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INLEDNING 
Det du nu håller i din hand är mitt examensarbete. Det är mina tan-
kar och funderingar kring bangårdsområdet och en framtida utveck-
ling av Sundsvall, det är min vision av Sundsvall. Jag tror att ban-
gårdsområdet kan bli ett positivt tillskott om det sker en omvandling 
med bostäder, service och handel. Detta kräver dock att järnvägen 
grävs ner i en tunnel och att vissa verksamheter flyttas. 

 
Den senaste tiden har det känts lite märkligt att skriva om bangårds-
området eftersom satsningar görs i och med Stadsvision Sundsvall. 
Med stadsvisionen känns som staden har en spännande tid framför 
sig och att utvecklingen går åt rätt håll. 
 
Examensarbetet har skrivits på D-nivå, 30 hp, vid institutionen för 
Fysisk planering. Jag har valt att i mitt examensarbete göra ett stads-
byggandsprojekt på en översiktlig nivå. Det finns kopplingar till 
både regional planering och stadsbyggnad på en mer detaljerad ska-
la. Jag är medveten om att ämnesvalet är i det största laget och arbe-
tets syfte har därför varit att fokusera på väsentliga principer för ut-
veckling. Valet av examensarbetes inriktning föll sig naturlig efter-
som jag kommer från Sundsvall och hoppas att utvecklingen av de 
centrala delarna av staden tar fart. Det är många bitar som ska verka 
tillsammans för att uppnå målet och i examensarbetet har jag fått till-
fälle att komma med egna synpunkter och värderingar. 
 
Examensarbetet har genomförts på planavdelningen vid Sundsvalls 
kommun under 2004/05. Jag vill tacka alla på planavdelning för all 
hjälp, för givande diskussioner och för allt stöd ni gett mig. Ett tack 
till mina handledare Gunnar Nyström och Anita Larsson som väglett 
mig genomarbetet och min opponent Jenny Bollner. Jag vill även 
rikta ett stort tack till min familj, Mikael, Mats och Maria. 

Bild: Rubin Dranger (2006) 
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Bakgrund  
Det pågår ständigt förändringar i samhällsstrukturen som får effekter 
på många olika nivåer. Det har skett en övergång från jordbrukssam-
hälle till industrisamhälle och till kunskapssamhälle. Industriarbetar-
nas andel av befolkningen minskar till förmån för kunskaps- och 
servicebaserad verksamhet. Parallellt med denna utveckling har in-
dustrin lämnat efter sig stora landsarealer som är välförsedd med inf-
rastruktur. På många platser runt om är det idag vanligt att mark i 
staden blir tillgänglig på grund av industrins strukturomvandlingar. 
Att förtäta landområden som industrin lämnat efter sig gör det möj-
ligt att förhindra att staden expanderar över tidigare oexploaterad 
mark.  
 
I Norden sker en utmärkande inflyttning till storstäder och universi-
tetsstäder. Det innebär att städerna behöver utvecklas för att klara av 
de ökade kraven det innebär. Det finns således krav på bostäder så 
väl som arbetsplatser men även effektiva transporter.  
 
Sundsvall har varit och är fortfarande till stor del en industristad men 
en omvandling av de centrala industriområdena längs fjärden till om-
råden med bostäder, kontor och kommersiell service bör lyftas fram 
så att staden attraktivitet förstärks och utvecklas. En nedgrävning av 
järnvägen och förbättrade förutsättningar för resande med tåg skulle 
även kunna förstärkas Sundsvalls roll i regionen. Sundsvall ligger i 
mötet mellan E 4 och E14 samt Ådalsbanan, Mittbanan och Ostkust-

banan vilket gör staden till centrum i en av de största arbetsmark-
nadsregionerna i Norrland. Sundsvall är således beroende av inres-
ning. En satsning på förbättrade lösningar av tågtrafiken till, från och 
genom staden är då av stor vikt, tillsammans med smidiga övergång-
ar mellan olika trafikslag. Ett väl fungerande övergripande nät gör 
det lättare att uppnå ett ökat resande vilket också kan bidra till att re-
gionen växer. Järnvägen i tunnel är en del i ett väl fungerande över-
gripande nät.  
 
Examensarbetet presenterar bangårdsområdet som ett av Sundsvalls 
nästa stora utbyggnadsområden, bangården blir en ny central stads-
del när staden expanderar på tidigare industri- och järnvägsmark. 
Området är idag en resurs med stora ytor i ett centralt läge och kan 
bli ett attraktivt tillskott till stadsbilden om området binds ihop med 
intilliggande områden.  
 
Det måste i samband med en omvandling av industriområdena runt 
fjärden även nämnas trafiksituationen i staden. E 4 skärmar av 
innerstaden och är en tydlig gräns mot havet. E 14 är en trafikled 
med flera infarter till privata fastigheter samt järnvägen genom 
centrum som i och med utbyggnaden av Botniabanan får väsentligt 
ökade trafikmängderna med ökade störningar som följd. Det är av 
avgörande för stadens framtida attraktivitet att dessa problem ordnas 
eftersom lösningarna kan få positiva följdeffekter för andra delar av 
staden. 
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Problembeskrivning och 
frågeställningar 
 
Under mitten av 1800-talet nådde Sundsvalls sin höjdpunkt, indu-
strin växte med rasande fart och kraven på snabba transporter ökade. 
Under 1870-talet fick Sundsvall en järnvägsförbindelse västerifrån 
men under 1920-talet förbands staden ytterligare med en järnvägs-
bana söderifrån. I och med den nya tågförbindelsen och ökat behov 
av mark flyttades godsbangård och centralstation söderut. Staden 
fortsatte växta och järnvägen som tidigare legat i utkanten av staden 
kom att bli ett allt tydligare inslag i stadsbilden.1 
 
Detta innebar att störande verksamheter som tidigare legat i stadens 
utkanter kom allt närmare de centrala delarna vilket skapar problem 
när funktionerna ska samverka. I dagens kunskapssamhälle ställs 
denna problematik ytterligare på sin spets när mark för industri och 
kommunikation konkurrerar med behovet och efterfrågan på centralt 
och attraktivt boende med närhet till havet och grönska. Parallellt 
med problemet med störande verksamheter i centrala delar diskute-
ras europavägarnas och järnvägens sträckningar. Bangårdsområdet 
berörs av dessa diskussioner eftersom det geografiskt ligger mellan 
motortrafiklederna samt hanterar stora mängder farligt gods i nära 
anslutning till tättbefolkade områden.  
 
Jag tycker att det åter är tid att flytta godsbangården och kombiter-
minalen för att möjliggöra en utveckling av staden genom omvand-
ling av bangårdsområdet. Vid en omvandling uppstår flera fråge-
ställningar och problem. Arbetet bör utgå från dessa för att skapa en 

                                                 
1 Carlander, S (1989). 

realistisk plan. Ett övergripande problem är områdets kopplingar till 
resten av staden, området är en avskild del i stadsstrukturen vilket 
delvis beror på järnvägen och de större trafikleders sträckning. Detta 
bör dock inte ses som hinder i framtiden, planera på en järnvägstun-
nel är lång gångna och nya dragningar och andra åtgärder av europa-
vägarna har diskuterats under flera år. Att flytta verksamheter, gräva 
ner järnvägen och omdirigera trafik ger effekter på andra platser och 
måste beaktas för att skapa långsiktiga lösningar. Vid Sundsvalls 
kommun, Vägverket och Banverket har ett antal utredningar gjorts 
för att belysa viktiga frågeställningar kring dessa frågor. Det innebär 
att examensarbetet inte innehåller några fördjupningar rörande detta 
eftersom tiden inte räcker till i syfte att ge goda lösningar. Proble-
men måste dock angripas för att kunna skapa en stadsdel som påver-
kar staden i positiv riktning. Samtidigt är det viktigt att det finns en 
övergripande strategi som medverkar till att bangårdsområdet och 
hela centrala Sundsvall utvecklas under kontroll. Stadsvision Sunds-
vall är ett steg i den riktningen, och ett positivt inslag.  
 
