningar att anpassa 
bostadsutbudet till efterfrågan. Det är i detta 
läge särskilt tydligt att det behövs en vision 
för hur de lokala investeringarna ska kunna 
tas till vara optimalt och förstärka stadens 
unika potential.
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Så stärker vi Sundsvall 
som regionens motor

Många stora och viktiga infrastruktur- och stadsbygg-
nadsprojekt pågår eller planeras runt Sundsvall. De 
kommer att stöka till och störa, men syftar till att stärka 
Sundsvallsregionen. För att regionen ska ha en långsiktig 
positiv utveckling krävs en stark motor. 

Mot Umeå, Haparanda

Mot Östersund, 
Trondheim

E14

E4

Hamn

Maland

Bergsåker

Ostkustbanan

Ådals-
banan

Mittbanan SUNDSVALL

Mot Gävle, Stockholm

Sundsvall/
Timrå Airport

36  /  Stadsvision Sundsvall



Sundsvall Logistikpark ger mer  
effektiva och hållbara transporter

Byggandet av Sundsvall Logistikpark är en 
kraftsamling för att Sundsvall ska bli ett av 
Sveriges viktigaste transportnav. Det är en
satsning på tillväxt och miljö med långsiktiga 
logistikkopplingar mellan väg, järnväg och sjöfart 
i området kring Sundsvalls hamn. Satsningen 
görs tillsammans med Trafikverket och SCA.

Järnvägsinvesteringar för  
förbättrad gods- och persontrafik

Vi ska verka för att det byggs en dubbel-
spårig järnväg på Ostkustbanan mellan 
Sundsvall och Gävle samt en ny järnvägs-
sträckning mellan Sundsvall och Härnösand. 
Då kan vi halvera restiderna och det kommer 
rymmas fyra gånger så mycket trafik.

Genom satsningar på nya triangelspår 
väster respektive norr om Sundsvall, och 
upprustning av Tunadalsspåret, möjliggör 
vi effektivare järnvägstransporter för hela 
näringslivet efter kusten.

En ny tågstation i Njurundabommen och 
pendelstation i Kvissleby kan ge en positiv 
effekt på bland annat arbetspendlingen 
söderifrån.

Vi ska också verka för förbättrad järnvägs-
standard på Mittbanan västerut, och på 
Ådalsbanan, norr om Härnösand.

Väginvesteringar för ökad  
säkerhet och tillgänglighet

Ett prioriterat område är E14 mellan Sunds-
vall och Matfors där den nuvarande standar-
den och trafikmängden motiverar en kraftig 
upprustning, med ny sträckning, fler filer, 
mitträcke, mm.

Väg 86 är ett viktigt stråk från inlandet där vi 
ser att det finns behov att förbättra säkerheten 
för både bilister och oskyddade trafikanter.

Väg 562 sträcker sig från Njurunda till Sköns-
berg. Förändringarna i stadskärnan beskrivs 
på sidan 26.
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Vi ska
växa hållbart 

Stadsvision Sundsvall är en vision om 
ett hållbart Sundsvall. Samtidigt är håll-
bar stadsutveckling också en utveck-
lingsprocess i sig. Vi kan aldrig vara nog 
säkra på att det vi planerar och bygger 
är långsiktigt hållbart. Kompetens, verk-
tyg, metodik och processer måste stän-
digt förbättras. Därför är en självklar del 
av den fortsatta utvecklingen av Sunds-
vall att såväl analysverktyg som visionen 
i sig utvecklas för att bättre beakta håll-
barhetsaspekterna. 
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Hållbar tillväxt innebär att vi utvecklas och 
våra tillgångar växer utan att det sker på 
bekostnad av människor och natur. För att 
lyckas nå detta behöver vi:

• stärka ekonomins långsiktiga utveckling,

• minska den negativa påverkan på miljön.

• utveckla människor och människors inbör-
des relationer positivt (social utveckling).

Samtidigt ska dessa tre perspektiv som 
representerar våra tillgångar samverka och 
förstärka varandra.

I centrala Sundsvall utgör Stenstan en särskilt 
stor tillgång tack vare sina höga kulturvärden. 

