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ANALYS 
 
En analys och i detta fall en stadsbildsanalys ska ge förståelse av en 
plats eller ett område. Den kan också fungera som ett hjälpmedel för 
all sorts planering samt att ligga till underlag för en diskussion. Det 
finns en mängd olika metoder och teorier för en analys. Jag har valt 
att göra en stadsbildsanalys efter Kevin Lynchs metod. Analysen ska 
försöka förklara hur Sundsvalls struktur är uppbyggd. Metoden läg-
ger inte någon stor vikt vid historien utan begränsas till de fysiska 
elementen i staden.  
 
Stadsbildsanalysen följs av en platsstudie. Platsstudien ger en mer 
detaljerad kunskap om området och går djupare in i bangårdsområ-
dets uppbyggnad, struktur och innehåll. Båda metoderna utgår från 
mina egna upplevelser och iakttagelser. Analyserna ligger till grund 
för planförslagen.  
 
 

Stadsbildanalys, Kevin Lynch 

Teori  
 
Stadsbildsanalys är en av flera analysmetoder som beskriver en stads 
karaktär genom upplevelserna av den. Den amerikanske stadsbygg-
nadsteoretikern Kevin Lynch har utarbetat en strukturell metod för 
att kartlägga människors upplevelser av staden. Analysen utgår från 
stadens existerande form och de allmänna bilderna av den.  
 
Lynch lät intervjua människor i tre amerikanska storstäder om deras 
upplevelser av staden och lät dem tolka den fysiska staden genom att 
rita mentala kartor. Lynch försökte sedan förklara hur användarna 

upplever och läser av en stad eller ett område, och menar att det är 
genom stadens fysiska form vi förstår den. Lynch systematiserar se-
dan den information han fått och presenterar fem grundelement som 
hjälper till att förklara hur man upplever och orientera sig i staden 
och på så sätt skapar en visuell bild av staden. Kevin Lynchs fem 
grundelement är stråk, gränser, enhetliga områden, knutpunkter och 
landmärken.47 
 
Lynch menar att elementen måste förenas till ett mönster för att vi 
ska få en överskådlig och sammanhängande bild av staden. Hur 
grundelementen fungerar tillsammans är därför nödvändiga för ori-
enterbarheten och läsbarheten av stadens mönster och uppbyggnad. 
Läsbarheten är den viktigaste visuella kvaliteten i stadsbilden menar 
Lynch. Utifrån de visuella bilderna är det sedan lättare att orientera 
sig i staden vilket kan leda till att man känner sig tryggare i staden 
och kan uppleva en trygghetskänsla. Stadens form ska användas för 
att återskapa mening och känslan av plats för att stärka den allmänna 
bilden av staden. Genom Lynchs forskning vet vi att variation i sta-
den och de element som staden byggs upp av stimulerar människor 
att bygga upp de mentala kartorna och därigenom stärkas den visuel-
la bilden av staden.48 
 
 

Grundelement 
Stråk 
Stråk är rörelsekanaler där människorna observerar miljön runt sig. 
För de flesta människor är det längs stråken som bilden av staden 
byggs upp och det är utifrån dessa som många upplevelser staden. 

                                                 
47 Lynch, K (1960) 
48 ibid 
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Stråken är de tydligaste och viktigaste elementen i staden och det 
element som de flesta andra elementen är arrangerade och relaterade 
till. Stråk kan vara transportleder, gångvägar, vägar och järnvägar. 
De kan delas upp i olika typer för hur man tar sig fram längs dem. 
 
 
Knutpunkt 
Knutpunkter är strategiska punkter i staden som till exempel en plats 
där färdriktning och färdmedel byts. Knutpunkter kan vara skär-
ningspunkter mellan olika stråk och är ofta kopplade till andra ele-
ment. En knutpunkt är en koncentration av något slag som man kan 
gå in i. Torgplatser och gatukorsningar är exempel på knutpunkter. 
 
 
Enhetliga områden 
Enhetliga områden är en del av staden som har enhetlig karaktär el-
ler funktion. De bildar tillsammans en helhet, som man klart känner 
sig i eller utanför. De enhetliga områdena är ett väldigt tydligt ele-
ment i människors bild av staden. Egenskaper som markanvändning, 
byggnadsstil eller exploateringsgrad kan definiera ett enhetligt om-
råde.  
 
 
Gräns 
Gränser är linjära element som inte kan anses vara stråk. De kan 
markera en gräns mellan två områden men kan även sammanlänka 
dem. Gränser är viktiga för att de visar vart områden börjar eller slu-
tar, strandlinjer, bebyggelse och grönska är exempel på gränser.  
 
 
 
Landmärke 

Landmärke är ett objekt som skiljer ut sig både i läge och till bety-
delse. Det är en referenspunkt som kan ses på långt håll och under-
lättar orienteringen i staden. Landmärken är externa och går inte att 
träda in i. Ett landmärke kan vara en byggnad, skylt eller berg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild: Kevin Lynchs grundelement, stråk, knutpunkt, enhetliga områden, gräns och landmärke 



 

 46 

Genom Sundsvall med Kevin Lynch  
 

Stråk 
 
De tydligaste stråken för fordonstrafik är E4 och E14. Vägarna är 
stora transportleder och förbifarter, som löper in och ut genom sta-
den och utgör stommen i vägnätet. Många människor rör sig längs 
dessa stråk. Längs stadens in- och utfarter ligger industrier, kontor 
och affärer. Det saknas tydligt gatunät och rumslighet. Det finns ing-
en övergripande ordning och gaturummet blir löses upp och blir 
svårorienterat. Bangårdsområdet ligger längs med dessa stråk vilket 
kan vara en bidragande orsak till att det kan vara svårt att hitta.  
 
De viktigaste stråken i Sundsvall är Storgatan, Esplanaden och Se-
långersån. Stråken medverkar starkt till att öka orienterbarheten och 
förståelsen av staden. Storgatan börjar i Inre Hamnen och slutar vid 
Mittuniversitetet. Stråket har olika karaktärer. Från Inre Hamnen till 
Nybrogatan är det tillåtet med biltrafik men den flyter långsamt och 
det finns gatuparkering. Byggnaderna ligger i tomtgräns och det 
finns butiker och restauranger i bottenvåningarna. Det finns inga 
övergångsställen så människorna korsar gatan på olika ställen. Mel-
lan Nybrogatan och Skolhusallén är Storgatan gågata. Här rör sig de 
flesta av stadens fotgängare och den flera av stadens butiker och re-
stauranger är längs stråket.  
 
Stora Torget och Vängåvan ligger utmed gågatan vilket medverkar 
till läsbarheten. Gaturummet är tydligt och det är lätt att läsa. Längs 
den östra delen av Storgatan byter stråket karaktär och går över till 
en bredare gata med genomfartstrafik. Byggnaderna ligger friare 
placerade och gaturummet löses upp något.  
 

Esplanaden är två enkelriktade gator med ett parkstråk emellan. Det 
bildar ett grönt stråk genom de centrala delarna. Gångtrafikanter och 
fordon rör sig i lugnt tempo längs stråket och i parkerna sitter män-
niskor. Det ligger flera butiker, kontor och restauranger längs strå-
ket. Längre västerut går Västra allén och Örnsköldsallén. De har ti-
digare varit ett sammanhängande grönstråk, som idag skiljs åt av 
järnvägen. Den visuella kontakten mellan stråken bryts av en lager-
byggnad i anslutning till järnvägen.  
 
Selångersån ett av de viktigaste gångstråken Det är en lummig och 
stillsam miljö som används av många som ett alternativ till de trafi-
kerade stadsgatorna.   
 
Gatorna i Sundsvall har en öppen utformning och saknar ofta bygg-
nader i fonden men om man lyfter blicken ser man ofta bergen, havet 
eller hamnen som bildar den yttre ramen för stadsbilden. 
 
Parkgatan, Björneborgsgatan, Fridhemsgatan och Bergsgatan är lo-
kala stråk, genomfarter som går genom flera stadsdelar. Björne-
borgsgatan är den gamla infartsvägen och är omgiven av bostadsbe-
byggelse och mindre verksamheter. Vägen är smal och har många 
korsningar och utfarter. Byggnaderna utmed gatan är flerfamiljshus i 
tre till sex våningar och de är koncentrerade till den södra sidan av 
gatan. Gaturummet är öppet och otydligt men ger fina utblickar mot 
fjärden. 
 
 
 
 
 
 

  
Bild: Landsvägsallén Bild: Björneborgsgatan 
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Bergsgatan är en högtrafikerad stadsgata med upp till fyra körfält för 
genomfartstrafik och en stor mängd lokaltrafik. Bergsgatan omges 
av stadsbebyggelse, som till stor del består av bostäder i 2-3 våning-
ar byggda under 1960-1980-talen. Gaturummet är spikrakt och väg-
garna är definierade av huskroppar och trädgårdar. Det finns flera 
bensinstationer längs stråket vilket ger ett rörigt intryck. 
 
Skolhusallén är en trafikerad genomfartsgata, som löper längs Sten-
stadens västra kant. Gatan har två filer i vardera riktningen med trot-
toar närmast Stenstaden och en separerad gång- och cykelväg på 
västra sidan, skiljd åt med en trädrad. Skolhusallén korsas ofta av 
fotgängare och cyklister, eftersom det finns flera målpunkter på båda 
sidorna av stråket. Det går en gångtunnel under Skolhusallén som 
underlättar passagerna något.  
 
Dessa fem stråk underlättar orienteringen med sin tydliga karaktär av 
breda gator med trottoarer och tunga trafik, men blir samtidigt barri-
ärer för gående och cyklister.  
 
På Köpmangatan flyter trafiken långsammare och stråket får mer 
stadskaraktär. Det finns flera butiker och restauranger på Köpmanga-
tan och många människor korsar gatan vid något av övergångsställe-
na. Trottoaren är på den norra sidan är trädplanterad och det finns 
gatuparkering.  
 