En av de viktigaste frågorna i omvandlingen av bangårdsområdet är 
hur området kan integreras med resten av staden. Frågor om hur be-
byggelsen och övergångarna mellan områdena ska utformas måste 
besvaras. Grundläggande för en omvandling och därför ofrånkomligt 
att uppmärksamma är hur bangårdens verksamheter ska hanteras.  
 
I fokus för examensarbetet står bangårdsområdets omvandling och 
gestaltning för att ge möjligheter till utveckling och en förbättring av 
sambanden med den övriga staden. En omvandlig av bangårdsområ-
det innebär att förändra ett område som är dåligt integrerat med res-
ten av staden och har en ensidig markanvändning till en ny stadsdel 
med liv och rörelse.  
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Viktiga frågeställningar att beakta är: 
 

• Hur kan man förbättra kopplingarna mellan bangårdsområdet 
och resten av staden? 

• Hur ny bebyggelse kan tillföras den existerande bebyggelse-
strukturen och hur den ska förhålla sig till de omgivande om-
rådena? 

• Vilka begränsningar och möjligheter finns vad avser mark-
användningen idag och i framtiden på området?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Syfte 
 
Det övergripande syftet är att belysa och diskutera bangårdsområdet 
som en ny stadsdel vilken kan påverka staden i positiv riktning och 
bidra till att skapa en mer attraktiv stadsmiljö. Syftet med examens-
arbetet är vidare att ge ett förslag till gestaltning av en ny stadsdel 
full av liv, mångfald och spänning som är väl integrerat med resten 
av staden samt har en egen identitet.  
 
Gestaltningsförslaget presenteras som idéskisser och ska möjliggöra 
en flexibel plan genom olika typer av markanvändning, upplåtelse-
former, lägenhetsstorlek men även olika utformningen av husen. 
Målet är att skapa en stadsdel med liv, mångfald och spänning ge-
nom en blandning av bostäder, verksamheter samt grönska. Mång-
falden står i detta sammanhang för en blandning av människor ge-
nom att ge förutsättningar för olika åldersgrupper att bo och vistas i 
området bland annat variera markanvändningen som studentboende, 
äldreboende och dagis. Inom planområdet bör också friytor av olika 
slag finnas så att olika människors behov tillgodoses.  
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Avgränsning 
 
Examensarbetet avser att visa hur bangårdsområdet kan utvecklas 
genom omvandling med vikt på kontakten med omkringliggande 
områden. Examensarbetet redovisar ett förslag för omvandling vilket 
grundar sig på att järnvägen grävs ner i tunnel samt att vissa verk-
samheter flyttas. Gestaltningsförslaget presenteras som idéskisser till 
övergripande strukturer för trafik, bebyggelse och grönska. Planför-
slaget avser även att redovisa hur marken kan användas för att bidra 
till att göra bangårdsområdet till en attraktiv och levande stadsdel. 
Utgångspunkten för examensarbetet är de frågor som har med sta-
dens fysiska form att göra även om angränsande ämnen behandlas 
kortfattat. Uppsatsen redovisar inga fördjupningar utan eftersträvar 
att vara en diskussion om den framtida användningen och utform-
ningen av området. 
 
Examensarbetet begränsas geografiskt till bangårdsområdet med 
Landsvägsallén, Parkgatan och Björneborgsgatan och österut den be-
fintliga järnvägstunneln som går under Landsvägsallén. Detta områ-
de omfattar det som idag är kombiterminal, godsbangård och spår-
område men även området runt centralstationen. Den norra plan-
gränsen utgörs av Landsvägsallén. I Stadsvision Sundsvall finns för-
slag till omvandling av områdena mellan stranden och Landsvägsal-
lén, detta examensarbete innehåller ett förslag till en fortsättning av 
omvandlingen. Östermalm, Södermalm och Stenstaden med vägarna 
Björneborgsgatan och Parkgatan är gränser mot befintlig bostads- 
och centrumområden.  

 
 

 
 

Karta: Planområdets avgränsning  
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Metod  
 
I arbetet ingår litteraturstudier, samtal med tjänstemän på Sundsvall 
kommun, inventering och analys. Utgångspunkten har varit problem 
som knyter an till trafiksystemet, bebyggelse och grönska. 
 
Uppsatsen är indelad i tre delar, bankgrundsbeskrivning, analys samt 
förslag. Bakgrundsbeskrivningen innehåller planeringsförutsättning-
arna där den pågående utvecklingen både på regional och på lokal 
nivå sätts i förhållande till bangårdsområdets omvandling. Den första 
delen innehåller även en historisk beskrivning samt en beskrivning 
av bangårdsområdet. Sista momentet i bakgrundsbeskrivningen in-
nehåller en inventering med bangårdsområdets roll i staden.  
 
Den andra delen beskriver de två stadsanalyser som använts. Kevin 
Lynchs strukturella karaktärsanalys har använts för att beskriva och 
förstå de visuella och upplevelsemässiga sammanhangen i hela sta-
den. I analysen ingår en inventering av stråk, gränser, noder, enhetli-
ga områden och landmärken.  
 
Birgit Colds riktlinjer används för att fördjupa analysen av ban-
gårdsområdet genom en platsstudie där bangårdsområdets estetiska 
kvaliteter värderas för att tydliggöra läsbarheten och därigenom ori-
enteringen och förståelsen av platsen.  
 
I den sista delen presenteras förslag till gestaltning av bangårdsom-
rådet utifrån analyserna. Denna del innehåller text, illustrationer och 
kartor.  
 
 
 

Rapportens struktur 
 
Examensarbetet inleds med en teoretisk del. Planeringsförutsättning-
arna med regionala perspektiv, översiktsplanens intentioner samt 
Stadsvision Sundsvall redovisas kortfattat. Det följs av en inventer-
ing och beskrivning av staden och bangårdsområdet. Sundsvalls och 
bangårdsområdets historia och utveckling beskrivs även. Den analy-
tiska delen tar fram planområdets brister, kvaliteter samt utveck-
lingsmöjligheter genom två analyser, Kevin Lynchs karaktärsanalys 
för hela Sundsvall och en mer djupgående analys av bangårdsområ-
det som följer Birgit Colds riktlinjer. Den sista delen i rapporten be-
står av en gestaltning av bangårdsområdet med ett förslag till om-
vandling. 
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Regionala utgångspunkter  
 
Diskussioner om förbättringar av järnvägen genom Sundsvall har 
pågått under flera år som en naturlig följd av att det är en viktig länk 
i kommunikationsstråket Botniabanan, Ådalsbanan och Ostkustba-
nan. I samband med utbyggnaden av Botniabanan norr om Sundsvall 
aktualiserades diskuterades åter järnvägen. Botniabanan innebär för-
bättrade transportmöjligheter längs kusten men för Sundsvall innebär 
det även att antalet tåg genom staden fördubblas med mer buller, fler 
transporter med tunga tåg samt högre hastigheter2. Sträckningen ge-
nom staden måste därför rustas upp för att klara av den trafikökning 
som Botniabanan innebär. I Banverkets framtidsplan för 2004–2012 
fastslog att en ny järnvägslösning genom centrala Sundsvall ska på-
börjas under 2007–2009.  
 
