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Förord

Platsens historia och omgivningens kulturvärden, har all
tid varit viktiga för människors välbefinnande och för
ankring. I vår tid spelar de också en allt viktigare roll för 
miljöns långsiktiga hållbarhet och för ortens konkurrens
förmåga. Vi vill med denna skrift visa hur även praktiken 
kan ta omhand dessa frågor så att en plats kulturhistoria 
kan bli en av utgångspunkterna för dess framtid.

Det handlar nu inte längre om att bygga nytt istället för 
det gamla utan att varsamt komplettera och förbättra 
den befintliga miljön. När vi bygger om och lägger till 
och söker nya verksamheter i våra städer och tätorter 
måste vi vara medvetna om ortens och platsens kulturhis
toriska egenart. Att både utveckla och bevara kulturmil
jön kräver professionalitet och alternativtänkande. Vi 
måste ställa andra frågor än när vi byggde ut våra föror
ter och byggde nya stadskärnor.

Vi har bett arkitekt SAR Hans Gillgren utveckla en mo
dell för en kulturmilj omedveten planering. Han ger här 
förslag till ett sätt att arbeta utifrån platsers kulturhisto
ria. Rapporten visar hur man i olika plandokument kan 
styra mot en önskad målbild. Metoden tillämpas på tre 
verkliga exempel men med fiktiga slutsatser - verklighe
ten kan styra i helt andra riktningar.

Projektledare har varit Leif Johannesson och i projekt
gruppen har medverkat Karin Schibbye, Ann Mari Wester- 
lind, Kersti Berggren och Jonna Stewenius, samtliga på 
Riksantikvarieämbetet. Kommunerna som exemplen häm
tats ifrån har tagit del av resonemang och bedömningar 
men har i övrigt inte medverkat i arbetet.

Stockholm i mars 2000

Hans Ling
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Inledning

Kulturmiljön som 
framtidsresurs i planeringen

Dagens situation för samhällsplaneringen präglas av att 
den kommunala planeringens fokus riktas mot att hitta 
nya utvecklingsvägar för invånarnas försörjning och or
tens överlevnad. Industrisamhällets övergång i ett post- 
industriellt samhälle som idag kallas informations-, 
kunskaps- eller upplevelsesamhälle, har skapat nya förut
sättningar för hur stadsmiljö och landskap bör hanteras.

I ett allt rörligare och mer snabbföränderlig och inter
nationellt präglad ekonomi tycks möjligheterna att skapa 
kreativa entreprenörsmiljöer för företagsamma männis
kor bli avgörande för en orts utveckling. En stimulerande 
miljö att bo och verka i som lockar driftiga människor blir ett 
viktigare konkurrensmedel än traditionella faktorer som billig 
industrimark och etableringsstod.

I detta perspektiv får kulturmiljön en ny och viktig 
roll. Kulturmiljö har i samhällsplaneringen ofta varit liktydigt 
med kulturhistoriskt bevarandevärda byggnader och miljöer.
I inventeringar och underlagsmaterial för översiktsplaner och 
detaljplaner har siktet varit inställt på att skydda de 
bevarandevärda objekten mot rivning eller förvanskande om
byggnad. I traditionellt planeringsarbete har dessa skyddsam- 
bitioner ibland kommit i konflikt med önskan att förändra och 
modernisera byggnader och stadsmiljöer för att möta tidens 
krav. Kulturhistoriskt bevarandevärda byggnader och miljöer 
har i dessa fall många gånger setts som ett hinder för utveck
lingen. Begreppet kulturmiljö kan inte längre begränsas till

att avse enbart de utpekade bevarandevärda objekten och 
miljöerna utan måste ses som ett bredare helhetsbegrepp. 
Kulturmiljön är hela den omgivning vi människor skapat 
genom att omvandla naturen genom odling och 
bebyggande. Kulturmiljön är det odlade landskapet med 
bebyggelse, vägar och diverse anläggningar, det är städer 
och småorter. Det är både äldre och yngre bebyggelse 
oavsett kvalité och det värde en viss generation eller yr
keskår ås att den.

Kulturmiljön består inte bara av förhistoriska lämningar, 
bebyggelse och andra anläggningar som människan skapat, 
den består också av de människor som levat och lever i den, 
deras historia, försörjning, traditioner och levnadssätt. Vid si
dan av naturmiljön, med klimat, luft, vatten, växt- och djurliv, 
bildar kulturmiljön ett viktigt fundament för samhällsutveck
lingen. Den byggda kulturmiljön är det mest påtagliga och 
långlivade uttrycket för den mänskliga verksamhet som ligger 
bakom dess tillkomst.

En orts historia och de byggnader och miljöer som 
vittnar om den är en omistlig del av ortens identitet. Väl bibe
hållna karaktärsfulla miljöer från olika epoker, som berättar 
om människors liv på denna plats, bildar den ”själ” som sär
skiljer den ena orten från den andra och ger ett viktigt bidrag 
till de ”konkurrensfördelar” som varje ort behöver utveckla.

Dagens samhällsplanering behöver se kulturmiljön i denna 
vidare mening som en resurs för utvecklingen och inte ett 
hinder. Ett bra historiskt underlag är därför en viktig förutsätt
ning för en diskussion om vad orten eller staden har för sär
drag och framförallt vad staden eller orten ska utveckla som 
sitt särdrag bland andra städer och orter i regionen, landet och
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kanske Europa. Sådana diskussioner om stadens eller or
tens eftersträvansvärda helhetskaraktär sett i ett regionalt 
och nationellt sammanhang har börjat föras på allt fler 
ställen, särskilt i marknadsförings- och turism
sammanhang. Detta synsätt innebär också att föränd
ringar i delar av staden måste sättas i relation till stadens 
historiskt framvuxna helhet.

Kulturmiljöplanering som 
arbetsmetod
För att i detta perspektiv sätta olika förändringar i relation till 
en önskad helhet har i denna skrift en arbetsmetodik skisse
rats. Den visar först en möjlig metod att ringa in stadsmiljöns 
karaktärsdrag utifrån dess historia. Den visar vidare på en 
tänkbar väg att formulera ortens önskade stads- och stadsdels- 
karaktär, och den visar slutligen ett sätt att analysera hur olika 
handlingsalternativ förhåller sig till den befintliga och den 
önskade stadskaraktären. Därtill diskuteras också hur ett sä
kerställande kan ske av den beslutade inriktningen och hur 
kulturmiljöns kvalitéer kan skyddas med stöd av gällande 
lagstiftning.

Tre exempel
Arbetsmetodiken har tillämpats i tre planeringsfall som 
är aktuella i många svenska kommuner. Tanken är att il
lustrera hur ett historiskt underlag och ett konsekvent 
sätt att använda den kan ge en konstruktiv vägledning i 
den kommunala planeringen. De tre fallen är autentiska 
som bakgrund men fiktiva i den tillämpning som visas 
här. Planerare och kulturmiljövårdare inom de berörda 
kommunerna och från länsstyrelsen har vid ett gemensamt se
minarium deltagit i resonemangen kring hur man kan arbeta 
utifrån exemplens bakgrund och bidragit med synpunkter på 
arbetssättet. Däremot kan de kommunala planerna och be
dömningarna komma att se annorlunda ut i verkligheten den 
dag frågan blir aktuell. Planeringsfallen är följande:

Förändringar i äldre stadskärnor
Äldre byggnader i centrala lägen respekteras numera ofta 
som viktiga att bevara, även när de inte är utpekade som 
kulturhistoriskt bevarandevärda objekt. Men vid renove
ring och upprustning saknas ofta kunskap om och förstå
else för vilka karaktärsdrag och värden huset och plat
sen besitter. Fortfarande aktualiseras frågeställningen om 
ett äldre hus ska bevaras och rustas upp eller rivas och 
ersättas med ett nytt.

I det fallet byggnaden redan är riven, men ännu inte ersatt 
av någon ny, uppstår frågan om hur den nya byggnaden ska 
utformas och vilka krav som ska ställas på hänsyn och an
passning till omgivningen. Ofta ställs krav på just anpassning 
till omgivande bebyggelse utan att det klargörs vad denna an
passning skall bestå av. För att ta tillvara de resurser som en 
stadskärna har av äldre bebyggelse, gator, parker etc. som 
skapar stadens karaktär, är det viktigt att fördjupa diskussio
nen om hur tillkommande bebyggelse kan bidra till den ka
raktär som innevånarna vill se hos sin stad.

Det exempel som valts är ett fall av dels nybyggnad på en 
tidigare avriven lucktomt, dels rivning av ett äldre hus, båda 
fallen längs Skeppsbron i Härnösands stadskärna. Stadskär
nan är sammansatt av bebyggelse från flera olika epoker och 
speglar en rad olika stadsbyggnadsformer som är vanligt före
kommande i både mindre och större svenska städer. Kommu
nen har också i sin översiktsplan arbetat med en indelning av 
staden i olika karaktärsområden och har dessa som utgångs
punkt för bedömning av förändringar.

Övergivna industri-, hamn- och 
järnvägsområden
Förändringar i stadsmiljön i svenska städer har under senare 
år ofta handlat om förnyelse av områden som förlorat sin tidi
gare huvudfunktion. Det kan gälla centrala hamnområden 
som ersatts med nyare och rationellare anläggningar på annan 
plats. Det kan gälla industriområden som tappat sina 
industriverksamheter eller regementen som lagts ned. I några 
fall har nya järn vägssträckningar genom orter och städer 
inneburit nedlagda bangårdsområden.
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I dessa fall blir frågan om framtida stadsstruktur och 
stadskaraktär vid en omvandling central. Är området och be
byggelsen klassad som bevarandevärd är en återanvändning 
naturlig, men är byggnaderna av yngre datum och ännu inte 
uppmärksammade som kulturhistoriskt bevarandevärda, 
saknas ofta givna utgångspunkter för vad som skall ske. 
Det är därför angeläget att föra en diskussion om vad 
som är viktigt vid planeringen av omdaningen av ett så
dant område.

Det exempel som valts är Inre hamnen i Sundsvall. Det 
kan ses som ett typiskt hamnområde för mellanstora svenska 
kuststäder, men resonemangen kan gälla även storstads
situationer. I den aktuella kommunala planeringen pågår en 
diskussion om områdets användning och utformning, vilket 
gjort det möjligt att i denna skrift utnyttja de alternativa för
slag tagits fram.

Miljonprogramsområden
Även bostadsområden och centrumanläggningar från 
1960- och 70-talen har nu på allvar börjat ses som en del 
av vårt kulturarv. Hur miljöer, som hittills ansetts som 
oattraktiva och som ofta övergetts när alternativ finns, ska 
hanteras när upprustnings- och förändringsbehov aktualiseras, 
måste diskuteras på ett kvalificerat sätt.

Det exempel som valts är bostadsområdet Nacksta i 
Sundsvall. Det är ett av de större bostadsområdena i 
Sundsvall och tydligt utformat efter efterkrigstidens stads- 
byggnadsideal. Området har en rad kvalitéer och ligger 
dessutom i direkt anslutning till Sundsvalls stadsområde 
och inte som en förortsenklav. Detta är intressant för att 
det så tydligt demonstrerar hur sättet att bygga stad förändras 
på bara ett årtionde. 1950-talsstadens tydliga gator och kvar
ter övergår i 1960-talsstadens trafikseparerade system där 
kvartersstrukturen försvinner. Nacksta är ett område som kan 
ses som representativt för miljonprogrammets flerbostadshus- 
områden i mellanstora svenska städer.

Bokens uppläggning
Boken har disponerats så att först presenteras 
arbetsmetodiken med en del bakgrundsresonemang och 
tankar om hur denna kan genomföras praktiskt i ett 
kommunalt planeringsarbete. Därefter visas i exemplen 
hur detta kan gå till, vilka handlingsalternativ som kan 
ställas upp och hur en värdering kan göras av dessa mot 
den eftersträvade målbilden och helhetskaraktären.

Bokens huvudsakliga målgrupper är kommunala pla
nerare, kulturmiljövårdare och beslutsfattare. För plane
raren och antikvarien känns säkert metodikavsnittets 
innehåll naturligt att börja med. För beslutsfattaren kan 
tillämpningen i de tre exemplen ge en bra bakgrund för 
att sen studera metodikavsnittet närmare.
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Kulturmiljöplanering

- en arbetsmetodik för att skapa 
karaktärsfulla helhetsmiljöer

Nya behov
Svensk samhällsplanering har under lång tid varit inrik
tad på att lösa ett antal delproblem som bostadsförsörj
ning, trafikproblem, stadsförnyelse, miljöproblem och 
skydd för bevarandevärda natur- och kulturmiljöer, ofta 
var för sig. Det har skett i förhoppningen om att summan 
av väl lösta delproblem ger en bra helhetslösning. Plane
ringen har också varit huvudsakligen inriktad på nyex
ploatering på jungfrulig mark utan krav på förankring i 
den äldre byggda miljön.

Funktionalismens och modernismens funktions
separering med särskilda områden för bostäder, arbets
platser, handel och fritid med trafiksystem mellan dem 
har gått hand i hand med denna planeringsmetodik. Bo
stadsområden har planerats för sig av specialister utifrån 
de forskningsresultat som tagits fram och bildat krav för 
bra bostäder. Vägsystemen har planerats för sig av trafik
planerare utifrån krav på framkomlighet och trafiksäker
het. Köpcentra har planlagts av specialister på handel. In
dustriområden har utformats utifrån industrins specifika 
behov.

Planeringsprocessen har därmed tenderat att bli ett 
komplicerat sammanvägningsarbete utan andra tydliga 
mål än att minimera konflikter mellan olika sektorsint- 
ressen. Resultatet i den byggda miljön saknar numera 
ofta koppling till någon tydlig idé om vilken helhetsmiljö 
kommunala planerare och beslutsfattare velat åstad
komma. Denna planering framstår för många politiker

som en långsam, invecklad och svårstyrd process som 
ofta upplevs som ett hinder för den som vill se snabba 
och konkreta resultat. Följden har ofta blivit att den tra
ditionella samhällsplaneringen minskat i prioritet och fått 
mindre resurser i en snålare kommunal budgetsituation. 
Samtidigt framstår den snabba akutplaneringen, som 
måste till när exploateringspropåer kräver ställningsta
gande, som kortsiktig och otillfredsställande för den som 
vill skapa långsiktigt hållbara kulturmiljöer för morgon
dagen.

I denna situation är det angeläget att utveckla 
planeringsmetoder som har en stadig grund i den nuva
rande kulturmiljön, skapar pålitliga långsiktiga ramar 
och samtidigt ger utrymme för flexibilitet för att möta 
snabba samhällsförändringar men framförallt leder till 
det resultat man vill se som beslutsfattare. Hur skulle då 
en sådan planeringsmetodik kunna se ut?

Helhetstänkande som grund för 
dellösningar
En första viktig utgångspunkt i en kulturmiljöplanering 
är att återupprätta en arbetsordning där man börjar med 
helheten för att sen låta dellösningarna bli komponenter i 
den helhet man önska skapa. Innan man planerar en ny 
gata eller väg ställer man sig frågan: Vilken sorts stads
miljö eller landskap vill vi ha? Och hur påverkar den se
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dan vägdragningen och vägutformningen ? Innan man 
börjar bygga ut staden för att det behövs mer bostäder 
och kommersiella lokaler ställer man sig frågan: Vad vill 
vi skapa för kulturmiljö och vilken stadsmiljö uttrycker 
detta bäst? Hur ska det nya bygga vidare på det vi redan 
har? Hur ska det fungera ihop med det gamla? Eller om 
vi vill ersätta det gamla med något nytt, vad ska det nya 
vara? Kort sagt: Hur ska helheten se ut?

Vad innebär då begreppet helhet i detta sammanhang? 
Det kan föranleda en liten diskussion. Under 
förortsbyggandets epok var det normala att en samlad 
lösning lades fram för det nya bostadsområdet, ofta med 
allt från trafikstruktur till hustyper fastlagt. Då var 
helhetstänkandet givet, åtminstone för den del man pla
nerade. Bostadsområdets helhetslösning krävde ett sam
lat genomförande under relativt kort tid för att fungera, 
och utbyggnaden skedde också under några få år. Men 
helhetssynen var oftast begränsad till det enskilda 
bostadsområdet eller byggprojektet. Hur det nya bostad
sområdet påverkade hela stadens karaktär och om andra 
lösningar skulle ge en annan helhetskaraktär för staden 
diskuterades sällan, t.ex. när generalplanerna med nya 
förorter och bostadsområden lades fast. Målet var gene
rellt i hela landet och ofta outtalat: att bygga den mo
derna stadsmiljön efter de senaste rönen oavsett det var 
på jungfrulig mark eller i äldre stadsmiljö.

Stadskaraktär ett sätt att 
beskriva kulturmiljön
Ett helhetsgrepp i stadsmiljön behöver inte bygga på att 
man vid planeringstillfället behärskar alla enskilda delar 
som under bostadsbyggnadsepoken. Istället skulle man 
kunna koncentrera sig på de viktiga karaktärsskapande 
dragen i kulturmiljön, de ingredienser som avgör vilken 
sorts kulturmiljö det är fråga om. För att beskriva dessa 
skulle begreppet karaktär kunna vara ett användbart be
grepp. Det gäller såväl den befintliga kulturmiljön som

den man önska skapa, det gäller såväl stadsbygd som 
landsbygd. Stadsbygdens kulturmiljö skulle då kunna be
skrivas med begreppet stadskaraktär.

En orts, stadsdels eller stads stadskaraktär kan sägas 
bestå av följande komponenter:

- Tillkomsthistoria
- Ekonomisk bakgrund, utvecklingsfas i staden
- Förhärskande ideal i tiden som avgjorde den fysiska ut
formningen
- Historiska spår idag

- Kommunikationsstruktur
- Gatu- och vägsystem, hierarki med huvudgator och 
bigator, platser, mötespunkter etc.
- Kollektivtrafikanordningar (båt, järnväg, spårväg, 
busslinjenät)

- Innehåll, lokalisering och funktionsuppdelningsgrad
- Stadens /stadsdelens innehåll
- Olika verksamheters lokalisering
- Uppdelning eller blandning av olika funktioner

- Bebyggelsekaraktär
- Struktur (bebyggelse, gator, platser och grönområden)
- Täthetsgrad
- Ålder
- Skala
- Rumslig karaktär, slutenhet- öppenhet
- Material och utformning av byggnader och allmänna 
platser

Denna stadskaraktärsbeskrivning har nära släktskap med 
norska stedsanalyser och svenska ortsanalyser som ge
nomförts under senare år. Även danska byanalyser som 
t.ex. de Kommuneatlaser som utarbetats, har många ge
mensamma drag av denna stadskaraktärsbeskrivning 
men har ofta fokus på rumsliga och arkitektoniska för
hållanden och bevarandevärden.
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Planeringens fyra moment
En planering som bygger på den befintliga kulturmiljön, 
beskriven genom begreppet stadskaraktär, skulle kunna 
beskrivas i fyra delmoment:
1. Vilken är den nuvarande stadskaraktären? (Vad finns

idag?)
2. Definiera den eftersträvansvärda helheten/ stadskaraktären.

(Vad vill vi ha?)
3. Analysera

a) vilka kvalitéer som finns i den nuvarande stads
karaktären och som bör tas tillvara för att nå den efter
strävansvärda. (Vad av det vi har idag är av värde för det 
vi vill bli?)
b) vilka brister som finns i den nuvarande stads
karaktären för att den ska bli den eftersträvansvärda.
(Vad saknas idag för att vi ska få det vi vill ha?)

4. Definiera behovet av åtgärder/dellösningar, egna och an
dras, för att värna om kvalitéer respektive rätta till bris
terna.
Egentligen är detta tillvägagångssätt inte nytt, varken i 

planeringssammanhang eller andra, men behovs- och 
bristanalyser relateras idag ofta till en odefinierad helhet 
och handlingsalternativ värderas till stora delar mot en 
outtalad helhet. När vi idag t.ex. talar om trafikproblem 
när det blir köbildning på en viss gata, relaterar vi an
tingen till den outtalade helheten att staden ska vara ut
formad med så kapacitetsstarka gator att köbildning ald
rig uppstår, eller troligare till en delönskan att det ska gå 
lätt att ta sig fram med bil överallt. Denna helhet skulle 
innebära en stad där gatorna var så breda och trafiken 
tog så stor plats att staden blev outhärdlig för andra än 
bilister. Relaterar vi kösituationen till en fotgängarvänlig 
stad vi har bestämt att eftersträva, då stämmer det med 
helheten och är därför inget problem eller brist. Men re
laterar vi kösituationen till en alltigenom bilvänlig stad 
som önskad helhet, då uppstår ett problem och en brist 
som behöver åtgärdas. Poängen i detta resonemang är 
alltså: För att avgöra om en lösning är bra eller dålig 
måste man relatera den till vilken helhet man vill uppnå.

Vad innehåller då dessa fyra delmoment?

1. Vilken är den nuvarande 
stadskaraktären?
En stad eller orts karaktär byggs av dess läge i landska
pet, dess historia och den fysiska miljö denna skapat men 
också i hög grad av de människor som lever där, deras 
kunskap, värderingar, intressen och vad de företar sig 
dels för att skapa sin försörjning och dels för att de 
tycker det är roligt. Kulturmiljöns byggda uttryck i form 
av byggnader, anläggningar och stadsmiljöer är den kan
ske mest långsiktiga och svårföränderliga komponenten i 
stadens karaktär och därmed en av de viktigaste.

Stadskaraktärsstudie
Stadens nuvarande karaktär beskrivs i en stads
karaktärsstudie som har sin viktigaste utgångspunkt i 
den befintliga kulturmiljön. Stadskaraktärsstudien görs 
enklast som en områdesindelning av staden baserad på 
dess historiska framväxt. Varje område beskrivs sedan till 
sin karaktär utifrån sina viktigaste karaktärsskapande 
komponenter. Varje delområde kan illustreras med bilder 
och kartutsnitt som visar karaktären.

För hela staden eller orten kan en sammanfattande 
stadskaraktärsbeskrivning göras utifrån dels dominanta 
delområdens karaktärer, dels summan av alla del
områden.

Som exempel visas här ett utsnitt av en stads
karaktärsstudie som gjordes i samband med Härnösands 
översiktsplanearbete 1990-92.

2. Definiera den eftersträvansvärda 
stadskaraktären. (Vad vill vi ha?)
Hur bestämmer man sig för vilken framtida karaktär 
man vill att staden ska ha? Om perspektivet är att stärka 
ortens konkurrenskraft i förhållande till andra jämför
bara orter gäller det att bäst utnyttja sina förutsättningar
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Utdrag ur stads karaktärs
beskrivning i Härnösands översikts
plan

Karaktärsområden
På Kartbilaga A har de olika stadskarak tärs- 

områden redovisats som man idag kan utläsa av 
bebyggelse och planmönster

Östanbäclcsgatan

1. Handels- fiskar- och hant- 
verksstaden av 
1600-ta Ismönster

Här finns två restpartier kvar av det stads- 
mönster som av allt att döma var det ursprungli
ga. Det är Östanbäcken i sydost och det är ett 
parti av Långgatan i norr. Här syns det typiska 
stadsplanemönster som var förhärskande i icke 
planlagda städer under 1500- och 1600-tal: Sjö
bodar och uthus längs stranden med gavlarna 
mot vattnet, en gata parallellt med stranden och 
boningshus i kvarter ovanför denna gata. Bebyg
gelsen är, på grund av stadsbrändema i böljan av 
1700-talet, som äldst från 1720-tal, merparten 
troligen från första hälften av 1800-talet med 
sentida inslag. Landhöjningen och kanske en 
uppgrundning och utfyllnader har gjort att den 
tidigare renodlade uppdelningen i sjöbodar och 
uthus vid vattnet luckrats upp. Brunnshusledens

Bebyggelsen mellan Långgatan och Skeppsbron.

byggande i slutet av 1960-talet innebar att de 
sjöbodar som då fanns en bit upp på stranden 
försvann och ersattes av sjöbodsliknande garage 
ännu längre upp på land. Att denna typ av stads
bebyggelse finns bevarad är ganska ovanligt i så 
centrala lägen i de norrländska städerna. Det är 
av yttersta värde att miljöerna bibehålls och inte 
förvanskas. En bevarandeplan upprättades för 
stadsdelen i mitten av 1970-talet.

Stadsparken med domkyrkan till vänster och S:t 
Petrilogen till höger.

Det stora Institutionsstrdket Nybrogatan sedd österut.

2. Institutionsstöden från 
1700- 1900-tal

Den stadstyp som tydligast dominerar Härnö
sand idag är de olika delar av staden som består 
av offentliga institutioner i en parkmiljö. Detta i 
tydlig kontrast till den slutna kvartersstaden. 
Den har i centrala Härnösand sitt markanta ur
sprung i de stiliga nyklassicistiska byggnaderna 
Rådhuset, ursprungligen gymnasium, domkyr
kan och i viss mån residenset även om det ligger 
nere i den täta staden. Alla är tillkomna under en 
nyklassisk epok i svensk arkitektur, och de är 
byggnader av riksklass.