Oskarsgatan är en genomfartsgata som leder vidare till Sidsjön och 
vidare mot Matfors. Gaturummet utmed Oskarsgatan har trädgårds-
stadskaraktär med villor som ligger fritt i stora lummiga trädgårdar. 
 
Utmed Dalgatan ligger flerfamiljshus i tre till fyra våningar. Gatan är 
bred med trottoarer på båda sidor. Stråket används av många studen-
ter på väg till och från universitetet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Knutpunkt  
 
De flesta knutpunkterna i staden finns i anknytning till Stenstaden. 
Den starkaste knutpunkten finns i korsningen Storgatan/Esplanaden. 
Här möts gående, cyklister och fordon och du kan se både Stora 
Torget och Vängåvan. Utifrån denna knutpunkt är det lätt att oriente-
ra sig och läsa stadens olika karaktärer. 
 
Längre norrut längs Esplanaden ligger Navet, bussterminal för lokala 
och regionala bussar. Det är alltid rörelse på platsen, men den flyter 
ut och det är inte en plats som människor stannar sig på annat än för 
att vänta på bussen. 
 
I Stenstadens ytterkanter längs Storgatan finns två knutpunkter, 
Storgatan/Skolhusallén och Storgatan/E4. Dessa knutpunkter marke-
rar korsningar av viktiga stråk och mötet mellan olika områden i sta-
den. Vid dessa punkter övergår Stenstadens lugna miljö till mer tra-
fikerade och öppna miljöer. I korsningen Storgatan/E4 leds du in i 

 
Bild: Oskarsgatan 
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Stenstaden och Inre Hamnen. I korsningen Storgatan/Skolhusallén 
markeras knutpunkten av en rondell och gågatan genom centrum 
börjar. Det är lätt att läsa och orientera sig vid denna punkt eftersom 
de så tydligt markerar en punkt där flera av stadens karaktärer blir 
synliga och viktiga stråk möts. 
 
Vid Köpmangatan/E4 övergår en hårt trafikerad miljö till en stadsga-
ta och man slussas in i staden, men det är även möjligt att fortsätta 
längs Parkgatan och komma till korsningen Björneborgsga-
tan/Fridhemsgatan. Denna knutpunkt är otydlig och gaturummet fly-
ter ut, vilket försvårar orienterbarheten.  
 
Längs med järnvägen finns tre knutpunkter Esplanaden, Skolhusal-
lén och Dalgatan. Järnvägen/Esplanaden en punkt som markerar en 
skärning mellan stråk och gräns. Järnvägen korsar grönstråket och 
järnvägens barriäreffekt förtydligas. I korsningen Esplanaden och 
järnvägen möts bilister, fotgängare och tåg. Det är en öppen och svår 
orienterbar plats som försvårar för gående och cyklister. Vid järnvä-
gen och Skolhusallén är det lättare att läsa situationen, eftersom man 
tydligt upplever gränsen mellan Stenstaden och instutitionsstråket.  
 
Rondellen vid Åkroken markerar den västra porten för staden. Plat-
sen är även entrén till högskoleområdet och underlättar läsbarheten 
av staden. 
 
 
 
 
 

Enhetliga områden 
 
De enhetliga områdena är klassificerade efter bebyggelsetyper och 
gatuavgränsningar. Ofta skiljer gatan bebyggelsetyper i stället för att 
förena dem.  
 
På bangårdsområdet finns godsbangård, personbangård med central-
station och kombiterminal med tillhörande servicebyggnader. Områ-
det är stort och öppet med byggnader koncentrerat till de västra de-
larna av området. Järnvägsspår genom hela området och sätter en 
tydlig prägel på området. Bangårdsområdet är den del av stadens 
södra infart och innehåller industri-, kontors- och vissa servicefunk-
tioner. Bangårdsområdet struktureras upp av spårområdet, byggna-
der och vägar vilka är anpassade till spåren. Bangårdsområdet är en 
tydlig barriär i staden. Bangårdsområde är delvis inhägnat, vilket 
hindrar korsande trafik och skär av kopplingarna till vattnet.  
 
Norr om bangårdsområdet ligger ett område med småindustri och 
handelsverksamhet. Ytterligare norrut ligger Inre Hamnen och Nor-
ra- och Södra kajerna som tillsammans bildar Sundsvalls vattenfront. 
I området finns industri- och hamnverksamhet, men de tenderar att 
flytta från området och områden med vattenkontakt frigörs. Bebyg-
gelsen är spridd med stora byggnader med olika funktioner. Området 
saknar tydligt gatunät och rumslighet. Det finns ingen övergripande 
ordning och gaturummet är upplöst. Dessa faktorer gör att området 
är svårorienterat. 
 
 
 
 
 

 Bild: Inre hamnen 
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Stenstaden utgör stadens centrum. Stenstaden är väldigt karaktäris-
tisk med en strikt rutnätsplan och enhetlig bebyggelse uppförd efter 
stadsbranden 1888. Kvarteren är små och byggnaderna är i sten i tre 
till fem våningar. Byggnaderna ligger i tomtgräns och gaturummen 
är tydliga. Stenstaden vittnar om en tid då staden blomstrade och är 
nära kopplad till trävaruindustrin. Stenstaden har ett högt kulturhi-
storiskt värd och väldigt identitetsskapande för staden. Byggnaderna 
är placerade i gatulivet. Det är tydliga offentliga gaturum och privata 
eller halvprivata gårdar. 
 
Åkroken är plasten för Mittuniversitetet och SCA: s forskningscenter 
som byggdes upp under 1997 på platsen där staden växte fram. Det 
är en väldigt sammanhållen miljö med små gränder och trivsamma 
platsbildningar. Platsen skiljer ut sig från resten av staden med sin 
småskalighet. 
 
Området mellan Köpmangatan och järnvägen utgör en mellanzon 
mellan Stenstaden och järnvägen. Utmed Köpmangatan ligger bygg-
nader som är byggda före 1900 och de har sina entréer mot gatan, 
men har en klar baksida mot järnvägen. Det är stora byggnader i tre 
till fem våningar med en upplöst baksida som ger ett splittrat intryck.  
 
Västermalm och området mellan järnvägen och Bergsgatan ger ett 
blandat intryck med olika byggnadstyper, funktioner och skala. Det 
finns spår av stenstadskaraktär och äldre stora villor fritt placerade 
på tomten, men även glesare kvartersstruktur med lamellhus från 
1940-1970 placerade i gatuliv.  
 
Väster om Skolhusallén är det kvarterstad med hus mot gatan i gatu-
liv. Det är kringbyggda kvarter, vilket ger tydligare offentliga gatu-
rum och privata eller halvprivata gårdar.  

Södermalm och Östermalm men även området längs Västra Långga-
tan utgörs av äldre trähusbebyggelse från tiden 1890-1950. I områ-
dena finns kvartersstrukturen kvar, men blandat med lösare placering 
av hus fritt på tomten. Husen är oftast byggda i trä och relativt stora 
med lummiga trädgårdar och omgärdade av trästaket, vilket skapar 
trivsamma gaturum. 
 
Söder om järnvägen är kvarteren byggda fristående ofta med stora 
hus placerade mitt på tomten. Gaturummet markeras av staket, häck-
ar och träd och bildar en gräns mot gatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instutitionsområdet ligger väster om Stenstaden. Där ligger stora 
pampiga offentliga byggnader från tiden före 1900 som Gustav 
Adolfs skolan, Hedbergska skolan och Hovrätten. Byggnaderna är 
placerade fritt mellan grönska. Det finns även nyare byggnader som 
bryter konformiteten.  
 

 Bild: Västra Långgatan 
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På den norra sidan av Selångersån ligger storskaliga företagslokaler 
placerade fritt längs ån. Nere vid åkanten finns ett lummigt prome-
nadstråk som används mycket.  
 
 

Gräns  
Sundsvall ligger i dalgången mellan Norra och Södra stadsbergen 
vilka är väldigt karaktäristiska för staden. Topografin skapar därmed 
tydliga gränser i staden och begränsar Sundsvalls utvecklingsmöjlig-
heter samt bidrar starkt till stadens utseende. Den ursprungliga be-
byggelsen var lokaliserad utmed Selångsersån och staden växte se-
dan österut för att därefter breda ut sig längs bergssidorna. Bebyg-
gelsen i de centrala delarna är idag koncentration till södra sidan av 
staden där berget är flackare. Norra stadsberget är brantare och be-
byggelsen därför begränsad. 
 
Havet och ån bildar starka gränser i staden och markerar tydliga 
övergångar. Havet bildar en stark gräns mot bebyggelsen på Norra 
kajen, Inre Hamnen. I Sundsvallsfjärden finns till störst del industri-
områden, men en omvandling av industri- och hamnverksamheten 
öppnar nya möjligheter för staden att ytterligare utvecklas i öster. 
Selångersån bildar en gräns mellan Stenstaden och framför allt par-
keringsytorna norr om ån. Selångersån är ett positivt inslag i stads-
bilden och promenadstråket på den norra sidan används ofta.  
 
De större vägarna i Sundsvall utgör tydliga gränser i staden och av-
gränsar, framförallt Stenstaden från omkringliggande områden. E4 
följer strandlinjen in till stadens centrum och bildar en gräns mellan 
industri- och hamnområdena och Stenstadsbebyggelsen. Bergsgatan 
är framför allt en gräns mellan olika områden. Båda europavägarna 
är stora barriärer på grund av sina stora trafikmängder och delar upp 
områden i olika delar. Skolhusallén markerar gränsen mellan Sten-

staden slutna kvartersbebyggelse och instutitionsstråket. Det är en 
vältrafikerad gata med skilda vägbanor och blir en barriär, eftersom 
det är svårt att ta sig över gatan. Oskarsgatan som senare blir Sidsjö-
vägen är en genomfartsgata och en gräns mellan olika enhetliga om-
råden.    
 