Under 2003 presenterade Banverket en rapport med olika alternativ 
för järnvägen genom centrala Sundsvall, Järnväg genom centrala 
Sundsvall, Järnvägsutredning. De alternativen som ansetts vara mest 
rimliga är att järnvägen går kvar i sin nuvarande sträckning men med 
planfria korsningar som uppnås på olika sätt. Skillnaderna mellan al-
ternativen ligger därför i de konsekvenser de medför. Det har varit 
framförallt två alternativ som har ansetts vara mest varit värda att 
studera vidare. I samband med att järnvägen genom centrum utreds 
har också nya lägen för järnvägsstationer diskuterats.3 

                                                 
2 Banverket, 2003 
3 Banverket, 2003 

Karta: Norrlandskusten med järnvägsbanor 
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Järnväg genom central Sundsvall 

Alternativ underfarter 
Järnvägslösningen omfattar två spår genom Sundsvall. Spåret behål-
ler nuvarande plan- och höjdläge men korsande gator görs om till 
planskillnader under järnvägen. Det tillåter alltså ingen korsande tra-
fik över järnvägen utan portar byggs för passager under järnvägen. 
Det skapas tre underfarter för biltrafiken samt tre för gång- och cy-
keltrafikanter. Resterande korsningar tas bort. Framkomligheten för-
sämras avsevärt för alla trafikslag utom tågen och järnvägen. Järn-
vägen blir en ännu tydligare barriär än den är idag.4 
 
Alternativet underfarter innebär att tågen kommer att kunna hålla 
100 km/h genom centrala Sundsvall. Denna hastighetsökning medför 
ombyggnad av banvallen för att den ska tåla den ökade belastning 
från fler godståg och högre hastighet innebär. Järnvägen blir dubbel-
spårig genom staden vilket innebär att både gods- och persontrafik 
kan trafikera järnvägen samt att tågen kan gå i båda riktningarna. 5 
 
Nuvarande centralstation behålls men Västra stationen ersätts av en 
ny station vid universitetet.6 

                                                 
4 Banverket; 2003 
5 ibid. 
6 ibid. 

Bild: Nybrogatan idag. En blandad stadsmiljö 
med bostäder, kontor, butiker och restauranger. 
Här passerar 20 000 personer per dygn järnvä-
gen till fots. Sundsvalls kommun (2004) 

Bild: Nybrogatan grävs ner. Miljön utarmas och 
samtliga verksamheter i blickfånget får räkna med 
att på sikt flytta eller upphöra. Sundsvalls kommun 
(2004) 

Karta: Alternativ underfarter 
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Bild: Alternativ järnvägstunnel. Parkgatan åter-
förs till markytan och omdanas till en värdig, 
trädplanterad länk mellan E 4 och E 14. Sunds-
valls kommun (2004). 

Bild: alternativ järnvägstunnel. Parkgatan lig-
ger idag under järnvägen. Det är ett utflytande 
stadsrum som inte är fördelaktig för stadsmil-
jön. Sundsvalls kommun (2004). 

 

Alternativ järnvägstunnel under Stenstaden 
Alternativet innebär att järnvägen läggs i en tunnel genom stadskär-
nan. Nedsänkningen börjar i bangårdsområdets östra del och når 
marknivå igen strax väster om Sidsjöbäcken. Tunneln blir knappt tre 
kilometer. Det blir ett relativt djupt schakt som innebär planskildhe-
ter för korsande gator i den västra delen av staden. Det blir en bro 
över tunnelschaktet för gång- och cykeltrafik samt att en nuvarande 
passage stängs av. Den västligaste fordonspassagen stängs men er-
sätts av en ny längre västerut. Samtliga korsningar genom Stensta-
den blir kvar. Den kraftiga barriär som järnvägen utgör i Stenstaden 
försvinner och bullret minskar. Väster om centrum förstärks järnvä-
gens barriäreffekt av schaktet som skapas när järnvägen stiger till 
marknivå.7 
 
Järnvägen blir dubbelspårig utom i stationsläge där det blir tre spår. 
En tunnel medger att tågen kommer att kunna köra i 100 km/h ge-
nom staden. 8 
 
En ny station etableras under mark vid centralstationen med uppgång 
vid Esplanaden, angöring och parkering behålls vid centralstationen. 
Med en underjordisk station kan att tåg och buss kan samordnas på 
ett bättre sätt så att det kollektiva resandet ökar. En ytterligare håll-
plats anläggs vid universitetet. En nedgrävning medför att godståg 
inte kan angöra godsbangården västerifrån. Dessa tåg måste först ut 
på ett så kallat utdragsspår och därifrån gå komma in på bangården.9 

                                                 
7 Banverket; 2003 
8 ibid. 
9 ibid. 

Karta: Alternativ järnvägstunnel förbi Stenstaden 
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E4 syd med bro över Sundsvallsfjärden
Under en längre tid har E 4: an söder om Sundsvall diskuterats. Eu-
ropavägen har en rad brister bland annat störningar för boende och 
många hastighetsbegränsningar. E 4 är inte heller dimensionerad för 
dagens trafikmängder. En ombyggnad av E 4 syd innebära att en ny 
väg byggs med högre säkerhet och framkomlighet. En bro över fjär-
den ingår i planerna vilken skulle medföra en avlastning för centrum. 
Trots bron kommer E 4 syd fortfarande att ha mycket trafik men viss 
trafik skulle kunna styras bort från centrum och därmed minska kon-
flikterna mellan fordon och oskyddade trafikanter i de centrala de-
larna. För bangårdsområdet innebär detta att trafiken på Landsvägs-
allén minskar något och även de problemen som buller och avgaser 
medför.10

                                                 
10 Sundsvals kommun, 2000 

Bild: Bro över Sundsvallsfjärden, Vägverket (2003) 

Karta: Bro över Sundsvallsfjärden, föreslagen sträckning 

Bild: Swecos förslag till utformning av Landsvägsallén. Stadsvision Sundsvall 
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Översiktsplan för Sundsvalls kommun
Under 2005 antogs en ny översiktsplan med kommunes intentioner 
vad avser mark- och vattenanvändingen. Intentionerna är att stadens 
attraktivitet och identitet ska stärkas samt att Sundsvalls roll som re-
gionalt centrum för utveckling ska förstärks. Det skrivs i Översikts-
planen ”Med en utveckling av närheten till vattnet, den stadsnära 
naturen och med den unika stadskärnan, Stenstaden, ges förutsätt-
ningarna att uppnå det”. Som följd av detta göras satsningar på pro-
jekt som leder till att stärka stadens attraktivitet, som ”stad möter 
vatten” samt projekt med anknytning till järnvägar och vägar. 11 
 
Översiktsplanen pekar ut trafiken som ett av Sundsvalls största mil-
jöproblem och ett viktigt problem att arbeta med i strävan mot en at-
traktivare stad. Det är framförallt europavägarnas och järnvägens 
nuvarande standard som påverkar staden negativt. Idag uppstår ett 
”flaskhalsproblem” när de båda europavägarna samt järnvägsbanor-
na möts i centrum. En förbättring av E4 nämns som en nyckelfråga 
för den fortsatta utvecklingen av Sundsvall och regionen. 12 
 
 

Vart ska den fysiska tillväxten ske? 
Översiktsplanen uttrycker i mål och strategier att staden ska utveck-
las längs de stråk där bebyggelse och infrastruktur redan finns idag. 
Huvudtanken är att bygga vidare på befintlig struktur som byggts 
upp under åren. Detta innebär att ny bebyggelse bör tillkomma ge-
nom förtätning inom eller i anslutning till befintlig bebyggelsestruk-
tur samt genom funktionsomvandling av områden med annan mark-
användning. Det största sammanhängande utvecklingsområdet som 

                                                 
11 Sundsvalls kommun, 2005 
12 ibid. 

presenteras innefattar en omvandling av hamnområdena längst inne i 
fjärden, Inre hamnen samt Norra- och Södra kajerna.13 
 

Bangårdsområdet i översiktplanen 
Intentionerna är att utveckla bangårdsområdet för bostäder och ser-
vice. En satsning på att förbättra stadens kontakt med vattnet samt 
att lösa trafikproblemen i de centrala delarna av staden tillsammans 
med kombiterminalens olämpliga läge motiverar en omvandling av 
bangårdsområdet. 14 
 
Bangårdsområdet framhålls som ett potentiellt omvandlings- och 
förtätningsområde för blandad stadsbebyggelse med bostäder, han-
del, service mm. Översiktsplanen påvisar att en möjlig exploatering 
kan innebära en fortsättning på stadsstrukturen i stadsdelen Öster-
malm och kvarteren vid Östra Långgatan. En blandad stadsbebyg-
gelse med bostäder i flerbostadshus och arbetsplatser för småindustri 
och service förespråkas i översiktsplanen. En förutsättning för ex-
ploatering är dock att de barriärer som Parkgatan och Landsvägsal-
lén utgör överbyggs för gång- och cykeltrafikanter. Områdets fördel-
aktiga läge nämns med nära till kommersiell- och social service på 
Östermalm och Södermalm samt i Stenstaden. Översiktsplanen på-
pekar att det är viktigt att beakta eventuella markföroreningarna, bul-
lerfrågan och E4 syd med bron över fjärden samt tillgängligheten 
söderifrån med skolor och rekreationsområden vid planering av om-
rådet. I översiktsplanen är den framtida markanvändningen är oklar 
men förutsättningar och strukturer studeras.