Översiktsplan för Härnösands kommun Antagen Nov 1992 Sid 67
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och erbjuda en miljö som är attraktiv för dem man vill 
ska bo på orten. Jämförelsen med ett företag som säljer 
varor eller tjänster kan vara nyttig även om den blir nå
got haltande, då företaget inte har samma långsiktiga an
svar för sin överlevnad och sina anställda som kommu
nen för sina medborgare och besluten fattas på annor
lunda sätt. Men på samma sätt som företaget måste ut
veckla sina produkter i konkurrens med andra, skaffa sig 
nischer på marknaden och marknadsföra sig behöver stä
der och orter och även regioner ta vara på och utveckla 
sina särdrag, känna till och möta människors behov, pro
filera sig gentemot andra och marknadsföra sin stad eller 
ort.

Stadens eller ortens framtida karaktär kan ses som det 
samlande begreppet för den helhetsmiljö man utvecklar. 
Den skapas sannolikt av tre komponenter:

A. Stadens nuvarande karaktär
B. Människors behov av attraktiv livsmiljö
C. Stadens roll i omvärlden

A. Stadens nuvarande karaktär
Den viktigaste grunden för byggandet av en framtida 
stadskaraktär är den befintliga kulturmiljön. Den har 
stor betydelse för människors identifikation med sin ort, 
deras trygghet och hemkänsla. De resurser som ligger i 
den historiska utvecklingen och den identitet och sär
drag orten har är de mest ekonomiska att utnyttja. Den 
byggda miljön är kanske den största och mest långsiktiga 
investering som gjorts i den staden eller orten. De två 
övriga komponenterna kan förändras betydligt snabbare 
genom värderingsförändringar och omvärlds- 
förän dringar.

B. Människors behov av attraktiv livsmiljö
Livsmiljön kan här definieras som summan av natur
miljön med klimat, luft, vatten, växt- och djurliv och kul
turmiljön i form av landskap och stadsbebyggelse med 
bostäder och andra lokaler med sitt innehåll i form av

P£tn>v spa<7 
<004 IMOROOM
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Karaktar

Stadens nuvarande karaktär är fundamentet som, tillsammans 
med människors behov och omvärldssituationen, bör forma 
den eftersträvansvärda framtida stadskaraktären

den mentala och sociala miljön med utbildningsnivå, atti
tyder, värderingar, företagsamhet, kulturintresse och kul
turyttringar, hjälpsamhet mm. Även den ekonomiska mil
jön med tillgången på naturresurser, offentlig service, ka
pital och kunder med pengar är en del av livsmiljön på en 
ort.

Människors behov kan vara både de som uttrycks 
idag och de man kan anta finns i morgon. Den som vill 
vara först har en fördel av att tidigt veta eller ana vad 
som efterfrågas imorgon, eller rent av erbjuda det man 
tror som en möjlighet. En välgrundad uppfattning om 
morgondagens tillvaro och människors prioriteringar då 
kan vara avgörande för om produkten blir uppskattad. 
Eller mer konkret: Den stad som tidigt satsar på att bli 
bra på t.ex. musikexport eller exklusiv internationell tu
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rism och är bättre än andra får framgångar om det visar 
sig att morgondagens människor väljer musik och resor 
framför industriprodukter som ny bil eller tvättmaskin.

För att skaffa sig en någorlunda välgrundad uppfatt
ning om vad framtiden kan ställa för krav bör man göra 
en framtidsstudie. Metodiken för att göra en sådan läm
nas utanför denna framställning, men en sammanställ
ning av de tankar som löpande redovisas i media och lit
teraturen om hur människor ser ut att vilja leva sina liv i 
den närmaste framtiden kan vara en god början. Här kan 
arbetet med Agenda 21 och en långsiktigt hållbar utveck
ling ge ett viktigt underlag.

C. Stadens roll i omvärlden
I varje situation där man som person, företag, stad eller 
ort jämförs med andra måste man vara klar över sin po
sition och den roll man spelar i sin omvärld. Detta helt 
enkelt för att veta hur bra man är jämfört med andra, 
vad man måste förbättra och vad man kan utnyttja i sin 
marknadsföring som fördelar framför andra. Omvärld
sanalyser och jämförande konkurrentstudier, som i nä
ringslivet kallas benchmarking, har hittills varit relativt 
ovanliga inom samhällsplaneringen. Det avspeglar sig i 
de påtagligt likformigt skrivna visioner som en del kom
muner formulerat under senare år. Allmänna begrepp 
som den goda staden, ekologiskt hållbara kommunen, or
ten med nära till naturen, IT-kommunen etc. förekommer 
ofta och påfallande obekymrat om att grannkommunen 
många gånger har uttryckt något nära nog identiskt.

En omvärldsanalys bör placera den egna staden eller 
kommunen i ett sammanhang där det går att urskilja 
både särdrag som skiljer orter från varandra och likheter 
som kan vara värda att samarbeta kring. Städer eller or
ter som är konkurrenter i något avseende bör kartläggas, 
liksom deras fördelar och svagheter gentemot den egna 
orten. Metodiken för att genomföra en omvärldsanalys 
av den egna stadens eller ortens förhållande till sin om
värld är ännu relativt outvecklad och ligger utanför 
denna skrift att fördjupa sig i. För att beskriva en efter
strävansvärd framtida stadskaraktär, som både står sig i

konkurrensen med andra orter och är långsiktigt hållbar 
och utnyttjar de resurser som finns i kulturmiljön, måste 
omvärldsanalysen dock genomföras i någon form. Den 
enklaste formen är att samla in och sammanställa visio
ner och planer från de kommuner man ser som naturliga 
konkurrenter eller jämförelseobjekt. En grundligare stu
die kan bestå av faktainsamling inom väsentliga områ
den, egna besök där t.ex. stadskaraktären kartläggs och 
formuleras på liknande sätt man gjort i den egna kom
munen.

Framtida karaktär
Hur ska stadens framtida karaktär vara? Vilken vision el
ler målbild ska målas upp? Denna fråga måste besvaras 
genom en sammanvägning av de tre punkterna ovan, 
alltså de resurser man har i form av stadens nuvarande 
karaktär redovisade i en stadskaraktärsstudie, den upp
fattning om människors framtida behov av attraktiv och 
långsiktigt hållbar livsmiljö man skaffat sig genom 
framtidsstudien, och den konkurrenssituation man befin
ner sig i eller kommer att befinna sig i enligt omvärlds
analysen. Metodiken för att på detta sätt lägga fast en ef
tersträvansvärd framtida stadskaraktär är tämligen o be
prövad och skulle behöva utvecklas i praktiken. Vi nöjer 
oss i denna skrift med att konstatera att behovet är stort 
av en tydlig formulering av vad man eftersträvar i form 
av stadskaraktär. Sammanvägningen bör sikta på att fylla 
några grundkrav för att bli användbar:

1. Formuleringen måste vara lockande för flera grupper av
den nuvarande och tilltänkta befolkningen, särskilt de ka
tegorier av människor man vill attrahera.

2. Den framtida karaktären bör skilja sig tydligt från vad de
man identifierat som de viktigaste konkurrenterna sätter 
upp, såvida man inte är överlägset mycket bättre.

3. Formuleringen måste vara konkret och lätt att begripa
innebörden av.

4. Formuleringen måste invitera invånarna till att vara med
och förverkliga den framtida karaktären så att den blir al
las angelägenhet.
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5. Det måste finnas ett tydligt ledarskap bakom målet/visio
nen som garanterar att enskildas ansträngningar kan 
samordnas till ett större gemensamt resultat.

För att fylla dessa krav behöver sannolikt den önskade 
stadskaraktären beskrivas dels i ett slående sammanfat
tande begrepp, dels i ett mer utförligt definierande stycke 
där det sammanfattande begreppet förklaras och exem
plifieras. Ett exempel kan tas från Härnösand, där i 
Översiktsplanearbetet en diskussion om kommunens 
framtida karaktär fördes. Utifrån detta kan Härnösands 
framtida stadskaraktär beskrivas på följande sätt:

Härnösand ska vara den lummiga lärdomspräglade 
småstaden med klassiska drag. Det innebär att:

3. Analysera kvalitéer och brister i den 
nuvarande helheten/stadskaraktären för 
att den ska bli den eftersträvansvärda.
(Vad finns respektive saknas idag för att vi 
ska få det vi vill ha?)
Delmoment tre handlar om att helt enkelt jämföra den 
eftersträvansvärda stadskaraktären som formulerats med 
den man har idag. Ett antal egenskaper kommer då att 
kunna värderas som kvalitéer, de är värdefulla för att den 
framtida stadskaraktären ska kunna uppnås. Andra egen
skaper kan vara brister som måste åtgärdas för att man 
ska nå den önskade framtida stadskaraktären.

En analys av bevarandevärda kvalitéer kan bestå av 
att lyfta fram viktiga egenskaper i miljön och värdefulla

- Småstadskaraktären ska bevaras och utvecklas. Det innebär
en tonvikt på småskalig bebyggelse med den klassiska sta
dens blandning av boende, butiker, kontor och nöjesloka- 
ler. Det innebär småskaliga gaturum och tydliga gränser 
mellan gata och kvarter. Det innebär att människor lätt 
ska lära känna varandra och att det sociala och ekono
miska kontaktnätet ska vara utvecklat och lätt att 
komma in i och att det är nära mellan enskilda männis
kor och beslutsfattare.

- Stadens grönska i parker, gaturum och kvarter ska vara
framträdande.

- Stadens dominans av klassicistiska offentliga byggnader ska
bevaras.

- Stadens begränsade utbredning ska bibehållas, så att det är
gång- och cykelavstånd till centrum från alla stadsdelar.

- Staden ska sätta kunskap och lärande i fokus. Mitthögskol
ans utveckling i centrala lägen i staden skall prioriteras.

Varje underavdelning kunde sen utvecklas vidare i enlig
het med den övergripande stadskaraktären.

FKAAftuiĄ

NVifARAwpE
*7AÖ>KARAk.-TAK

Skillnaden mellan den nuvarande stadskaraktären 
och den önskade kan ses som brister. En del i det nu
varande passar inte det önskade och annat saknas. 
Egenskaper i den nuvarande stadskaraktären som 
passar in i den framtida kan ses som kvalitéer.
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områden och objekt. En analys av brister som behöver 
åtgärdas kan bestå av en lista eller inringade områden på 
en karta där åtgärder i en eller annan riktning behövs. 
Ett exempel kan vara den karta med vidhängande be
skrivning som upprättades i samband med översiktsplan- 
earbetet i Härnösand 1990-92. Denna innehåller benäm
ningen gröna, gula och röda områden, där de gröna är 
områden med kvalitéer som samspelar med den önskade 
stadskaraktären, de gula är områden med smärre brister 
och de röda sådana med stora brister.

4. Utforma åtgärder/dellösningar, egna 
och andras, för att bevara kvalitéerna och 
rätta till bristerna. (Vad behöver göras?)
Det fjärde delmomentet är att utforma de riktlinjer eller 
bestämmelser som värnar kvalitéerna och visar inrikt
ningen på dellösningar som rättar till bristerna. Det gäl
ler dels de lösningar kommunen har ansvar för, främst 
allmänna, gemensamma anordningar, men också privata 
initiativ från fastighetsägare, företagare m.fl. Dessutom 
kan idéer och initiativ komma som inte direkt är svar på 
en upplevd brist, utan syftar till att höja stadens kvalitet i 
något avseende.

Analys av handlingsalternativ
I dagens stadsbyggande förekommer ständigt initiativ 
och förslag till förändringar av stadens olika delar från 
fastighetsägare, investerare, debattörer m.fl. I vissa situa
tioner tar kommunen initiativ till att utreda olika alterna
tiva lösningar för delar av staden eller orten. Det är säl
lan det finns bara en lösning. Vid en förändring finns till 
exempel alltid alternativet att bibehålla situationen oför
ändrad. De alternativ som finns, eller som kan väntas 
dyka upp i diskussionen, måste analyseras och 
konsekvensbeskrivas, särskilt hur de påverkar den efter
strävansvärda stadskaraktären. Naturligtvis är det omöj
ligt att förutse alla kommande förslag, men det ger en

god handlings- och beslutsberedskap att konstruera 
några tänkbara alternativ och analysera dem samlat.

För att avgöra om ett visst förslag bidrar till den ef
tersträvansvärda stadskaraktären, eller om den rent av 
verkar i motsatt riktning, kan en analysmodell som sorte
rar och värderar olika handlingsalternativ var till hjälp. 
Den modell som skisseras här, och som tillämpats i de tre 
exemplen, bygger på att en rad handlingsalternativ sorte
ras och värderas i förhållande till sin påverkan på stads
karaktären.

A. Sortering och värdering av 
handlingsalternativ
Först sorteras de olika handlingsalternativ som finns eller 
tas fram i en skala av stadskaraktärsförändring. Om 
kommunen i sitt utredningsarbete själv utformar eller lå
ter utforma handlingsalternativen är det lämpligt att ut
arbeta alternativen så att de täcker hela skalan. Skalan
löper från ingen förändring, ett nollalternativ som alltid 
bör finnas med, till en total förändring av stads
karaktären i den aktuella stadsdelen. Poängen med att 
hela tiden relatera handlingsalternativen till hur de för
håller sig till den nuvarande stadskaraktären och den ef
tersträvansvärda (som innehåller de mål man vill uppnå) 
är att man skaffar sig en kontroll över att helheten inte 
förändras i en icke önskvärd riktning på grund av en rad 
separata dellösningar. Rent allmänt är det i en 
värderings- och beslutssituation värdefullt att jämföra 
flera alternativ. För att ge en bredd bör de inklusive noll- 
alternativet vara minst tre.
Skalan ser ut på följande sätt:
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Stads kvalitéanalys baserad på en 
stadskaraktärsbeskrivning och en vi
sion om det framtida Härnösand. 
Utdrag ur Översiktsplan för Härnö
sand 1992.

Stadskvalitéananlys
För att avgöra vilka kvalitéer och brister Här

nösands stad som bebyggelsemiljö har i förhål
lande till den grundkaraktär staden har och i 
förhållande till stadskaraktären för varje delom
råde haren stadskvalitéanalys gjorts. Arbetet har 
gått till så att de områden som har en tydlig och 
konsekvent stadskaraktär utan större brister har 
redovisats som "gröna" områden på Kartbilaga

B. Områden som har vissa brister och är i behov 
av åtgärder har markerats som "gula", och områ
den med väsentliga brister i stadsmiljökvalitén, 
där olika typer av åtgärder behövs, redovisas 
som "röda" områden. Det är viktigt att påpeka att 
denna värdering bara tar hänsyn till stadsbygg- 
nadskvalitéer och inte lägger några andra aspek
ter på områdenas karaktär. Syftet är dessutom att 
åtgärda bristerna, inte att nedvärdera vissa delar 
av staden.

Gröna områden, stora stadsmiljökvalitéer
Större delen av Härnösands stad är gröna 

områden, dvs har stora stadsmiljökvalitéer. Det 
är fråga om karaktärsfulla och väldefinierade 
stadsdelar som inte har bortglömda gränszoner 
mellan sina olika delområden. Det är fråga om en 
färdig stadsmiljö som givetvis kan förbättras i ett 
antal detaljer, men som i grova drag är klar. 
Någon närmare beskrivning görs inte av dessa, 
den finns i föregående avsnitt.

Kastellgatan med nyklassiskt inspirerad frilliggande 
bebyggelsefrån 1930-tal

Gula områden, vissa brister i stadsmiljön
Saltviks industriområde

Området är ett ganska typiskt industriområde 
i städers utkanter, men det är väsentligt för in
trycket av Härnösand genom sitt läge vid E4. 
Bristema består i att området har en lite rörig 
trafikstruktur och därmed svårt att hitta i, är glest 
utnyttjat och ser rätt ödsligt och bortglömt ut. 
Som de flesta industriområden från senare de
cennier saknas helt något bevis på miljöomsorg, 
någon markbehandling eller plantering finns inte 
alls. I skenet av Härnösands småstadskaraktär 
vore det önskvärt an även industriområdena gavs 
lite mer omsorg.

Saltviks industriområde

Norrhamnen
Hagrafs tidigare industriområde, djupham

nen och oljedepå med fjärrvärmeverket. Som ett 
storskaligt inslag i Härnösands småstadskarak
tär påverkar området stadens karaktär i negativ 
riktning, både för sjöfarande som kommer norri
från, för besökare till Murberget och för invånare 
och besökare i Norrstaden. Önskvärt vore att på 
något sätt bryta ner områdets storskalighet och 
tunga industriområdeskaraktär.

Norrhamnen

Översiktsplan for Härnösands kommun Antagen Nov 1992 Sid 75
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Den intressanta gränsen att ha kontroll på är när ka
raktären i en stadsdel, eller rent av i hela staden föränd
ras från en stadskaraktär till en annan. Till vänster om 
denna gräns finns Befintlig stadskaraktär, till höger Ny 
stadskaraktär. En kulturmilj omedveten planering tende
rar naturligt nog att prioritera lösningar inom området 
BS, befintlig stadskaraktär, men det utesluter inte att man 
kan välja att medvetet förändra stadskaraktären i en del 
av staden för att stärka hela stadens karaktär. Ett sådant 
exempel skulle kunna vara att man väljer att riva ett cen
tralt beläget parkeringshus eller ett helt kvarter med cen
trumbebyggelse från 1960-talet för att kunna återskapa 
en bebyggelse som bättre stämmer med övriga stadens 
karaktär.

För att lättare identifiera de olika alternativens plats 
på skalan, har de fått förkortande bokstavsbeteckningar 
och i de fall det finns flera alternativ inom varje kategori 
följs förkortningen av ett löpnummer. De olika katego
rierna av handlingsalternativ innebär följande:

O. Inga åtgärder alls
Detta är det renodlade nollalternativet som innebär att 
inga åtgärder vidtas överhuvudtaget, varken skyddande 
eller förändrande. Det innebär kortsiktigt att varken 
stadskaraktär eller enskilda byggnader förändras jämfört 
med dagens situation, men kan långsiktigt innebära en 
okontrollerad förändring av stadskaraktären genom att 
viktiga byggnader och anläggningar utan skydd försvin
ner. Några aktiva bevarandeåtgärder vidtas inte heller. 
Kommunen gör ingenting och skjuter därmed ett ställ
ningstagande till eventuella förändringsförslag framför 
sig tills de väcks. Detta innebär att handlingsfriheten är 
stor samtidigt som risken finns att befintliga värden går 
förlorade, vilket i sig minskar handlingsfriheten. Om en 
byggnad eller anläggning utan skyddsbestämmelser rivs 
försvinner direkt alla alternativ som innehåller ett beva
rande av dessa. Nollalternativet innebär också att 
beslutsberedskapen är låg då man inte tagit ställning till 
områdets framtid.

BSO. Inga förändringar nu
Detta handlingsalternativ är ett mer medvetet noll- 
alternativ som skjuter på beslut om framtiden men samti
digt skapar ett skydd mot oönskade förändringar så att 
handlingsfriheten bevaras. Det kan ses som ett temporärt 
beslut som innebär att situationen fryses i avvaktan på 
beslut om antingen förändring eller bevarande och att 
handlingsfriheten skyddas genom temporära skydds
bestämmelser. Det innebär att inget ställningstagande 
görs till möjliga förändringar.

BSF. Förändring inom ramen för befintlig stadskaraktär
Denna kategori av handlingsalternativ kan innehålla flera 
alternativ (BSE 1 - BSF 5 t.ex.) som alla ligger inom ra
men för befintlig stadskaraktär inom kvarteret eller 
stadsdelen. Om de föreslagna förändringarna hamnar 
inom ramen för nuvarande stadskaraktär får bedömas 
utifrån beskrivningen av respektive kvarters och stadsdels 
stadskaraktär. Placering i denna kategori innebär att för
ändringar av byggnader och anläggningar genom rivning 
och nybyggande kan accepteras så länge stadskaraktären 
bevaras. Det kan dock innebära att byggnader och an
läggningar som är viktiga för stadskaraktären skyddas 
mot rivning och olämpliga förändringar, vilket kan med
föra att samtliga byggnader skyddas mot förändringar 
när så är motiverat.

NSK. Ny stadskaraktär med historisk koppling
Denna kategori av handlingsalternativ kan också inne
hålla fler alternativ (NSK 1- NSK 5 t.ex.). Historisk 
koppling innebär att den nya stadskaraktären har någon 
koppling till angränsande stadsdelar eller till hela stadens 
stadskaraktär genom att stadskaraktären tar upp för sta
den typiska drag, historia, eller helt enkelt innebär en för
längning av angränsande stadsdels stadskaraktär.

NSO. Ny stadskaraktär oberoende av historisk koppling
Även denna kategori av alternativ kan innehålla flera al
ternativ (NSO 1- NSO 5 t.ex.) De innebär att den nya 
stadskaraktären tar sin utgångspunkt i andra värden och

22



ideal än en koppling till stadens och/eller stadsdelens 
stadskaraktär och historia. Det kan vara importerade el
ler lokalt nyskapande idéer om hur framtidens stad ska 
se ut och fungera som skiljer sig radikalt från den äldre 
staden. Efterkrigstidens stadsbyggande med centrum
omvandlingar som t.ex. Hötorgscity är ett tydligt exem
pel på detta förhållningssätt.

Värdering av alternativen
För att sortera in alternativen i dessa kategorier måste 
deras påverkan på stadskaraktären värderas. De frågor 
som bör besvaras i denna värdering är följande:
1. Vad innebär alternativet för kvarterets och stadsdelens

stadskaraktär?
- Oförändrad stadskaraktär?
-Förändrad stadskaraktär och i så fall till vilken? 
Bedömningen bör ske utifrån det som redovisats som väsent

liga komponenter i stadskaraktären för respektive kvarter 
eller stadsdel i stadskaraktärsbeskrivningen.

2. Vad innebär en förändrad stadskaraktär i kvarteret respek
tive stadsdelen för stadsdelens respektive hela stadens 
stadskaraktär?

3. Hur uppfyller alternativet den eftersträvansvärda helheten i
staden och i stadsdelen? (Måluppfyllelsen.)

B. Ställningstagande
Det handlingsalternativ som bäst uppfyller den stads
karaktär man eftersträvar väljs med motiv och avväg
ningar öppet redovisade. Bedömningen bör göras samlat 
och avse helheten. Den värderingsmodell med poängsätt
ning av olika faktorer och viktning som tillämpas i en del 
utvärderingar är en tveksam metod. Den försöker göra 
bedömningen mer objektiv och vetenskaplig, men som 
samtidigt blir förrädisk eftersom alla delpoänger sätts 
subjektivt och i slutvärderingen har en tendens att låta 
sig påverkas av vilket alternativ som ändå upplevs som 
det bästa. Ett sätt att undvika subjektiva bedömningar är 
att engagera flera sakkunniga i bedömningen. I exemplen 
i denna bok har bedömningarna gjorts huvudsakligen av

författaren, men ska mer ses som illustrationer till 
arbetsmetoden än som faktiskt beslutsunderlag.

Kulturmiljöplanering i praktiken
Steget efter en plan är att omsätta den i verkligheten, att 
genomföra den. I denna fas är det normala att det sker en 
rollfördelning mellan det offentliga och det privata.
Denna skrift skall inte gå in på genomförande annat än 
vad gäller säkerställande genom lagregler att de ramar 
som planen bygger på inte överträds av såväl offentliga 
som privata aktörer. Det gäller huvudsakligen vilka möj
ligheter Plan- och bygglagen (PBL) och Kulturminnes
lagen (KML) ger. Men dessförinnan skall vi diskutera hur 
ett kulturmiljöplaneringsarbete praktiskt kan genom
föras.

Översiktsplanen - det naturliga 
instrumentet
Den form som idag finns etablerad för kommunal plane
ring är översiktsplanen enligt PBL, plan och bygglagen. 
Huvudidén med översiktsplanen är att ange den framtida 
markanvändningen och därmed förutsättningarna för 
byggandet. Planprocessen innehåller dessutom de samråd 
med allmänheten som är en viktig del även i det kommu
nala Agenda 21-arbetet.

Den idag viktiga frågeställningen i merparten av Sveri
ges kommuner är kanske inte hur marken i kommunen 
ska användas. Det viktiga är snarare hur kommunen ska 
kunna utvecklas som en attraktiv plats för människor 
som startar nya företag som kan skapa jobb och försörj
ning åt kommunens innevånare, och hur den befintliga 
miljön ska behandlas och utvecklas. Översiktsplanen 
måste därför ha sin utgångspunkt i allmänna utvecklings
frågor för att överhuvudtaget vara motiverad för såväl 
politiker som allmänheten. Därför är det naturligt att den 
kommunala översiktsplaneraren blir den drivande tjäns
temannen och att företrädare för alla kommunala sekto
rer och kulturmiljövården knyts till arbetet. Det är också
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viktigt att såväl detaljplanerare som bygglovhandläggare 
finns med i översiktsplaneprocessen så att det finns en 
stark förståelse för att översiktsplanens innehåll ska ge
nomföras i praktiken genom detaljplaner och bygglov
prövningen.