När begreppet hållbarhet tillämpas inom 
samhällsplaneringen kan det exempelvis 
handla om att planera hållbart resande, en 
hållbar bebyggelsetillväxt eller hållbart nytt-
jande av naturresurser.

Även placering och skala på nya byggnader 
och offentliga rum – vägar, parker, platser – 
har betydelse för att en hållbar utveckling 
och en god miljö ska kunna uppnås.

Verktyg för 
hållbarhetsbedömning

Under arbetet med Stadsvision Sundsvall 
togs en modell för hållbarhetsbedömning 
fram. Ett 50-tal indikationer grupperades 
runt 14 axlar i en värderos. 

Tanken med indikatorerna och värderosen 
är att utgöra ett verktyg för att fånga upp 
hållbarhetsaspekter i samhällsplaneringen 
och systematiskt genomföra översikts-
planens och tillväxtstrategins intentioner. 
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De 14 grupperna

av indikatorer 

• Möjligheter till framtida utveckling T.ex. försvåras
eller underlättas alternativa former av utveckling.

• Närhet och tillgänglighet T.ex. avstånd till natur och 
parkmark, service, skola mm.

• Hälsa T.ex. mötesplatser och kreativa miljöer, rekrea- 
tion, buller, luftföroreningar mm.

• Bygg- och samhällsekonomi T.ex. behov av ny infra- 
struktur, marksaneringar, kommunal driftsekonomi mm.

• Trygghet T.ex. barriärer, belysning, anpassning för 
äldre och funktionshindrade mm.

• Risk och säkerhet T.ex. kraftledningar, industrier,    
trafiksäkerhet, farligt gods, översvämningsrisker mm.

• Grönska T.ex. natur- och parkmark, hårdgjorda ytor, 
riksintressen mm.

• Lokala kretsloppslösningar T.ex. hantering av dag- 
vatten, snöupplag, avfall, energiförsörjning mm.

• Förtätning T.ex. nyttjande av befintlig infrastruktur, 
återanvändning av mark mm.

• Inflytande och delaktighet T.ex. deltagande i plane- 
ringsprocessen, tillvaratagande av åsikter mm.

• Attraktivitet T.ex. attraktiva platser för boende resp. 
verksamheter, regional attraktivitet, kulturmiljö mm.

• Mångsidighet T.ex. funktionsblandad bebyggelse, 
olika upplåtelseformer för boende mm.

• Barnvänlighet T.ex. tillgång till lekplatser.

• Trafik och kommunikationer T.ex. avstånd till kol- 
lektivtrafik, trygga, säkra och sammanhängande gång- 
och cykelvägar, regionala kommunikationer, närhet till 
större arbetsplatser mm.



Hållbara 
tillväxtstrategin

Sundsvalls kommun antog 2011 en Hållbar Till-
växtstrategi med sikte mot 2021 (RIKARE). Syfte 
är att ge vägledning för de politiska nämnderna 
och de kommunala verksamheterna. 

Översiktsplanen

Översiktsplan Sundsvall 2021 är ett styrdoku-
ment för den långsiktiga planeringen av hur 
mark och vatten ska användas och utvecklas 
till år 2021 och på längre sikt. Här behandlas 
och redovisas riksintressen och allmänna 
intressen, områden att förädla och utveckla, 
likväl som områden att bevara och skydda.

Översiktsplanen omfattar hela kommunen, 
där den del som avhandlar centrala staden 
har samma budskap som Stadsvision Sunds-
vall. Dokumenten kompletterar varandra 
på så sätt att översiktsplanen anger riktlin-
jer medan stadsvisionen visar på konkreta 
exempel. Tanken är också att stadsvisionen 
genom att vara ”vassare” och mer lättillgäng-
lig än översiktsplanen på ett inspirerande 
sätt ska visa planeringsstrategin för centrala 
Sundsvall.