                                                 
13 ibid. 
14 ibid. 
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Stadsvision Sundsvall  
 
Stadsvision Sundsvall förmedlar en tydlig bild för hur staden ska 
byggas och utvecklas samt inom vilka områden kommunen kommer 
att satsa. Sundsvallsbornas och näringslivets önskan om hur staden 
bör utvecklas tillsammans med kommunens utvecklingsplan och 
djupgående analyser bildar grunden i stadsvisionen. Analyserna har 
sedan används som utgångspunkt för studier vilkas syfte har varit att 
hitta grundläggande stadsbyggnadsprinciper för stadens utveckling. 
Förstärkning av stadskärnan, utveckling av rörelsestråk, utvidgning 
av kvartersstaden, stad möter vatten, grönskans positiva påverkan 
samt trafik och kommunikation är några av områdena. 
 
Stadens stråk blir dess profil, stråken utgör utgångspunkten i plane-
ringen och en utveckling av dessa ska förstärka Sundsvalls identitet. 
Några områden med stor betydelse har från politisk sida pekats ut för 
att närmare studeras inom stadsvisionens ramar. Stenstaden, Norra 
och Södra kajerna samt E4-passagen är några. Stadsvision Sundsvall 
har låtit fyra arkitektfirmor ge förslag på hur utvecklingen skulle 
kunna te sig. Dessa förslag har sedan legat till grund för fördjupade 
studier. De fördjupade studierna visar olika förslag till hur områdena 
kan gestaltas med bland annat bebyggelse och trafik. Det finns i 
dagsläget inget förslag till närmare gestaltning av Norra- eller Södra 
kajerna.    
 
Stadsvisionen har sin fokus på exploateringsområden som finns med 
i översiktplanen och med förslag om ligger i linje med översiktpla-
nens ställningstaganden. 
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Karta: Stadsvision Sundsvall. Prioriterade områden för utveckling Karta: Swecos förslag till utveckling av Norra- och Södra kajerna. 
Stadsvision Sundsvall 

Bild: Swecos förslag till utveckling av 
Södra kajen. Stadsvision Sundsvall 

Bild: Ahlgvist&Ahlmqvists förslag till utveckling av Norra kajen. Stadsvision Sundsvall 
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HISTORIK OCH UTVECKLING AV  

SUNDSVALL 
 
I detta avsnitt ges en bild av Sundsvalls historia och hur den har på-
verkat bebyggelseutvecklingen och stadsbilden. De historiska sam-
banden ger förklaringar till varför staden ser ut som den gör idag. In-
formationen till historiebeskrivningen är hämtad ur Sundsvalls histo-
ria av Sölve Carlander och Planering och byggande i kulturmiljöer 
av Hans Gillgren. 
 
 

Sundsvall läge 
 
Selångerfjärden var tidigare en mäktig havsvik, vars botten staden är 
uppbyggd på. På 500-talet blomstrade järnålderskulturen här och 
platsen var en av sveakungarnas kungsgårdar. Platsen hade ett bra 
läge mellan de två älvarna Indalsälven och Ljungan samt de omgi-
vande bergen. På denna plats mötes två urgamla färdvägar, pilgrims-
leden till Norge och S: t Olovs helgedom i Nidaros samt Norrstigen 
längs kusten.15 
 
 

Sundsvall på 1600-talet 
 
Under 1600-talet låg Sverige ständigt i krig vilket innebar att det be-
hövdes pengar. Städer anlades därför för att på så sätt förse staten 
med skatteinkomster som kunde finansiera det trettioåriga kriget.  

                                                 
15 Carlander, S (1989) 

Detta innebar att all handel i regionerna skulle förläggas till städerna 
och på så sätt driva in skatt. Sundsvall grundades 1621 av Gustav II 
Adolf och staden fick stadsprivilegier och rätten att bedriva handel. 
Staden var på den tiden ett litet fiskesamhälle med 37 invånare. 
Samhället hade vuxit fram vid Åkroken och bestod av trähus samla-
de kring en kyrka och omgärdat av staket. Utanför staketet fanns åk-
rar och ängar där stadsbornas kreatur betade.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redan efter 25 år hade landhöjningen skapat problem. Selångersån 
hade blivit så grund att den inte längre kunde fungera som hamn och 
Drottning Kristinas regering beordrade 1648 att staden skulle flytta 
längre österut. Den tidens ledande arkitekt Nikodemus Tessin d.ä. 
fick uppdraget att rita en ny stadsplan och resultatet blev en stads-
                                                 
16 Carlander, S (1989) 

Karta: Olof Träsks karta för Sundsvall 1642 
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plan i renässansstil med ett rätvinkligt gatunät och nio kvadratiska 
kvarter runt en damm. Dammen är idag Vängåvan. Under 1650 flyt-
tades de sista husen till sin nya plats och staden hade då 177 invåna-
re. Den första stadsplanen ligger fortfarande till grund för Sundsvalls 
gatunät. Storgatans sträckning följer den ursprungliga gatan från den 
gamla staden och har genom århundraden fungerat som stadens hu-
vudgata. 17 
 
 

Sundsvall på 1700-talet 
 
Under 1700-talet växte befolkningen snabbt och staden upplevde en 
tillväxtperiod. Sjöfarten utvecklades och skeppsvarv växte upp runt 
om i stan. År 1721 anfaller den ryska flottan Sundsvall. De brände 
ner och plundrade staden. Efter branden låg staden i ruiner men åter-
uppbyggnaden gick förvånansvärt snabbt och man följde i stort sett 
den gamla stadsplanen. År 1722 hade Sundsvall 298 invånare men 
ökade snabbt och trettio år senare bodde det 1011 personer i staden. 
Staden började bli trång särskilt för hantverkare som behövde ut-
rymme och tillgång till vatten för sin verksamhet. Väster om staden 
började ny bebyggelse växa upp, det var främst industrier som kro-
nobränneri och klockgjuteri. Västermalm börjar få karaktären av in-
dustriområde. Staden var dock fortfarande en bondby med ladugår-
dar, stall och härbre inne i staden. Längs ån fanns magasin och sjö-
bodar.18 
 

                                                 
17 Carlander, S (1989) 
18 ibid 

Under slutet av 1700-talet ökade efterfrågan på träbjälkar till gruvor 
och byggnader. Antalet vattensågar ökade och trävaror producerades 
och exporterades till Tyskland och England. 19 
 
 

Sundsvall på 1800-talet 
 
Under hösten 1803 startade en brand i en smedja på Norrmalm. Näs-
tan hela staden brinner ner och av stadens 1008 invånare blev 918 
hemlösa. Vid återuppbyggnaden strömmade gåvor in från hela Sve-
rige. Den nya staden fick bredare gator samt enklare och redigare 
kvarter. Husgyttret försvann och torget flyttades till sin nuvarande 
plats. Den nya planen för staden följde till stor del Tessins plan från 
1648 men ny bebyggelse tillkom på de södra bergssluttningarna och 
längs kustremsan västerut.20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 ibid 
20 idib 

Karta: PG Sundelius stadsplan för Sundsvall 1875 
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PG Sundelius upprättade 1875 en stadsplan för Sundsvall. Tessins 
rutnätsplan utvidgades, breda gator och esplanader för brandskydd 
och trevnad ritades vilka skulle fungera som parkstråk och plantera-
de gator. Sundelius skapade instutitionsbältet med skolor och offent-
liga byggnader i parkmiljö. Sundsvall var vid denna tid en typisk 
norrländsk trästad med hus i två eller tre våningar. Det var smala ga-
tor och få stenhus.21 
 
De huvudsakliga näringarna sedan 1600-talet och fram till 1800-
talets början var fiske, hantverk, handel och sjöfart.22 
 