Samarbete mellan planerare och 
kulturmiljövårdare
Den kulturmiljöplanering som skisseras i denna skrift 
öppnar dörren för ett nära samarbete mellan översikts- 
planerare och kulturmiljövårdare. Den kunskap som 
finns om ortens eller stadens historia och den samhäll- 
situation som låg bakom dess utveckling i olika skeden, 
vad olika delar av bebyggelsen representerar för olika 
synsätt på hur staden skulle formas är nödvändig för att 
förstå och beskriva stadskaraktären. Därför behöver pla
neraren kulturmiljövårdarens kunskaper på dessa områ
den. Ett sätt att inleda arbetet är att gemensamt gå ige
nom vad som finns gjort av stadsbyggnadshistoriska stu
dier för orten eller staden i helhet och i olika delar. Om 
ett kulturmiljöprogram finns upprättat kan det ge en ut
märkt grund som kanske bara behöver kompletteras med 
sentida områdens bakgrund och tillkomsthistoria. Saknas 
en sammanställd stadsbyggnadshistoria är det en naturlig 
uppgift för kulturmiljövårdaren att hjälpa till med. Den 
historieintresserade planeraren kan också med stöd av 
kulturmiljö vårdaren skriva en översiktlig stadsbyggnads
historia. En poäng att som planerare sätta sig djupare in i 
den historiska bakgrunden är att det ger en bättre förstå
else för vad olika spår i staden representerar.

Kulturmiljövårdarens traditionella uppgift, att med 
kunskap avgöra byggnaders och miljöers bevarande
värde, måste i en kulturmiljöplanering breddas till att 
dels ta fram erforderligt kunskapsunderlag och presen
tera denna på ett lättillgängligt sätt, dels bidra med en 
bedömning av bevarandevärdet, men också att delta i en 
diskussion med planeraren kring hur mindre bevarande- 
värd bebyggelse kan hanteras så att dess karaktär bibe
hålls, återställs eller förändras på olika sätt. Att peka på

och klarlägga viktiga karaktärsskapande drag i stadsmil
jön är en annan central uppgift när det gäller att be
stämma olika stadsdelars stadskaraktärer.

Rent praktiskt kan kulturmiljövårdens deltagande i ett 
planeringsarbete lösas på olika sätt. En bra lösning är att 
till kommunens översiktsplanegrupp knyta en anställd 
kulturmiljövårdare, som dels kan bygga upp ett bra un
derlagsmaterial, dels kontinuerligt delta i utvecklings- 
resonemang och bedömningar. Andra lösningar är att på 
uppdragsbasis knyta kulturmiljö vårdare från det lokala 
museet eller länsmuseet till arbetet, eller anlita privata 
konsulter inom området. Oavsett vilken lösning man väl
jer är det viktigt att dels involvera den aktuella personen 
tidigt i planeringsprocessen, dels tydligt klargöra 
kulturmiljövårdarens uppgifter och roll i arbetet.
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Säkerställande av 
önskad utveckling

Vilka möjligheter finns då för den enskilda kommunen 
att med dagens lagstiftning att utifrån ovanstående öns
kade stadskaraktär och önskad inriktning på byggnads- 
och stadsmiljöutformning, styra dels byggnads- 
utformning och dels stadsrummets utformning så att ka
raktären uppfylls och så att kulturmiljöns värden skyd
das? Innan vi går igenom de möjligheter Plan- och bygg
lagen, PBL och Kulturminneslagen, KML, ger är det vik
tigt att diskutera vilket grundarbete som behövs för att 
regler ska fungera bra i praktiken.

Trestegsmodellen
Man kan se vägen till välfungerande regler som en 
trestegsmodell:

Kunskap
Grunden är kunskap om hur kulturmiljön ser ut, vad den 
representerar och vilka värden den innehåller. Det är 
kunskap som antikvarier besitter eller har vana av att ta 
fram. En viktig komponent i kommunens planeringsar
bete är att avsätta tid och resurser för att ta fram och 
åskådliggöra kunskap om stadens, stadsdelens och det 
enskilda husets bebyggelsehistoria. Gamla kartor, foton, 
berättelser och sammanställningar av hur staden vuxit 
fram på kartserier är lärorikt och intresseväckande mate
rial som är till stor nytta för såväl planerare som besluts
fattare.

Opinion
För att kunskapen ska kunna leda till kloka slutsatser 
om hur man bör handla när det gäller förändringar i 
stadsmiljön, måste den sättas samman till en uppfattning, 
ett förhållningssätt. Det är normalt planerarens uppgift 
att väga samman kunskap från ett antal områden med 
behov, önskemål och en övergripande politisk ambition 
till en fungerande och välformad helhet.

Om den fysiska planeringen arbetar med perspektivet 
att den byggda miljön ska bli en verksam del i kommu
nens konkurrensförmåga, dvs att kommunen ska bli 
plats för en god ekonomisk utveckling, är det betydelse
fullt att formulera tydliga önskade helhetskaraktärer 
både för hela städer och stadsdelar.

En viktig del i detta arbete är att i en öppen diskus
sion skapa en gemensam plattform med och en stark för
ståelse hos enskilda aktörer för behovet av att bygga 
starka helhetskaraktärer. Redan under planerings
diskussionen blir då signalerna till privata fastighetsägare 
och byggherrar tydlig, och en kommunikation kring möj
liga gemensamma utvecklingsambitioner är rimlig att 
föra. Idealet är naturligtvis ett starkt samförstånd mellan 
den gemensamma (kommunala) viljan och de enskildas 
ambitioner, men även meningsskiljaktigheter i diskussio
nen bör ses som konstruktiva bidrag till det gemen
samma intresset att staden skall bli konkurrenskraftig 
och uthållig i ett längre perspektiv.

För att utöva ett kraftfullt ledarskap för stadens ge
mensamma utveckling behövs styrmöjligheter över stads
miljöns utveckling kopplade till vad kommunen vill bli.
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En överenskommelse mellan stadens ledning och viktiga 
privata aktörer att arbeta för en gemensam vision förut
sätter att de enskilda aktörerna kan lita på att inte andra 
aktörer arbetar i helt andra riktningar utan att detta kan 
förhindras. Därför måste regler finnas som garanterar att 
den önskvärda utvecklingen av stadsmiljön inte spolieras 
av svagt ledarskap och oförmåga att hävda gemensamma 
värden.

Regler
När opinionen skapats för en viss inriktning av stads
miljöns utformning, blir reglerna för hur byggnader och 
stadsmiljö ska utformas och hur kulturmiljöns värden 
ska bevaras naturliga och verkningsfulla. Regler som inte 
har stöd i en opinion bland allmänhet och beslutsfattare 
kommer att uppfattas som besvärande hinder och kon
trollen av att reglerna följs kommer inte att bli särskilt 
aktiv.

De lagar som idag finns för att reglera den byggda 
miljön är miljöbalken, plan- och bygglagen samt lagen 
om kulturminnen m.m. Miljöbalken verkar dels indirekt 
genom allmänna hänsynsregler och dels mera direkt ge
nom kulturreservat. De senare är dock i huvudsak av
sedda för områden utanför tätorter och berör ej byggna
der. De behandlas därför inte i denna skrift.

Dagens plan- och bygglagstiftning och kulturminne
slagstiftning ger ett antal möjligheter att skapa regler som 
dels gynnar ett genomförande av den önskade stads
karaktären utan att detaljutformningen måste låsas fast i 
ett för tidigt skede, dels skyddar kulturmiljövärden på ett 
effektivt sätt.

Styrmöjligheter i KA/IL och PBL
För att samhället skall kunna skydda kulturvärden i den 
befintliga bebyggelsen finns dels Kulturminneslagen (Lag 
om skydd av kulturminnen m.m.) och dels Plan- och 
bygglagen.

Lag om kulturminnen m.m. (KML)
Kulturminneslagen omfattar bestämmelser till skydd för 
fornminnen, kyrkor och byggnadsminnen m.m, och är ett 
statligt styrinstrument. Bestämmelser om byggnadsmin
nen finns i 3 kapitlet.

Byggnadsminnen
Byggnader eller bebyggelsemiljöer som är synnerligen 
märkliga genom sitt kulturhistoriska värde kan förklaras 
för byggnadsminnen. Begreppet synnerligen märklig 
innebär i regel att byggnaden eller bebyggelsemiljön är 
ovanlig genom att den är av hög ålder, oförvanskad, av 
högt konstnärligt, historiskt eller teknikhistoriskt värde. 
Även byggnad som ingår i ett synnerligen märkligt 
bebyggelseområde kan förklaras som byggnadsminne 
utan att byggnaden i sig uppfyller kravet på att vara syn
nerligen märklig. Byggnadsminnesförklaringen utfärdas 
av länsstyrelsen, som också har det primära ansvaret för 
tillsyn och rådgivning. I samband med byggnadsminnes
förklaringen preciseras skyddets omfattning och ambi
tionsnivå i formella skyddsföreskrifter. Om en åtgärd 
skall vidtas i strid mot skyddsföreskrifterna krävs till
stånd från länsstyrelsen.

Syftet är att ge ett starkt och långsiktigt skydd åt den 
allra värdefullaste bebyggelsen, där kravet på tillsyn och 
rådgivning är stort. Urvalet skall vara representativt och 
spegla samhällets historia och framväxt.

Byggnadsminnesbestämmelserna är tillämpliga både 
på enskilda byggnader, på olika typer av anläggningar, 
såsom parker och kommunikationsleder, och på sam
manhållna miljöer av högt kulturhistoriskt värde.
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Kontrollen av att reglerna följs
Att lagens regler efterlevs kontrolleras av länsstyrelsen ge
nom att tillståndsplikt och anmälningsplikt finns för 
förändringsåtgärder i hus som är byggnadsminnen.

Plan- och bygglagen (PBL)
Plan- och bygglagen med sina regelsystem för planlägg
ning, tillståndsgivning, kontroll och tillsyn utgör de verk
tyg kommunen har till förfogande för att säkerställa en 
god utveckling av den byggda miljön.

Rekommendationer i översiktsplanen
Översiktsplanen enligt Plan- och bygglagens regler är det 
naturliga övergripande instrumentet för att samla kunskap, 
förmedla den, formulera en långsiktig ambition om kom
munens utveckling och ange vägledande rekommendatio
ner för hur den byggda miljön skall brukas, vårdas och ut
vecklas.

Varje kommun skall ha en kommunomfattande över
siktsplan. Översiktsplanen kan också fördjupas d.v.s. göras 
mer detaljerad inom ett avgränsat geografiskt område eller 
en sektor.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande för den en
skilde fastighetsägaren eller för kommunen, men de kan 
följas upp med bindande regler i detaljplaner eller 
områdesbestämmelser.

Tydliga avsiktsförklaringar och rekommendationer för 
hur detaljplanering och tillståndsgivning skall ske är ett 
starkt både opinionsbildande och styrande instrument.

Regler i detaljplan och områdesbestämmelser
Detaljplanen i PBL är kommunens instrument för att i de
talj reglera bebyggelsens användning, omfattning och ut
formning. I vissa fall kan även områdesbestämmelser an
vändas, då vanligen endast för reglering av förändringar 
och underhåll av befintlig bebyggelse. Dessa regler är juri
diskt bindande för den enskilde och kommunen.

Genom att anta en detaljplan eller områdes
bestämmelser kan bindande regler skapas som skyddar

kulturvärden och reglerar den befintliga bebyggelsens 
bevarande och utveckling, utformning och förändring.

För bebyggelse med särskilda kulturvärden kan 
skyddsbestämmelser införas. Dessa kan innehålla t.ex. 
förbud mot rivning, krav på att byggnaderna skall be
varas och underhållas på visst sätt. Om sådana restrik
tioner innebär att pågående markanvändning försvåras 
avsevärt kan fastighetsägaren begära ersättning från 
kommunen.

Detaljplanen kan också förses med varsamhets- 
bestämmelser för att konkretisera och förtydliga plan- 
och bygglagens generella krav på varsamhet vid ändring 
av befintliga byggnader. Varsamhetsbestämmelser kan i 
sig aldrig utlösa krav på ersättning till fastighetsägaren.

Inom områden som utgör en värdefull miljö kan och 
bör dessa olika bestämmelser i de flesta fall komplette
ras med bestämmelser om förhöjd bygglovsplikt för 
bl.a. fasadförändringar och underhållsåtgärder. Dessa 
bör utformas så att det tydligt framgår vilka kultur
värden som avses att skyddas.

Kontrollen av att reglerna följs
Planernas syften och regler följs upp dels i bygglovs- 
prövningen av byggnadsnämndens granskande personal 
och dels den kontroll som utövas efter bygganmälan i 
byggsamråd och kontrollplaner. Därutöver har kommu
nen ett ansvar att genom tillsyn övervaka efterlevnaden 
av PBL.

I och med ändringarna i PBL som genomfördes 
1995, då det egentliga ansvaret att följa 
lagbestämmelserna lades över på den byggande har 
kommunens möjligheter att i tid upptäcka och förhin
dra ombyggnader och förändringar som inte är 
bygglovpliktiga men som kan strida mot PBL:s 
varsamhetsregler minskat avsevärt. Svårersättliga vär
den kan på detta sätt gå förlorade.
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Kunskapsuppbyggnad
En av förutsättningarna för att kulturmiljövårdens intres
sen ska kunna hävdas i samhällsplaneringen är att 
bebyggelsemiljöernas intressen är kända och respekterade 
i en vid krets och att det finns ett kunskapsunderlag av 
god kvalitet. En stor del av kunskapsuppbyggnaden sker 
genom inventeringar och dokumentationer. Merparten av 
inventeringsarbetet sker på uppdrag av framför allt kom
munerna. I första hand är det museerna som svarar för 
uppdragen.

Kulturmiljövårdens bebyggelseregister
Som ett led i att sprida information om landets bebyg
gelse och underlätta en kunskapsuppbyggnad har Riks
antikvarieämbetet utvecklat Kulturmiljövårdens 
bebyggelseregister, ett digitalt informationsregister. Infor
mationen i registret kan bl.a. användas som underlag för 
arbeten med fördjupade översiktplaner, områdes
bestämmelser och i bygglovhanteringen. Registret är ut
vecklat för att kunna presenteras via Internet och därmed 
vara tillgängligt för såväl handläggare och beslutsfattare 
som fastighetsägare, hyresgäster och den breda allmänhe
ten. Även ett äldre inventeringsmaterial kan registreras 
och göras tillgängligt.

Systemet bygger på ett delat ansvar där länen dvs. mu
seerna, länsstyrelserna och kommunerna svarar för 
insamlandet av uppgifter, registrets kulturhistoriska sak
innehåll och värderingsfrågorna medan Riksantikvarie
ämbetet svarar för systemutveckling, support och utbild
ning.

Bebyggelseregistret innehåller förutom beskrivningar 
av miljöer och byggnadsobjekt även fotografier, ritningar 
och skisser, allt efter den nivå den ansvariga för sakinne
hållet väljer. Registret är dessutom utformat för att an
vändas tillsammans med en digital karta.

Registret har Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem 
som grund för fastighets- och byggnadsidentiteter och 
därmed underlättas t.ex. kommunikationen mellan olika 
myndigheter.
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Metodexemplen

Vi ska nu i de tre exemplen illustrera hur kulturmiljön 
kan användas som ett underlag för att beskriva den nu
varande stadskaraktären och en önskad framtida stads
karaktär i det aktuella området.

Avsnitten är disponerade så att först beskrivs situatio
nen kring det område exemplet avser som en allmän bak
grund. Därefter beskrivs kulturmiljöns resurser och den 
stadskaraktär som området har. Tyngdpunkten ligger på 
områdets tillkomsthistoria och de karaktärsskapande 
drag som finns kvar idag.

Som nästa punkt har den önskade framtida stads
karaktären skisserats. Det har gjorts utan att det mer ge
nomgripande arbete som arbetsmetodiken visar genom
förts. Detta för att ha en målbild att relatera handlings
alternativen till.

Därefter redovisas olika handlingsalternativ enligt den 
skala från inga förändringar till ny stadskaraktär som vi
sades i förra kapitlet. Dessa värderas slutligen gentemot 
den önskade framtida stadskaraktären för att visa hur ett 
resonemang kan gå till.

Det ska än en gång betonas att exemplen inte ska ses 
som fullfjädrade tillämpningar av den redovisade 
arbetsmetodiken i alla dess delar, utan som ett bidrag till 
en helhetsplanering med kulturmiljön som viktig ut
gångspunkt.
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Nybyggnad på en lucktomt i äldre stadskärna

Skeppsbron i Härnösand

Skeppsbron i Härnösand sedd från väster. Längst till höger 
Sparbankens byggnad från 1880-talet, Stadshotellets byggnad 
från 1960-talet. Mitt i bilden kvarteret Tullen med Posthuset 
från 1980-talet. Foto: Hans Gillgren, 1999.

Bakgrund
I kvarteret Tullen vid Skeppsbron i Härnösand finns en 
obebyggd lucktomt, Tullen nr 2, och granne med den 
Tullen nr 3 och 5 som är bebyggd med ett äldre hus. Bris
ter i grundläggningen på pålar gör att huset har drabbats 
av sättningsskador till följd av grundvattensänkning och 
landhöjning. Stora kostnader för grundförstärkningar 
gör att en rivning och nybyggnad kan vara ekonomiskt 
mer attraktiv än bevarande och upprustning. Skepps
bron är stadens viktigaste front mot vattnet och därför 
är det ur stadens synvinkel viktigt att enskilda tomter 
inte står obebyggda eller har hus som förfaller.

I dagens Härnösand är efterfrågan svag på såväl bo
städer som lokaler för olika näringsverksamheter. Staden 
har under de senaste åren tappat åtskilliga företag och 
statliga verksamheter. Statliga verk som haft länskontor i 
Härnösand har efter besparings- och rationaliseringskrav 
bildat större regioner och nya regionkontor har då place
rats i andra norrländska städer. Den verksamhet som 
vuxit är Mitthögskolan, som övertagit allt fler av Läns
styrelsen forna lokaler.

30



Kulturmiljöns resurser
För framtiden kan man anta att lokaler för boende 

och verksamheter i centrala lägen blir mer attraktiva än i 
mer perifera. Nya serviceföretag som är beroende av nära 
kontakter med andra kommer troligen att välja centrala 
stadslagen framför andra mer perifera. Möjligheter att bo 
i centrala lägen intill sitt företag och nära stadskärnans 
service kan komma att bli attraktivt även i en mindre 
stad som Härnösand.

I detta fiktiva exempel ska vi utgå från en diskussion 
om dels rivning eller upprustning av den byggnad som 
har sättningsskador, dels en nybyggnad av denna tomt 
och den tidigare avrivna granntomten, kvarteret Tullen 
nr 3 och 5 respektive Tullen nr 2. Den diskussion vi för 
har inte varit aktuell på detta sätt i kommunen. Någon 
rivning av Tullen nr 3 och 5 är inte på dagordningen, is
tället pågår ett upprustningsarbete. Någon nybyggnad av 
Tullen nr 2 är inte heller aktuell för närvarande.

För att bedöma den enskilda frågan om två byggnader i 
kvarteret Tullen i ett helhetsperspektiv ska vi här visa 
vad kulturmiljön har att ge som underlag.

Härnösands bebyggelseutveckling
Staden grundlädes 1585 under Johan III i syfte att från 
statens, den begynnande svenska stormaktens, sida kon
trollera handeln i nedre Ådalen. Staden anlades på 
Härnöns sydöstra sida intill en äldre handelsplats och 
fick som många andra norrländska kuststäder formen av 
ett fiskeläge. Sjöbodar med gavlarna mot vattnet låg i rad 
norr och söder om nuvarande torget med en gata paral
lellt med stranden ovanför. Bostadshus och andra uthus 
låg ovanför gatan och ovanför gick ytterligare en gata 
parallellt med stranden . Från Stora Torget gick två gator 
norrut som båda mynnade i Lilltorget eller Bondtorget. 
Smala gränder gick ner till vattnet på några ställen. Via 
Mellanholmen fanns en landförbindelse och norr om tor
get en båtförbindelse till Kronholmen.
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Härnösand 1857 enligt 
Ljunggrens karta. Karta: Hans 
Gillgren

Under Drottning Kristinas regeringsstid i mitten av 
1600-talet ritades en rutnätsplan av Tessin som stadens 
borgare vägrade genomföra eftersom den förutsatte en 
total rivning och nybyggnad med ett helt nytt gatunät. 
Efter årtionden med hot om tvång gav staten upp och 
planen blev bara genomförd i de delar den inte berörde 
äldre bebyggelse. Storgatans sträckning kom att följa pla
nen och senare planer på 1800-talet fullföljde flera av 
Tessinplanens tankar.

Efter flera stadsbränder i början av 1700-talet aktuali
serades regleringar av gatunätet så att gränderna ner mot 
vattnet skulle kunna breddas och de andra gatorna rätas 
ut och även de breddas. Men det tog tid att genomföra 
dessa tankar, först i slutet av 1800-talet omdanades 
gatunätet och då rejält.

Under senare hälften av 1700-talet blev Härnösand 
residensstad och såväl residenset vid Stora Torget som 
Gymnasiets huvudbyggnad, nuvarande Rådhuset, bygg
des efter ritningar av Olof Tempelman. Befolkningen

Härnösand 1882, efter stads
karta. Karta: Hans Gillgren

ökade och staden blev fullbyggd. Stadsträdgården kom 
till och ny domkyrka byggdes i början av 1800-talet.

Sjöfartens uppsving under det sena 1700-talet innebar 
att Härnösand blev länets främsta rederi- och handels
stad med sågade bräder från vattensågar i Ådalen som 
viktigaste exportvara. Skeppsbyggeri hade förekommit i 
Härnösand sen 1600-talets början och bedrivits med pri
vilegier på Kronholmen från 1648. Efter 1670 tycks dock 
verksamheten blivit mer sporadisk, ibland byggdes skepp 
även på Torget.

Efter några lugna årtionden i början av 1800-talet 
växte staden åter under århundradets andra hälft. 
Sågverksexpansionen i Ådalen medförde att sjöfart och 
handel ökade även i Härnösand. 1870 och 1872 fastlades 
stadsplaner som reglerade det gamla gatunätet och sta
dens expansion norrut och österut. Planerna omfattade 
även en utbyggnad av hamnen genom att den äldre be
byggelsen med båthus och bodar ersattes med en modern 
hamnkaj som är dagens Skeppsbron. I dessa planer lades
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Härnösand 1913 efter stadsplane- 
karta. Karta: Hans Gillgren

också det stora öst-västliga stråket Nybrogatan ut med 
en ny bro över till Kronholmen.

Under 1900-talet expanderade staden huvudsakligen 
som lummig trädgårdsstad österut på Härnön och väs
terut på fastlandssidan. 1950-talet gav flera öppna 
hyreshusområden och en del rivningar och nybyggnader i 
de tätaste äldre stadsdelarna kring torget, 1960-talet 
innebar ytterligare moderniseringar av centrala staden 
och några större bostadsområden. På 1970-talet byggdes 
några tätare flerbostadshusområden och småhusområden 
ut i stadens yttre delar. 1980- och 90-talen har inneburit 
en blygsam utbyggnad med några fall av rivning och ny
byggnad i centrala lägen.

Härnösands centrum riksintresse för 
kulturmiljövården
Centrala Härnösand är område av riksintresse för 
kulturmiljövården med följande motivering:

Härnösand (Y21)
Motivering:
Stifts- och residensstad med mångsidiga forvaltnings
funktioner, framträdande nyklassicistiska karaktärs- 
byggnader och en beyggelse som visar den äldsta strand
bundna planstrukturen och gradvis utveckling mot allt 
större regelbundenhet. Som ”Norrlands Aten” och Lubbe 
Nordströms ”Öbacka” förknippas Härnösand med en 
speciell roll i Norrlands historiska utveckling och kultur
liv.

Uttryck för riksintresset:
Domkyrkan från 1836, den märkliga gymnasiebyggnaden 
ritad av Tempelman och residenset, båda från sent 1700- 
tal, samt andra stifts-, residens-, skol- och 
regementsstadens karaktärsbyggnader. Området Östan
bäcken med bevarad oregelbunden planstruktur från 
1300- talet och träbebyggelse från tidigt 1800- tal. Den 
inte helt regelbundna rutnätsplanen i stadskärnan, utvidg
ningarna på Kronholmen och arbetarförstaden Rotudden 
som tillsammans representerar stadsbyggnadsutvecklingen 
under 1700-talets slut och 1800-talet. Hamnmiljöer.

Kulturmiljöprogram
Något kulturmiljöprogram finns inte utarbetat för Här
nösand.

Stadsdelen Skeppsbron
Skeppsbron är en del av Härnösand som genomgått en 
stark förändring, främst under senare hälften av 1800-ta- 
let, då stadsformen ändrades radikalt. Från att ha varit 
den norra delen av det förvuxna fiskeläget Härnösand, 
med gator som gick parallellt med strandlinjen och ett 
stort antal båthus vid stranden omdanades stadsdelen till 
en stadsmässig sjöfront med kajer, en gata längs dessa 
och nya kvartersformer.

”Kännetecknande för det gamla Härnösand, sett från 
sjösidan, var det oregelbundna gyttret av sjöbodar 
som sträckte sig ut i vattnet. Vid 1800-talets mitt an-
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Kvarter som fanns före 1872 års 
Stadsplaneändring

Byggnader som fanns före 1872 års 
stadsplaneändring

Nya kvartersgränser i 1872 års plan

Byggnader i kv Tullen som uppfördes 
enligt 1872 års plan

Karta som visar de två överlagrade kvartersstrukturerna före 
och efter / 872 års stadsplaneändring.

sågs dessa vara utomordentligt vanprydande för sta
den. År 1862 skriver Elias Sehlstedt: ’Hernösand: med 
herrligt läge, god hamn, prydlig kyrka, vacker och väl 
vårdad promenadplats, en överflödig ångsåg samt en 
ohyggelig mängd ytterst fula och missprydande sjöbo
dar, hvilka dock komma att borttagas - om tusen år’. 
Med hjälp av medel donerade av en sjökapten Johan 
Nyberg kunde staden inlösa större delen av de priva
tägda sjöbodar med tomter som sträckte sig norrut 
från ungefär platsen för nuvarande Stadshotellet (Bör
sen 2). Därmed erhölls möjlighet att anlägga en sam
manhängande kaj samt en bred strandgata.” (Ur Näs
lund 1980.)