Järnvägen utgör en väldigt tydlig barriär. Tillsammans med Norra 
och Södra Järnvägsgatan bildar den ett mycket brett öst-västligt ga-
turum i staden. Spårområdet avgränsas från gatumarken av två träd-
rader. Järnvägen utgör en visuell barriär och upplevs som en gräns. 
Järnvägen delar staden och utgör en gräns mellan Stenstaden och 
den mer upplösta bebyggelsenstrukturen i söder. 
 
Bangårdsområdet omges av gränser till bostadsbebyggelsen med en-
familjshus och flerfamiljshus utmed Björneborgsgatan och Parkga-
tan. De stora vägarna som omger området och hindrar kontakten 
mellan dem och försvårar rörelsemönstret. 
 
 

 
Bild: Järnvägen genom Sundsvall 
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Landmärke  
 
De två stadsbergen utgör viktiga landmärken i staden. På Norra 
stadsberget finns ett utsiktstorn och på Södra Stadsberget finns ho-
tell, slalombacke och telemaster som förstärker bergen som land-
märken. 
 
Gustav Adolfs kyrka ligger på en kulle i instutitionsstråket och den 
höga tornspiran syns över stora delar av staden och underlättar orien-
teringen och uppfattningen av staden.  
 
Inre Hamnen har tidigare stått ett fryshus som hamnade i blickfånget 
när man rör sig längs bl. a. E4: an. Fryshuset är idag rivet men ett 
nytt kontorshus har byggts upp och har övertagit rollen som land-
märke.  
 
Längs Esplanaden ligger Nöjesskrapan som med sin höga höjd syns 
på långt håll speciellt för dem som rör sig på södra sidan av staden. 

  Bild: Gustav Adolfs kyrkan Bild: Norra stadsberget 
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Sammanfattning 
De centrala delarna av Sundsvall är lätta att orientera sig i. Det finns 
en tydlig rutnätsstruktur samt havet och bergen som markerar de ytt-
re gränserna för staden. Lynchs fem grundelement finns i eller i an-
slutning till Stenstaden vilket underlättare förståelsen och orienter-
ingen i stadskärnan. I utkanten av Stenstaden löses den tydliga struk-
turen upp något och orienteringen och förståelsen försvåras, speciellt 
vid stadens in- och utfarter. 
 
Hamn- och industriområdena i de yttre delarna av staden är identi-
tetslösa. Det upplevas som att hamnområdena ligger utanför stadens 
välordnade och tydliga struktur vilket försvårar förståelsen och ori-
enterbarheten.  
 
I ett större perspektiv är bangårdsområdet är ett eget område i sta-
den. Det skiljer sig till funktion och struktur från områdena runt om. 
Det finns inga bostäder på området och området är öde delar av dyg-
net. Den bebyggelsen som finns är storskalig, utspridd och utan stör-
re samband med varandra eller den omgivande bebyggelsen. Det 
finns ingen övergripande ordning eller rumsligheten, vilket ytterliga-
re försvårar förståelsen.   
 
Strukturer som trafikleder gör att bangårdsområdet avgränsas från 
omkringliggande stadsdelar. Bangårdsområdet ligger mellan de söd-
ra infartslederna och flera människor rör sig dagligen längs dessa 
stråk, men gaturummet är upplöst och svårorienterat. Det saknas tyd-
ligt gatunät och rumslighet. Tillgängligheten är bristande och områ-
det är öde stora delar av dygnet.  
 
 
 
 



 

 53 Karta: Sundsvall efter Kevin Lynch stadsbildsanalys 
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Platsstudie 
 
En platsstudie är en studie av en plats som görs för att förstå samspe-
let mellan relationerna platsens utformning, vår uppfattning, förstå-
else och värdering av platsen samt vilken mening vi ger platsens ut-
formning och kvalitet. Platsstudien ska klargöra läsbarheten hos en 
plats och därigenom även orienteringen och förståelsen av platsen. 
Detta bidrar sedan till en generell förståelse av sammanhangen mel-
lan en plats utformning och människors upplevelser och värderingar 
av den. En platsstudie innebär en arkitektonisk iakttagelse och vär-
dering av en plats. Avsikten med metoden är att bygga upp en ”kri-
tisk repertoar” av arkitekturexempel och öva förmågan att se sam-
banden mellan arkitekturens delar, som form, funktion och teknik 
och sammanhangen med omgivningen.49 Analysmetoden är hämtad 
ur Arkitekturevaluering i teori og praksis, 1988-2004, Birgit Cold. 
Platsstudien utförs i tre steg: 
 

• Först noteras de omedelbara helhetsintrycken av platsen 
med hjälp av snabbskisser och anteckningar.  

 
• Därefter följer en analys och beskrivning. Man går där 

noggrannare tillväga och analyserar och beskriver utvalda 
egenskaper och förhållanden för att ge en förståelse av plat-
sen och dess utformning. Platsens överordnade drag som 
landskap, bebyggelse, topografi iakttas. Därefter analyseras 
bebyggelsens mönster och rumsbildningar, platsens särprägel 
med bland annat färgersättning, plantering och liknande.  

 
• Sista steget i analysen är värdering och kritik. Denna inne-

håller en sammanfattning av helhetsintrycken och iakttagel-

                                                 
49 Cold, B (1988-2004) 

serna av platsen och bör komma fram till ett ställningstagan-
de som visar att platsen har en roll i omgivningen samt plat-
sens möjligheter till utveckling.  

 
För att sammanfatta de omedelbara intrycken har jag använt en se-
mantisk differential. Detta är en metod som används för att beskriva 
och mäta upplevelser, bland annat av fysiska omgivningar. Seman-
tisk differential är ett frågeschema som består av utvalda adjektiv 
med var sin motpol. Detta ska ge användaren möjlighen att ge ut-
tryck för hur den läser och upplever platsen eller arkitekturen. Ad-
jektivparen hjälper användaren att uttrycka olika dimensioner i upp-
levelsen av den bestämda platsen. Metoden hjälper människor att 
utan träning ge uttryck för sina upplevelser och värderingar av arki-
tektur. Det är en hjälp att sätta ord på det som det kanske inte annars 
är bekanta med. 50 
 
Det har gjorts flera försök att hitta ”huvudadjektiv” som kan täcka 
alla aspekter av människans värdering av omgivningen. Detta har 
gjorts genom att analyserna vilka adjektiv människor använder när 
de beskriver fysiska omgivningar, och hitta vilka som betyder unge-
fär det samma.  En man vid namn Küller har gjort flera undersök-
ningar av olika typer av omgivningar. Som helhet var det 200 olika 
adjektiv som användes av informanterna för att beskriva våra om-
givningar. Han grupperade sedan dessa adjektiv och det är sedan de 
grupperna som använts vid den semantiska differentialen för ban-
gårdsområdet. 
 
För att göra analysen och beskrivningen av bangårdsområdet har jag 
valt att göra en gåtur. Ett antal stoppställen väljs ut på förhand, där-
efter går man runt till dessa och stannar ungefär 5 – 7 minuter på 
varje ställe för att skriver ner positiva och negativa intryck samt 
                                                 
50 Hauge Lappegard, Å (2003) 
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eventuellt förslag till förbättringar. Avsikten med användningen av 
gåturmetoden är att få en översikt över positiva och negativa intryck, 
som dagliga användare har av den fysiska omgivningen. Målet är att 
få inblick i uppfattningen och värderingen av estetiska egenskaper i 
kända fysiska omgivningar för att sedan kunna planera och förbättra 
dessa. Metoden ger nödvändigtvis inte en helhetsbild av en plats 
estetiska kvaliteter, eftersom summan av många positiva och negati-
va intryck inte är det samma som en helhetsvärdering. Gåturen ger 
en anledning att diskutera och sammanlikna olika personers upple-
velse och värderingar av en plats. Gåturen har dock nu endast ge-
nomförts av planförfattaren och det är mina intryck och slutsatser 
som presenteras. 
 

Omedelbara helhetsintryck 
 
Vid en första tanke upplever jag bangårdsområdet som ett splittrat 
område, som är svårt att greppa. Det finns flera olika funktioner som 
inte har några samband med varandra. Vid noggrannare tanke tycker 
jag ändå att finns det saker som håller ihop området. Bebyggelsen 
ligger längs vägarna och är samlad i den västra delen av området. 
Bangårdsområdet är ett komplext område med mycket att gripa över 
men ändå ett ”typiskt” järnvägsområde enligt min uppfattning. Det 
är ett kraftfullt område med tyngd och tydliga riktningar och som är 
väldigt tydligt avgränsat geografiskt. Området är öppet och glest be-
byggt med stora öde ytor med begränsad tillgängligheten. Centralsta-
tionen och lokstallarna ger ett välkomnande och vänligt intryck men 
det stora spårområdet kan ibland verka avvisande. Järnvägsområdet 
med centralstationen är en plats med stort affektionsvärd. Den plats 
där en resa börjar eller slutar och nära och kära möter dig eller tar 
farväl.  
 

Analys och beskrivning 

Gåtur bangårdsområdet 
För gåturen har sju stoppställen valts ut. Turen börjar vid centralsta-
tionen och går sedan vidare mot spårområdet och kombiterminalen. 
Därefter går promenaden vidare mot McDonalds och Preem. 
 

Centralstationen 

Det första stoppet är centralstationen. Jag har gått från busstationen 
Navet genom centrum och vidare i gångtunnlarna under E4 och står 
nu framför centralstationen. Det är ett öppet gaturum som flyter ut. 
Centralstationen ligger lite upphöjt och förväntan över en resa eller 
ett möte byggs upp. Denna förväntan störs av trafiken från vägen 
och den stora offentliga plantering som skulle kunna vara ett maffigt 
blomsterarrangemang men är igenväxt av ogräs och ger ett ovårdat 
uttryck och visar tecken på bristande engagemang.  
 