Industrialiseringen  
Sundsvall var under början av 1800-talet en liten småstad med fiske 
och sjöfart som främsta näring. Under mitten av 1800-talet växte 
staden och det var en mångfald av skeppsvarv, järnverk och vatten-
drivna sågar i området men det var införandet av den ångdrivna så-
gen som fick Sundsvall att förändras dramatiskt. Med ångsågen flyt-
tades sågningen av trävaror till kusten vilket ökade produktionsmöj-
ligheterna och kvaliteten. Stadens läge vid havet och mellan Lungan 
och Indalsälven gjorde de gynnsamt för trävaruindustrin och det 
fanns ett 50-tal sågverk i Sundsvalls distrikt främst vid Alnösundet. 
Utvecklingen exploderade och staden blev centrum i världens största 
sågverksdistrikt och decennierna före sekelskiftet kallas ibland för 
”träpatronernas guldålder”. Det byggdes under denna tid upp en stor 
förmögenhet hos träpatroner och grosshandlare. Det var i och med 
sågverksindustrins etablering som Sundsvall gick från jordbruks-
samhälle till industrisamhälle. Den ekonomiska utvecklingen ledde 

                                                 
21 Carlander, S (1989) 
22 ibid 

till att staden expanderade. Det bildades sågverksamhällen vid så-
garna där arbetarna bodde, Östermalm och Södermalm.23 
 
Under industrialiseringen ökade industrin och handeln explosionsar-
tat och Sundsvall blev ett kommersiellt och administrativt centrum i 
distriktet. Sundsvall hade sedan 1660-talet väntat på tillstånd att ex-
portera varor men det var inte förrän 1820 som staden mottog dessa 
privilegier och handeln till sjöss tog fart.24 
 
När näringslivet växte sig allt starkare ökade efterfrågan på arbets-
kraft. Detta innebar att arbetare från hela landet sökte sig till Sunds-
vall och befolkningen ökade dramatiskt, på 30 år femdubblades be-
folkningen. Stadens område expanderade och nya stadsdelar bygg-
des i stadens utkanter och stadsdelar som Södermalm och Östermalm 
blev arbetar- och hantverkarförstäder till Sundsvall.25 
 
Under 1900-talets först årtionden ändrades träindustrin från ett stort 
antal mindre sågar till färre och större. Sågverksdöden slog till och 
Svenska Cellulosa Aktiebolaget bildades 1929 när ett antal sågar och 
massafabriker gick ihop. SCA: s huvudkontor placerades i Sundsvall 
och företaget har präglat näringslivet under flera decennier. 26 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Gillgren, H (2000) 
24 ibid 
25 ibid 
26 ibid 
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Karta: Sundsvall slutet av 1940-talet Karta: Sundsvall i slutet av 1940-talet. 
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Stenstaden  
Den 25 maj 1888 började det brinna i en handelsbod på Åkroken. 
Elden spred sig snabbt och på nio timmar var allt utom Norrmalm 
och några stenhus nedbrunnet. Av stadens 11000 invånare var 9000 
hemlösa. Året efter antogs en ny stadsplan som till stor del följde 
den gamla men som skydd mot framtida bränder var det endast tillå-
tet att bygga i sten och högst tre våningar mellan Selångersån, Nya 
Strandgatan, järnvägen och Floragatan - Stenstaden. Längs Storgatan 
var det dock tillåtet att bygga i fyra våningar. Den gynnsamma kon-
junkturen inom industrin och handeln samt höga brandförsäkringar 
medförde att det var möjligt att bygga ståtliga hus som landets le-
dande arkitekter ritade. Ungefär 100 hus byggdes det ena pampigare 
än det andra och det skapades en påkostad stadskärna. Den svindlan-
de summan 40 miljoner kronor lades på uppbyggnaden av stadens 
centrum. En esplanad byggdes som brandgata och paradstråk. Espla-
naden ligger mellan torget och stadsparken Vängåvan. Många arki-
tekter, snickare och byggmästare kom till Sundsvall för att pröva 
lyckan. Stenstaden är idag ett riksintresse för kulturmiljövården och 
påminner om stadens storhetsperiod.27 
 

                                                 
27 Gillgren, H (2000) 

Inre hamnen 
Under det tidiga 1800-talet gick Sundsvalls inre hamn ända upp till 
den nuvarande busstationen vid Kulturmagasinet. Hamnen har i och 
med landhöjningen med och utfyllnader flyttats österut. Hamnbas-
sängen byggdes under 1870-talet och där skedde omlastning av gods 
mellan järnväg och fartyg. Mellan 1860 – 1890 skapades den gräns 
som man upplever så tydligt mellan Stenstaden och Inre Hamnen. 28 
 
Hamnverksamheten med lastning och lossning samt upplag har un-
der lång tid funnit i Inre hamnen men har successivt minskat och 
flyttat ut till andra hamnar i stadens utkanter. Inre Hamnen har dock 
under senare tid fungerat som omlastning från båt till lastbil av im-
porterat timmer. Idag används Inre Hamnen mest som gästhamn för 
besökande fartyg, isbrytare och sjömätningsfartyg. Kvar i hamnen 
finns också gamla järnvägsstationen som idag är kasino, byggvaru-
huset Clas Ohlsson, före detta färjeterminalen, industrispår som för-
sörjer Norra kajen och delar av hamnbangården. De flesta godsma-
gasinen som fanns i hamnen revs under 1950- och 1960-talen.29 

                                                 
28 ibid 
29 idib 
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BANGÅRDSOMRÅDET – en beskrivning 
 

Historik och utveckling 

Järnväg 30 
Järnvägen kom ursprungligen till Sundsvall 1874 och var ett nytt in-
slag i stadsbilden. Järnvägen gick från Torpshammars järnbruk till 
hamnen där utskeppning av järnvaror skedde. Vid denna tid skedde 
de långväga transporterna till och från Sundsvall i huvudsak med 
sjöfart och järnvägsutbyggnaden var väsentlig för Norrlands indust-
riella utveckling eftersom Norrlandhamnarna var stängda under vin-
termånaderna. Järnvägen fick stor betydelse för skogs- och järnbruk-
industrin i norra Sverige. För första gången i historien kunde nu sto-
ra transporter ske på land året runt. Sundsvalls hamn kom naturligt 
att bli navet i regionen. Det byggdes strategiskt ett stationshus nere i 
hamnen och järnvägsstationen i trä med sina två annex visar den för-
sta järnvägsanknytningen. Byggnaden bildade tillsammans med 
järnvägsparken en elegant gräns mellan stadens välordnade gator 
och kvarterbebyggelse och det mer stökiga hamnområdet. Järn-
vägsparken utplånades som park i samband med ny dragning av E 4 
men en del av träden finns kvar kring parkeringen vid Strandgatan. 
 
Sundsvall förbands 1926 med Ostkustbanan då den förlängdes från 
Gävle. Detta innebar att järnvägstrafiken lades om till den östra de-
len av staden och den nya knutpunkten flyttades söderut vilket inne-
bar att den gamla stationsbyggnaden förlorade sin funktion.  
 