Denna omdaning innebar att en gammal stadsplaneidé 
med grund i Tessins plan från 1640-talet, och tydligare 
redovisad i stadsplanen från 1870 kom att genomföras. 
Det stora hamnprojektet med en kaj från residenset och 
norrut innebar slutet för det gamla Härnösand med sina 
sjöbodar längs stranden. En serie stads- och plankartor 
visar detta tydligt.

Den gamla Sjögatan, som gick parallellt med stranden 
ovanför sjöbodar och bostadshus från Stora Torget till 
det nu försvunna Lilla Torget eller Bondtorget, ersattes 
med Skeppsbron och Köpmangatan. Lilla Torget för
svann helt i 1870 års stadsplan.

När Skeppsbron byggdes som hamnområde under den 
senare halvan av 1800-talet innebar det att stadens ny
aste och modernaste bebyggelse hamnade här i skarp 
kontrast till småstadens övriga träbebyggelse. Kommuni
kationerna, först med båttrafik och senare med järnväg 
innebar att den långväga besökarens första möte med 
staden var just Skeppsbron. Staden visade här upp sitt 
moderna ansikte. Bankbyggnad och Stadshotell i sten vi
sade att det inte längre var någon småstad man kommit 
till. Med en livlig båttrafik och lastning och lossning av 
varor kan man föreställa sig att detta var stadsdelen med 
en modern puls och framtidsanda. Den nya tidens affärs
män och redare flyttade in och handel och sjöfart domi
nerade säkert i de nya husen längs Skeppsbron.

Flygbild över centrala Härnösand, c:a 1945. 

Kvarteret Tullen nere till vänster. Foto: 
Stadsbyggnadskontorets arkiv.
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Genom sjöfartens minskade betydelse för både per
sontrafik och godshantering och den succesiva moderni
seringen av övriga centrum förlorade Skeppsbron efter 
mitten av 1900-talet sin roll som central del av staden. 
Andra delar av stadskärnan tog över. 1950- och 60-talens 
ombyggnad av kvarteren kring Stora Torget med nya bu
tiker och varuhus flyttade focus tillbaka till området 
kring torget. Under 1970-talet skedde ånyo en förskjut
ning av focus när en del av butikerna flyttade ut till mer 
perifera lägen med bättre biltillgänglighet och möjligheter 
till större lokaler i ett plan. Motsvarande förflyttning av 
focus kan ses idag genom Mitthögskolans expansion i de 
östra delarna av stadskärnan och byggandet av det nya 
Sambiblioteket vid stadsparken.

Skeppsbron har dock behållit en del av sin forna sta
tus. När det nya Stadshotellet byggdes på 1960-talet som 
ersättning för det gamla som ansågs omodernt placerades 
det på samma plats. Sjöfartsanknytningen finns kvar ge
nom att verksamheter som Tullen, hamnkontoret och 
sjöfartsmäklare har kvar lokaler på Skeppsbron. När 
posten i början av 1980-talet ville bygga nytt och flytta 
från en gata intill Torget, valdes en tomt i kvarteret Tul
len.

Tomterna Tullen nr 2 och nr j o j sedda från Skeppsbron 
(ovan) och från Köpmangatan norrifrån (nedan). Kartan visar 
kvarterets utseende idag. Foto och karta: Hans Gillgren, 1999
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Kvarteret Tullen
Kvarteret Tullen har varit föremål för både arkeologiska 
undersökningar och byggnadsdokumentationer i sam
band med rivningar och diskussioner om nybyggnad. Un
der 1950- och 60-talen genomfördes fotodokumentatio
ner av kvarterets bebyggelse. 1979 genomfördes en ar
keologisk provundersökning av Tullen nr 1 och 6 samt 
delar av 2 inför nybyggnad av posthuset. 1991 gjordes en 
förundersökning av Tullen nr 2 som senare fullföljdes 
och slutrapportera des 1997. 1992 genomförde Läns
museet en dokumentation av den dåvarande byggnaden 
från slutet av 1920-talet på Tullen nr 2 innan den revs.

Kvarteret är ett åskådligt exempel på två överlagrade 
stadsstrukturer från olika tider. Den ursprungliga stads- 
strukturen från sent 1500-tal med Sjögatan och Lång
gatan som mynnade i Lilltorget och sjöbodar mot vattnet 
syns tydligt i den nu rivna äldre bebyggelsens läge och 
riktning. Den senare stadsstrukturen från 1870 års plan 
med Skeppsbrokvarteren, där Sjögatan och Lilltorget ut
plånats, har successivt genomförts in i våra dagar.

Tomterna Tullen nr 2 och Tullen nr 3 o 5
Tullen nr 2 är idag helt avriven. På tomten fannstidigare 
två byggnader, mot Skeppsbron en tvåvånings träbygg
nad från tidigt 1800-tal och mot Köpmangatan en 
fyra vånings tegelbyggnad från sent 1920-tal. Bägge syns 
på flygbilden på sid 35.

Byggnaden på Tullen nr 3 o 5 uppfördes, enligt den 
förundersökning som L Markström Bygg & 
Restaureringskonsult i Härnösand gjort på fastighetsäga
rens uppdrag, år 1890-91 som kontors- och affärs
byggnad av grosshandlaren Carl I. Isaksson för sin 
kolonialvarufirma. Arkitekt var dåvarande stads
arkitekten Albert Thurdin. Byggnaden är uppförd med 
bärande ytterväggar i tegel med gjutjärnspelare som bär 
bjälklagen inne i huset. Fasaden är utformad på klassiskt 
vis med en sockelvåning, två våningar ovanför, nio 
fönsteraxlar med de tre mittersta i ett något framskjutet 
mittparti som slutar upptill med förhöjd taklist. Porten 
till gården ligger mitt i husets gatufasad. Fasaden är put-

Härnösands stadskaraktär är den lärdomspräglade lummiga 
småstaden med klassiska drag. Överst Domkyrkan och delar 
av Östanbäcken, därunder Storgatan. Foto: Hans Gillgren,
1999

sad i brunrött med ljusgrå knutar, fönsteromfattningar, 
taklist och pilastrar på mittpartiet. Sockelvåningen är 
randig med ljusgrått och brunrött. Taket är belagt med 
svartmålad falsad plåt och har sentida påbyggnader för 
hissmaskinrum etc.

I byggnaden har inrymts handelsverksamheter med la
ger och kontor på de nedersta våningarna och bostäder 
på den översta. På senare år har kontorsverksamheter 
dominerat i huset, bl.a. en reklambyrå.
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Stadskaraktär idag
Härnösands stadskaraktär
Hur kan man beskriva hela stadens samlade stads
karaktär? Som en del i Översiktsplanearbetet 1990, gjor
des en stadskaraktärsstudie, där stadens olika områden 
beskrevs till sin karaktär. Där gjordes följande samman
fattning av Härnösands stadskaraktär som underlag för 
en diskussion om önskad framtida stadskaraktär: 

”Härnösand är en klassicistiskt präglad norrländsk 
småstad. Den har sin ursprungskaraktär av fiske- och 
handelsstad tydligt redovisad i Östanbäcken och 
Långgatan och i sin planform i centrala staden. Staden 
visar tydliga drag av lärdomsstad från klassiskt domi
nerande epoker genom de karaktärsbyggnader som 
skiljer sig från den ursprungliga stadstypen. Det är 
främst residenset och gamla gymnasiet, nu rådhuset, 
från 1791 och domkyrkan från 1846. Men även se
nare dominanta byggnader bidrar till stadens klas
siska prägel, t.ex. S:t Petrilogen 1871 , Landsstatshu- 
set/ Konsthallen vid Torget 1860, Landgrensskolan, 
Järnvägsstationen 1893, Landsarkivet 1919, Nord
bankens byggnad vid Torget 1925, Brännaskolan 
1953 och Sjöbefälsskolan 1964. Det intressanta är att 
Härnösand så konsekvent präglats av arkitektoniska 
och planmässiga epoker som är klassiskt dominerade. 
Sent 1700-tal, 1800-tal t.o.m. 1880, 1920-tal och 
1950-tal. Visst finns undantag, men grundkaraktären 
är ändå mycket tydlig. Till sin innehållsliga karaktär 
är Härnösand en villastad med grönska och lummig
het. De stora hyreshusområdena i centrala lägen är få, 
och det största, Norrstaden, har en öppen villalik- 
nande karaktär med mycket grönska. Tät stenstad 
saknas nästan helt.”

Skeppsbrons stadskaraktär
Vad kännetecknar då stadsdelen Skeppsbrons stads
karaktär? Skeppsbron är ett stycke sen 1800-talsstenstad. 
Denna stadstyp kan karakteriseras av följande egenska
per:
- Rutnätsplan med raka gator och oftast rätvinkliga kvarter
- Slutna kvarter med byggnader i gränslinjen mot gatan
- Indelning av kvarteren i flera tomter med olika ägare
- Dominans av byggnader från sent 1800-tal
- Samma höjd på bebyggelsen längs samma gata. Samma

taklisthöj d och sadeltak med långsidan mot gatan
- Tydlig gatuvåning med dominans av kommersiella lokaler
- Fasadmaterial av hög klass (natursten, tegel, puts)
- Gatumiljö med naturstensbeläggningar och möblemang

(lyktstolpar, pollare, bänkar, staket etc) i gjutjärn.

Skeppsbron har dessutom som sen 1800-talsstenstad 
några särskilda karaktärsdrag på grund av sitt läge:

- Den tydliga rollen som stadsfasad mot norr.
- Kopplingen till hamnen och dess roll som kommunikations

knutpunkt. Det gäller dels att detta har varit ett centralt 
läge under den transportepok som dominerats av sjöfar
ten, dels att hamnanläggningarna med kajer och fartyg 
är en viktig del av stadsmiljön för Skeppsbron.

Framtida stadskaraktär
Vilken karaktär ska staden och stadsdelen ha framöver? 
En viktig utgångspunkt är den stadskaraktär som beskri
vits, där Härnösand framtonar som den lärdomspräglade 
småstaden med en statlig förvaltnings- och ämbets- 
mannatradition. En annan är en uppfattning om männis
kors behov av attraktiv livsmiljö i framtiden och 
Härnösands roll i sin omvärld. I ett norrländskt perspek
tiv är Härnösand en i en rad småstäder längs kusten, 
flera med liknande tillkomsthistoria som Härnösand. 
Hudiksvall är ursprungligen en fiskar- och köpmanna
stad som dessutom varit residensstad under en kort pe
riod. Söderhamn är en industripräglad småstad som har
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en liknande utveckling som Sundsvall med gevärsfaktori 
och träindustri men utan Sundsvalls expansionsperiod. 
Umeå har en liknande skol- och ämbetsmannahistoria 
men har vuxit till en stor småstad. Skellefteå, Piteå och 
Luleå har en tydligare karaktär som industristäder. Som 
småstad har Härnösand en tydligare historisk roll som 
ämbetsmanna- och skolstad än andra norrländska små
städer och skiljer sig markant från den mer storstads- 
mässiga grannen Sundsvall både till storlek och karaktär.

Bland attraktiva och efterfrågade livsmiljöer för mor
gondagens människor kan lugna småstadsmiljöer i ett 
norrländskt klimat spela en betydelsefull roll för stor- 
stadströtta barnfamiljer som uppskattar ljusa somrar och 
vintrar med snö. Ett kustläge med goda båtförut
sättningar kan vara ett bra komplement. Närheten till 
Sundsvall kan vara en bra ersättning för storstads- 
stämningen. En sammanvägning av den befintliga stads
karaktären, Härnösands roll i sin närmaste omvärld och 
en antagen efterfrågan från morgondagens människor pe
kar mot att utveckla och renodla Härnösands nuvarande 
lärdomspräglade småstadskaraktär.

Frågan om den önskade framtida stadskaraktären dis
kuterades också i samband med översiktsplanearbetet i 
början av 1990-talet. I Översiktsplanen från 1992 formu
lerades en övergripande vision för Härnösand som i detta 
exempel kan utvecklas till följande lydelse:
Härnösand ska vara den lummiga lärdomspräglade 
småstaden med klassiska drag. Det innebär att:

- Småstadskaraktären ska bevaras och utvecklas. Det innebär
en tonvikt på småskalig bebyggelse med den klassiska sta
dens blandning av boende, butiker, kontor och nöjesloka- 
ler. Det innebär småskaliga gaturum och tydliga gränser 
mellan gata och kvarter. Det innebär att människor lätt 
ska lära känna varandra och att det sociala och ekono
miska kontaktnätet ska vara utvecklat och lätt att 
komma in i och att det är nära mellan enskilda männis
kor och beslutsfattare.

- Stadens grönska i parker, gaturum och kvarter ska vara
framträdande.

- Stadens dominans av klassicistiska offentliga byggnader ska
bevaras.

- Stadens sammanhållna utbredning ska bibehållas, så att det
är gång- och cykelavstånd till centrum från alla stadsdelar.

- Staden ska sätta kunskap och lärande i fokus. Mitthögsko
lans utveckling i centrala lägen i staden skall prioriteras.

Under Översiktsplanearbetet förekom i visions- 
diskussionerna även mer precisa karaktärsdrag som den 
klassiska, lärdomspräglade och akademiska småstaden, 
en del inspirerat av begrepp som Norrlands Athén som 
förekommit tidigare.

Översiktsplanens vision för stadsdelen
I översiktsplanens Stadskaraktärsstudie finns under av
snittet åtgärder ett kort stycke om Skeppsbron som lyder 
på följande sätt:

Skeppsbron
”Skeppsbrons ståtliga fasad med lite storstadsambitioner 
är en stor kvalité i Härnösand och viktig att förvalta väl. 
Skeppsbrons kaj borde mer tydligt fullfölja denna stadens 
finsida med en mer omsorgsfull utformning.”

Skeppsbrons framtida stadskaraktär
Utifrån översiktsplanens formulering skulle följande mål 
kunna ställas upp för stadsdelen Skeppsbrons framtida 
karaktär:
Stadsdelens karaktär av sen 1800-talsrutnätsstad med sina 
tydliga karaktärsdrag skall bevaras och vidareutvecklas vid 
eventuella förändringar och tillägg. Nuvarande äldre 
bebyggelse skall bevaras, särskilt gäller det byggnader från 
stadsdelens tillkomst mellan 1870 och 1900.

Om man vill placera in en ny byggnad i en gammal stads- 
struktur utan att förändra stadskaraktären, men ändå 
visa att det är ett modernt tillskott som vill förmedla 
platsens historia, hur åstadkommer man detta?
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Kraven skulle kortfattat kunna vara följande tre 
punkter:

A. Byggnaden ska inordna sig i stadsdelens karaktär.
Det innebär att den ska uppfylla karaktärskriterierna:
- Fullfölja den slutna kvartersbebyggelsen och ha en rumsligt

avgränsad gård
- Ligga i gatulinjen, dvs kvartersgränsen mot gatan.
- Hålla samma taklisthöjd och taklutning som övriga byggna

der längs Skeppsbron
- Ha en tydlig gatuvåning, möjlig att utnyttja för kommersi

ella verksamheter
- Fasadmaterial av hög kvalité som puts, tegel och/eller natur

sten.

B. Byggnaden ska vara ett uttryck för sin tid.
Det ska synas genom materialval och utformning att den är 

byggd vid den tidpunkt den uppförts. Kopior av äldre 
byggnader ger en falsk bild av stadens utveckling.

C. Byggnaden ska förmedla platsens historia.
Det skulle kunna ske t.ex. genom att byggnaden och/eller går

den visar det forna Lilltorgets form och avgränsning.

Analys av handlingsalternativ
Vi ska här visa möjliga handlingsalternativ enligt 
arbetsmetodiken i förra kapitlet. De ingår i en skala från 
inga förändringar till ny stadskaraktär.

0. Inga åtgärder alls= nollalternativet

Behåll Skeppsbron som den är idag
Det renodlade nollalternativet innebär att de obebyggda 
lucktomterna behålls utan bebyggelse och att inget skydd 
ges de byggnader som idag står i kvarteret Tullen. Det 
innebär att den nuvarande stadskaraktären 1890-tals- 
stenstad med byggnader från olika tidsåldrar kommer 
att ha hål i en fasad som är planerad att vara sluten. Ris
ken finns dessutom att förändringar av nuvarande bygg
nader genom rivningar och ovarsamma moderniseringar 
minskar karaktären av 18 90-talsstenstad. Beredskapen 
hos kommunen att hantera fastighetsägarnas önskan att 
förändra blir låg. Den kommunala vägledningen för de 
enskilda fastighetsägarna om vad man vill med staden 
uteblir.
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Måluppfyllelse
Alternativet ger mycket låg måluppfyllelse.

BSO. Bevara handlingsfriheten, skydda mot alla 
förändringar

Temporärt skydd av Skeppsbron i väntan 
på beslut
Detta handlingsalternativ innebär att kommunen skapar 
ett skydd mot alla förändringar i väntan på ett bättre be
slutsunderlag. Det kan ske genom en enkel fördjupning 
av översiktsplanen som upprättas endast i detta syfte 
och ger underlag för att vägra bygglov för rivningar och 
förändringar även om de är i enlighet med gällande de
taljplan. Det innebär att ett arbete med förändring av 
detaljplanen måste startas och fullföljas inom två år efter 
det vägrade bygglovet. Skyddet kan också genomföras 
genom detaljplaneändring direkt, vilket kan vara resurs- 
krävande om flera områden behöver skyddas samtidigt.

Måluppfyllelse
På kort sikt uppfyller alternativet målet med bevarad 
stadskaraktär.

BSF. Förändring inom ramen för nuvarande stadskaraktär

Förändringar inom ramen för 
Skeppsbrons stadskaraktär
Detta handlingsalternativ innebär att kommunen vill be
vara Skeppsbrons stadskaraktär för att den är en viktig 
del av stadens karaktär och historia. Samtidigt är man 
beredd att acceptera förändringar av bebyggelse och an
läggningar. Den avgörande frågan blir då hur olika för
ändringar påverkar den stadskaraktär man vill värna. Vi 
ska här diskutera några tänkbara frågeställningar inom 
detta handlingsalternativ, nämligen rivning eller beva
rande av byggnaden på tomten Tullen 3 o 5, dvs det hus 
som finns kvar idag, samt hur byggande på lucktomten 
kan ske.

BSF 1. Rivning eller bevarande av 1890- 
talshuset på Tullen 3 o 5
Vill man bevara Skeppsbrons stadskaraktär är byggna
den på Tullen 3 o 5 en viktig komponent. Detta för att 
den hör till de få ursprungliga byggnaderna som uppför
des under samma tidsepok som stadsdelens struktur lades 
fast. Idag finns bara 4 byggnader kvar från denna tid på 
de 12 tomterna på sträckan Nybrogatan-Långgatan. Det

i

•lvi.sk-

Alternativet modern stadsbebyggelse på Tullen nr 2. Foto
montage med byggnad från Norra hamnen i Helsingborg. 
Foto och montage: Hans Gillgren, 1999
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innebär att en rivning allvarligt minskar Skeppsbrons ka
raktär av sen 1800-tals stenstad. Karaktären övergår mer 
till att bli den moderniserade äldre staden, som så många 
svenska stadskärnor skaffat sig i och med 1960-talets riv- 
ningsvåg. En rivning idag skulle ge bilden utåt att Härnö
sand även idag nedvärderar den sena 1800-tals stadens 
karaktär och vill ersätta den med den moderniserade sta
den. I och med att kvarteren kring torget har just denna 
karaktär, skulle en rivning i Tullen förskjuta Härnösands 
centrums helhetskaraktär något från att vara en god 
provkarta på olika epokers stadsbyggnadsideal till att 
mer vara den 60-talsmoderniserade staden.

Bevarande och upprustning av Tullen 3 o 5 bibehåller 
däremot Skeppsbrons stadskaraktär och visar att detta är 
en viktig del av Härnösands stadskaraktär.

Måluppfyllelse
Rivning ger en låg måluppfyllelse, bevarande en hög.

BSF 2. Nybyggnad på lucktomt
Vilka krav ska man ställa på en nybyggnad på en 
lucktomt i en 1890-talsstenstad så att stadskaraktären 
inte går förlorad? Skeppsbrons fasad består idag av bygg
nader från en rad olika epoker, där det varit naturligt att 
utformningen skett utifrån tidens ideal. På samma sätt

som rivningar av den äldre bebyggelsen vid en viss om
fattning ändrar stadsdelens stadskaraktär, påverkar även 
nytillskottens utformning stadskaraktären. Vi ska här 
föra en diskussion kring ur ett modernt exempel påver
kar stadskaraktären.

A. Modern stadsbebyggelse på Skeppsbron?
Kan man vid en nybyggnad på en lucktomt som Tullen 2 
visa en modern stadsplaneidés genomförande på en en
staka tomt utan att stadskaraktären går förlorad? För 
att föra denna diskussion och vilken effekt ett sådant re
sonemang kan ha på hela stadsdelens karaktär har vi 
gjort ett fotomontage som placerar in ett av husen vid 
Norra hamnen i Helsingborg som byggts under 1999 i 
Skeppsbrons fasad.

Det rör sig alltså om en byggnad som ligger fritt på 
sin tomt och ger utsikt mot vattnet för alla lägenheterna 
i huset och även för dem i huset bakom. Formspråket är 
det idag gängse för bostadsbebyggelse i gamla hamn
miljöer som Hammarby sjöstad i Stockholm, Norra älv
stranden i Göteborg och Norra hamnen i Helsingborg.

Successiva förändringar, genom att hus som är utfor
made för att stå i en modernistisk stadsstruktur placeras i 
en stadsstruktur med slutna kvarter, kan innebära att
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stadskaraktären för hela stadsdelen blir otydlig eller helt 
byter stadskaraktär vid ett visst antal nytillskott.

Måluppfyllelse
En insprängd byggnad med modernistisk karaktär strider 
mot ambitionen att bevara och utveckla 1890-talsstadens 
karaktär och ger därmed låg måluppfyllelse.

B. Ny byggnad inom ramen för nuvarande stadskaraktär
En ny byggnad som ligger inom ramen för nuvarande 
stadskaraktär är nästa alternativ i analysmodellens rad. 
Om situationen är den att en fastighetsägare presenterar 
ett förslag blir uppgiften för kommunen att bedöma hu
ruvida förslaget uppfyller den önskade framtida stads
karaktären, baserat på de krav som formulerats ovan. 
Om den ansvarige arkitekten utgått från nuvarande 
stadskaraktär och uppfyllt dessa krav är sannolikheten 
stor att tillskottet utvecklar den nuvarande stads
karaktären.

Måluppfyllelse
En modern byggnad som uppfyller kriterierna för att 
passa in i stadskaraktären ger hög måluppfyllelse.

NSK. Förändring till ny stadskaraktär med koppling till 
äldre

Åter till den gamla staden
Detta handlingsalternativ innebär att man medvetet väl
jer att återskapa en äldre stadsstruktur som fanns före 
det sena 1800-talets förändringar och som det fortfa
rande finns rester kvar av norr om det aktuella området. 
Det skulle kunna innebära att den försvunna Sjögatans 
sträckning återupprättas, Lilltorget återskapas och be
byggelsen få en lägre och intimare karaktär.

Detta alternativ medför en radikal omvandling av 
Skeppsbrokvarteren med en rad rivningar som följd och 
att därmed en del av det byggda uttrycket för stadens ut
vecklingshistoria raderas ut. Det påminner därigenom i 
sitt förhållningssätt om tidigare stadsomvandlingar, såväl 
i slutet av 1800-talet som under 1950- och 60-talen.

Alternativet saknar realism i dagens läge, både ekono
miskt, kulturhistoriskt och opinionsmässigt, men är vär
defullt att ha med i en redovisning av möjliga alternativ 
för att tydliggöra innebörden av att ändra stads
karaktären oavsett det sker snabbt och målinriktat eller 
långsamt och omedvetet. Målet att bevara och utveckla 
nuvarande stadskaraktär uppnås inte alls.

NSO. Förändring till ny stadskaraktär oberoende av äldre

Ett nytt Skeppsbron
Detta handlingsalternativ innebär också det på sikt att 
den nuvarande bebyggelsen rivs och ersätts av en med en 
annan stadskaraktär. Detta förefaller även det långsökt i 
Elärnösand, det skulle innebära en omfattande stads- 
omvandling som inte kan vara ekonomiskt motiverad i 
dagens situation.

Alternativet modern stadsbebyggelse i hela kvarteret Tullen 
som exempel på helt ny stadskaraktär. Fotomontage med 
byggnader från Norra hamnen i Helsingborg. Foto och mon
tage: Hans Gillgren, 1999
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Skulle detta trots allt vara aktuellt så ligger omvand
lingen till en öppen modernistisk stadskaraktär närmast 
till hands. Det skulle då kunna vara en stadslösning i 
samma anda som ovannämnda aktuella exempel från 
Stockholm, Göteborg och Helsingborg. En sådan lösning 
kan illustreras av fotomontaget här intill som placerat in 
ytterligare av husen från Norra hamnen i Helsingborg på 
Skeppsbron i Härnösand.