Blicken faller sedan på stationsbyggnaden men upplevelsen störs av 
flera förvirrande intryck bland annat av rörelsemönstren på platsen. 
Från infarten till centralstationen svänger vägen i en båge för att se-
dan nå huvudentrén och vid sidan av bilvägen finns korttidsparker-
ing och en bred trottoar. Från infartsvägen leder en väg till parker-
ingen för kontorsbyggnaderna väster om centralstationen. 
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Denna väg går över trottoaren och det finns inga markeringar i 
markbeläggningen för denna infart. Den svängda uppfarten till cen-
tralstationen ger ett värdigt och lugnt intryck fram till huvudentrén. 
Få människor passerar genom centralstationen på sin väg till tågen. 
De rör sig runt byggnaden och centralstationen förlorar därigenom 
lite av sin betydelse. De båda passagerna på var sida av centralsta-
tionen är relativt trånga och ger en känsla av att vara sekundära och 
används kanske mer än som ursprungligen var tänkt. 
 
Trafiken från E4: an dundrar förbi och kontorslokalerna bildar en 
mur mot Stenstadens bebyggelse. Dessa kontorsbyggnader har inget 

tydligt samband med centralstationen eller de andra byggnaderna på 
området och skapar ett eget rum mot de omgivande vägar men även 
ett inre rum mellan byggnaderna.  
 
Centralstationen är en lågmäld och anspråkslös byggnad som utstrå-
lar järnvägstation. Den ligger indragen från Landsvägsallén med en 
parkering för resande framför. Byggnaden är långsmal med ett bre-
dare och upphöjt parti i mitten, vänthallen. Järnvägstationen påmin-
ner om en kyrka och känslan av vördnad och lugn infinner sig. Cen-
tralstationen har ljus gråbeige färg som är behaglig. Ankomsten till 
stationen är behaglig och järnvägstationen hamnar i blickfånget. Den 
historiska anknytningen är stark och det är tydligt att järnvägstatio-
nen tidigare varit en vikig symbol för utveckling och framtidstro. 
Stationen ligger på en liten höjd vilket förstärker dess auktoritet. 
 
Idag har centralstationen nästan försvunnit bland de omgivande 
byggnaderna och stationen känns idag som en glömd pärla. Fokus 
har förflyttats till korsningen E4/Köpmangatan. Hastigheterna har 
blivit snabbare och restiderna förkortats, centralstationen ligger kvar 
som ett minne av en svunnen tid och resenärerna tar sig inte längre 
tiden att gå genom byggnaden för att nå spåren.  
 
Inne i centralstationen glöms dagens stress bort ett tag. När man går 
in genom huvudentrén möts man av en vänthall med full takhöjd och 
stora generösa fönster, det är gedigna material med detaljrikedom. 
Det är ganska murrigt med mörka färger på materialen. Väggarna är 
klädda i ljusgrönt kakel och trädetaljer är mörkbruna. Centralstatio-
nen är ritad i nationalromantisk stil. Jag kan se framför mig en man i 
mörk kostym med hatt och pipa i mungipan, en stins kommer in och 
annonserar avgångarna. Lukten av tobak och förväntan inför resan 
ligger i luften. Men plötsligt kommer jag tillbaka till verkligheten 
och ser de nedslitna bänkarna, känner den dåliga lukten och allt 

Illustration: Centralstationen 
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skräp. Inne i vänthallen har det placerats en ny byggnad för biljett-
försäljning. Den ligger som en kloss i vänthallens ena hörn. Till-
byggnaden har enkla material som nästan ser billiga ut. Den är inte 
gjord med samma detaljrikedom och eftertanke som resten av sta-
tionsbyggnaden. Inne i centralstationen möts kontraster mellan 
gammalt och nytt, gedigna material och billiga konstruktioner, mör-
ker och ljus. Detta verkar tillsammans inte till att stärka centralsta-
tionens identitet utan stör helhetsintrycket. 
 
Både miljön utanför stationen och inne  domineras av historiska spår 
som nästan försvunnit i ambitioner att effektivisera. Centralstationen 
skulle kunna fungera som det landmärke det var tänkt att vara om 
den får möjligheten att stå ut som den karaktärsstarka byggnad den 
är. 
 

Spårområdet   

När du passerat förbi eller genom centralstationen når du spårområ-
det. Gränsen mellan stationsområdet och spårområdet förtydligas när 
du måste korsa spår för att nå perrongerna och bommar som fälls när 
tåg passerar. Detta kan upplevas som en otrygg miljö. 
 
Spårområdet avgränsas tydligt av järnvägsspår och elstolpar. Elstol-
parna står med jämna mellanrum och är lika till form och färg. De 
ramar in området och bildar tydliga tak och väggar. El-stolparna bil-
dar ett lock över området och markerar utsträckningen uppåt. Det 
kan ibland upplevas som området är väldigt lågt, platt och tungt, näs-
tan som man skulle slå i huvudet. Dessa hjälper till att förtydliga om-
rådet. De skapar ett tydligt rum, men ett tomt rum, ett öde rum. Det 
finns tydliga riktningar i spårområdet och det är framåt. Järnvägsspå-
ren och el-stolparna förstärker denna riktning. Dessa båda element är 
de mest identitetsskapande på bangårdsområdet, de hjälper oss att 

förstå området och är tydliga indikatorer på vilken typ av verksam-
hets som försiggår på området.  
 

 
 
Spårområdet är gjort för fart, spåren utstrålar effektivitet och loken 
med sina aerodynamiska former förstärker det. När man står på per-
rongerna uppfattar man hur stort och utrymmeskrävande området är. 
Spårområdet karaktäriseras av olika avancerade strukturer, linjer, 
konstruktioner, riktningar som sammanförs på ett ordnat sätt. Områ-
det består av upprepningar och riktningar, men är inte greppbart. 
Mycket ser likadant ut och det är svårt att fästa blicken på något spe-
cifikt. Perrongerna är ryggraden i spårområdet, de är upphöjda och 
har väderskydd som är byggda i trä och upplevs stabila och solida. 
Det är på perrongerna som resenärerna står säkra och väntar på tå-
gen.  

Illustration: Spårområdet 
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Mitt på spårområdet ligger rangeringstornet. Byggnaden känns näs-
tan lite farlig där den ligger isolerad mitt bland spåren men tåg som 
passerar runt om. På andra sidan spåren ligger trähus från sekelskif-
tet. Gränsen mellan husen och spårområdet skapar en tydlig kontrast 
mellan boende och arbete, farligt och tryggt samt hög hastighet och 
sakta lunk. Spårområdet nästan äter sig in på husen. Detta kan upp-
fattas som järnvägen är dominerande och att de elementen får under-
ordna sig den. 
 

Kombiterminalen 

Området runt kombiterminalen består av ett flertal mindre byggna-
der spridda i områdets västra del. Några av dessa har träfasad och är 
rödmålade, medan andra är uppförda i samma stil som centralstatio-
nen med ljus puts. Detta gör att området hålls ihop och får en egen 
särprägel. De rödmålade träbyggnaderna är enkelt utformade och 
anpassade till den funktion de har. De gamla lokstallarna används 
fortfarande till vagnsreparationer och området kan tidvis vara fullt av 
uppställda tågvagnar, vilka ger området karaktär. Längs söderut lig-
ger kombiterminalen, det är där kontainertrafiken på järnvägen lastas 
om till lastbil. I söder är bebyggelsen mindre, lägre och enklare. 
Byggnaderna har slutna fasaden mot vägen.  

 
Området är fullt med kontainers vilka är uppställda utmed kanterna 
av området. Rörelsen på området är i öst-västlig riktning. 
 
Området har en flytande gräns mot spårområdet, men en väldigt tyd-
lig gräns söderut som markeras av en höjdskillnad på fyra meter upp 
till Björneborgsgatan. Jag upplever en ordnad oreda och det är lätt 
att överblicka området, trots att byggnaderna ligger spridda. Områ-
dets karaktär ligger i byggnaderna, men även av det stora antal con-

tainers. Skalan är stor i detta område, containerna är stora och fordo-
nen är stora.  
 
 

 

 

Preem 

Området kring bensinpumpen Preem består av en stor öppen asfalt-
syta som används som kommunikationsyta, lager och uppställning. 
Området är relativt litet och långsmalt, men det känns storskaligt och 
allt är ordnat efter framkomlighet. Det är tydligt att platsen är tänkt 
för arbete och anpassad till stora fordon. Området har en industriprä-

Illustration: Kombiterminalen 
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gel och tydliga spår av järnvägsområde. I områdets östra del går ett 
sidospår till hamnbangården och det känns nedgånget, smutsigt och 
ödsligt. Väster om bensinpumpen ligger ett inhägnat område som 
används som lastområde för bilar. De är tomt ibland och ibland fullt 
av nya bilar, det kan även stå långtradarsläp som väntar på att bli 
hämtade där. Med järnvägen i bakgrunden ordnas den stökiga miljön 
upp och spårområdet med sina tydliga konstruktioner, riktningar och 
linjer underordnar de andra elementen i omgivningen. Trots detta ger 
området ett intryck av att vara ordnat och lättöverskådligt, var sak 
har sin plats och det är kraven på att utföra ett arbete som kommer 
först. Området kring Preem ger ett tillfälligt intryck och det känns 
som detta område är mindre prioriterat. Området känns som en över-
bliven bit i det stora bangårdsområdet där det ligger mellan E4: an 
och spårområdet. Området består i många olika delar, men blir över-
skådliga på grund av den stora öppna asfaltsytan. Området vid 
Preem upplevs som hårt, kallt, rättfram och avskalat. 

McDonalds 

McDonalds är en lägre byggnad som både till form och till utseende 
utmärker sig i området. Byggnaden har ingen historisk anknytning 
och känns främmande. Huset har en takform som påminner om kine-
siska tempel men med stora fönster och gälla färger. Framför bygg-
naden finns en påkostad plantering som mjukar upp intrycket något. 
Närmast E4 ligger parkering för restaurangens kunder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration: Området vid Preem Illustration: Mc Donalds 
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Mellan McDonalds och centralstationen ligger två vita trähus. Dessa 
byggnader är i två till tre våningar och ligger omgivna av grönska. 
Husen är tilltalande med ljusa färger och proportionerliga fasader 
som är mjuka och rytmiska. Byggnaderna känns harmoniska och ut-
strålar ett lugn. Dessa passar bra ihop med centralstationen och bil-
dar en helhetlig miljö. Båda byggnaderna har en historisk prägel som 
fortfarande syns.  
 