                                                 
30 Gillgren, H (2000) 

Den gamla järnvägssträckningen har satt spår i kvartersformerna sö-
der om Köpmangatan där kurvan ner mot hamnen fortfarande syns 
tydligt. Ett av spåren fanns kvar som en del av industrispåret fram 
till 1999 då det togs bort i samband med en ändring i gatusträck-
ningen i anslutning till byggandet av Clas Ohlson-huset. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kartor: utveckling av Sundsvalls hamn, 1835, 1875, 1890, 1935 och 1958. 
Samtliga ritade av Hans Gillgren 
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Bangårdsområdet  
Bangårdsområdet har tidigare legat på jordbruksmark i stadens yt-
terkanter men staden har expanderat och idag ligger området nära 
stadens centrum. Under slutet av 1800-talet upprättade PG Sundelius 
en plan för utvidgning av Sundsvall och planerade för bostäder och 
stadspark på det som idag är bangårdsområdet. Vid denna tidpunkt 
låg järnvägsområdet nere i hamnen, norr om Landsvägsallén och 
Sundsvall hade endast järnvägsförbindelse västerifrån. Under 1920-
talet anslöts Sundsvall till Ostkustbanan från Gävle. Den nya ban-
sträckningen samt bangårdsområdet förlades vid gränsen för redan 
stadsplanelagt område, eftersom det behövdes mer utrymme för de 
nya järnvägsspåren. När Ostkustbanan skulle anslutas gjordes en 
ändring av stadsplanen för bangårds- och hamnområdena och områ-
dena söder om Landsvägsallén, som enligt planen var avsedda för 
bostäder, ändrades till järnvägsändamål.31 
 
I anslutningen till Ostkustbanan uppfördes ett nytt stationshus. Den 
nya centralstationen byggdes under 1926 efter ritningar av Folke 
Zettervall. Stationshuset är en långsträckt byggnad med ett högre ut-
skjutande mittparti som är förskjutet åt öster. Stationsbyggnaden är 
lite och sträcker sig längs spåret. Byggnaden är influerad av jugend 
och nationalromantik med höga enkla småspröjsade fönster. Vänt-
hallen påminner något om en medeltida storsal med målade snickeri-
er och hög takhöjd. Stationshuset har en putsad ljusgrå fasad och ett 
stort svängt valmat tak belagt med tegel. Centralstationen blev redan 
från början ett viktigt inslag i stadsbilden kring vilket mycket kom 
att röra sig. Från 1920-talet finns även lokstallarna och rangerings-
tornet kvar. Dessa har även en ljus putsad fasad. 
 

                                                 
31 Gillgren, H (2000) 

På bangårdsområdet finns ett äldre hus som byggdes innan ban-
gårdsområdet fick sin nuvarande funktion. Byggnaden är en ljus tre-
vånings trähus byggd på slutet av 1800-talet. Idag inrymmer huset 
kontor. 
 
I områdets västra del finns två kontorsbyggnader i rödbrunt tegel. 
Byggnaderna är i fyra och sex våningar och byggda under 1960- och 
1970-talen. 
 
Övriga byggnader är till stor del service- och lagerbyggnader som i 
stor utsträckning har trä fasad. Byggnaderna har varierande storlek 
och form.  
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Funktioner 

Järnvägsanläggningen 
Bangårdsområdet är en knutpunkt mellan Ostkustbanan (Gävle), 
Mittbanan (Ånge) och Ådalsbanan (Härnösand). Alla banorna är en-
kelspåriga, genom centrala Sundsvall är Mittbanan och Ådalsbanan 
dubbelspåriga. På bangårdsområdet finns det totalt 35 spår. Alla spår 
ägs och underhålls av Banverket, medan SJ är fastighetsägare och 
äger all mark. 32 
 
Det finns tre huvudsakliga funktionsområden på bangårdsområdet; 
personbangård, godsbangård och kombiterminal. Personbangården 
består av centralstation och perronger samt genomgående huvudspår. 

33 För att nå perrongerna måste passagerarna korsa tre till fem spår. 
Bommar fälls ner när tåg passerar. 
 
Godsbangården kan beskrivas som ett stort spårområde för rangering 
med tillhörande servicebyggnader. Det finns också byggnader och 
markytor som Banverket använder för bland annat service och un-
derhåll. 
 
I bangårdsområdets sydvästra del ligger kombiterminalen med tillhö-
rande byggnader. Kombiterminalen svarar för kontainertrafiken på 
järnvägen. Stora mängder farligt gods hanteras vid kombiterminalen 
och räknas som en av Sundsvalls farligaste arbetsplatser. Området är 
delvis inhägnat med staket och taggtråd och endast verksamhetsfor-
don tillåtna. 34 
 

                                                 
32 Banverket, (2003) 
33 ibid 
34 ibid 

Service och verksamheter 
Centralstationen är områdets centrala punkt. Vid centralstationen 
finns biljettförsäljning, restaurang, väntsal, toalett och kiosk. I nord-
väst finns kontorslokaler. Under 1990-talet byggde McDonalds nya 
restauranglokaler och något år senare etablerades Boulecentralen och 
restaurangen Railway Saloon i tidigare lagerlokaler. Det finns inga 
bostäder på bangårdsområdet.  
 

 

Karta: Funktioner på bangårdsområdet 
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Tågtrafik 

Godstrafik  
Varje dag kommer 16 godståg in för rangering och växling. Tågen 
kommer i störst utsträckning söderifrån på morgonen, splittras och 
skickas sedan vidare till platser i närområdet. På eftermiddagen 
kommer vagnarna och sätts ihop för att sedan huvudsakligen gå vi-
dare söderut på eftermiddagen och kvällen. På godsbangården finns 
även lokstallar och uppställningsspår för vagnsreparation.35 
 
Godsbangården med rangeringen var tidigare en av Sveriges tio mest 
betydande godsbangårdar men den senaste tiden har det skett en suc-
cessiv koncentration av rangeringsverksamheten till ett fåtal stora 
bangårdar vilket inte har varit till Sundsvalls fördel. Kombitermina-
len har dock fortfarande stor betydelse. Kontainertrafiken på järnvä-
gen hanteras vid kombiterminalen, där en omlastning från tåg till 
lastbil sker. Det är till stor del farligt gods som hanteras vid kombi-
terminalen. Kombiterminalen med tillhörande gods sköts av Rail-
Comb AB.36 
 

Persontrafik   
Till personbangården hör centralstationen, fyra spår vid två plattfor-
mar samt fyra uppställningsspår för städning och underhåll. Det pas-
serar ungefär 16 persontåg per dygn. Regionbussar angör centralsta-
tionen varje dag och det finns korttidsparkering för nio bilar samt 
ungefär 100 parkeringsplatser för längre tid. 37 
 

                                                 
35 Banverket (2003) 
36 ibid 
37 Banverket (2003) 

 
 
 
 

 
 Bild: Spårområdet på bangårdsområdet 
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INVENTERING  
 

Översiktliga relationer till omgivningen 
 

Angränsande områden  
Bangårdsområdet angränsar i söder till bostadsområden Östermalm 
och Södermalm och i nordväst ligger Stenstaden, staden centrum. 
Norrut från bangårdsområdet finns ett handelsområde som sedan 
övergår till Inre Hamnen vilket är stadens nyaste tillskott av bo-
stadshus i större omfattning.  
 
Bangårdsområdet genomkorsas av järnvägen som går i östvästlig 
riktning vidare genom hela staden. Europavägarna E 4 och E 14 om-
ger bangårdsområdet och bildar starka barriärer som bidrar till att 
området isoleras från angränsande områden.  
 
Bangårdsområdet är framförallt ett område för järnvägsändamål me-
dan de angränsande områdena huvudsakligen består av handel-, ser-
vice- och bostadsområden.  
 
Sambanden mellan bangårdsområdet och de angränsande områdena 
är svaga mycket på grund av bristen på funktionella kopplingar och 
svaga strukturella kopplingar. 
 

Allmänna kommunikationer 
All kollektivtrafik med buss, stadsbussarna, pluslinjerna, regionaltra-
fiken och fjärrtrafiken, utgår från Navet. Det finns fyra stadslinjer 
för stads- och förortstrafiken men ingen av dessa angör centralstatio-
nen men de passerar i bangårdsområdets närhet. Stadsbuss 2 mot 
Bredsand och förortslinjen mot Njurunda passerar söder om ban-
gårdsområdet. Centralstationen angörs även av fjärrlinjer. 38 
 

 

                                                 
38 www.dintur.se 

Karta: Bangårdsområdet i förhållande till resten av staden. 
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Struktur och avstånd 

Områdets struktur 
Bangårdsområdet sträcker sig västerut till stenstadsbebyggelsen. 
Området ligger mellan stora trafiklederna. Genom området och hela 
staden sträcker sig i öst-västlig riktning järnvägen. Bebyggelsen i 
området är koncentrerad runt centralstationen i den västra delen av 
bangårdsområdet. 
 