Denna lösning får tveklöst stora konsekvenser för 
Härnösands framtoning som staden där en ny 
”moderniseringsvåg” drar fram över stadens centrala de
lar i samma anda som under 1950- och 60-talets om
byggnad av kvarteren kring torget.

Måluppfyllelse
Förändring till ny stadskaraktär ger ingen måluppfyllelse 
alls, den står i klar konflikt med visionen om Härnösand 
som en lärdomspräglad småstad.

Ställningstagande
Tullen nr 3 och 5
Några av de alternativ som behandlats uppfyller i olika 
hög grad målet med den önskade framtida stads
karaktären, att Skeppsbron bibehåller sin roll som den 
lite storstadspräglade fasaden mot vattnet med tydlig 
18 90-talskaraktär. Andra gör det inte alls. Sammanfatt
ningsvis ser det ut på följande sätt:

O. Inga åtgärder alls= nollalternativet

Behåll Skeppsbron som den är idag
Uppfyller målet dåligt genom att det inte ens skyddar be
fintliga värden och inte ger någon vägledning för kom
mande ställningstaganden.

BSO. Inga förändringar

Temporärt skydd av Skeppsbron i väntan 
på beslut
Uppfyller kortsiktigt målet men inte på längre sikt om 
inte den önskade inriktningen preciseras. Ger tydlig sig
nal att befintliga byggnader är viktiga att bevara men 
uppfyller målet sämre när det gäller att hantera tillskot
ten som kan vara minst lika förödande mot det upp
ställda målet som rivning. Bra första steg som visar att 
man är beredd att gå vidare.

BSF. Förändring inom ramen för nuvarande stadskaraktär

BSF 1. Rivning av äldre hus och 
nybyggnad
Uppfyller målet dåligt eftersom bevarandet av de relativt 
få 1890-talshusen är viktigt för att bibehålla Skeppsbrons 
stadskaraktär.

BSF 2. Nybyggnad på lucktomt

A. Modernistisk byggnad och stadsstruktur i gammal 
kvartersstad
Uppfyller målet dåligt eftersom ett brott mot stads- 
strukturen i kombination med en byggnad med en annan 
tids karaktär allvarligt förändrar stadskaraktären.

B. Ny byggnad i gammal stadsstruktur
Uppfyller målet bra om byggnaden följer de krav som 
ställs för att den inte ska bryta mot stadskaraktären.

NSK. Ny stadskaraktär med historisk koppling

NSK. Åter till den gamla staden
Uppfyller inte alls målet att bibehålla Skeppsbrons och 
Härnösands stadskaraktär.

44



NSO. Ny stadskaraktär oberoende av historisk koppling

NSO. Ett nytt Skeppsbron
Uppfyller inte alls målet att bibehålla Skeppsbrons och 
Härnösands stadskaraktär.

Slutsats
Slutsatsen av värderingen mot den önskade stads
karaktären blir att alternativet

BSF 2B. Ny byggnad i gammal stadsstruktur
väljs. Det innebär att byggnaden på Tullen nr 3 och 5 
inte rivs utan bevaras och rustas upp. Den är viktig för 
Skeppsbrons stadskaraktär för att inte förlora balansen 
mellan sen 1800-talsbebyggelse och modernare inslag i 
Skeppsbrons för Härnösands framtoning betydelsefulla 
fasad.

Den obebyggda granntomten bör bebyggas med en 
eller två byggnader som visar vår tids ambition att bibe
hålla och utveckla Skeppsbrons ståtliga fasad med bygg
nader från olika tidsåldrar och av hög arkitektonisk kva
lité. Att den ansluter till den övriga bebyggelsens struktur 
i höjd och med en utpräglad gatuvåning som innehåller 
butiker, kontor eller service blir en konsekvens av önskan 
att bibehålla och utveckla stadsdelens karaktär. Den ska 
uppfylla karaktärskriterierna ovan.

Därutöver vore det utomordentligt intressant om en 
ny bebyggelse tillsammans med möjlig ytterligare bebyg
gelse på östra delen av Tullen nr 3 och 5 på något vis kan 
berätta om den nu försvunna Sjögatan och Lilla torget, 
kanske med en byggnadsutformning som utnyttjar det 
försvunna torgets gränslinjer, inomhus eller utomhus. Det 
skulle kunna höja upplevelsevärdet av Härnösands stads
miljö väsentligt.

Säkerställande
Översiktsplan
Den del som kvarteret Tullen tillhör beskrivs i Översikts
planen från 1992 på följande sätt:

5. Storstadskvarteren vid Nybrogatan och Skepps
bron
”De centrala delarna av Härnösand tycks ha drabbats av 
åtminstone två moderniseringskampanjer efter att i8yo 
och i8yz års planer fastställdes. Den första verkar vara på 
1890-talet och under de första årtiondena av 1900-talet, 
den andra inträffar under 1950- och 60-talen. 
Nybyggandet under decennierna kring sekelskiftet är väl
digt tydligt längs Nybrogatan mellan Storgatan och 
Skeppsbron, och norrut längs Skeppsbron. Det är uppen
bart att byggandet hänger samman med Nybrons till
komst och Nybrogatans breddning. Här skönjer man en 
ambition hos de, förmodligen av trävaruaffärer förmögna 
byggherrarna, att bygga storstadsmässigt i samma anda 
som i Stockholm och i Sundsvall under samma tid. I enlig
het med tidens arkitektoniska variationsrikedom och 
snabba stilutveckling hittar vi här byggnader i italiensk re
nässans, tyskinspirerad renässans, jugend och nationalro
mantik. Detta gör dessa kvarter till ett spännande parti 
riktig storstad, det skulle kunna vara på Östermalm i 
Stockholm.

Visserligen stämmer detta inslag inte alls med Härnösands 
grundkaraktär av klassisk småstad, men får väl betraktas 
som undantaget som bekräftar regeln. I vilket fall repre
senterar området en stadskvalité som är väl värd att värna 
och gärna utveckla inom detta begränsade område. Det 
nytillskott på södra sidan Nybrogatan som ipyo-talet bi
dragit med som ersättning för ett av de få sena 1800-tals- 
trähus som staden då hade, får inte stå som någon före
bild.”

För stadsdelen Skeppsbron kan rekommendationen ha 
den utformning som beskrivits tidigare:
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MATROSEN

'lorra Sundet

BÖRSEN

Gällande detaljplan för kvarteret
IDAR EN

Tullen

Skeppsbron skall vara den stiliga fasaden mot hamnen 
som visar småstadens ambitioner att även ha inslag av 
storstadskvalité. Skeppsbron ska vara ett vackert och att
raktivt stråk att besöka, särskilt sommartid. Sjöfarten, 
både den lokala och gästande båtar, skall vara ett aktivt 
inslag som bidrar till ett spännande gatuliv. Skeppsbron är 
ett naturligt centrum för den återkommande skepps- 
festivalen och stadsmiljön skall präglas av sjöfart.

Variationsrikedomen är en kvalité som skall bibehållas 
och gärna utvecklas. Befintliga byggnader får inte rivas 
och skall hållas välvårdade med bibehållande av bygg
nadernas karaktär i helhet och detaljer. Ytterligare mo
dernistiska byggnader bör undvikas för att inte karaktä
ren modern funktionalism ska bli för dominant. Byggna
der i denna fasad skall vara av hög arkitektonisk kvalité. 
Hamnkaraktären i markbehandling och stadsmöblemang 
skall bibehållas och utvecklas.
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Skiss till detaljplan för att säkerställa den diskuterade lösningen.

BK Bostäder och kontor 
HK Handel och kontor 
Placeringsbestämmelser: 
p Byggnader skall placeras vid tomt

gränsen mot gatan 
Utseendebestämmelser: 
fl Ny bebyggelse skall utformas 

med
- tydlig gatuvåningsom kan använ

das för kommersiella verksam
heter

- tak med fall mot gata och/eller
gård

f2 Ny bebyggelse skall utformas så 
att den överensstämmer med 
stadsdelens karaktär enligt plan
beskrivningen

f3 Ny bebyggelse och/eller markan
läggning ska markera det forna 
Lilltorgets gräns som anges av 
bestämmelsegränsen.

Varsamhetsbestämmelser: 
k De särdrag och värden hos be

byggelsen som angivits i plan
beskrivningen skall särskilt beak
tas.

Skyddsbestämmelser vid ändring 
q Område som omfattas av 3 kap 

12§ PBL. Byggnad får inte rivas. 
Byggnadernas dekorerade puts
fasader skall bevaras. Underhåll 
skall ske med ursprungliga ma
terial, kulörer och arbetstekniker:

Detaljplan
Något formellt skydd mot rivning finns inte i gällande 
detaljplan. Några andra skydd som t.ex. 
byggnadsminnesförklaring finns inte. Kvarteret ingår i 
det stadsområde som i översiktsplanen redovisas som 
område av riksintresse, men detta har inte följts upp i de
taljplan eller andra bestämmelser.

För kvarteret Tullen ser gällande plan ut enligt karta på 
sidan 46.
En detaljplan för att skydda mot rivning och ge tydliga 
regler för nybyggande som uppfyller målet att bibehålla 
Skeppsbrons stadskaraktär utifrån det i exemplet valda 
alternativet, kan utformas i princip enligt ovanstående 
skiss.
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Byggnadsminnesförklaring enligt KML
Gatuhuset mot Skeppsbron på Tullen 3 är en av de få 
kvarvarande handelshusen från 1800-talet. Huset har 
dock varit utsatt för sättningar på grund av rötskador i 
rustbädden som orsakats av landhöjningen. Följden har 
blivit omfattande sprickbildningar.

På grund av hot om rivning har frågan om 
byggnadsminnesförklaring aktualiserats hos länsstyrel
sen. Länsstyrelsen har då meddelat förbud mot åtgärder 
som kan minska byggnadens kulturhistoriska värde och 
genomfört en prövning av frågan om byggnadsminnes
förklaring.

En antikvarisk förundersökning har utförts. Denna 
har tydliggjort byggnadens stora betydelse för Skepps
brons karaktär och dess vikt för att beskriva stadens am
bitioner som hamnstad i slutet på 1800-talet. Där pekas 
också på dess arkitektoniska, arkitekturhistoriska och 
tekniska kvaliteter.

Vid den slutliga bedömningen har länsstyrelsen emel
lertid konstaterat att byggnaden trots sina stora kvalite
ter inte är så synnerligen märklig att den kan förklaras 
som byggnadsminne. Man har istället rekommenderat 
kommunen att använda PBL:s styrmöjligheter i detalj
plan och bygglov. Länsstyrelsen avser dessutom att ta 
upp frågan om bidrag för antikvariska överkostnader.

material och metoder. Vidare införs bygglovsplikt för 
underhållsåtgärder.

Användningsbestämmelserna utformas för att tillåta 
blandade verksamheter såsom kontor, handel och bostä
der. Man kan även tänka sig ”Q” för det bevarade huset 
på Tullen 3. Det betyder att användningen anpassas till 
byggnadens kulturvärden.

För den nya byggnaden på Tullen 2 tillskapas 
utformningsbestämmelser så att en hög arkitektonisk 
kvalitet och önskad stadskaraktär kan hävdas. Det kan 
handla om en speciell utformning av sockelvåning, val av 
fasadmaterial eller liknande.

Förslag
För att säkerställa den önskade utvecklingen bör den gäl
lande detaljplanen ändras. För Tullen 3 införs skydds
bestämmelser såsom förbud mot rivning samt att fasaden 
ej får förändras och skall underhållas med ursprungliga
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Omvandling av hamnområde

Inre hamnen i Sundsvall

Bakgrund
Inre hamnen är den del av Sundsvalls hamnområde som 
ligger längst in i Sundsvallsfjärden och närmast centrala 
staden. Hamnverksamheten med lastning och lossning av 
fartyg, upplag och vidare landtransporter av gods har 
successivt minskat genom att en ny hamn, främst för 
SCA:s papper och sågade trävaror, byggts i Tunadal norr 
om staden. Under de senaste åren har hamnen nyttjats 
för timmerimport där virke lastats om till bil för vidare 
frakt till industrierna. Efter att färjetrafiken till Vasa i 
Finland upphört, saknas person-, lastbils- och container
transporter till sjöss. Kvar i hamnen finns ett fryshus och 
ett hamnmagasin samt den färjeterminal som betjänat 
Finlandstrafiken. Hamnen är försedd med industrispår 
och en bangård som dock begränsats under det senare
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Panorama över Inre hamnen från taket på Hotell Strand, 
oktober 1999. Foto och montage: Hans Gillgren (ovan) . 
Flygbild över Inre hamnen med Stenstaden till höger, 1991. 
Foto: Industribild AB

året. Industrispåret försörjer huvudsakligen lager i norra 
hamnen men passerar genom inre hamnen.

Planer på omvandling
Planer för omvandling av hamnen har diskuterats under 
många år, men inga beslut har fattats. En tomt intill E4, 
som går mellan Stenstan och inre hamnen, har nyligen 
bebyggts med ett butikshus för verktygs- och pryl
företaget Clas Ohlson. Efter viss kritik av den snabba 
och snäva prövningen av butiksetableringen har en dju
pare diskussion om inre hamnens framtid utlovats av 
kommunen. För att få bort E4-trafiken från nuvarande 
läge finns planer på en bro över Sundsvallsfjärden ett par 
kilometer utanför Stenstaden, vilket skulle avlasta nuva-
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Centrala Sundsvall med hamnen 1835 Hamnen enligt i8y$ års plan. järnvägen från Torpshammar 
har tillkommit 1874 och hamnens utvidgning med bl.a 
järnvägsbassängen är planerad.

rande trafikled en del trafik som dock ersätts av en om
fördelad sök- och angöringstrafik runt Stenstan.

I samband med invigningen av Clas Ohlson-huset ord
nades en hamnfest med en rad begivenheter. Bland annat 
visade kommunen upp fyra förslag på hur hamnen skulle 
kunna utvecklas. Tre av förslagen var parallella uppdrag 
som kommunen givit tre arkitekter som utvecklat varsin 
stadstyp: kvartersstaden, en organisk hamnstad och en 
friare futuristisk stad. Det fjärdeförslaget var ett exa
mensarbete av två blivande landskapsarkitekter som vi
sade en parklösning som dominerande inslag. Utställ
ningen väckte stort intresse bland allmänheten och till
fälle fanns att rösta på de olika förslagen och komma 
med egna idéer och synpunkter. Hur kommunen tänkt 
fortsätta arbetet med planen för Inre hamnen är ännu 
inte bestämt.

Exemplet Inre hamnen är intressant för att det ger en 
bra utgångspunkt för en diskussion kring dels vad som 
kännetecknar hamnen som kulturmiljö och hur hamnens 
historia kan vara en utgångspunkt för dess utveckling.

De diskussioner som här förs om olika möjligheter 
ska ses som exempel på hur man kan arbeta. Kommunen 
kan i sitt planeringsarbete välja andra metoder, föra an
dra resonemang och komma till andra slutsatser än de 
som redovisas här.

Kulturmiljöns resurser
Sundsvalls stadsbyggnadshistoria
Sundsvall grundades av Gustav II Adolf 1621 under den 
tid då ett stort antal svenska städer grundas för att förse 
staten med skatteinkomster och vapen för trettioåriga 
kriget. Sålunda anlades ett gevärsfaktori vid Sidsjö- 
bäckens utlopp i Selångerån ett par kilometer uppströms 
åns utlopp i Sundsvallsfjärden. Den första stads- 
bildningen låg vid Åkroken strax intill och formades som 
ett fiskeläge med sjö- och förrådsbodar med gavlarna 
mot ån och bostadshus ovanför.
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Hamnen enligt 1890 års stadskarta. Järnvägsbassängen har 
fått en annorlunda utformning än i 1875 års plan.

Stadsflytt och Tessinplan
Selångeråns uppgrundning ledde pål640-talet till en 
flyttning av staden och Tessins rutnätsplan gällde en stad 
närmare havet, där Sundsvalls centrum ligger idag.

Under 1700-talet och början av 1800-talet växte 
Sundsvall sakta. Gevärsfaktoriet lades ner redan under 
mitten av 1600-talet och de huvudsakliga näringarna var 
fiske, handel, sjöfart och hantverk.

I samband med en ökande efterfrågan på träbjälkar 
till gruvor och byggnader under slutet av 1700-talet och 
början av 1800-talet tillkom ett antal vattensågar och 
bjälkgropar i Sundsvallsdistriktet där trävaror producera
des för export till Tyskland och England. Handeln 
gjorde att sjöfarten blomstrade och flera varv anlades. In
hemska entreprenörer som lektorn Pehr Hellzén från 
Härnösand, byggde bjälkgrop för handsågning av grövre 
bjälkar och skeppsvarv i Vivsta i Timrå 1798. Utländska 
affärsmän, som skotten Dickson, anlade vattensåg i Mat
fors och lastageplats i Svartvik.

Kartserie som visar hamnområdets utbyggnad 183 j -1999. 
Baserat på stadskartor från Stadsbyggnadskontorets arkiv. 
Skisser: Hans Gillgren

Ångsågar vid kusten
När ångmaskinen gjorde att man kunde flytta sågningen 
från vattensågar vid småvattendrag längs älvarna till kus
ten ökade produktionsmöjligheterna och kvaliteten på 
det sågade virket. 1849 byggdes den första ångsågen i 
Tunadal vid Alnösundet. Vivstavarv och flera andra 
följde snabbt efter under 1850-talet. På några få årtion
den formligen exploderade utvecklingen och Sundsvalls
distriktet blev landets centrum för sågade trävaror, en 
guldkust där sågarna under en period uppgick till ett 
femtiotal, huvudsakligen längs Alnösundet strax utanför 
Sundsvall.

Kraftig expansion
Denna ekonomiska utveckling ledde till att staden expan
derade kraftigt även om sågverksarbetarna bodde i min
dre sågverkssamhällen kring sågarna eller på landet. 
Grosshandlare, köpmän och hantverkare gjorde goda af
färer, den intensiva sjöfarten gjorde internationella kon-
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takter till vardagsmat. Även om skiftande konjunkturer 
gjorde att konkurser var vanliga under nedgångsperioder 
och att sågarna ofta brann, så byggdes en betydande för
mögenhet upp hos träpatroner och grosshandlare i 
Sundsvall.

Stadsplan av Sundius 1875
Efter att Byggnadsstadgan för rikets städer antagits 1874, 
där kravet ställdes på att alla städer skulle ha en stads
plan, utarbetades en sådan plan av P G Sundius 1875.1 
tidens anda föreslog planen en utvidgad rutnätsstad med 
olika breda gator, esplanader för brandskydd och trev
nad, parkstråk och planterade gator. Söderut och norrut 
från kyrkan lades ett institutionsbälte ut, där skolor och 
andra offentliga byggnader skulle ligga i parkmiljö. Pla
nen bearbetades ytterligare under de närmaste åren, 
främst med mer ståtliga parkanläggningar och fastställ
des 1878.

i8y8 års plan visar en rutnätsstad söder 
om hamnen och ett parkstråk i järnväg
sparkens förlängning. Kartan från Stads
byggnadskontorets arkiv.

Järnväg till hamnen 1874
Ett nytt inslag i 1875 och 1878 års planer var järnvägen 
från Torpshammar järnbruk som blev färdig 1874. Järn
vägen gick till hamnen där utskeppning av järnvaror 
kunde ske. Några år senare förlängdes banan till Ånge 
och knöts till norra stambanan som möjliggjorde tåg
transport till Stockholm, en resa som tog två dygn och 
krävde övernattning längs sträckan. Järnvägsstationen, 
som uppfördes i hamnen 1874, finns kvar, liksom frag
ment av järnvägsparken där E4 nu dragits. Även de ur
sprungliga lokstallarna finns kvar om än i kraftigt om
byggt skick. Den karakteristiska böjda byggnadsformen 
är kvar.

Hela staden brann ner 1888
25 juni 1888 brann stort sett hela staden ner under en 
kraftig västlig storm som följde på en varm och torr för
sommar. Samma dag brann för övrigt Umeå. Sundsvall
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Stadskarta från 1890 som visar regleringen i 1890 års plan. 
Stadsbyggnadskontorets arkiv (ovan).

Den centralt belägna parken Vängåvan vid sekelskiftet. Foto: 
Feter Wide 1900, Sundsvalls Museum (nedan).

var vid detta tillfälle en ganska typisk norrländsk trästad 
huvudsakligen i två till tre våningar med några få sten
hus, smala gator och inga esplanader som brand- 
hindrande inslag.

Stenstadens tillkomst
Efter branden utbröt diskussioner om hur staden skulle 
kunna skyddas mot kommande bränder. En möjlighet var 
att anordna esplanader och bredare gator, en annan var 
att kräva byggnader i sten, åtminstone i den centrala sta
den. Denna senare lösning innebar att gatunätet skulle 
kunna bibehållas, liksom tomtindelning i kvarteren. 
Esplanader och bredare gator skulle kräva en total omar
betning av kvartersindelning och tomter, vilket skulle för
dröja återuppbyggnaden och kosta mycket i anläggandet 
av nya gator. 1890 års stadsplan innebar därför att 
gatunätet behölls, men kravet infördes på att alla bygg
nader skulle uppföras i stenmaterial i högst tre våningar,
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Hamnen 1935 enligt stadskarta. 
Ostkustbanan har inneburit en ny järn
vägsstation och industrispärsanslutning 
från öster.

vid Storgatan fyra. Den esplanad som föreslagits redan i 
Sundius plan från 1878, men som aldrig genomförts, blev 
nu byggd.

Gott om pengar gav hög klass
En stad helt i sten krävde goda resurser av sina fastig
hetsägare och pengar saknades inte. Dels hade ett antal 
av stadens köpmän och borgare skapat sig goda förmö
genheter på den expanderande trävaruhandeln och 
befolkningsexpansionen som den förde med sig, dels var 
husen väl brandförsäkrade. När återuppbyggnaden 
skedde, till stora delar på 1890-talet och under 1900-ta- 
lets första år, sammanföll det med en rik period i stadens 
utveckling. Naturligt blev att detta manifesterades i ele
ganta byggnader av senaste snitt, inspirerade av många 
europeiska kontakter och med Östermalm i Stockholm, 
storstäder som Berlin, Wien, Paris och London. Resulta
tet blev en unik stadskärna av storstadskaraktär som 
skilj de ut sig i raden av norrländska trästäder.

Från entreprenörsstad till storindustristad
Under 1900-talets första årtionden förändrades trä
industrins inriktning från ett stort antal mindre sågar till 
färre och större. Särskilt 1920-talet innebar en stor 
sågverksdöd. Istället hade under de första åren på 1900- 
talet pappersmassafabriker byggts, dels i Fagervik, dels i 
Svartvik. Även annan träförädling skapades som 
hyvlerier, lådfabriker mm. Ivar Kreugers omstrukture
rande ambitioner i slutet av 1920-talet ledde till bildan
det av Svenska Cellulosa AB 1929 där ett antal sågar och 
massafabriker samlades. SCA:s huvudkontor förlädes till 
Sundsvall och den nya storindustrin kom att prägla 
Sundsvalls näringsliv för lång tid. Under 1940-talet till
kom flera större processindustrier som aluminium
smältverk vid Kubikenborg, kemisk-teknisk fosfatfabrik i 
Stockvik m.m.

56



Hamnen 19 j 8 enligt stadskarta. Fryshuset 
har byggts liksom ett par industribyggnader 
norr om Centralstationen.

Staden växer
Under 1900-talets första årtionden växte Sundsvalls 
stadsbebyggelse upp på de bägge stadsbergens sluttningar 
samt österut och västerut. Gamla sågverkssamhällen in
till staden växte samman med stadsbebyggelsen. Ostkust
banans tillkomst på 1920-talet innebar att en ny järn
vägsstation och godsbangård anlades ett par hundra me
ter söder om den tidigare. Hamnen kopplades till den 
nya bangården med ett industrispår. Under efterkrigsti
den har Sundsvall vuxit, men tämligen försiktigt. Förorts- 
byggandet på 60-och 70-talen har inneburit en utspridd 
stadsbebyggelse i dalgångarna västerut och norrut från 
stadskärnan. Den ökande biltrafiken efter 1960 innebar 
att en ny vägsträckning drogs genom den gamla järnväg
sparken i slutet av 1960-talet. Någon centrumförbifart 
för E4-trafiken har ännu inte byggs, men planer finns på 
en högbro över Sundsvallsfjärden mellan oljehamnen och 
Skönsberg.

Hamnens historia

Selånger på 1000-talet, Åkroken på 1600-talet
Det tidigaste kända hamnläget från 1000-talet ligger 
ända uppe i Selånger, vid Selångers gamla kyrka en mil 
väster om Sundsvall dit havet då sträckte sig. Vid stadens 
grundande på 1600-talet sträckte sig seglings- 
möjligheterna upp till Åkroken, men för större båttrafik 
ordnades kajer på tidigt 1800-tal vid åns mynning i höjd 
med torget. Hamnen var då där nuvarande busstationen 
och Kulturmagasinet ligger. I takt med ökad uppgrund- 
ning och landhöjning flyttades hamnen längre ut och det 
gamla området fylldes ut till upplagsplats.