Öster om McDonalds ligger en långsmal byggnad som angränsar till 
spårområdet. Det är en falurödmålad träbyggnad som idag innehåller 
restaurang och boulecentral. För att komma till denna byggnad mås-
te du röra dig över parkeringen till McDonalds. Asfalten slutar vid 
McDonalds och framför den röda träbyggnaden tar en stor grusplan 
vid. Platsen framför byggnaden utstrålar effektivitet, den har tidigare 
fungerat som lastningszon. Byggnaden har fungerat som lager och 
försäljning. Huset är ungefär åtta meter hög. Byggnaden har sin hi-
storiska prägel kvar, men är i behov av renovering.  
 
Öster om de röda träbyggnaderna ligger en mer modern lagerbygg-
nad. Den fungerar som lastzon mellan olika transportslag, från järn-
väg till lastbil. Det är en enkel byggnad med hårda och råa material. 
Färgerna är ljusa och metalliska och de känns kalla och frusna. Det 
visas tydligt att byggnaden är byggd av rejäla material för hårda tag. 
Byggnaden är geometrisk, den har ingen tydlig entré men flera last-
luckor. Det är inga krusiduller utan rakt och enkelt, formen följer 
funktionen. Det är räta linjer, tydliga riktningar och upprepningar. 
Byggnaden har två framsidor, en mot järnvägen och en mot E4: n. 
Denna byggnad är bygg för effektiv lastning av varor mellan olika 
transportslag. Byggnaden gränsar till spårområdet och framför finns 
en stor asfalts yta.   
Alla byggnader i området kring McDonalds, längs E4: n, ligger in-
dragna ungefär 30 meter och ligger en nivå högre än E4: an. Det är 

bara vid centralstationen, som marken upp mot stationen sluttar. 
Framför de andra byggnaderna har det byggts en stödmur så att mar-
ken intill byggnaderna är jämn.   
 

Norra Stadsberget  

Från Norra Stadsberget upplevs inte bangårdsområdet gränser lika 
tydligt. Området ser ut att vara en del av industriområdena utmed 
Sundsvallsfjärden som delvis omger området. Den södra gränsen 
som bangårdsområdet utgör mot bostadsområdena på Södermalm 
och Östermalm framträder tydligt på håll.   
 

Södra Stadsberget 

Från Södra Stadsberget framgår inte lika klart bangårdsområdets 
storlek. Området uppfattas som väldigt platt och lågt. Det som mar-
kerar området på avstånd är el-stolparna och järnvägsspåren men en-
dast centralstationen framträder tydligt. Bangårdsområdet upplevs 
som att det är en del av omkringliggande industriområdena och 
gränsen till bostadsområdena i söder framgår som väldigt markant.  
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Värdering och kritik 
Bangårdsområdet är ett eget område i staden som präglas av stora 
trafikanläggningar och trafiken är det dominerade intrycket på plat-
sen. Bangårdsområdet är ett tydligt avgränsat område där gränserna 
blir barriärer. Järnvägen och trafiklederna ger bangårdsområdet delar 
av sin identitet men är samtidigt begränsande. Det är därför viktigt 
att överbygga de barriärer som trafiklederna utgör och stärka 
kopplingarna mellan de omkringliggande områdena, för att ban-
gårdsområdet ska blir en del av staden. Det är framförallt från söder 
man upplever bangårdsområdet som stängt. Från Södra stadsberget 
leder flera vägar och stigar ner mot bangårdsområdet men dessa 
slutar tvärt vid Björneborgsgatan. Siktlinjer bryts och hindras vilket 
leder till att kontakten med området är svaga. Nivåskillnaden mellan 
Björneborgsgatan och bangrådsområdet bidrar ytterligare till att 
förstärka barriäreffekten. Det är särskilt viktigt att öppna 
bangårdsområdet för omkringliggande områden och skapa 
förutsättningar för det ska bli en del av staden. En utveckling av 
bangårdsområdet bör fokusera på att förstärka och förtydliga stråken 
samt förlänga stråk så att det skapas kontinuitet. En större genom-
strömning kan då alstras om fler alternativa vägar skapas.  
 
Bangårdsområdet har varierad bebyggelse som har lite samband med 
varandra. Den västra delen av området har en koncentration med 
byggnader för olika ändamål, de flesta med en anknytning till järn-
vägsverksamheten. Byggnaderna är uppförda vid olika tidsperioder 
och därför olika stilar. Centralstationen samt lokstallarna är byggna-
der med en tydlig historisk prägel. Denna särprägel är viktig att ta 
tillvara och utveckla vidare för att stärka områdets identitet vid en 
omvandling. Området runt centralstationen är en plats, som bör för-
tydligas för att stärka centralstationen som en målpunkt och även 
stärka bangårdsområdets identitet och karaktär. Centralstationen är 

inte det starka element som den skulle kunna vara. Stationen bör 
vara en plats med liv och rörelse och vara en tydligare del av den 
södra infarten. Den bör ge ett välkomnande intryck till både resande 
och boende i staden. 
 
Bangårdsområdet har en viss kvaliteter som om du förstärks och 
utvecklas kan bidra till att skapa en stadsdel som är mer attraktiv än 
idag. Målet borde vara att åter hålla ihop området och skapa 
kopplingar till det som händer runt om, öppna och ordna är ledorden. 
Ta till vara på de kvaliteter och aspekter som går att utveckla.  
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DISKUSSION 
 
Under tiden för min mest intensiva period med arbetet av examens-
arbetet under läsåret 04/05 fanns ingen stadsvision för Sundsvall. Jag 
tycker att det är otroligt spännande och positivt att stadsvisionen har 
kommit tillstånd och att stadsbyggnadsfrågorna har fått ett så stort 
utrymme. Detta ger en handlingsberedskap att långsiktligt lösa frå-
gor som rör stadens utveckling på ett bra sätt och som även är för-
ankrat hos medborgarna. Detta förutsätter dock en lösning av trafik-
problemen som staden brottas med, framförallt järnvägens och euro-
pavägarnas dragning och utformning. Det har under många år disku-
terats olika lösningar för trafiken och jag önskar att kommunen även 
där ser långsiktigt. Det finns ett samband mellan bebyggelseutveck-
ling, transportstruktur och god miljö. För att uppnå målen med ett 
långsiktigt hållbart transportsystem måste vi använda den kommuna-
la fysiska planeringen. Hur de regionala utvecklingsaspekterna tack-
las i den fysiska planeringen är en nyckelfråga.  
 
En utveckling av transportsystemet skulle kunna förstärkas av pla-
ceringen av bostäder, arbetsplatser och service i strategiska lägen 
som där olika trafikslag möts. En omvandling av bangårdsområdet 
skulle kunna vara ett steg i den riktningen. Ett utökat utbud av bo-
städer, handel, service mm i nära anslutning till starka kollektivtra-
fikpunkter bör ge bättre förutsättningar för resande. 
 
Stadsvisionen ger bestämda riktningar åt vilket håll stadsutveckling-
en ska gå, industriområden närmast fjärden ska omvandlas. Jag tyck-
er dock att man ska se vidare och även se bangårdsområdets utveck-
lingspotential. Med järnvägen i en tunnel, omdragningar för trafikle-
der och nya utformningar av europavägarna som grund och en flytt 
av godsbangård och kombiterminal till nya externa lägen som ytter-

ligare åtgärder kan bangårdsområdet bli ett positivt och attraktivt 
tillskott.  
 
En lösning med underfarter för biltrafiken skulle inte medföra lika 
stora fördelar för övriga delar av staden som en tunnellösning. Un-
derfarter skulle innebära stora fysisk ingrepp i stadsmiljön med höga 
slänter och murar, mörka och otrygga passager. Det skulle också bli 
färre antal passager under järnvägen. Förutsättningarna för handel 
och service i de områden som ligger närmast järnvägen skulle också 
försämras eftersom att dessa skärmas av från gatan. Gatulivet blir li-
dande när passagerna under järnvägen ofta upplevs otrygga och de 
som rör sig till fots eller med cykel skiljs från övriga trafikslag. 
Järnvägens som barriär förstärks.   
 
Alternativet med en järnvägstunnel ger en mindre påverkan på 
stadsbilden men det bildas ett schakt när järnvägsspåret ska nå 
marknivå igen. Med järnvägen i tunnel skulle även antal köande for-
don vid bomfällning minska vilket får till följd att buller och utsläpp 
av luftföroreningar minskar. Detta gäller dock för båda alternativen 
men eftersom järnvägen skulle gå i tunnel i de mest befolkningstäta 
områdena får det störst effekt vid en nedgrävning av järnvägen. 
 
Enligt Banverkets järnvägsutredning 2005 beskrivs de båda alterna-
tiven som samhällsekonomiskt likvärdiga, trots att kostnaderna att 
genomföra alternativen varierar. Skulle då en omvandling av ban-
gårdsområdet kunna användas för att finansiera delar av en tunnel-
lösning för järnvägen? Genom att omvandla bangårdsområdet till ett 
område med bostäder, service och handel och sedan sälja byggrätter 
med centralt läge, goda kommunikationer och havsutsikt.  
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En ny sträckning av E 4 syd med bro över Sundsvallsfjärden kan 
leda till att trafikmängden i de centrala delarna minskar och Lands-
vägsallén kan ändra karaktär till stadsallé. En stadsallé skulle för-
bättra trafikmiljön och utformas så att trafiken flyter jämnare och 
långsammare.  
 