Avstånd  
Bangårdsområdet ligger i utkanten av stadens centrum och ca 500 
meter från Stora torget. Inom en 500 meters radie nås stora delar av 
staden olika funktioner. Trots bangårdsområdets relativa närhet till 
centrum upplevs området som isolerat. Avståndet mellan centralsta-
tionen och busstationen Navet är relativt långt och resenärerna måste 
röra sig i tunnlar för att nå centralstationen vilket minskar tillgäng-
ligheten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Karta: Bangårdsområdet och avstånd 

Bild: Passage under Parkgatan för fotgängare 
och cyklister 
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Landskap 

Landskapsbild 
Sundsvall är staden mellan bergen. I dalgången slingrar sig Selång-
ersån som mynnar ut i havet. Staden breder ut sig längs ån och havs-
viken. Dessa element är väldigt karaktäristiska för Sundsvall och bi-
drar starkt till stadens identitet.  
 

Bebyggelsens relation till naturen 
Bebyggelsen är placerad på dalbotten mellan bergen. Norra Stads-
berget är brantare och bebyggelsen är därför begränsad på den sidan 
av staden. På södra sidan av dalgången är det flackare och bebyggel-
sen har därför i större uträckning vuxit upp längs denna sida. De 
omgivande bergssluttningarna har successivt bebyggts under 1900-
talet Staden växte upp längs Selångersån men till följd av landhöj-
ningen och med hjälp av utfyllnader flyttades staden österut. Järnvä-
gens sträckning har anpassats till bergen, havsviken och stadens cen-
trala gatunät och järnvägen är ett tydligt inslag i stadsbilden. 
 

Geologi  
De centrala delarna av stadens jordart består huvudsakligen av lera 
och silt eftersom staden är byggd på dalbotten. Hamnområdena runt 
Sundsvallsfjärden består till stor del av utfyllnader. På bergsslut-
ningarna Norrmalm, Östermalm och Södermalm är jordarten främst 
morän. På stationsområdet finns svallsediment av sand och silt.39 
 
 

                                                 
39 Banverket (2003) 

 
 
 
 
 
 
 

Bild: Vy från Norra stadsberget 
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Grönstruktur  

Angränsande grönområden 
Både Norra Stadsberget och Södra Stadsberget är stora och värdeful-
la natur- och rekreationsområden i stadens närhet. Norra Stadsberget 
är Sundsvalls stadspark och är ett av de områdena som stora natur- 
och rekreationsvärdena samt är intressants ur kulturmiljösynpunkt. 
Södra Stadsbergets friluftsområde tillsammans med Sidsjön utgör 
Sundsvalls mest populära friluftsområde. Dessa grönområden är hu-
vudsakligen skogsbeklädda höjder med tall och gran men det finns 
även ängar och andra öppna områden.  
 

Grönskan i staden 
Selångersån med omgivande grönska, parker, promenadvägar samt 
stigar utgör ett av de starkaste karaktärsdragen i stadens grönstruktur 
och stadsbild. Selångersån är riksintresseområde för naturvård. Sid-
sjöbäcken med omgivningar är även ett viktigt grönstråk i staden, 
den rinner ut i Selångersån, vid Åkroken.  
 
Fridhemsparken och Bäckparken är parkstråk i anslutning till de 
bäckar som rinner ner från Södra stadsbergets sluttningar genom 
stadsdelarna Östermalm och Skönsmon. Natur tränger ner från Södra 
Stadsberget genom dessa parker och in i staden. De skapar en tydlig 
stadsstruktur och fungerar som frilufts- och naturstråk. På grund av 
industri- och hamnområden vid stranden når inte bäckarna havet på 
ett naturligt sätt. De leds i kulvertar under bangårdsområdet och E 4 
och E 14.  
 
Sundsvall har ett rutnätsplan och grönskan i staden är därför huvud-
sakligen planerad i linjära stråk framförallt i nordsydlig riktning. Det 

är flera olika typer av grönstråk som parker, alléer och årum. Järn-
vägsgatorna och Selångersån är de tydligaste grönstråken i östvästlig 
riktning. I anslutning till stadens torg finns parken Vängåvan och 
hösten 2003 invigdes stadens nyaste park, Hamnträdgården, i Inre 
Hamnen.  
 
På bangårdsområdet finns i anslutning till centralstationen blomster-
arrangemang, buskplanteringar samt några få träd.  

Karta: Parker och grönstråk i Sundsvall 
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Trafik 

Översiktlig vägstruktur 
Topografin i Sundsvall medger idag inga förbifarter utan all trafik 
samlas i de centrala delarna vilket skapar vissa framkomlighetspro-
blem. Staden ligger i mötet mellan två stora motortrafikleder E 4 och 
E 14 och det finns inget givet förstahandsval till dessa vägar. Andra 
vägar av betydelse är Norrmalmsgatan, Skolhusallén, Parkgatan och 
Fridhemsgatan. Dessa gator har låg hastighetsstandard, flera trafik-
signaler och infarter till enskilda fastigheter.  
 
På E 4 går det mellan 700 -1000 tunga fordon varje dygn, vilket gör 
den till ett av de tyngsta godsstråken i landet. Under ett normalt var-
dagsdygn passerar ungefär 20 000 fotgängare och cyklister och 
40 000 fordon järnvägen. De flesta passager för fotgängare och cyk-
lister sker på Skolhusallén, samma gata som är hårdast belastade av 
bilister.40 
 

Trafikstruktur i anslutning till bangårdsområdet 
Bangårdsområdet omges av E 4 och E 14 och genom området passe-
rar järnvägen. Det finns sex tillfarter till området av vilka endast 
hälften är tillgänglig för allmänheten. Området saknar möjlighet till 
genomfart och de verksamheter som finns på bangårdsområdet är 
anslutna med angöringsgator. Bangårdsområden gränsar till Stensta-
den vilken har en tydlig rutnätsstruktur. Gatorna är i många fall en-
kelriktad och trafiken flyter långsamt genom stadskärnan. I stadsde-
larna Södermalm, Östermalm och Skönsmon finns några större gator 
för genomfartstrafik. I nordsydlig riktning går flera gator som slutar 
vid gränsen till bangårdsområdet.  
                                                 
40 Sundsvalls kommun (2000) 

 
 
 
 

 
Karta: Trafiksystem i Sundsvall 
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Buller  
Huvuddelen av områdena i anslutning till bangårdsområdet översti-
ger en bullernivå på 60 dB (A). Dessa är starkt utsatta för buller och 
bullernivåerna överstiger riktvärdena.41 
 

 

Farligt gods 
Sundsvall är hårt belastat av transporter med farligt gods framförallt 
på grund av den ogynnsamma dragningen av järnväg och europavä-
gar genom centrum. Det är framförallt hanteringen av farligt gods på 
kombiterminalen som utgör de största riskerna. Från kombitermina-
len avgår årligen 64 400 ton farligt gods. Till godsbangården in-
kommer och avgår varje år 24 000 ton farligt gods. Utöver detta 
transporteras 18 000 ton gasol per år av BK Tåg. Ungefär 90 % av 
den totala mängden farligt gods som passerar Sundsvalls centrala de-
lar klassas som farligt ur personrisksynpunkt. Huvuddelen av in-
kommande gods kommer söderifrån och en tredjedel av vagnarna 
med farligt gods rangeras vid kombiterminalen.42 
 
Med en utbyggnad av Botniabanan förväntas mängden farligt gods 
att öka till 77 200 ton per år. Av de ökade mängderna farligt gods 
                                                 
41 Sundsvalls kommun (2000) 
42 Sundsvalls och Timrå kommun (2003) 

beräknas 64 000 ton per år att vara farligt ur personrisksynpunkt vil-
ket motsvarar ungefär 80 %.43 
 
På det övergripande vägnätet transporteras även stora mängder far-
ligt gods. På Landsvägsallén går ungefär 347 000 ton per år medan E 
14 svarar för 157 000 ton farligt gods per år. Enligt Vägverket fram-
går bland annat att antalet fordon med farligt gods på E4: an söder 
om Sundsvall är färre än en tredjedel så många som på E4: an norr 
om stan samt färre än antalet på E14 väster om Sundsvall. Antalet 
fordon med farligt gods söder om Sundsvall bedöms därför vara re-
lativt liten. 44 
 
 
 
 

                                                 
43 Banverket (2003) 
44 ibid 

Bullernivåer på vägarna som omger bangårdsområdet (15 m från 
vägmitt) 

 
Landsvägsallén >65 dB(A) 
Parkgatan  >65 dB(A) 
Björneborgsgatan >60 dB(A) 
Bergsgatan  >65 dB(A) 

 
Bild: Tågvagn för transport med farligt gods 



 

 38 

Gång- och cykelvägnätet  

Översiktligt gång- och cykelvägnät 
I Sundsvall finns ett relativt utbrett gång- och cykelvägnät. Gång-
vägnätet följer till stor del det övergripande trafikvägnätet. Nivå-
skillnaderna i staden kan ibland försvåra för fotgängare och cyklis-
ter. 
 