Hamnutbyggnad på 1870-talet
I samband med järnvägens tillkomst etablerades de nuva
rande inre hamnområdet som tidigare varit en havsvik. 
Nuvarande Strandgatan har uppenbarligen sitt namn ef
ter att där i mitten av 1800-talet fanns en strand strax ut-
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anför. En ny skyddad hamnbassäng, kallad järnvägsbas- 
sängen, anlades på 1870-talet för omlastningen av gods 
mellan järnväg och fartyg.

Mindre utbyggnader 1890-1980
Av en serie stadskartor från 1890, 1917, 1935, 1947, 
1958 och 1999 kan man utläsa hamnområdets utveck
ling. Den första järnvägsbassängen utvidgades redan på 
1890-talet och försågs med fler spår. Den norra delen av 
inre hamnen med Stora hamnkajen, med det på 1930-ta- 
let byggda ”Stockholmsmagasinet” och Finnkajen har 
fungerat för blandad gods- och passagerartrafik längs 
kusten och till Finland. Här lade även de ångbåtar som 
svarade för lokaltrafiken inom distriktet till. Järnvägsbas
sängen har svarat för den tyngre godshanteringen. 
Pappersindustriernas transporter skedde direkt till och 
från kaj vid respektive industri.

Magasin blev kulturhus
De ståtliga magasinsbyggnader i sten som uppfördes i rad 
norr om Stenstan användes för magasinering av varor 
under den tid sjöfarten låg nere för att kunna försörja 
inlandet via järnvägstransporter under vinterhalvåret. Ef
ter rivningshot på 1960-talet omvandlades fyra av 
magasinen till Kulturmagasinet med bibliotek och mu
seum på 1980-talet.

E4 genom hamnen på 1960-talet
I gränsen mellan Stenstaden och hamnen intill den gamla 
järnvägsstationen byggdes på 1860- och 1890-talet två 
tullpackhus intill det på 1850-talet byggda Tullhuset. 
Byggnaderna revs när E4 drogs genom hamnen. Den 
trafiklösningen hade planerats länge, den syns redan på 
1947 års karta.
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Motsatta sidan-.Stora hamnkajen med tullpackhuset kring se
kelskiftet (ötv) och kring 1940 (öth). Stora hamnkajen med 
Stenstaden i bakgrunden kring 1900 (ntv) och Sjögatan 
kring 1900 (nth).
Denna sida: järnvägsbassängen kring 1915 (ötv), på 193 et
talet (ntv) och kring 1945 (öth). Hamninloppet kring 1910. 
Samtliga foton: Sundsvalls Museum.

Fryshus som landmärke
I början av 50-talet byggdes ett fryshus i hamnen, en mo
dern låda med texten Cold Stores i stora bokstäver högt 
uppe på fasaden. Byggnaden har sedan dess präglat ham
nens bebyggelse. De flesta av de äldre godsmagasinen i 
trä revs under 1960- och 70-talen sedan sjöfarten dels 
minskat, dels ändrat karaktär.

Ny hamn i Tunadal på 1960-talet
SCA genomförde i slutet av 1960-talet en helt ny 
transportstruktur med egna fartyg som gick i skytteltra

fik till Rotterdam och London. En helt ny hamn byggdes 
för bolagets produkter i Tunadal vid Alnösundet norr om 
Sundsvallsfjärden dit virke och pappersprodukter trans
porterades från distriktets fabriker. Tunadalshamnen har 
sen utvidgats och är idag hamn för merparten av gods
hanteringen via sjöfarten i distriktet. Inre hamnen blev 
därigenom mindre nyttjad och har under de senaste årti
ondena mest utnyttjats för besökande fartyg, isbrytare, 
sj ömätningsfartyg och under ett antal år färjetrafik till 
Vasa i Finland. För detta ändamål byggdes i början av 
1980-talet en ny färjeterminal och järnvägsbassängen 
fylldes delvis igen. Färjetrafiken upphörde 1996 och un
der de senaste åren har Järnvägsbassängen nyttjats för 
import av massaved från Ryssland.

59



Hamnen 19519. Motstående sida: 
Stockbolmsmagasinet (ötv), frys
huset (ntv), kranspår (öth) och 
färjeterminalen (nth). Foto: Hans 
Gillgren, 1999.

Stadsdelskaraktär i Inre hamnen
Inre hamnen gränsar direkt till Stenstaden men samspelar 
med dess rutnätsstruktur enbart genom den gamla järn
vägsstationen, som ligger parallellt med Stenstadens 
nordsydliga gator. För övrigt har hamnområdet en struk
tur som utgår från kajernas sträckning och de järnvägs
spår som dragits ut till kajerna. Upplagsytor och magasin 
har placerats på funktionellt motiverade ställen med ut
gångspunkt från lastnings- och lossningsutrymmen. Ma
gasin och andra hamnbyggnader har därför i huvudsak 
placerats parallellt med de olika kajerna, ett undantag 
var de tidigare massamagasinen i södra delen av hamnen 
som placerades vinkelrätt mot kajen. Inom hamnområdet 
förekommer därför tre olika riktningar på byggnader och 
anläggningar:
- Nord-sydligt parallellt med Järnvägsstationen
- Ost-västligt parallellt med Stora hamnkajen, som medvetet

anlagts i enlighet med Stenstadens gatunät
- Parallellt med Järnvägsbassängens riktning

Därutöver har sentida industrispårssträckningar format 
en båge genom hamnområdet som påverkat 
vägdragningar. Under senaste året har en ny gata paral
lellt med järnvägsstationen fortplantat Stenstadens gatu
nät en bit in i hamnområdet.

Vilka är de historiska spåren och 
kvalitéerna i Inre hamnen?

Riksintresseområde
De västligaste delarna av Inre hamnen, med främst 
gamla järnvägsstationen, ingår i Stenstadens riksintresse
område. Riksintresset är formulerat på följande sätt:

Sundsvall (Y8)
Motivering:
Stadsmiljö och centrum i en industriregion. Unikt uttryck 
för sågverksindustrins expansion och det sena 1800- talets 
burgna stadsbyggande med storstadsmässiga ambitioner 
samt parallellt härmed utbyggd arbetar- och 
hantverkarförort.
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Uttryck för riksintresset:
Stadskärnans rutnätsplan som i grunden härstammar från 
1600-talet och de förändringar och utvidgningar som ge
nomfördes vid 1800- talets slut. Stenstadsbebyggelsen som 
tillkom under en kort period efter den förödande branden 
1888. Hamn- och järnvägsmiljöer. Stenhammaren med 
träbebyggelse, karaktäristiska uthus och trädgårdar.

Kulturhistoriska utredningar
Några kulturhistoriska utredningar eller inventeringar 
finns inte gjorda specifikt för hamnområdet.

Gamla järnvägsstationen och spåren
Den gamla järnvägsstationen i trä från 1874 med sina två 
annex visar den första järn vägsanknytningen till den då 
nya hamnen. Byggnaden bildade tillsammans med 
järnvägsparken en elegant gräns mellan stadens välord
nade gator och kvartersbebyggelse och det mer stökiga

hamnområdet. Järnvägsparken utplånades som park i 
samband med E4-dragningen men en del träd finns beva
rade kring parkeringarna vid Strandgatan. Den gamla 
järnvägssträckningen har avsatt en rad spår i kvarters- 
formerna söder om Köpmangatan där kurvan ner mot 
hamnen syns tydligt. Ett av spåren i denna kurva fanns 
kvar som en del av industrispåret tills för ett år sedan, då 
det revs i samband med en ändrad gatusträckning i an
slutning till bygget av Clas Ohlson-huset.

Granitkajerna
De gamla kaj anläggningarna som haft ett oförändrat läge 
sen sent 1800-tal och är klädda med grovhuggen granit 
är en tydlig kvalité värd att utnyttja. Det är Stora hamn
kajen, Tvärkajen och Järnvägskajen. De bär dessutom 
spår av fartyg som legat vid kajerna där fartygsnamn och 
ortsnamn målats på graniten, kanske i samband med 
målningsarbeten som gjorts på fartygen när de legat i
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hamn någon gång på 50-talet. På kajerna finns rälsen 
kvar från de stora hamnkranarna, ett annat spår som be
rättar om en tidigare verksamhet och därför värt att ta 
vara på.

Hamnmagasin
Stockholmsmagasinet, ett trämagasin från tiden kring 
1930, med nyklassiska drag, är det enda godsmagasin 
som finns kvar i själva hamnen, om man räknar bort 
hamnmagasinen där Kulturmagasinet nu är inrymt. 
Magasinet följer Stora hamnkajens riktning. Som enda 
kvarvarande magasin från hamnens storhetstid är det en 
värdefull rest, dessutom relativt oförändrat.

Fryshuset
Fryshuset från tidigt 50-tal är för många sundsvallsbor 
och även åtskilliga besökare starkt förknippat med ham
nen. Under djupfrysningens barndom på 50- och början 
av 60-talet, när frysar i hemmet var ovanliga, hyrdes 
frysfack ut i detta Cold Store med drag av amerikansk 
modernitet. Där kunde höstens inköp av halva grisar lag
ras för konsumtion under vintern i anslutning till 
stordriftshanteringen av djupfrysta livsmedel till de nya 
varuhallarna och självbetjäningsbutikerna. Fryshuset föl
jer Järnvägsbassängens riktning och byggdes parallellt 
med en rad trämagasin som låg intill kajen. Mången rese
när har säkert förundrats över detta utländska inslag och 
möjligen förfasats över dess modernt funktionella arki
tektur. Fryshuset är tveklöst ett viktigt minnesmärke efter 
en epok av modernitet som också uttryckts i byggnadens 
arkitektur.

Färjeterminalen
Färjeterminalen från tidigt 1980-tal följer också 
Järnvägsbassängens riktning och är ett vittne från en 
epok med färjetrafik mellan Sundsvall och Vasa, både för 
långtradare fyllda med gods och nöjeslystna passagerare 
med taxfreeförsäljning och festkvällar som dragplåster. 
Byggnaden bär det sena 70-talets drag med tunga tegel
volymer och den energisparande fönsternormens små 
gluggar.

De fysiska spåren av hamnepoken är relativt få men 
påfallande. Kajerna och järnvägsstationen är de som på
minner om tiden från Stenstadens tillkomst. 
Stockholmsmagasinet visar på en övergångstid mellan en 
äldre och en modernare tid, då hamnen fortfarande var 
livaktig på ett traditionellt sätt med manuell styckegods
hantering.

De övriga byggnaderna och färjeterminalens last
ramper är sentida mer industriellt präglade inslag. Utöver 
de synliga spåren finns naturligtvis mängder av händelser, 
stämningar och namn från hamnen som finns bevarade i 
minnet hos äldre sundsvallsbor. Att bevara och berätta 
detta på något sätt i en ny bebyggelse, en ny stadsdel med 
kanske nya gator och platser skulle ge en stark kontinui
tet och historisk medvetenhet för unga sundsvallsbor. Det 
skulle stärka Sundsvalls identitet och därmed vara en 
kvalitet.

Hamnens karaktärsdrag
Vad kan sägas definiera en äldre stadshamns karaktär i 
allmänhet och Sundsvalls Inre hamn i synnerhet? Ham
nen blev under den framväxande industrialismens årtion
den under senare hälften av 1800-talet den viktigaste 
transportknutpunkten för såväl varor som personer. I di
striktet stod båttransporter för merparten av resorna 
mellan staden och de olika sågverken och samhällena 
från Tynderö i norr till Bremön i söder. Före järnvägens 
tillkomst på 1880-talet var sjötransporter det enda rim
liga sättet att transportera varor och människor till 
Stockholm och andra städer söderut eller norrut. Väg
nätets standard gjorde längre resor både obekväma och 
tidsödande. Spårvägens tillkomst kring sekelskiftet inne
bar en snabb transportmöjlighet hela året på fastlandet. 
Busstrafikens framväxt ägde rum först på 1920-talet och 
dagens bilism var mycket blygsam före 1960.

Hamnens roll i stadens liv och kontakt med omvärl
den var alltså mycket betydelsefull och kan idag närmast 
jämföras med summan av Midlanda flygplats, bus
stationen, järnvägsstationen och de stora bilgods- 
terminalerna och Tunadalshamnen.
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Idag kan Inrehamnen karakteriseras som en gammal 
stadshamn från 1870-tal som successivt moderniserats 
fram till 1960-tal och bitvis till 1980-tal.

Vad definierar hamnkaraktären?
Följande definierar hamnkaraktären i allmänhet och Inre 
hamnens karaktär i Sundsvall i synnerhet:
- Vattnet
- Kajerna och hanteringsytorna intill för lossing och lastning

av gods och furnering av fartyg (10-20 meter närmast ka
jerna)

- Fartyg som ligger vid kaj
- Människor som är sysselsatta med lastning, lossning, under

håll av fartyg, landtransporter till och från hamnen m.m.
- Upplagsytor för gods för kortare eller längre lagring (innan

för hanteringszonen)
- Skjul och magasin för att skydda och hantera gods
- Järnvägsanslutningen med spår, bangård och station
- Tung lastbilstrafik till och från kaj och magasin
- Hamnkranar och andra lastanordningar, ramper m.m.
- Industriverksamheter med koppling till hamnen och trans

porter, t.ex. fryshuset
- Administrativa byggnader med koppling till hamnen som

hamnförvaltning, tull, stuveribolag, skeppsmäkleri, 
speditörer m.m.

Framtida stadskaraktär
Inre hamnen idag
Inre hamnen är idag ett område som innehåller traditio
nell hamnverksamhet i mindre skala, mest periodvis tra
fik med fraktfartyg, flottbesök, sjömätningsfartyg samt 
andra gästande fartyg. Hamnområdet används idag som 
parkeringsplats, turistrastplats, upplag för timmer och 
andra varor som skeppats in per båt, en hamnbangård 
som används i begränsad omfattning. Bebyggelsen består 
av ett fryshus som används för lagring av glass, bär och 
andra varor, en färjeterminal för den nu nedlagda trafi

ken till Vasa i Finland med kontor för bl.a. turist
verksamheten, den gamla järnvägsstationen som idag är 
spökhus med specialeffekter. Dessutom finns restaurang 
Maritime samt viss service för intilliggande gästhamn för 
småbåtar, samt ett äldre godsmagasin, uppfört på 1930- 
talet. Ett affärshus för bl.a. Clas Ohlson har byggts under 
det senaste året intill E4-genomfarten. I samband med 
detta byggdes också en bågformad gångbro i limträ över 
E4.

Anspråk och önskemål kring Inre hamnen
Under de senaste tio åren har flera debattörer pläderat 
för att utnyttja hamnområdet för en utvidgning av staden 
så att Sundsvalls kontakt med vattnet förbättras. Av tra
dition har Sundsvallsområdets stränder varit ockuperade 
av industrier och upplag och begränsat människors möj
ligheter att komma nära vattnet inne i stan. I de återkom
mande enkäter som gjorts om vad sundsvallsborna vill se 
i hamnen önskas ofta parker, nöj esattraktioner, uteserve
ringar, småbåtshamn och bostäder. De periodvisa 
timmerupplagen har ansetts skräpiga och fula och de 
lagerbyggnader för byggmaterial och stål som finns 
främst norr om Selångeråns mynning vill flera se flyttade 
till lägen utanför centrala stan. Opinionen för en föränd
ring av hamnområdet till attraktiv stadsmiljö förefaller 
stark.

Vilken karaktär ska Inre hamnen ha 
framöver?
Inre hamnen ligger centralt i Sundsvall och fungerar i hög 
grad som ett skyltfönster för Sundsvall för den som när
mar sig staden från söder, både per bil, tåg och båt. Den 
karaktär man väljer att skapa i Inre hamnen blir en de
klaration av Sundsvalls ambitioner för framtiden. På 
samma sätt som i Härnösandsexemplet bör eventuella 
nybyggnader föregås av en diskussion om vilken karaktär 
Inre hamnen ska ha som stadsdel framöver. Frågan om 
kvarterets, stadsdelens och hela stadens önskade karaktär 
blir därmed en väsentlig utgångspunkt för utformningen 
av den enskilda byggnaden. Den enskilda byggnadens
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Inre hamnen iy8y. Flygbild från Stadsbyggnadskontoret.

uppgift blir inte bara att uttrycka sin byggherres ambitio
ner utan även stadens. Varje enskild byggnad spelar en 
viktig roll i sin omgivning och i ett större sammanhang.

Valet av stadskaraktär beror på vad Sundsvall vill vara
Vilket val Sundsvall gör måste bli följden av en analys 
och diskussion som förs mellan kommunen, enskilda ak
törer och allmänheten om vilken sorts stad Sundsvall vill 
vara, en sådan har just inletts. Den nyligen antagna ut
vecklingsplanen för Sundsvall talar om att Sundsvall ska 
vara en kommun för barn och ungdomar, att det ska ska
pas en ny Sundsvallsanda för företagsamhet och att 
Sundsvall ska vara en kunskapsstad. Bland de konkreta 
åtgärderna nämns ett program för bevarande och utveck
ling av stadskärnans bebyggelse samt gatu- och grön

miljöer. Någon vision om vilken stadskaraktär Sundsvall 
ska eftersträva finns inte uttryckt.

Vi ska här simulera en sådan vision för att kunna dis
kutera i vilken grad målet uppfylls i de olika handlings
alternativen. Det ska understrykas att Sundsvall kan 
komma till helt andra slutsatser vid ett sådant arbete.
Den samlade visionen skulle kunna vara:

Sundsvall ska bli en liten storstad i norr
Sundsvall ska ta vara på sin gamla storstadsatmosfär i 
Stenstan och utveckla den till den bästa i Norra Nordeuropa. 
Mångfald, öppenhet för nya grepp och annorlunda människor, 
överraskande nytänkande, företagsamhet och förnyaranda 
både inom näringsliv och offentlig verksamhet, hög kvalité på 
butiker och service, självkänsla och en stadsmiljö av hög klass i
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hela stan ska prägla Sundsvall om 10 år. Samtidigt ska den 
lilla storstaden ta vara på småstadens fördelar som närhet 
och omtanke människor emellan, breda kontaktnät och lätta 
kontaktvägar mellan människor i olika positioner, korta 
avstånd och närhet till skog, jordbruksbygd och hav.

Vision och mål för Inre hamnen
Någon stadsdelsvision för Inre hamnen finns inte heller 
formulerad, men de önskemål som framförts vid diskus
sioner och enkäter handlar mycket om att stadsdelen ska 
vara stadens kontakt med vattnet med kajpromenader, 
båtliv, småbåtshamn mm och gärna innehålla parker för 
rekreation, nöjespalats, konsthall, konserthus och viss 
kommers.

Om inre hamnen ska vara en viktig del för ett genom
förande av den vision för Sundsvall som skisserats här 
ovan bör en stadskaraktär eftersträvas som:
- Tydliggör och utvecklar Sundsvalls atmosfär av europeisk

storstad från sent 1800-tal.
- Ger en för allmänheten lättillgänglig vattenkontakt.
- Innehåller båtliv.
- Visar upp nytänkande och företagsamhet.
- Visar Sundsvalls höga kvalitetsambitioner och lever upp till

sin roll som skyltfönster för det framtida Sundsvall.
- Ger en trivsam och upplevelsefylld stadsdel där människor

kan hitta kultur- och nöjesanläggningar.
- Utnyttjar kulturmiljöns resurser och visar hamnområdets

historia, hur det successivt vuxit fram och utvecklats.

Analys av handlingsalternativ 
Inre hamnen
På samma sätt som i Härnösandsexemplet skall vi til
lämpa analysmodellen med att värdera handlingsalterna
tiv från inga förändringar till helt ny stadskaraktär för 
att se hur de uppfyller den eftersträvansvärda stads
karaktären för Sundsvall och för hamnen som stadsdel.

Inre hamnen som en ny stadsdel
Vid utformningen av en ny stadsdel i Inre hamnen ställs 
frågan om vilken stadskaraktär stadsdelen ska ha på sin 
spets. Stenstaden representerar 1800-talets rutnätsstad 
med rötter i Tessins 1640-talsplan. Kvarteren innehåller 
en rik blandning av funktioner, gatuplanet har ofta buti
ker, företag och servicefunktioner där exponering och 
kundkontakt är viktigt, de övre våningarna ofta kontor 
och bostäder där avskildhet är viktigare.

Tänkbara stadskaraktärer
Vilka nya stadskaraktärer i hamnen är tänkbara? I kom
munens arbete med utformningen av Inre hamnen lades 
under våren 1999 uppdrag ut till tre arkitektkontor att 
visa på möjliga stadslösningar efter tre olika ”stads- 
typer”. Därutöver togs ett examensarbete, som visade på 
en hamnpark i ett centralt läge, med i diskussionen. 
Detta som underlag för en diskussion kring hur stadsde
len Inre hamnen skall utformas. De fyra stadstyper som 
belystes och de förslag som kom in var:
- Sluten kvartersstad
- Oregelbunden småstadskaraktär
- Hamnpark
- Futuristisk öppen stad
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JÄRNVÄGSPARKEN ÅTER
UPPRÄTTAD NÄSTAN I Sm 
GAMLA LÄGE . MED 
MUSEISPÅR OCH KANSKE 
"SPÖKTÅG"

STORGÅRDSKVARTER MED 
BOSTÄDER OCH EN DEL 
VERKSAMHETER I 
GATUPLANET

SLUTNA STADSKVARTER 
AV KLASSISK TYP MED 
AVSKILDA OCH VIND- 
SKYDDADE GÅRDAR OCH 
RIKTIGA GATOR

HAMNALLÉN ÄR GENOM
GÅENDE GATUSTRÅK 
MED BILPARKERING I 
MITTPARTIET

SUNDSVALL MÖTER VATTNET 
VID MONTEVIDEOPLATSEN 
DÄR EN GÅNG JOHNSON- 
UNJENS LASTFARTYG RIO DE 
JANEIRO OCH MONTE
VIDEO LOSSADE OCH LAS
TADE . EN INTERNATIONELLT 
PRÄGLAD PLATS MED BARER, 
CAFÉER OCH RESTAU
RANGER

KAJERNA, SÄRSKILT DEN 
VACKRA GRANITKAJEN. 
BEVARAS OCH UPPLÅTES FÖR 
ANKRANDE SKUTOR MED 
ELLER UTAN BOENDE ETT 
FRAMTIDA NYTT FÄRJELÄGE 
LÄGGS LÄNGRE UT

EN LÄGRE TRÄKAJ BYGGS I 
SÖDERLÄGE

EN RIKTIG STAD 
INTILL VATTNET
TULLPLAN: STENSATT 
TORG SOM ANVÄNDS 
SOM PARKERING TILL 
VARDAGS

NY BYGGNAD PÅ DET 
GAMLA TULLPACKHUSETS 
PLATS AVGRANSAR TULL
PLAN FRÅN HAMNTORGET 
OCH STRANDBOULEVARDEN

NY TRAFIKLÖSNING MED 
AVLÅNG CIRKULATIONS- 
PLATS KRING VATTENSPE
GEL: "CIRCUS MAXIMUS'

STRANDBOULENARDEN, 
EN STADSMÄSSIG 
ERSÄTTARE FÖR E4

NY STENPIR SOM SKYDD 
FÖR SMÅBÅTSGÄSTHAMN 
GER NY PLATS FÖR PRIMUS 
OCH BULL

BIBEHÅLLEN HAMNYTA 
FÖR TILLÄGGNING AV 
STÖRRE FARTYG, FLOTTBE
SÖK MM

HAMNFRONTEN MOT 
NORR: EN TÄT KVARTERS
STAD MED SAMMA HÖJD 
SOM SJÖGATANS FASAD, 
4 VÅN

"UPPLEVELSEFABRIKEN*, 
EVENEMANGS- OCH KUL
TURBYGGNAD. INDUSTRI
STADEN SUNDSVALLS SATS 
NING PÅ "UPPLEVELSE- 
PRODUKTER"

Sluten kvartersstad, förslag av Gillark

Sluten kvartersstad
Förslaget visar hur en kvartersstad med sluten bebyg
gelse, dvs inga andra öppningar än portar finns från ga
tan in mot gården, kan utformas. Gatunätet är ett oregel
bundet rutnät som inte är rätvinkligt men inte heller har 
böjda former. Genom stadsdelen går en trädplanterad hu
vudgata som fortsätter i Storgatans förlängning och bil
dar ryggrad för den södra hamnen. Denna Hamnallé eller 
esplanad rymmer parkeringar i sitt mittparti. I Storgatans 
förlängning ännu längre österut böjer en smal och bilfri 
butiksgata ner mot den gamla Järnvägsbassängen och 
landar i en liten platsbildning som har trappor ner mot 
vattnet. Intill den gamla järnvägsstationen återskapas en 
järnvägspark och ett järnvägsspår som visar ett av de ur

sprungliga spårlägena. Nuvarande E4-genomfarten om
vandlas till en dubbelriktad esplanad med en avlång cir- 
kulationsplats öster om Kulturmagasinet. Intill denna 
skapas en ny plats som avgränsas från övriga hamnen 
med en ny byggnad på den gamla tullpackhusets plats. 
Längst ute på udden placeras en evenemangs- och kultur
byggnad som manifesterar Sundsvalls nya satsningar på 
”upplevelseprodukter”. Kajerna bibehålls för båt- 
tilläggning, särskilt Stora hamnkajen där 
Stockholmsmagasinet bevaras. Granitkajerna bevaras, de 
senare moderna betong- och stålspontkajerna förses med 
en lägre träkaj som underlättar för mindre båtar att lägga 
till och blir en södervänd solplats och promenadkaj. 
Fryshuset rivs och färjeterminalen rivs eller byggs in i 
evenemangsbyggnaden. Industrispåret försvinner på sikt.
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Oregelbunden småstad, förslag av Arken Arkitekter

Oregelbunden småstadskaraktär
Detta förslag har grundats på ett antal strukturella drag i 
det nuvarande hamnområdet som tas tillvara. Det är 
industrispårets läge, fryshusets och färjeterminalens rikt
ning, ett gammalt kulverterat bäckutlopp och Sten
stadens gators siktlinjer ut över hamnområdet. Befintliga 
byggnader har bevarats och fryshuset och färjeterminalen 
byggts på. Ett grönstråk etableras från gamla 
järnvägsstationens gård ut till Tvärkajen, där ett grunt 
vattenstråk med vattenytor blir ett inslag. Norr om detta 
stråk skapas en liten ås av delvis nedgrävda parkerings
garage som bebyggs med en småskalig stadsbebyggelse. 
Söder om Järnvägsbassängen formas en småskalig och 
variationsrik kvartersbebyggelse med delvis slutna



staden och vattnet
att forma en stadsdel utifrån rörelsemönster och platsbildningar
del av ett examensarbete i landskapsarkitektur utfört av tomas persson och anneli rosendahl

hamn
karaktär

park
karaktär

vatten

Hamnpark, förslag av Tomas Persson och Anneli Rosendahl

kvartersgränser. E4-genomfarten omdanas till esplanad 
som bebyggs i några av mittpartierna. Stadsdelens hu
vudgata följer industrispåret som bibehålls. De olika 
grupperingarna av hus ligger inbördes fritt ordnade och 
knyter an till något av de Strukturelement förslaget tagit 
tillvara, men den övergipande strukturen påminner om 
den funktionella röra det tidigare hamnområdet uppvi
sade.