Bangårdsområdet har mycket begränsade möjligheter att bli ett funk-
tionsintegrerat område om verksamheter som godsbangård och kom-
biterminal finns kvar. De problem och brister som området har idag 
är till stor del knuten till den pågående markanvändningen. Dåliga 
kopplingar till omgivande områden beror delvis på den verksamhet 
som finns idag. Det finns lämpligare platser för liknande verksamhe-
ter och de bör användas. De risker som uppstår med en verksamhet 
som hanterar farligt gods förändras inte med en flytt men konse-
kvenserna av en olycka skulle minska om godsbangård och kombi-
terminal flyttade utanför staden.  
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Områdets möjligheter och problem 

Möjligheter  
 
Läge  
Bangårdsområdet har ett strategiskt läge vid stadens infarts- och 
genomfartsleder och med uppbyggd infrastruktur. Området skulle 
utan större svårigheter kunna förbindas med det befintligt gatunät. 
Detta skulle förtäta staden ytterligare och förtydliga läsbarheten. 
Staden bör utvecklas genom omvandling. Motsatsen är en kontinuer-
lig utsträckning av staden vilket försvagar och utarmar stadens cent-
rum en utveckling som jag inte tycker är önskvärd. Sundsvall bör ut-
vecklas mot en högre grad av urbanitet med aktiviteter och möjlighe-
ter till möten i de delar där det finns potential till det. Därför bör ny 
bebyggelse och andra åtgärder tillföras de delar där många männi-
skor rör sig.  
 
 
Kommunikation  
En förstärkning av de strukturella kopplingar skulle öka kontakten 
vilket förstärker det central läget och ett förtydligande i form av ga-
tunät och gångstråk mellan stadsdelar skulle öka i betydelse. Med 
genomgående trafik och verksamheter längs dessa stråk ökar samti-
digt genomströmning vilket leder till bättre underlag för service och 
verksamheter. 
 
Från stadsdelarna söder om bangårdsområdet finns spännande ut-
blickar ner mot havet. Det är viktigt att ta till vara dessa för att för-
stärka de visuella kopplingarna mellan områdena. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Bild: Flygbild från söder över bangårdsområdet 
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Bebyggelse och arkitektur 
Med ny bebyggelse och trafikstruktur finns starka möjligheter för att 
förtydliga stråk och underlätta orienteringen. Genom att samtidigt 
utnyttja vissa befintliga byggnader och skapa ny bebyggelse med 
anknytning till resten av staden kan områdets kvaliteter stärkas och 
utvecklas. Byggnader för nya funktioner bör integreras med befintlig 
bebyggelse. Blandade funktioner ger större dynamik och området får 
en större attraktionskraft.  
 
 

 

 
 
 
 

Grönska  
Det finns idag bara ett fåtal planteringar på bangårdsområdet och det 
saknas helt sammanhängande grönska, vilket är en stor svaghet. 
Bangårdsområdet har dock tillgång till kvalitativa parkstråk bland 
annat Fridhemsparken. En tydlig kontakt med naturen förstärks om 
parkstråken förlängs. Området får närhet till kvalitativ grönska och 
samtidigt är närheten till centrum lockande.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild: Lokstallarna Bild: Centralstationen 

Bild: Grevbäcksparken 
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Problem   
 
Barriärer  
Det övergripande problemet är bristen på strukturella kopplingar. 
Bangårdsområdet är en avskild enklav i stadsstrukturen, omslutet av 
större trafikleder vilka skapar bullerproblem och barriäreffekter. De 
större vägarna och järnvägen är både visuella och fysiska barriärer. 
Gatuförbindelser och gång- och cykelvägar är inte attraktiva och 
trots ett relativt nära avstånd till intilliggande områden upplevs av-
stånden som stora.  
 
Bangårdsområdet är orienterat till väl använda stråk men området 
har få funktioner som drar till människor utifrån. De verksamheter 
som drar till sig människor är placerade runt centralstationen. Av-
saknaden av besökare ger också bristande underlag för kommersiell 
service och verksamheter som leder till en lite andel människor i 
utemiljön.  
 
Längs de stora vägarna saknas tydligt definierade rum och det blir 
svårare att orientera sig och man kan ibland som fotgängare eller 
cyklist känns sig otrygg.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild: Stråk och barriärer Bild: Landsvägsallén, E4 
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Ensidig markanvändning 
Bangårdsområdet har en ensidig markanvändning vilken innebär att 
aktiviteter och rörelse endast sker under vissa tidpunkter på dygnet 
något som inte är positivt om önskan vid en integrering. Den verk-
samhet som sker på godsbangård och kombiterminal genererar inte 
liv och rörelse eller bidrar till att öppna området.  
 
En omvandling av bangårdsområdet förutsätter att kombiterminalen 
och godsbangården flyttas. Om godsbangården och kombiterminalen 
flyttas och järnvägen grävs ner ges stora möjligheter för genom-
strömning, ytterligare bebyggelse och grönska.  
 
 
Regional utveckling 
Om stadsdelar eller områden undantas från större insatser och sats-
ningar på regional nivå sker tillväxten i andra områden som inte har 
samma starka kopplingar till kollektivtrafik och befintlig service. Får 
inte områden ta del av den regionala situationen missgynnas de på 
ett lokalt plan. Staden bör ses som en helhet. En utveckling och om-
vandling enligt vissa principer innebär inte en motsättning mellan de 
regionala och lokala behoven utan att båda nivåerna kan gynnas om 
de synkroniseras. Bristerna kan då åtgärdas och en utvecklig och 
förnyelse kan följa.  

Bild: Godsbangård Bild: Kombiterminalen 
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PLANFÖRSLAG 
 

Koncept  
 
Det övergripande målet för omvandlingen av bangårdsområdet är att 
förbättra kontakten med områdena runt om. Avsikten är att knyta 
ihop bangårdsområdet med den omgivande staden och på så sätt 
skapa en god och sammanhängande stad och trafikstruktur för hela 
Sundsvall. För att ge förutsättningar för ökad tillgänglighet och 
framkomlighet binds bangårdsområdet samman strukturellt med den 
övriga staden. Detta ger förutsättningar för att människor rör sig på 
platsen vid olika tider på dygnet vilket ökar genomströmningen. En 
större närvaro av människor ger större känsla av trygghet och den 
sociala kontrollen förstärks. God orienterbarhet, bra tillgänglighet 
samt överblickbarhet ger i sin tur en trygghetskänsla. Idag har ban-
gårdsområdet svaga samband med omgivningen vilket kan förbättras 
med bebyggelse, grönska och trafik. En blandning av bil och gång- 
och cykeltrafik på samma vägar medverkar till större närvaro av 
människor och den sociala kontrollen stärks. Alternativa gatusträck-
ningar förbättrar också sambanden mellan områden samt tillgänglig-
heten. För att öka den sociala kontrollen ytterligare kan förutsätt-
ningar i våra omgivningar förbättras som otrygga passager vid gång-
tunnlar.  
 
 

Karaktär 
 
Bangårdsområdet främst brist idag är dess svaga samband med om-
givande områden. Därför bör de viktigaste åtgärderna vara att fysiskt 
och visuellt överbygga kommunikationslederna för att förbättra kon-

takten med områdena runt om. Trafiken bör samlas längs transport-
korridoren Landsvägsallén för att en tätare och mer blandad bebyg-
gelse ska vara möjlig och för att förbättra stadsmiljön.  
 
För att bangårdsområdet ska bli en livfull miljö med stor genom-
strömning av människor bör det innehålla en blandning av funktio-
ner. En relativt kraftig utbyggnad bör ske med bostäder och lokaler 
för verksamheter. En huvudtanke är att införa en mer sluten, jämnare 
och tätare bebyggelse som anpassas efter gatustrukturen. En förtät-
ning och införandet av en tät kvartersstruktur på bangårdsområdet 
skulle också bidra till förbättrad tillgänglighet och framkomlighet 
samt förstärka gaturummet vilket leder till ökade orienterbarhet. Den 
skulle också bidra till att skapa en stadsmässighet med förstärkt 
känsla av närhet till centrum och tydligare stråk.  
 
En omvandling av bangårdsområdet innebär att dess dynamik för-
ändras och för att tydliggöra och bevara områdets identitet och ka-
raktär är järnvägens dominerande inverkan på och grundläggande 
betydelse för bangårdsområdet viktig att ta till vara på. Byggnader 
som centralstationen och lokstallarna bör få en central och tydligare 
roll i den nya stadsdelen. Dessa element påminner och ger en tydlig 
bild av hur området en gång såg ut och fungerade och även i framti-
den kommer att göra. Med utgångspunkt i den lokala platsens histo-
ria och identitet bör en unik karaktär skapas på bangårdsområdet och 
bevarandet av äldre byggnader och miljöer är därför viktigt. Den nya 
bebyggelsen bör utformas och anpassas med stor hänsyn till de 
byggnaderna med historiskt anknytning men bör ha ett nutida ut-
tryck. 
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Trafik  
Bättre samband mellan stadsdelar kan uppstå då kontakten mellan 
dem byggs upp med förlängning av befintliga gator. Bättre kontakter 
bör också skapas genom att fler vägar mellan områden byggs till ex-
empel genom att återvändsgator förlängs. Dessa stråk bör ha en tyd-
lig kontinuitet med tydliga start- och målpunkter.  
 