Översiktsplanen är grundläggande för kom-
munens handläggning av detaljplaner, områ-
desbestämmelser och bygglov. Detaljplaner 
och bygglov är juridiskt bindande och gäller 
före både översiktsplan, stadsvision och stra-
tegier. Men med hjälp av våra visioner och 

strategier kan vi i framtiden styra den fysiska 
planeringen på ett genomtänkt och hållbart 
sätt. Stadsplaneringen får en röd tråd som 
framtida detaljplaner, och övriga juridiskt 
bindande dokument, kan följa.

Ett vägledande 
dokument

Stadsvision Sundsvall är antagen i kommun-
fullmäktige. Stadsvisionen är inte juridiskt 
bindande men fungerar som en vägledning 
och styrning för de politiska nämnderna och 
de kommunala verksamheterna. Det är viktigt 
att Stadsvision Sundsvall beaktas inom hela 
den kommunala organisationen. Därför skall 
samtliga nämnder och bolag regelbundet 
beskriva på vilket sätt som Stadsvisionen 
berör nämndens/bolagets verksamhet och 
också ge förslag på hur den kan utvecklas. 
Detta kan göras i samband med att nämn-
derna upprättar sina mål- och resursplaner. 
Mål- och resursplanen är Sundsvalls kom-
muns budget. Den visar inte bara fördelning 
av pengar utan också vilka mål varje verk-
samhet har.

Planberedskap 
och demokrati

Den typ av stadsbyggnadsprocess som 
Stadsvision Sundsvall initierar och stöder 
fordrar planberedskap och en ”provkarta” 
med olika exploateringsmöjligheter inom ett 
område eller stadsdel. Då finns ramar när en 
aktör kommer med önskemål. Ramar kan 
tyckas begränsande, men erfarenheten visar 
på motsatsen. Att se hur stadsdelen är tänkt 
att fungera, och känna trygghet i den långsik-
tiga visionen, inspirerar till satsningar. Skisser 
och modeller är pedagogiskt och ger delak-
tighet från både exploatörer och allmänhet. 
Den demokratiska diskussionen vidgas.

Detta förutsätter att kommunen är aktiv i sin 
planeringsroll, och som länk mellan bygg-
herrar, entreprenörer och andra intressenter 
lyckas skapa goda förutsättningar för tillväxt 
genom att stödja initiativ som tillför aktiviteter 
och händelser i staden.

Stadsvision Sundsvall ägs av kommunstyrelsen 
och är en del av samhällbyggnadsprocessen. 
Det operativa ansvaret för processen, dess 
fortlevnad och utveckling ligger på stads-
byggnadsnämnden.

Den hållbara tillväxtstrategin 
har 6 målbilder för Sundsvall
år 2021:

1. Sundsvall är en tillväxtmotor för         
regionen med fler än 100 000 invånare.

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

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

4. I Sundsvall finns en mångfald av 
människor och idéer.

5. Hela utbildningssystemet är attraktivt 
och av högsta kvalitet.

6. Sundsvall erbjuder trygghet och 
livsmiljö i toppklass där alla ges möjlig-
het att växa i ett klimatsmart och klimat-    
säkert samhälle.

Stadsvisionens
sammanhang och fortlevnad
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Frågor och svar
Stadsvision Sundsvall visar på konkreta projekt och idéer som 
bidrar till att genomföra kommunens översiktsplan i sikte mot 
målbilden för Sundsvalls strategi för hållbar tillväxt. Den är ett 
instrument för den centrala stadens utveckling och bidrar till 
ökad attraktivitet för Sundsvall och Sundsvallsregionen.
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1. Finns det risker med att fokusera 
på tillväxt. Kan något gå förlorat?
Svar: Att enbart fokusera på ekonomisk 
tillväxt kan stå i motsats till målet om hållbar 
utveckling. Kommunen bör alltid bevaka att 
målet om tillväxt och målet om hållbarhet går 
hand i hand.

2. Innebär inte en stark utveckling 
av Sundsvall att orter som Ånge och 
Härnösand dräneras när Sundsvall 
ska locka till sig fler invånare?
Svar: Det är sällan som mindre orter växer 
långsiktigt om inte större orter i dess närhet 
har tillväxt. Som regionmotor skapar Sundsvall 
förutsättningar för hela regionens tillväxt. 
Viktigt för utvecklingen av kommunerna 
i Sundsvallsregionen är att vi samverkar 
kring exempelvis kompetensförsörjning, 
näringslivs- och destinationsutveckling                  
samt infrastruktur.