Hamnpark
Förslaget visar en större hamnpark i den inre och sydväs
tra delen av Inre hamnen och öppen bebyggelse med 
skivhus i den norra delen intill Stora hamnkajen och ut 
mot Tvärkajen, liksom söder om Järnvägsbassängen. Par
ken har formats efter den gamla strandlinjen från sent

1700-tal och innehåller en vattenyta som anknyter till se
nare strandkanter. Parken har en större öppen yta när
mare vattnet och en tätare plantering upp mot E4. Ute på 
Tvärkajen finns Vindarnas torg med ljus markbeläggning 
och anordningar med master och vimplar.

Futuristisk öppen stad
Detta förslag är en fri och öppen organisering av ett antal 
husgrupperingar med mjukt rundade byggnader som va
rierar i höjd och på flera ställen står delvis ute i vattnet. 
Till byggnaderna har båtbryggor knutits så att hela 
hamnområdet får karaktär av en stor marina eller en 
spännande och modernt utformad semesteranläggning 
vid Medelhavet med nära samband mellan vatten, båtliv 
och bostäder. Samma koncept har fortplantats även till
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Futuristisk öppen stad, förslag av Arkitekturkompaniet

norra kajen och upp längs Selångerån. Utrymmena mel
lan byggnaderna har formen av en stor sammanhängande 
torgyta som har karaktär av gågata. Biltrafik och parke
ringar sker i underjordiska garage.

Vilka effekter får dessa olika karaktärer 
för hela Sundsvalls karaktär?

Valet av stadskaraktär vid förändring
Dessa fyra möjliga stadsstrukturer och stadskaraktärer 
kan sorteras in i analysmodellens handlingsalternativ un
der avdelningen Ny stadskaraktär. Den regelbundna 
kvartersstaden och den oregelbundna småstaden faller 
med sitt bevarande av mycket av hamnens karaktärsdrag

under kategorin NSK. Ny stadskaraktär med historisk 
koppling. Parkförslaget tar upp element från äldre, fast 
modernistisk tid, och innebär i huvudsak en ny stads
karaktär med koppling till äldre och hör bäst hemma un
der samma kategori. Den öppna modernistiska staden 
omdanar hamnen helt till en ny karaktär och faller in un
der kategorin NSO. Ny stadskaraktär oberoende av his
torisk koppling.
Frågan hur man väljer bland dessa möjliga nya stads
karaktärer beror på vilken helhetskaraktär Sundsvall vill 
eftersträva, vilka kvalitéer man vill prioritera. De bedöm
ningar som redovisas här ska ses som ett exempel på hur 
resonemanget kan ske och behöver inte vara desamma 
som Sundsvall kommer fram till i sin analys. Det viktiga
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är som tidigare sagts att analysen görs på ett ordentligt 
underlag, slutsatserna kan därför variera. Dessutom får 
läsaren ha överseende med att författaren här ger sig på 
att dels värdera och dels välja sitt eget bidrag.

Möjliga alternativ och deras 
måluppfyllelse

O. Inga åtgärder alls= nollalternativet

Låt hamnen vara den mångsidigt 
användbar hamnyta som den är idag
Detta alternativ innebär att dagens situation bibehålls 
utan förändringar. Hamnen fortsätter att vara ett 
industribetonat transport- och upplagsområde, ett tidigt 
exempel på funktionellt utformat område. Här har bara 
några få funktioner passat in, närheten till tunga trans
porter med buller och avgaser har gjort många andra 
funktioner som t.ex. bostäder olämpligt.

Byggnads- och förändringsbehov prövas allteftersom 
de dyker upp. Ingen samlad plan görs upp nu för ham
nens framtida användning utan området förblir en vi
lande resurs som kan utnyttjas och planeras senare vid 
behov. De förändringar och tillskott som beslutas vid be
hov sätts inte in i något samlat långsiktigt perspektiv. En 
eventuell framtida plan får ta hänsyn till situationen den 
dag beslut fattas om en sådan planering. Inga beslut om 
ytterligare skydd av byggnader eller anläggningar fattas 
nu.

Detta alternativ ger stor handlingsfrihet att invänta en 
framtida exploateringsidé som inte är känd idag. När 
inget större exploateringstryck finns kan byggande styras 
till andra delar av stadskärnan. Samtidigt innebär avsak
naden av skyddsåtgärder för de kvarvarande historiska 
spåren att denna resurs kan gå förlorad och försvåra ett 
bibehållande av hamnkaraktären, vilket minskar den 
framtida handlingsfriheten. Även nytillkommande bygg
nader minskar handlingsfriheten eftersom de omöjliggör 
eller försvårar valet av nya stadskaraktärer. De äldre

byggnaderna kan, genom att områdets framtid förblir 
oklar, erbjuda billiga lokaler som möjliggör nya företag 
och kreativa miljöer.

Måluppfyllelse
Alternativet uppfyller inte några av de mål och visioner 
som ställts upp för varken hamnen eller Sundsvall som 
helhet, storstadsatmosfär, kontakt med vattnet, nytän
kande och företagsamhet. Dessutom riskerar de 
oskyddade karaktärsskapande komponenterna i hamnen 
att försvinna om de inte ges ett skydd, vilket inte uppfyl
ler målet om kvalitetsambitioner och att ta tillvara 1890- 
talsstadens karaktärsdrag.

BSO. Bevara handlingsfriheten, skydda mot alla 
förändringar

Låt hamnen vara som den är idag, men 
skydda de historiska spåren
Detta alternativ skjuter på avgörandet om eventuell för
ändring av hamnens stadskaraktär och bevarar samtidigt 
de historiska spåren så att valfriheten finns kvar om 
några år när kanske exploateringsbehovet klarlagts. 
Byggnader och kajanläggningar ges ett skydd mot rivning 
eller förändringar som förtar hamnens karaktär. Inga nya 
byggnader som begränsar handlingsfriheten kan tillåtas.

Detta alternativ ger stor handlingsfrihet för framtiden, 
det utesluter bara de starkt förändrande förslag som 
innebär att de historiska spåren inte bevaras. Alternativet 
innebär samtidigt att beslutsberedskapen blir låg efter
som det blir komplicerat att ta ställning till nya byggna
der när man inte bestämt vilken inriktning utvecklingen 
ska ha. Hamnen kan också i detta alternativ bli en resurs 
för nystartade verksamheter som behöver billiga lokaler, 
även om antalet sådana lokaler i Inre hamnen är starkt 
begränsat.
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Måluppfyllelse
Handlingsalternativet uppfyller på kort sikt målet att be
vara 1890-talsstadens karaktär men är oklart kring övrig 
måluppfyllelse eftersom det inte tar ställning till framtida 
karaktär.

BSF. Förändring inom ramen för nuvarande stadskaraktär

BSF 1. Behåll hamnkaraktären
Detta alternativ innebär att hamnens karaktär bevaras 
men att förnyelse inom denna ram kan ske. Man bestäm
mer sig alltså långsiktigt för att det fortfarande skall vara 
hamn och utnyttjas på det sätt som hör samman med 
hamnfunktionen. Det ger att olika transport
verksamheter, lager, upplag, industriverksamheter kan lo
kaliseras till området för lång tid framåt. Bevarandevärda 
element i hamnmiljön kan bevaras om de inte utgör hin
der för hamnverksamheten.

Måluppfyllelse
Alternativet uppfyller några av de mål som satts upp. 
Hamnens ursprungsförhållande till Stenstan bibehålls vil
ket uppfyller målet att bevara och förstärka 1890-tals
stadens karaktär på ett oförändrat sätt, även om hamnen 
inte har mycket 1890-talskaraktär kvar. Målen om 
vattenkontakt och att ta tillvara skyltfönsterläget och 
visa upp nytänkande och utvecklingsvilja uppfylls inte så
vida inte moderna hamnanläggningar och ny fartygstra
fik skapas.

NSK. Ny stadskaraktär med historisk koppling

NSK 1. Sluten kvartersstad
Hur förhåller sig denna nya stadskaraktär till dagens 
hamnkaraktär? Förslaget innebär en ny stadskaraktär

men bevarar av en rad viktiga Strukturelement som kaj- 
lägen med sina kajfunktioner och detaljer. Förslaget åter
skapar gamla järnvägsspår och även järnvägsparken om 
än i ett nytt läge. De äldre byggnaderna med tidsmässig 
koppling till Stenstaden bevaras, men efterkrigstillskotten 
rivs.

Kvartersstaden lägger en ny årsring till Stenstaden
Hur förhåller sig denna karaktär till Sundsvalls önskade 
framtida karaktär? En stad med gator och slutna kvarter 
i hamnen innebär att den klassiska stadens koncept ut
nyttjas även för denna nya stadsdel. Stenstaden får en 
modern variant som skiljer sig i uttryck men talar samma 
språk. Sundsvall visar då att man vill fortsätta med Sten
stadens karaktär i centrala lägen framför andra öppnare 
stadstyper. Man låter den täta staden möta vattnet via en 
hamnkaj ute i hamnen. Detta val ger en tydlig signal att 
Sundsvall vill vara en stad med klassiska stadskvalitéer 
även i sina nya delar.

En risk man kan löpa är att allvarligt förändra balan
sen i den nuvarande stadskärnan. En kraftig satsning på 
butiker och offentliga byggnader i hamnen skulle kunna 
flytta upplevelsen av vad som är Sundsvalls centrum från 
sin traditionella plats vid Stora Torget ner till Inre ham
nen.

Måluppfyllelse
Detta alternativ uppfyller de flesta av de angivna målen, 
även om graden av förnyelse och nytänkande ligger inom 
kvartersstadens ram. Storstadsvisionen stöds och målet 
en trivsam stadsdel har goda möjligheter att uppfyllas.
Ett kulturmiljöinriktat bevarande av hamnkaraktären 
uppfylls inte.

NSK 2. Oregelbunden småstad
Hur förhåller sig denna karaktär till dagens hamn
karaktär? Hamnkaraktären ersätts med en småstads- 
karaktär. Förslaget tar väl vara på ett antal historiskt
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hamnen

strukturella komponenter och är inriktat på ett beva
rande och utnyttjande av befintliga byggnader, även frys
huset och färjeterminalen som dock omskapas i liknande 
anda som den föreslagna nybebyggelsen. Därmed blir 
den historiska informationen om den tidigare hamn
verksamheten bevarad även om 1950-talets och 1980-ta- 
lets bidrag anpassas till den nya karaktären. Den öppna 
gatusikten från Stenstadens gator ser till att värna 
kvalitéerna i utsikten från staden. Den nya bebyggelsen 
representerar en modern variant av småstadskaraktär 
med medeltida sydsvenska och nordeuropeiska drag med 
sina branta tak, putsade fasader och oregelbundna varia
tionsrika grupperingar och kombinationer. Stads- 
strukturen är i hög grad sammanvävd med de olika bygg
nadernas utformning, vilket ställer krav på att byggna

dernas arkitekter är väl införstådda med innebörden av 
stadsstrukturen.

Småstaden ett framtidsideal för Sundsvall?
Hur förhåller sig denna karaktär till Sundsvalls önskade 
framtida karaktär? En mer småskalig struktur med varie
rade uttryck av småstadskaraktär bildar en tydlig kon
trast till den tyngre och rätvinkligare Stenstaden. Det kan 
ge intrycket av småskaligare förstad till den centrala sta
den, Sundsvall får en tät modern småstad som senaste 
tillskott till Stenstan. Om Sundsvall vill bygga sin fram
tida önskade identitet på att utnyttja Stenstadens 
storstadsatmosfär och kanske bli staden med storstads- 
känsla i Norrland, blir en ny stadsdel med modern 
småstadskaraktär i ett så centralt läge en åtgärd som ver
kar i motsatt riktning.
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småstads struktur i Inre hamnen

Måluppfyllelse
Alternativet uppfyller flera av de uppsatta målen om 
trevlig stadsdel, vattenkontakt. Från kulturmiljösynpunkt 
förvaltar alternativet en del av hamnens karaktärsdrag 
och spår, men dagens hamnkaraktär bevaras inte.

NSK 3. Hamnpark
Hur förhåller sig denna karaktär till dagens hamn
karaktär ? Förslaget innebär att hamnkaraktären ersätts 
med en öppen parkdominerad stadskaraktär med en be
byggelse med modernistisk karaktär. Förslaget tar i 
parkutformningen fasta på en tidigare historisk gräns i 
terrängen som idag är helt osynlig. Därigenom antyds ett 
utvecklingsförlopp där den tidigare strandkanten flyttats

ut genom utfyllnader. Den gamla Järnvägsstationen och 
dess gård bevaras och inarbetas i den nya parken, men 
övriga komponenter som kajer, spår och byggnader har 
tagits bort. Den bebyggelse som antytts har en starkt mo
dernistisk karaktär, skivhus på rad, och skapar därmed 
en karaktär av modern förstad.

Park som klassisk gräns för Stenstaden
Hur påverkar denna stadskaraktär i hamnen Sundsvalls 
önskade framtida karaktär? Alternativet visar en begrän
sad men centralt belägen park omgiven av öppen bebyg
gelse men diskussionen skulle kunna renodlas till att 
gälla en park i hela Inre hamnen och vad det skulle be
tyda för Sundsvalls stadskaraktär i helhet.

En park som huvudinnehåll i Inre hamnen skulle ge 
samma sorts inramning av den egentliga staden som
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Alternativet hamnpark i Inre hamnen

institutionsbältet längs Skolhusallén och grönskan längs 
Selångerån. Det blir en naturlig övergång till en annan 
typ av stad utanför grönbältet, i denna del längs södra 
kajen. En park i hamnen understryker Stenstaden som 
Sundsvalls viktiga kärna. Det blir då en park som möter 
vattnet i hamnen, inte en tät stad. Parken kanske har 
några byggnader som ligger fritt i parken, men innebär 
en markant nedtrappning av stadens intensitet ut mot 
vattnet.

Möjligheten att visa upp en ny stadsdel som svarar 
mot morgondagens behov intill Stenstaden försvinner 
med detta alternativ. Staden vänder därmed inget nytt 
ansikte av aktivitet och intensitet ut mot vattnet, utan is
tället lugn och avkoppling. Det kan fungera som ett ut
märkt komplement till Stenstaden helt i det sena 1800-ta-

lets stadsplaneanda, men ger ingen tillväxt av stadens ak
tiva delar i detta område. Frågan hur en sådan park mö
ter vattnet blir intressant. Är hamnkajen den naturliga 
övergången eller passar det bättre med en strand. I så fall 
utplånas den nuvarande hamnkaraktären helt. Eller bibe
hålls en kajzon för båtliv och bilangöring och kanske 
smärre byggnader och parken tar vid innanför på klas
siskt stadsvis. I så fall bevaras en del av hamnkaraktären.

Måluppfyllelse
Alternativet med bebyggelse uppfyller några av de upp
satta målen, t.ex. om vattenkontakt och grönska i ham
nen. De befintliga kulturmiljöresurserna i hamn
karaktären försvinner och tas enbart tillvara i kajzonen. 
Hamnens historia avspeglas endast genom att en gammal
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Alternativet öppen futuristisk stad i Inre hamnen

strandlinje är ett inslag i parken. Målet att tydliggöra at
mosfären av storstad från 1890-tal uppfylls, men 
storstadskaraktären stärks knappast och staden visar inte 
upp något nytänkande och företagsamhet i detta framträ
dande skyltläge.

NSO. Ny stadskaraktär oberoende av historisk koppling

NSO 1. Öppen futuristisk stad
Hur förhåller sig denna karaktär till dagens hamn
karaktär? Förslaget innebär ett totalt omskapande av 
hela Inre hamnen enligt ett nytt framtidskoncept. Av be
fintliga byggnader sparas bara den gamla järnvägsstatio

nen, övriga hamnelement som kajer, industrispår mm 
omdanas till ny stadsmiljö. Greppet är därmed ett tydligt 
funktionalistiskt- modernistiskt arbetssätt, där den dags
aktuella bilden av den framtida staden tillämpas konse
kvent över hela det aktuella området. De grupperade 
byggnaderna står på en generell gåyta vilket gör att nå
gon skillnad mellan trafikytor, offentliga platsbildningar 
och halvoffentliga ytor i anslutning till byggnaderna är 
svåra att särskilja. Gator och kvarter i traditionell me
ning saknas, rumsbildningarna blir varierande och fria. 
Den fria strukturen, avsaknaden av gator och kvarter har 
tydligt släktskap med dagens hamnstruktur men karaktä
ren är väsensskild. På så sätt förvaltas hamnens funktio
nella och öppna struktur, men stadskaraktären blir helt 
annan. Hamnens vattenkontakt och båtanknytning skif
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tas från att vara präglad av yrkesmässig godshantering 
till privat fritidsbåtliv, vilket kan ses som en funktionell 
förändring över tiden, väl ägnad en del av det post
industriella samhällets människor. Stadsstruktur och 
byggnadsutformning är en totalt sammanvävd helhet, vil
ket också är typiskt för modernismen. Stadsdelens 
bebyggande är i detta fall ett unikt projekt som formas i 
ett sammanhang från stadsstruktur till enskilda 
byggnadsdetaljer. Det är därför otänkbart för ett bra re
sultat att skilda arkitekter ritar olika delar eller en arki
tekt formar strukturen och en annan byggnaderna. Det 
kräver följaktligen ett samlat genomförande under några 
få år och bygger på att samma arkitekt eller arkitektkon
tor står för samtliga byggnader och får ansvar för den 
yttre miljön, vilket i sin tur underlättas av en och samma 
beställare. Det är samma exploateringsmodell som under 
bostadsbyggnadsepoken.

Är den öppna futuristiska staden Sundsvalls framtid?
Hur förhåller sig denna karaktär till Sundsvalls önskade 
framtida karaktär? Uppenbart är att öppna modernis
tiska stadslösningar i Inre hamnen kommer att stå i skarp 
kontrast till Stenstadens täta rutnätsstad. En sådan lös
ning framhäver den gamla staden tydligare och om denna 
uppfattas ha större stadskvalitéer än det modernistiska 
nytillskottet i form av levande gaturum, detaljer på hus 
och i stadsmöblemang, kommer det att stärka Sten
stadens ställning. Nytillskottet riskerar då att kännas 
torftigt vid en jämförelse och måste ha starka andra 
kvalitéer för att inte upplevas negativt som många upp
fattar andra modernistiska stadsdelar. Att skapa ett så
dant tillskott intill den klassiska Stenstaden kommer rim
ligen att uppfattas som att Sundsvall, när man utnyttjar 
detta framträdande och centrala läge, vill ha något annat 
som passar framtiden bättre än Stenstaden. Detta kan 
tolkas så att man inte tycker att den klassiska kvarters
staden fungerar lika bra för framtiden.

Om Sundsvall vill bli en liten storstad i norr och vara 
stolt över sitt arv från 1890-talet och utveckla dessa sär
drag jämfört med andra städer, kan det vara tveksamt att

välja lösningar som ingår i en internationell idékatalog 
på hur den moderna staden ska utformas. Paradoxalt 
nog var just detta den modell som Sundsvall valde efter 
branden, staden formades efter dåtidens mest moderna 
stadsidéer. Idag är det dock inte lika givet att det mest 
moderna är det som bäst stärker och utvecklar särdragen 
i kulturmiljön. Ett ökat intresse av att utnyttja regionala 
och lokala särdrag kommer sannolikt att göra den inter
nationella världsstaden som normbegrepp omodern till 
förmån för det originella som är starkt kopplat till ortens 
historia.

Måluppfyllelse
Alternativet uppfyller några av de uppsatta målen, t.ex. 
om överraskande nytänkande och till viss del om vatten
kontakt även om den kan upplevas som privatiserad. 
Målen om att stärka atmosfären av sen f 800-talsstorstad 
uppfylls knappast alls. Hamnens karaktärsdrag bibehålls 
heller inte utan omdanas helt.

Ställningstagande
Vi ska här simulera ett ställningstagande till de redovi
sade handlingsalternativen för att få ett underlag för att 
diskutera hur ett säkerställande kan ske.

Handlingsalternativen ger möjlighet till att välja ett 
kortsiktigt ställningstagande eller ett långsiktigt. De kort
siktiga är:

O. Inga åtgärder alls= nollalternativet

Låt hamnen vara den mångsidigt 
användbara hamnyta som den är idag
Svag måluppfyllnad, svagt bevarande av kulturmiljö
värden.
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BSO. Bevara handlingsfriheten, skydda mot alla 
förändringar

Låt hamnen vara som den är idag, men 
skydda de historiska spåren
Bra måluppfyllnad på kort sikt, ger bra handlingsfrihet 
och skyddar kulturmiljöns resurser.

De långsiktiga är:

BSF. Förändring med bevarad stadskaraktär

Acceptera förändringar men bevara Inre 
hamnens nuvarande stadskaraktär
Ger svag måluppfyllnad även om kulturmiljöns karaktär 
bibehålls.

NSK. Förändring av hamnkaraktären till ny stadskaraktär 
med koppling till den övriga staden

NSK 1. Regelbunden modern kvartersstad
Ger hög måluppfyllnad, bidrar bäst till Sundsvalls 
storstadsambitioner.

NSK 2. Oregelbunden småstad
Ger hög måluppfyllnad, bidrar mindre till storstads- 
ambitionerna.

NSK 3. Hamnpark
Ger låg måluppfyllnad.

NSO. Förändring av hamnkaraktären till ny stadskaraktär 
oberoende av övriga staden

NSO 1. Öppen futuristisk stad
Ger mycket låg måluppfyllnad, bidrar inte till Sundsvalls 
variant på storstadsambitioner.

Slutsats
Det handlingsalternativ som enligt detta resonemang har 
bästa måluppfyllelsen, dvs. bäst bidrar till att uppfylla 
den eftersträvansvärda framtida stadskaraktären för 
Sundsvall, som den exemplifierats här, är NSK 1. Sluten 
kvartersstad. Här är viktigt att understryka att diskussio
nen, från önskad framtida stadskaraktär till slutsatser 
och värderingar, kan bli olika beroende på vilka som ge
nomför den. Det viktiga är att den breda diskussionen re
laterad till önskad framtida stadskaraktär överhuvudta
get förs öppet och redovisas.

Ett bekymmer som man kan uppleva med detta reso
nemang är att man i den kommunala planeringen idag 
ogärna vill låsa utformningen av ett område som Inre 
hamnen innan man vet vilka önskemål och exploatörer 
som kan dyka upp i framtiden. Planeringen, även den 
långsiktiga, har tenderat att bli starkt exploaterings- 
anknuten och fokuserad på de olika objekten som inves
terare vill genomföra, och i det perspektivet vill man ofta 
inte lägga fast långsiktiga planer som man senare kan 
uppleva som hinder för att snabbt ta emot exploatörer. 
Det intressanta är då att ställa sig några frågor och re
flektera över hur svaren ser ut:

- Vad får man för stadskaraktär om man inte från 
början har en idé om vilken stadskaraktär man vill efter
sträva? Svaret är sannolikt att det blir en splittrad karak
tär med ett antal fristående objekt av varierande karaktär 
som saknar ett inbördes sammanhang utöver det gemen
samma med tillkomstsättet. I mindre tätorter som saknar 
ursprunglig stadsplan och som vuxit på detta sätt går det 
att tydligt avläsa resultatet av en sådan planering. Även 
industriområden med många exploatörer kan illustrera 
hur resultatet vanligen blir.