Gång- och cykelvägnätet i anslutning till bangårds-
området 
För att nå bangårdsområdet från Stenstaden tvingas fotgängare och 
cyklister att röra sig i tunnlar under trafikleder. Detta försvagar 
kopplingarna mellan bangårdsområdet och omkringliggande delarna 
av staden.  
 
Fotgängare och cyklister söderifrån genar över bangårdsområde för 
att nåt nå bland annat centralstationen. Denna passage är inte en all-
män gångväg utan passerar över Banverkets verksamhetsområde.  
 
 
 

 
Bild: passage under Parkgatan för fotgängare och cyklister 

Karta: System för gång- och cykeltrafik 
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Målpunkter 
 
De strategiska målpunkterna är Stenstaden, universitetet, busstatio-
nen, industriområdena, de statliga verken samt kommunhuset. 
 
Stenstaden är en av Sundsvalls viktigaste målpunkter. Där finns fler-
talet butiker och restauranger och Storgatan är områdets ryggrad. In-
stutitionsstråket längs Skolhusallén utgör en koncentration med 
gymnasieskolor och statliga verk. Längs Selångersån finns större ar-
betsplatser som Telia och PRV. 
 
Järnvägsstationen har potential att vara en strategiskt viktig punkt. 
Centralstationen utgör en målpunkt.  
 
 
 
 
 
 
 

Karta: Målpunkter och målområden i Sundsvall 
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Bebyggelsekaraktär 

1. Kvartersstaden 
Stenstaden karaktäriseras av bebyggelsen som uppföras under 1890-
talet, efter den stora branden 1888. Stenstadens rutnätsplan är ett arv 
från 1600-talet men fick sin nuvarande utformning med esplanader 
och parker under 1890-talet. Den strikta ramen som rutnätsplanen 
utgör med esplanader, torg och byggnader i tre våningar har lett till 
att de många olika stenhusen samspelar till en homogen stadskärna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Småsaklig bebyggelse 
Denna äldre småhusbebyggelse utgörs till störst delen av de trähus 
och i viss mån stenhus som uppfördes från slutet av 1800-talet fram 
till mitten av 1900-talet. Vanligtvis är det relativt stora villor i två 
våningar med vinds- och takvåning. På flera ställen är denna bebyg-
gelse uppförd i stadsmässig kvartersstruktur med byggnader i gatuliv 
som på Solgatan, Södermalmsgatan och Östra Långgatan. På andra 
ställen är den uppförd med friare placering på tomtmark och bildar 
en trädgårdskaraktär som exempelvis på Östermalm och Väst på 
stan.  

 
 
 
 

Bild: Bebyggelse i Stenstaden Bild: Bebyggelse i Södermalm, Stenhammaren 
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3. Industriområden  
Verksamhetsområden karaktäriseras av ytkrävande bebyggelse på 
stora hårdgjorda ytor. De större verksamhetsområdena kännetecknas 
av de industri- och hamnområden som löper längs strandlinjen.  
 
Norr om bangårdsområdet ligger ett småindustri- och serviceområde 
och byggvaruhandel. Områdena runt Sundsvallsfjärden är industri- 
och hamnområden men det pågår nu en successiv omvandlig till bo-
städer, kontor och service.  
 
 

 
 
 
 

 

Bild: Industribebyggelse vid Södra kajen Karta: Bebyggelseområden i Sundsvall 
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Riksintresse 
 

Stenstaden , riksintresse för kulturmiljövården 
Järnvägen genom centrala Sundsvall är en del av riksintresset Sten-
staden. Stenstaden är ett riksintresse enligt Miljöbalkens 3 kap 6 § 
och utfärdat av Riksantikvarieämbetet. Motiveringen för riksintresset 
enligt Länsstyrelsens värdebeskrivningen: 
 
Riksintressets värde utgörs av stadsmiljö och centrum i en industri-
region. Unikt uttryck för sågverksindustrins expansion och det sedan 
1800-talets burgna stadsbyggande med storstadsmässiga ambitioner 
samt parallellt härmed utbyggd arbetar- och hantverkarförort. av 
stadskärnans rutnätsplan som i grunden härstammar från 1600-talet 
och de förändringar som genomfördes vid 1800-talets slut, sten-
stadsbebyggelsen som tillkom under en kort period, hamn- och järn-
vägsmiljöer samt trähusbebyggelse på Stenhammaren. Stadskärnan 
är uppbyggd under en kort period efter hela central Sundsvall öde-
lades i en stor brand 1888. Sundsvalls Stenstad har ett mycket högt 
kulturhistoriskt värde, grundat på en kombination av det stora bygg-
nads- arkitektur, social och samhällshistoriska värdet. Till det kul-
turhistoriska värdet bidrar även upplevelsen av stadens konstnärliga 
skönhet. 
 
Stenstaden utgör idag ett levande centrum där moderna funktioner 
väl har anpassats till den sekelgamla miljön som i ovanligt hög grad 
har kunnat behålla sina traditionella miljökvaliteter. Stenstaden utgör 
också ett bibehållet arkitektoniskt monument där en aktiv bevaran-
depolitik givit goda resultat (ur Riksintressebeskrivningen). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E4 och E14 , riksintresse för kommunikationen 
E 4 är namnet på kustvägen som passerar genom Sundsvall. Varje 
dag passerar ungefär 32 000 fordon på E 4. Vägen har två körfält sö-
der om staden fram till västra delarna av bangårdsområdet där den 
övergår till fyra körfält.   
 
E 14 går i östvästlig riktning från Sundsvall till Trondheim i Norge. 
Förbi bangårdsområdet har E14 två körfält men övergår till fyra kör-
fält vid Parkgatan. Vägen är den gamla infartsvägen till staden och 
har olika namn på sträckan genom Sundsvall, bland annat Björne-
borgsgatan och Bergsgatan. Det passerar ungefär 16 000 fordon på E 
14 per dygn45.   

                                                 
45 Sundsvall kommun (2000) 
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Ådalsbanan, Ostkustbanan och Mittbanan , riksintresse för 
kommunikation 
I Sundsvall möts tre järnvägsbanor som alla är av riksintresse för 
kommunikation. Järnvägen kom till Sundsvall 1874 och blev ett tyd-
ligt inslag i stadsbilden. Den nuvarande sträckningen tillkom 1925 i 
och med en anslutning till Ostkustbanan. Järnvägen var när den kom 
en symbol för den nya tiden och hade en självklar plats i staden. Be-
byggelsen har efter det vuxit och anpassats till spåren. Järnvägens 
dragning går delvis genom riksintresset Stenstaden och den tidigare 
dragningen syns i kvartersmönstret vid kv. Gasverket. Förändringar 
av järnvägen påverkar bilden av staden. 
 
 

Selångersån, riksintresse för naturvården 
Selångersån är ett stort och relativet oreglerat vattendrag och utgör 
ett för länets totala havsöringsbestånd mycket betydelsefullt repro-
duktionsområde. Åns goda vattenkvalitet ger vattendraget betydande 
värde för försurningskänsliga vattenväxter och djur. Selångersån 
med Selångersfjärden hyser även ornitologiska och botaniska vär-
den. Deltabildningen vid åns utlopp i Selångersfjärden är ett för länet 
mycket betydelsefullt delta.46 

                                                 
46 Sundsvalls kommun (2005) 

 

Bild: Selångersån 

Bild: Järnvägen genom centrala Sundsvall 