För att bryta upp områdets storskalighet och ge möjlighet för rörelse 
dras lokalgator samt gång- och cykelvägar in området. Ett samman-
hängande trafiknät som ansluter till dagens omgivande struktur ska-
pas genom en fortsättning av befintliga gator från bland annat Ös-
termalm och Södermalm men även på Södra kajen. Genom att fler 
gator skapas fördelas också trafiken på fler gator vilket sprider en 
stor trafikmängd över ett större område så att problemen förhopp-
ningsvis minskar. En förlängning av befintlig gatunät skulle förbättra 
framkomligheten med genare gatusträckning och stimulera till rörel-
se i området. Genomgående gator ger också större underlag för 
genomströmning och underlättar orienteringen i området. Införandet 
av en tät gatustruktur skulle även förbättra tillgängligheten och bidra 
till att samband med områdena runt om förbättras eftersom fler gator 
leder till angränsande områden. Ett tät gatunät ger en förbättrad ori-
enteringsförmåga och genare gatusträckning samt leder förhopp-
ningsvis till stimulerad rörelse genom området. En ny trafikstruktur 
på området skapar möjligheter för tvärförbindelser så att tillgänglig-
heten och framkomligheten förbättras. Detta skulle också ta till vara 
på och skapa siktlinjer samt förstärka gaturummen. Rörelseriktning-
ar bör förtydligas främst genom bebyggelse men också med grönska 
med syfte att underlätta orienteringen.  
 

 
 

 
Ökad trygghet skapas genom en god orienterbarhet, tillgänglighet 
och överblickbarhet samt en större närvaro av människor i stadsmil-
jön. Dagens situation med svaga samband och otrygga passager mel-
lan områden åtgärdas med lösningar som leder till ökad trygghet. At-
traktiv utformning, säkra och trygga zoner för gång- och cykeltrafi-
kanter bör eftersträvas.  
 
Då bilister samt gång- och cykeltrafikanter förflyttar sig på samma 
vägar ökar närvaron av människor och därmed kontrollen i området. 
Därmed finns det alternativa trygga gatusträckningar för att undvika 
gångvägar under mörka delar av dygnet. Hastigheten för bilister bör 
dock vara låg och anpassade efter oskyddade trafikanter. 

Karta: Förslag till nya gator samt utformning.  
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E 14/Björneborgsgatan bör dirigeras om till Landsvägsallén. På detta 
sätt kan Björneborgsgatan ändra karaktär till bostadsgata. Lands-
vägsallén bör utformas som en stadsallé med trädplantering och be-
lysning. Vägen bör dock behålla en någorlunda hög framkomlighet 
för att klara den trafik som alstras. Vägbredden minskas och kors-
ningarna vid Stuvarevägen och Parkgatan görs om till rondeller för 
att markera infarter till bangårdsområdet och staden. Rondeller bi-
drar också till att höja trafiksäkerheten med jämnare trafikflöden. 
 

 
 
 
Den planerade förändringen av E4 syd med bro över Sundsvallsfjär-
den förväntas minska antalet fordon på Landsvägsallén och med en 
utformning som stadsallé kan hastigheten sänkas så att trafiken flyter 
långsammare förbi bangårdsområdet. 
 
Åtgärderna skulle även förbättra framkomligheten med jämnare tra-
fikrytm och de skulle vara möjligt att förbättra vägmiljön med ökad 

orienterbarhet med plantering och belysning. Med ett väl fungerande 
och miljöanpassat transportsystem borde bangårdsområdet vara at-
traktivt för nya företagsetableringar med sitt fördelaktiga läge nära 
centrum. Dessa åtgärder innebär också förbättrade förutsättningar för 
arbetande och boende närheten av Landsvägsallén. Trafikledernas 
höga trafikmängd förutsätter bullerdämpande åtgärder på byggnader 
för att uppnå en accepterad miljö. 
 
Förslaget innehåller också ett centralt stråk i öst-västlig riktning som 
går i ungefär samma läge som järnvägen gjorde tidigare genom en 
förlängning av Södra Järnvägsgatan med ansluter till Björneborgsga-
tan. Denna väg blir också en avlastning från Björneborgsgatan och 
hjälper till att fördela trafiken. Gatan är enkelt utformad med träd-
plantering på båda sidorna av gatan, vilket markerar att detta är en 
huvudväg. Hastigheten är begränsad till 50 km/h men runt central-
stationen anpassas hastigheten till de oskyddade trafikanterna med 
30 km/h. Fotgängare skiljs från biltrafiken med separerad grönzon 
eller parkeringsrad. Cyklister använder körbanan.  
 

 
 
 
Karta: Centralt stråk Illustration: Utformning av centralt stråk 

Inspirationsbild: Cirkulationsplats i Oslo, Fredriks gate 
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Lokalgatorna, företrädelsevis i nord-sydligriktning, har en smalare vägbredd. För fotgängare 
finns trottoarer men endast trädplantering på den ena sidan av gatan. På lokalgatorna finns 
möjligheten att fickparkera i vägkanten. Hastigheten begränsas till 30 km/h.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mindre lokalgator delar upp området ytterligare och för att förtydliga gatuhierarkin är dessa 
gator smalare. Hastigheten är låg och fotgängare skiljs från cyklister och fordon med en trot-
toar.  
 

 
 
 
 
 

Parkering sker på gatan, men det 
finns också större parkeringsplatser 
samlande vid centralstationen. En 
möjlighet är att parkering sker under 
gårdarna. I de flesta kvarteren kan 
gårdarna lyftas upp en dryg meter så 
att garagen inte måste ligga lika 
djupt. Följden blir att lägenheterna 
höjs så att första våningen ligger 
något högre, vilket ger naturligt in-
synsskydd.  
 
Det finns stigar genom parkområdet vilka 
leder fram till Landsvägsallén där broar 
underlättare för passa ger över trafikleden 
och sedan vidare mot hamnen. 
 

Illustration: 
Parkeringsga-
rage 

Karta: Lokalgata Illustration: Utformning av lokalgata 

Illustration: Utformning av mindre lokalgata Karta: Mindre lokalgata 
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I industri- och handelsområdet har alla gator samma bredd medan 
trottoarerna är något bredare än i områdena med bostäder. För att 
skapa mer rumslighet samt för att öka trafiksäkerheten separeras fot-
gängare och cyklister från övrig trafik med vegetation. I den östra 
delen av handels- och industriområdet blir gaturummet något breda-
re eftersom det blidas ett schakt när järnvägen går upp i marknivå 
igen. Längs detta schakt föreslås trottoarer och vegetation för att för-
söka binda ihop gaturummet blir bredare och riskerar att flyta ut.  
 

 
 
 
 

 
 
 

Karta: Industrigata 

Karta: Industrigata med järnvägsschakt 

Illustration: Utformning av industrigata 

Illustration: Utformning av industrigata med järnvägsschakt 



 

 73 

Funktioner   
Bangårdsområdet bör bli ett område med en blandning av funktio-
ner, bostäder, kontor och kommersiell verksamhet. Målet är att ge 
förutsättningar för en levande, mångsidig och socialt uthållig stads-
del. Genom blandning av funktioner ökar den sociala kontrollen ef-
tersom människor rör sig på platsen under olika tider på dygnet.  
 
Området har idag en ensidig markanvändning vilket försvårar till-
gängligheten till området, men med en funktionsintegrering och en 
relativt hög bebyggelsetäthet på och i anslutning till ges förutsätt-
ningar för det. 
 
Verksamheter och handel placeras i första hand i strategiska lägen 
längs med de större trafiklederna för att dra fördel av annonslägen 
vid stadens infart samt att utnyttja de goda kommunikationerna som 
trafikleden ger. Lättare industri och större handelsetableringar bör 
lokaliseras till de östra delarna av området för att samla denna typ av 
verksamhet för att skapa ett mer sammanhållet intryck. Området kan 
på så sätt också annonsera sig mot vägar och angränsande områden. 
Mer ytkrävande verksamheter med en önskan om centralt läge och 
som klarar en högre bullernivå placeras också utmed Landsvägsal-
lén.  
 
Bebyggelse med enbart verksamheter placeras vid Landsvägsallén, 
annars blandas verksamheter med bostäder. I husen bör verksamhe-
ter ligga i bottenvåningen och bostäder i de övre, vilket ger goda an-
nonsfördelar för verksamheterna och insynsskydd för bostäderna.   
 
Exploateringen bör vara hög för att fylla marken med hus, männi-
skor och aktiviteter men den ska även medge utrymme för utveck-
ling och framtida förändringar. En stadsdel som inte går att komplet-

tera eller förändra förlorar i spänning och framtidsanda. De är viktigt 
att bevara delar av den befintliga bebyggelsen för att utnyttja den ar-
kitektoniska känslan som byggandena har.   
 

Kartor: Förslag till markanvändning, bostäder, service , handel och industri samt park 
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Bebyggelse  
 
Huvuddelen av den nya bebyggelsen bör 
placeras intill nya stråk. Bebyggelsen 
kopplas på så sätt till viktiga rörelsekanaler 
eftersom stråken ska förena staden. Den 
nya bebyggelsens struktur formas således 
efter gatunätet och bygger på en fortsätt-
ning av den kvarterstruktur som karaktäri-
serar Östermalm, Södermalm och Stensta-
den. Med rutnätet kan existerande gator få 
en fortsättning och förbinda befintliga mil-
jöer med nya. För att skapa spänning i mil-
jön bearbetas rutnätet något så att siktlinjer 
och utblickar formar området och gatu-
strukturen. En förlängning av gatorna kan 
ge positiva effekter eftersom det kan leda 
till att stadsdelarna närmar sig varandra av-
ståndsmässigt.  

Sektion a: Sektion från havet till Södra berget 

Karta: Förslag till ny bebyggelse 

a 

a 

QuickTime och en
-dekomprimerare

krävs för att kunna se bilden.

a 

a 
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Bebyggelsen bör vända framsidan mot gatan och skapa tydliga of-
fentliga rum, eftersom offentliga rum stimulerar till ett utökat folkliv 
med ökad trygghet och tillgänglighet. Bebyggelsestrukturen bör vara 
relativt öppen för att skapa en variation, för att ge möjligheter till rö-
relse och samtidigt förstärka gaturummet. Bebyggelsen bör dock an-
passas efter läge, funktion, befintlig bebyggelse, användning och ter-
räng. 