3. Hur kan ett företag som planerar 
att etablera sig i Sundsvall ha nytta 
av Stadsvisionen?
Svar: Stadsvision Sundsvall ger en bra bild 
av vad kommunen har för ambition med 
stadens utveckling. Då kan etableraren själv 

bedöma om Sundsvall ger de rätta framtida 
förutsättningarna för företagets satsningar. 
Genom att nu omvandla visioner till konkreta 
åtgärder, skapas en trygghet för etableraren 
att veta att det som står i visionen inte är 
tomma ord.

4. Vad händer om ett stort företag 
vill göra en jättesatsning i centra-
la Sundsvall, anställa hundratals 
medarbetare, köpa mark och byg-
ga något som går stick i stäv med 
Stadsvisionen?
Svar: Stadsvision Sundsvall är ett styr-       
dokument. Den ger fingervisningar till var 
etableringar passar bäst. Men politikerna, 
och ytterst medborgarna, måste ändå göra 
avvägningen i det enskilda fallet.

5. Finns det inte en risk för att nivå-
erna av buller och luftföroreningar 
blir för höga när staden förtätas och 
trafiken ökar?
Svar: Det finns alltid en risk, särskilt där 
bostäder byggs nära trafikerade vägavsnitt. 
Men samtidigt avlastar nya E4-bron en hel 
del trafik i stadskärnan, och vi strävar efter 
att skapa en god trafikstruktur som gynnar 
gång-, cykel- och kollektivtrafik.

6. En rad av Sundsvalls viktiga 
trafik- och kommunikationsfrågor 
beslutas av regering eller statliga 
verk. När vi inte själva kan påverka 
dessa beslut – hur ska vi då kunna 
planera?
Svar: Med bland annat Stadsvisionen som 
grund får kommunen ytterligare drivkraft att 
jobba med dessa frågor gentemot de statliga 
verken. Genom samverkan i Sundsvallsregio-
nen får vi dessutom en ännu starkare röst att 
påverka statens prioriteringar av infrastruk-
tursatsningarna.

7. Det har tidigare byggts hus runt 
inre hamnen som allmänt ansetts 
vara ”stora och fula”. Vad är det 
som säger att vi får vackrare och 
småskaligare hus när det ska                 
byggas nytt?
Svar: Med Stadsvisionen som stöd kan 
kommunen, i samverkan med berörda, styra 
utvecklingen i önskad riktning. Genom att 
visa att kommunen vågar satsa, hoppas vi att 
även andra aktörer gör detsamma.

8. Var finns barnen och ungdomarna 
i de här planerna, det är ju de som 
ska bo och leva i visionen som har 
ett 30-årigt perspektiv?
Svar: Barn och ungdomar är en av de viktigas-
te målgrupperna när vi exempelvis utformar 
nya spännande mötesplatser i stadskärnan. 
Det ger staden mer puls. Genom att de får en 
positiv bild av staden redan i unga år, stärker vi 
långsiktigt stadens attraktivitet.

9. Får Sundsvallsborna vara med 
och bestämma något?
Svar: Alla har möjlighet att påverka Sundsvalls 
utveckling genom val av politiker, genom 
det fortsatta arbetet med Stadsvisionen och 
genom kommande planprocesser.

10. Hur ska allt finansieras? Är det 
realistiskt att tro att det finns pengar 
till alla idéer?
Svar: På kort sikt finns inte medel för hel-
heten hos kommunen och privata aktörer. 
Visionen har dock ett perspektiv på 30 år. Och 
vi ser redan nu hur vi förverkligar visionen i 
punkt efter punkt. Stadsvisionens huvudsyfte 
är dock att säkerställa att det byggande som 
sker följer en genomtänkt långsiktig strategi.
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Denna utgåva av Stadsvision Sundsvall togs fram 2016 
och är den första större tidsmässiga uppdateringen av 
Stadsvision Sundsvall (2007-2037).
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