 
Den nya bebyggelsen bör präglas av ett sammanhållet uttryck och 
avspegla den omkringliggande bebyggelsen. Bebyggelsen bör ha va-
rierande höjder men vara i en sammanhållen skala bland annat ge-
nom färgsättning och material. Den nya bebyggelsen bör ha ett nuti-
da arkitektoniskt uttryck men samtidigt ta till vara på och visa hän-
syn till byggnader som centralstationen och lokstallarna. Det bör 
vara ett enkelt formspråk, men med mycket variation. Platser med 
stark karaktär med avseende på material och form bevaras och rustas 
upp.  
 
Bostäder och verksamhetslokaler skall vara flexibla med varierande 
byggnadsbestånd, funktioner, upplåtelseformer och lägenhetsstorle-
kar så att mångfald och liv skapas i området. Med varierande lägen-
hetsstorlekar och upplåtelseformer kan människor ges möjlighet att 
bo kvar i område även när livssituationen ändras. Bostäderna bör 
vara flerfamiljshus för att bidra till mer sluten och tät bebyggelse. 
 
Planområdets totala area är 180 000 m2 och den totala bruttoarean 
108 000 m2. Exploateringstalet för hela området är 0,60. Det är rela-
tivt lågt för ett så central läge men kan motiveras genom att invånar-
na får ett större grönområde och en buffertzon mot Landsvägsallén. 
Exploateringsgraden varierar dock mellan områdena, från 0,36-1,47. 
I bostadsområdena är exploateringen relativt hög för att sedan mins-
ka i området med service och handel och vara som lägst i området 
för industri och handel. Inom grupperna av bostäder är exploatering-
en som störst i storgårdskvarterna och minskar i planområdets utkan-
ter.  
 
 
 
Bostäder: 63 000m2 
Service och handel: 31 000m2 
Industri:14 000m2 
Park: 22 000m2  
Planområdets totala storlek: 180 000m2 
Exploateringstal för planområdet: 0,60 

Befintlig respektive förslagen kvarterstruktur 
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Område A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bebyggelsen bör vara i 3 våningar mot Björneborgsgatan för att an-
passas till befintlig bebyggelsen längs gatan. En övergång från bo-
stadsområden i söder mot Stenstadens storgårdskvarter förespråkas 
för att ge Björneborgsgatan en karaktär som bostadsgata och därmed 
förstärka sambanden mellan områdena. Längs Björneborgsgatan fö-
reslås parallella lameller men som bjuder in till utsikt men även er-
bjuder fina inblickar i området där de mer strikta storgårdskvarteren 
ligger. Detta skapar en mer öppen bebyggelsestruktur mot bostads-
områdena Södermalm och Östermalm. Det är lätt att röra sig mellan 
bebyggelsen och ta sig ner till centrum av området. Husen bör an-
passa till den sluttande terrängen. Eftersom terrängen sluttar ställs 
höga krav på tillgänglighet, lika så bör höga krav ställas på utform-
ningen av trappor och ramper.  
 
 
 

 
På båda sidorna om parkstråket föreslås en mer öppen bebyggelse-
struktur för att bebyggelsen på så sätt ska möta grönskan. Längs 
parkstråkets båda sidor föreslås tvärställda lameller i 3 våningar som 
har kortsidan mot gatan vilket skapar en relativt öppen bebyggelse-
struktur. Målet är att personer som rör sig i området lätt ska kunna 
röra sig mellan husen samt få en föraning om parken och grönskan. 
 
 

Exploateringstal: 0,79 
Våningshöjd: 3 våningar Bild 2 

Inspirationsbild: Flerbostadshus i Växjö, kv Saturnus 
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Område B 
 

 
 

 
Väster om parkstråket föreslås en tätare bebyggelsestruktur med 
storgårdskvarter. Det för att knyta an till Stenstaden samt att förstär-
ka gaturummet. Storgårdskvarteren är slutna mot gatan men ger in-
blickar mot de öppna lummiga innergårdarna. Innergårdarna bör ut-
formas som en halvprivat zon för de boende men som också ger 
möjligheten för andra att framförallt passera genom. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploateringstal: 1,47 
Våningshöjd: 3-4 våningar 

 
Inspirationsbild: Flerbostadshus 
i Svartlamon, Trondheim 

Inspirationsbild: Flerbostadshus i Malmö 
med välplanerad innergård 

Sektion b: Bangårdsområdet 

b 

b 
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Område C 

 
 
 
 
 
 

Utmed Landsvägsallén bör bebyggelsen vara högre och mer sam-
manhållen för att skapa skydd mot buller från trafikleden. Detta stäl-
ler höga krav på utformning och bullerskydd i fasader och närmiljön. 
Med en mer sammanhållen och högre bebyggelse kan det skapas tys-
ta miljöer innanför vilket också ger attraktivare boendemiljöer och 
arbetsplatser. Det är även möjligt att stärka områdets roll utåt med en 
mer sammanhållen bebyggelse som ger goda annonslägen längs sta-
dens infart. Detta förespråkar parallella lameller med långsidan mot 
gatan och det offentliga rummet. Det skapar ett tydligt gaturum och 
fungerar samtidigt som buller skärm. De parallella lamellerna passar 
bra vid den hårt trafikerade gatan.   
 

Verksamheterna placeras i den norra delen av området med strate-
giskt läge vid stadens infart. Innanför verksamheterna ligger bostä-
der i helt eller delvis slutna kvarter. Husen stärker kvartersstrukturen 
och gaturummet, vilket bidrar till att skapa en mer stadsmässig ka-
raktär. 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 6 

Exploateringstal: 0,46 
Våningshöjd: 1-5 våningar 

Inspirationsbild: Tingshuset i Tromsö Inspirationsbild: Fokus bank i 
Oslo 
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Området runt centralstationen och lokstallarna bör utgöra bangårds-
områdets centralpunkt. Byggnaderna visar på platsens identitet med 
dess tydliga historiska anknytning och bör utgöra centrum på områ-
det. Markbeläggning och armatur bör vara anpassas så att det tydlig-
görs. Det finns även utrymme för restauranger eller kaféer.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inspirationsbilder: Utformning av central 
gata i Årdalstangen, Norge.  
Markbeläggning, Karl Johans gate, Oslo.  
Utformning av offentlig plats Müritzeum i 
Waren Tyskland.  
Helgoland teater, Tromsö, Norge 
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De befintliga kontorslokalerna vid centralstationen kan kompletteras 
med en ytterligare byggnad. Detta skulle förstärka gaturummen och 
samtidigt förstärka det rum som finns mellan kontorsbyggnaderna.  
 
Vid lokstallen föreslås en mindre offentlig plats som kan samutnytt-
jas av dem som arbetar i lokalen. Platsen bör fylla flera viktiga funk-
tioner bland annat för rekreation men även en social funktion. Plat-
sens sociala värden omfattar möjligheten till möten mellan männi-
skor av olika åldrar och behov och bör därför utformas för olika bru-
kargrupper, unga, äldre, kvinnor, män mm. 
 

Inspirationsbilder: Nervosenret, St Olav Hospital, Trondheim 
Munketellstaden, Eskilstuna 
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Område D 

 
 
 
 
Öster om parkstråket föreslås ett verksamhetsområde för industri och 
större handelsetableringar. Området ansluter till befintligt område 
för småindustri och handel söderut. Området ligger i anslutning till 
Landsvägsallén och är lättillgängligt och kan erbjuda fördelaktiga 
annonslägen och kan därför vara lämpligt för industri samt handel. 
Området bör dock ordnas utifrån vägnätet och större etableringar bör 
placeras utmed Landsvägsallén medan mindre placeras längre in i 
området. Parken kan fungera som en buffert mot bostäderna men den 
industri som kan bli aktuell på området får inte medföra negativa 
konsekvenser för bostadsetableringarna.  
 

 

 Exploateringstal: 0,36 
Våningshöjd: 1-2 våningar 
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Grönska  

På bangårdsområdet finns idag få eller inga gröna miljöer, främst 
planteringar med buskar och sommarblommor i anslutning till cen-
tralstationen. Hårdgjorda ytor som spårområde, upplägg samt last-
ningszoner upptar största delen av området och det finns inga 
kopplingar till angränsande grönområden. De gröna, öppna och of-
fentliga rummen måste ges större utrymme på bangårdsområdet. Det 
gröna på bangårdsområdet bör förstärkas, utvecklas och komplette-
ras för att ta till vara på de möjligheter som finns runt om området 
samt försöka att binda samman grönområden med varandra. Det är 
också viktigt att föra in det gröna i området för att kunna erbjuda re-
presentativa arbetsplatser och attraktiva bostadsområden. 
 
Förslaget bör utveckla stadens nuvarande grönstruktur genom att 
binda ihop och förlänga befintlig grönstruktur. Grönstrukturen bör 
förtydligas så att det tydligt framgår att den följer stadens rutnäts-
mönster. Detta innebär att staden får sammanhängande rum av 
grönska med olika typer av vegetation, täthet och placering.  
 

Det är framförallt genom en förlängning av Fridhemsparken som 
grönska förs in på ett naturligt sätt i området. Fridhemsparken är en 
parkmiljö med Grevebäcken som huvudinslag och slingrar sig ner 
från Södra stadsberget men skärs av vid Björneborgsgatan. Frid-
hemsparken bildar en offentlig park i centralt läge. Den bör vara en 
plats för alla på bangårdsområdet, men även de runt om. Grönområ-
det bör ha parkliknande karaktär och innehålla plats för aktivitet.  
 
Längs Landsvägsallén bör vegetation användas för att förstärka gatu-
rummet och skapa bättre miljö längs vägen. Även bilvägarna på 
bangårdsområdet planteras med träd för att vara mer tilltalande. Ve-
getation kan skapa en uppdelning mellan bilväg och gång- och cy-
kelväg. Trädplanteringar utmed gatorna ger också en rumsbildande 
effekt och höjer det estetiska värdet.  
 
Stråk förstärks med vegetation och markbeläggning så att förbindel-
ser tydliggörs. Från bangårdsområdet anordnas passager över 
Landsvägsallén så att fotgängare lätt kan ta sig över trafikleden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Area: 16 200 kvm 
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