- Kan man hålla samman stadskaraktären under en 
längre utbyggnadstid utan att hela stadsdelen byggs av en 
och samma byggherre och ritas av samma arkitekt? Sva
ret är sannolikt att det är fullt möjligt om man tillämpar 
en bärande idé i kombination med enkla men starka ram
regler på samma sätt som var det normala under rutnäts-
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stadens epok. Detta förhållningssätt är många exploatö
rer och husarkitekter ovana vid, särskilt utanför äldre 
stadsområden. Innebär den önskade stadskaraktären att 
en blandning av många funktioner ska möjliggöras i 
varje kvarter, ställer det ytterligare krav på nytänkande 
hos de fastighetsägare som är vana vid renodlade 
enfunktionslösningar som varit normgivande under den 
modernistiska epoken. En sammanhållen stadskaraktär 
kräver dessutom kommunala grundinvesteringar som 
lägger fast och garanterar den tänkta strukturen, t.ex. ge
nom gatubyggande, parker och andra gemensamma ytor.

I det läge kommunen tvekar att bestämma sig för en 
önskad framtida stadskaraktär utan hellre vill vänta och 
se, finns det anledning att hitta metoder för att ändå 
värna de kvalitéer och karaktärsdrag som utmärker 
stadsdelen, så att dessa inte försvinner i väntan på att den 
framtida stadskaraktären fastläggs, eller glöms bort vid 
en hastig exploatering.

För att belysa en denna aspekt i hanteringen av 
kulturmiljöns kvalitéer väljer vi i detta exempel att lite 
mer ingående diskutera säkerställandefrågorna i detta 
kortsiktiga handlingsalternativ som ger hög målupp- 
fyllnad:

Bevara handlingsfriheten, skydda mot alla förändringar

BSO. Låt hamnen vara som den är idag, 
men skydda de historiska spåren

Säkerställande
Översiktsplan
I fallet Inre hamnen i Sundsvall är översiktsplanen den 
naturliga vägen att både föra diskussionen om framtida 
stadskaraktär, välja inriktning och lägga fast kursen för 
hur fortsatt planering ske. I dagsläget är kommunen inte 
ensam fastighetsägare till hela området, men man äger 
merparten av den obebyggda marken inom området och 
har därmed en stark ställning i diskussionerna med be
rörda fastighetsägare. Dessutom är en långtgående sam- 
syn mellan kommunen och enskilda fastighetsägare och 
investerare nödvändig för en lyckad satsning på en ny 
stadsdel i Inre hamnen. Detaljeringsgraden i 
översiktsplanens redovisning blir beroende av vilken 
stadstyp man väljer.

Kvartersstad
Stannar man för kvartersstaden blir förutom täthet, höjd 
och stadssort, gatusträckningar och kvartersgränser, 
gatustandard, planteringsambitioner i gaturum och 
parker viktiga att fastlägga. Intressant blir också att re
dan i översiktsplanen ha en tydlig uppfattning om hur 
den fortsatta detaljplaneringen ska organiseras. Eftersom 
detaljplanen i PBL ses som ett juridiskt genomförande- 
anknutet dokument, måste de långsiktiga ramarna läggas 
fast i översiktsplanen. Enskilda aktörer och investerare 
måste få, som de uppfattar rimliga, garantier för att 
kommunen står fast vid den i översiktsplanen tänkta 
strukturen och stadskaraktären, annars blir investeringen 
för osäker. Detaljplanernas utformning, t.ex. med flexibi
litet i tillåten användning, krav på att byggnadens ut
formning ska möjliggöra flera olika användningssätt och 
därmed vara mer långsiktigt anpassbara, bestämda höj
der på byggnader så att stadstypen inte äventyras, 
utformningskrav och kvalitetskrav i detalj utförandet, 
t.ex. på en gatuvåning som är viktig för ett butiksstråk, 
är därför viktiga att klargöra redan i översiktsplanen. 
Annars kan detaljplaneprocessen bli krånglig, särskilt om
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fastighetsägare med andra förväntningar involverats i 
processen.

Öppen modernistisk stad
Väljer man en öppen modernistisk stadstyp där utform
ningen av stadsmiljö och byggnader är intimt samman
vävd och måste lösas samtidigt, är det mer praktiskt att i 
översiktsplanen beskriva och lägga fast vilken stadstyp 
man eftersträvar, illustrera den med tillgängligt utred
ningsmaterial, men sen lämna detaljregleringen av t.ex. 
gatusträckningar, parkeringsplatser byggnadshöjder, 
byggnadslägen m.m. till detaljplaneskedet när allt stude
rats närmare. Det ger större flexibilitet men samtidigt 
mer osäkert om det som sägs i översiktsplanen verkligen 
kommer att gälla i detaljplaneskedet.

Tillvaratagandet av kulturmiljövärden genom sär
skilda bestämmelser i detaljplanerna eller genom bygg- 
nadsminnesförklaring när detta är möjligt bör också de
klareras i översiktsplanen, så att erforderligt stöd för 
detta finns vid detaljplaneläggningen.

Bestämmelser i detaljplan
Enligt PBL skall en detaljplan inte omfatta ett större om
råde än som är erforderligt för att uppnå syftet med pla
nen, den får heller inte göras mer detaljerad än vad som 
är nödvändigt.

Kvartersstad
Om kvartersstaden väljs som stadstyp kan antingen kvar
ter för kvarter eller grupper av kvarter som ingår i 
samma genomförandeetapp detaljplanläggas samtidigt. 
Alternativt väljer man att göra en detaljplan för hela den 
aktuella stadsdelen för att samtidigt lägga fast spelreg
lerna för alla kvarter, så att garantierna blir större för att 
inga förändringar sker senare. För fastighetsägare och in
vesterare innebär det säkrare förhållanden både för egen 
del och för konkurrenterna. Bebyggelsemöjligheterna är 
helt klarlagda och ingen osäker och tidsödande 
detaljplaneprocess krävs innan byggande kan ske. Om 
ramregler läggs fast för kvartersgränser, byggnadshöjd

m.m. som påverkar stadens offentliga rum kan en 
flexiblare syn läggas på byggnadsyta och utformning mot 
gårdarna.

Öppen stad
Om en öppen stadstyp väljs är det naturligare att invänta 
ett färdigstuderat bebyggelseförslag och sedan lägga detta 
till grund för en skräddarsydd detaljplan som lägger reg
ler för byggnadsplacering och byggnadshöjder efter det 
färdiga förslaget. Denna modell innebär en löpande för- 
handlingslösning mellan kommunen och byggherren som 
allmänheten och andra berörda får kännedom om sent i 
processen, vilket kan leda till en tidskrävande detalj
planeprocess.

Skydda kulturmiljön i väntan på beslut
I det valda fallet (BSO. Låt hamnen vara som den är 
idag, men skydda de historiska spåren) är det naturliga 
att lägga en detaljplan över de skyddsvärda delarna och 
låta övriga delar förbli oförändrade, dvs. bibehålla gäl
lande detaljplaner. Detaljplanen innebär då i huvudsak 
att man lägger ut bestämmelser som förbjuder rivning 
och ombyggnader som ändrar områdets karaktär samt 
föreskriver underhåll för de byggnader som man väljer 
att bevara. Gamla järnvägsstationen är redan skyddad 
genom Q-bestämmelser i gällande detaljplan. En detalj
plan skulle i sina huvuddrag kunna se ut enligt skissen på 
nästa sida.

Bevarande av granitkajerna, järnvägs- och kranspår 
bör kunna ske genom bestämmelser om utformning av 
allmänna platser alternativt kvartersmark som förbjuder 
rivning och föreskriver en tydlig kvalitetsnivå. Även om 
det gäller kommunalt ägd mark och anläggningar kan en 
tydlig avsiktsförklaring vara av värde även inom den 
kommunala förvaltningen och som en garanti gentemot 
enskilda aktöreByggnadsminnesförklaringar
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STENSTADEN

Planbestämmelser(ej fullständiga)
Markens användning
Allmänna platser
LOKALGATA Gata för lokaltrafik
HAMNKAJ Kaj för fartygstilläggning
Kvarter
Q Användning anpassad

till bebyggelsens kultur 
värden

Skyddsbestämmelser 
ql Befintliga kajanlägg

ningar med stensätt- 
ningar och kran- och 
järnvägsspår får inte ri
vas. Förändringar skall 
ske med ursprungliga 
material och 
arbetsteknik.

q2 Byggnaden får inte rivas.
Förändringar skall ske 
med ursprungliga mate
rial och arbetsteknik.

Skiss till detaljplan för att skydda bevarandevärda inslag i 
kulturmiljön i väntan på beslut om Inre hamnens framtida 
utformning.Tunnare planbeteckningar avser gällande plan 
för gamla järnvägsstationen. Skiss: Hans Gillgren
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Byggnadsminnesförklaringar
Möjligheterna att byggnadsminnesförklara Stockholms- 
magasinet, kaj anläggningar och andra hamnelement är 
sannolikt små.

Förslag till åtgärder Inre hamnen
En fördjupad översiktsplan upprättas för området. I 
denna redovisas de olika förslagen likvärdigt samt den 
diskussion som förts kring dessa. Denna utgör då ett 
samlat beslutsunderlag att ha i beredskap för att ta ställ
ning till exploateringsföretag som kan dyka upp i framti
den.

Samtidigt upprättas en detaljplan för att säkerställa 
dels vattenkontakten och tillgången till kajerna för all
mänheten och dels bevarande av de historiska spåren i 
form av kajer och kajkonstruktioner, kran- och järnvägs
spår samt ”stockholmsmagasinet”.
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Omvandling av 
miljonprogramsområde

Nacksta i Sundsvall

Bakgrund
Nacksta är ett bostadsområde med omkring 1 000 lägen
heter och ligger i västra delen av Sundsvalls stads- 
område. Nacksta planerades under 1960-talet som en 
fortsättning på stadsområdet västerut söder om E 75, nu
varande E 14. Den utbyggnad som skett av bostäder un
der 1940- och 50-talen fick därmed en direkt förlängning 
i Nacksta som byggdes ut under senare hälften av 1960- 
talet och början av 70-talet. Området byggdes huvudsak
ligen av det allmännyttiga bostadsföretaget Sundsvalls- 
byggen med en mindre del som en HSB-bostadsrätt. Om-

Nacksta 19951. Övre bilden visar östra delen med trevånings
hus, den nedre sexvåningshusen, idag studentbostäder. Foto: 
Hans Gillgren.

rådet fick en öppen och enhetlig utformning med trevå
ningshus i rött fasadtegel med ”platta”, dvs 
inåtavvattnade tak i den östra delen och 6-8 våningshus 
också i rött tegel med platta tak i den västra delen.

Förändringar diskuterade sedan länge
Under de gångna decennierna har Nacksta periodvis haft 
bekymmer med ungdomsgäng och hög andel problem
familjer. Områdets status har under alla år varit relativt 
låg, och än idag är omsättningen av hyresgäster stor även 
om antalet outhyrda lägenheter är måttligt. Några av de 
högre husen i Nacksta, som är i Mitthems (tidigare 
Sundsvallsbyggen) ägo, har för något år sedan omvand
lats till studentbostäder.

82



Östra delen av Nacksta, sedd från norr. Foto: Torbjörn Bergqvist

I flera omgångar har olika upprustningsåtgärder dis
kuterats, främst har det gällt den yttre miljön och olika 
förtätningar. Det tidigare ”Blå huset”, höghuset i cen
trum, byggdes om för några år sedan och fick då en ny 
fasad och takutformning.

Under 1999 har arbetet påbörjats med förändringar 
av den yttre miljön, takutformning och tvättstugulös- 
ningar i den östra delen. Samtidigt har ett av parkerings
garagen rivits och ersatts av markparkeringar. Förslag 
om en annan trafikstruktur med biltrafik inne på går
darna har varit uppe till diskussion, men avvisats av de 
boende. Även en minskning av bredden på matargatan 
Nackstavägen har beslutats för att sänka hastigheten på 
trafiken.

Nacksta har under många år haft en levande lokal 
”byalagsverksamhet” under driftig ledning av ett par eld
själar. Diskussioner har pågått om olika förändrings- och 
åtgärdsförslag för att förbättra områdets status. Ett nära 
samarbete mellan fastighetsbolag, sociala myndigheter, 
skola och polis i Nackstagruppen har bidragit till minsk
ning av gängverksamheten.

Nacksta centrum består av några närservicebutiker, 
bl.a. ICA och Konsum, post, folktandvård, en pizzeria 
m.m. Intill centrum ligger en högstadieskola med fritids
gård, sporthall och intill idrottsplan och kvartersbad. 
Väster om centrum ligger ett äldreboendekomplex med 
vårdcentral. Norr om centrum ligger längs Axvägen en 
rad industri- och kontorsbyggnader, som också vänder
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sig mot E14 norr därom, med ett antal företag, bl.a. 
husvagnsförsäljning, dataföretag samt bilprovning.

Kulturmiljöns resurser
Sundsvalls etterkrigshistoria
För Nackstas del saknas en sammanställd historieskriv
ning, men ett lokalhistoriskt arbete pågår. Sundsvalls 
Museum har också i samband med ombyggnads- 
diskussionerna gjort en utredning kring bevarande av en 
del av området. Nedanstående beskrivning är baserad på 
den nyligen utgivna Sundsvalls historia samt material i 
arkiven hos byggnadsnämnden, Stadsbyggnadskontoret, 
Sundsvalls Tidning, Sundsvalls museum, Mitthem och 
samtal med personer som var inblandade i planerings- 
och byggprocessen när Nacksta utformades, t.ex. plan
arkitekten Georg Varhelyi och förre stadsbyggnadschefen 
Lars Rimfors, som var ansvarig arkitekt för Nackstas för
sta etapper.

Nacksta by 1962, sedd från öster 
med Vinkeltået nere till höger i bild. 
Foto: Norrlandsbild/Sundsvalls bild- 
central.

Efter den kraftiga expansionen under senare delen av 
1800-talet, tydligt manifesterad i den återuppbyggda 
Stenstaden efter branden 1888, bromsades utvecklingen 
under 1900-talets första årtionden. De första massafabri
kerna i distriktet anlades kring 1910 och förädlingen av 
träråvaran ökade med hyvlerier, lådfabriker och annat 
för att möta de växlande konjunkturerna för sågade trä
varor. Sågverken hade en nedgångsperiod på 1920-talet, 
då åtskilliga sågar försvann. 1930 anlade den då nybil
dade skogskoncernen SCA Östrands massafabrik som 
blev världens största under en tidsperiod.

Industristaden Sundsvall, med stark dominans av trä- 
och pappersindustri, mekanisk industri samt kemisk- tek
nisk processindustri växte kontinuerligt under 1940- och 
50-talen. Trångboddhet och bostadsbrist föranledde, som 
på de flesta andra håll, en stadsutbyggnad, främst med 
bostäder men också med närservice och skolor.
Sundsvalls stad var ytmässigt relativt snävt avgränsad till 
de centrala delarna samt Sidsjöområdet söder om stads
kärnan. Tillgången på oexploaterad mark var därmed be-
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gränsad, vilket gjort att den största stadstillväxten skett i 
kranskommunerna, främst Sköns köping, nordost om 
stadskärnan. Under 40-och 50-talen skedde denna ut
byggnad, även utanför stadsgränsen, som en förlängning 
av stadens struktur med gatunät, större kvarter som be
byggdes på ett öppnare vis än tidigare. 40-talsområdet 
Vinkeltået intill Nacksta visar en starkt funktionalistiskt 
präglad planform med smala hus i samma riktning men 
något förskjutna.

Nackstas bebyggelseutveckling
Nacksta by tillhörde fram till 1963 grannkommunen Sel- 
ånger men inkorporerades för att staden skulle kunna ut
vidgas västerut några år före kommunsammanläggingen 
1965. Området var omväxlande jordbruksmark och 
skogsmark med jordbruks- och småhusbebyggelse. De 
äldsta gårdarna har anor från 1500-talet och det finns 
även rester av bosättningar från järnåldern.

Planstrukturens tillkomst
Stadsplanen utformades för hela stadsdelen av 
stockholmsarkitekten Georg Varhelyi under högt tempo 
våren 1963. Varhelyi lade ut ett antal lätt vinklade 
byggnadsbågar som anpassades till terrängens höjd- 
kurvor. Karaktären var öppen bebyggelse i park där 
stora och ljusa lägenheter var den stora kvalitén. Vid 
samtal med Varhelyi framkom att fokus låg på goda 
bostadslösningar och att Nackstaplanen sågs som en an
passning till den lokala topografin av ett mönster för en 
modern stadsdel som kontoret tillämpat på andra platser 
i landet. Området skulle också få ett eget stadsdels- 
centrum med ett höghus, av Varhelyi ursprungligen tänkt 
som ett kollektivhus på tretton våningar, en högstadie
skola, butiker, bank m.m.

Centrumanläggningen placerades intill Europaväg 75 
(nuvarande E 14) öster om Nackstavägen. De diskussio
ner som framträder i byggnadsnämndens protokoll rör 
sig huvudsakligen om höghusets höjd och utformningen
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Georg Varhelyis stadsplan för Nacksta 
1963. Karta: Hans Gillgren 6E0F-G VAKHEL'115 FlAm 1%*,

av centrumområdet med skola, idrottsplan, bad m.m. 
Bland annat gjorde byggnadsnämnden syn på platsen för 
det tänkta höghuset och lät släppa upp en förankrad bal
long 50 meter upp för att avgöra om höjden var lämplig. 
Stadsarkitekten Hans Schlyter befann sig tillsammans 
med Georg Varhelyi på Norra bergets utsiktstorn för att 
bedöma centrumhusets höjd. Det kan ses som en bra il
lustration till det uppifrånperspektiv som var vanligt när 
hela stadsdelar formades i modell i skala 1:1000.

Varhelyis redovisning av planen har enligt protokollen 
skett främst i skiss och modell med illustration i form av 
lägenhetslösningar och senare formell stadsplanekarta. 
Någon djupare diskussion om bostadsdelarnas stadsmiljö 
återspeglas inte i protokoll och samtal med arkitekten. 
Stadsarkitektens synpunkter rörde främst formella 
stadsplanefrågor.

I området skulle också inrymmas en tomt för en 
stadsdelskyrka. Stadsplanen visade två möjliga lägen, ett 
på höjden intill Nackstavägen mitt i området och ett annat 
intill Hårdvallsgatan öster om det nya bostadsområdet.

Det blev detta östra läge som senare valdes för Nacksta 
kyrka som ritades av Peter Celsing i slutet av 1960-talet.

Efter att stadsplanearbetet avslutats med den andra, 
västra delen, i början av 1964, fick inte Varhelyi fullfölja 
arbetet med att rita husen. Istället etablerade Riksbyggen 
ett projekteringskontor i Sundsvall genom att köpa upp 
ett lokalt kontor. Chef för kontoret blev arkitekten Lars 
Rimfors som fick uppdraget att rita bostadshusen.

De vinklade huskropparna i Varhelyis stadsplan an
sågs för komplicerade och stred emot det då etablerade 
rationella industriella byggandet. Huskropparna omfor
mades till en rad av förskjutna trapphusenheter i tre
våningshusen. Sexvåningshusens böjning löstes genom 
oregelbundna genomgående trapphus som länkar mellan 
lägenhetsblocken. Utemiljön präglades av önskan om öp
penhet och hus som växer upp ur gräsmattan. Plante
ringar koncentrerades till entréerna och zonen närmast 
husen, samt ett antal mindre dungar av träd utspridda 
över hela området men med en viss koncentration när
mast Nackstavägen.
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Trafiksystemet
Trafiksystemet byggde på en långt gången trafiksepare
ring mellan biltrafik och gång- och cykeltrafik i enlighet 
med SCAFT-gruppens (Stadsbyggnad, Chalmers, Arbets
gruppen För Trafiksäkerhet) tankegångar som senare 
blev närmast normgivande i svenskt stadsbyggande. 
Sallyhillsvägen och Nackstavägen bildade tillsammans 
med Bergsgatan/E75 och Hårdvallsgatan en åtta som ma
tade all biltrafik utifrån och skapade två enligt planen 
helt bilfria områden som förbands med gångtunnlar. 
Längs Nackstavägen och Sallyhillsvägen koncentrerades 
parkeringarna genom flera parkeringsdäck. Angörings- 
trafik till entréerna ordnades på norr- och västsidan, men 
en halvplansförskjutning till södersidan gjorde att 
handikappangöring måste ske även från södersidan. För 
att klara sopfordonens krav på vändning utan back
rörelser anlades stora vändslingor.

Teoretiskt innebär detta att området kan vara bilfritt, 
men i praktiken förekommer parkering inne på

angöringsgatorna. Centralt i området finns stora grön
ytor och ett förgrenat gångvägssystem, stadsdelsbad och 
idrottsplan. De två skolorna och de tre förskolorna ligger 
med trafikmatning från matarringen och i anslutning till 
det centrala grönområdet. Gångvägarnas passage av den 
centrala delen av matargatan sker genom gångtunnlar på 
två ställen.

Bebyggelsen
Bostadsbebyggelsen är mycket enhetligt utformad i större 
delen av Nacksta. Byggnaderna har tak med invändig av
vattning, enligt arkitekten ett krav från Riksbyggen (som 
administrerade byggandet åt Sundsvallsbyggen) som hade 
dåliga erfarenheter av istappar som ramlat ner och orsa
kat skadeståndskrav i andra områden. Fasadmaterialet är 
rött tegel som kompletterats med vita balkonger och tak
kanter. Bostadslägenheterna är rymliga och ljusa med bra 
planlösningar och gedigna material. Vardagsrummen har 
parkett och glasade dörrar och köken är välutrustade.
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Centrumanläggningen flyttades senare till västra sidan 
Nackstavägen och sammanbyggdes med en högstadie
skola. Centrumhuset och skolan byggdes med korrugerad 
plåt som fasadmaterial och höghuset gick under många 
år under benämningen Blåhuset på grund av sin kraftiga 
blå kulör. Byggnaden omdanades under 1980-talet till en 
gul tegelfasad med sadeltak med ljusgrön plåt. De ur
sprungligt planerade parkeringsplatserna ersattes till stor 
del av parkeringsdäck som byggdes i betong som i ett se
nare skede grönmålades.

Byggandet av den första etappen inleddes 1966 och 
hela området med centrum och skola stod färdigt 1972. 
Hela första etappen byggdes med kommunägda 
Sundsvallsbyggen som byggherre och den västra delen 
byggdes av HSB. Detta gav upphov till en omfattande de
batt i pressen, där i staden länge aktiva privata bygg
herrar som Hallström & Nisses, Anders Diös m.fl. ansåg 
sig åsidosatta.

Nackstas stadskaraktär
Med denna historiska bakgrund ska vi pröva att utifrån 
kulturmiljöplanering som arbetsmetod föra ett resone
mang om olika sätt att förändra ett miljonprograms- 
område som Nacksta och vilka konsekvenser detta får 
för kulturmiljön och dess kvalitéer, såväl i området som i 
staden i helhet.

Till att börja med är det värdefullt att tydligt klargöra 
de karaktärsdrag och detaljer som är typiska för en 
stadsbebyggelse från denna epok. Det kan formuleras på 
följande vis:

Den kvarterslösa och trafikseparerade stadsstrukturen
Systemet med en bred matargata i Nackstavägen och 
Sallyhillsvägen med säckgator som infarter till 
parkeringsplatserna, körbara gångvägar fram till entré
erna, separata gång- och cykelvägar med gångtunnlar. 
Bilfria grönstråk mellan husgrupperna.

Hus i gräsmatta
Sättet att placera byggnaderna som fristående volymer 
som växer upp ur gräsmattan, med öppenhet, likartad 
solbelysning för alla lägenheter och goda utsikts- 
förhållanden.

Bostadens planering och områdesservice det viktiga
Arkitekternas tydliga fokusering dels på bostadens plan
lösning, materialkvalitéer, ljus och utsikt, dels på att det 
finns bra boendeservice som butiker, förskolor och skolor 
i området.

Avsaknad av avgränsade halvoffentliga rum
Bebyggelseidealet ”hus i park” eller ”hus i gräsmatta” 
innebär att det halvprivata trapphuset mynnar i ett stads
rum som är helt offentligt. Halvoffentliga gårdar som är 
gemensamma för ett antal trapphus men ändå tillgäng
liga för besökare utifrån, saknas ofta helt. Förgårdar och 
utrymmen kring entréerna, uteplatser, lekplatser ligger i 
det helt offentliga rummet och kan därför upplevas som 
mindre trygga än en halvoffentlig gård.

Den storskaliga upprepningen av likadana husmoduler
Området präglas av det för miljonprogramsepoken ty
piska industriella byggandet med långt gången upprep
ning av olika husmoduler styrda av kranbanor för bygg- 
kranar på räls.

Modernistisk husutformning
Karakteriseras av platta tak med invändig avvattning el
ler svagt lutande pulpettak, kubistiska former, stora 
glasytor i fönster, starka horisontella linjer, ”asymme
trisk symmetri” dvs symmetriska komponenter blandas 
till en asymmetrisk helhet eller och asymmetriska kom
ponenter blandas till en asymmetrisk eller symmetrisk 
helhet.

Bevarandevärden
Bebyggelse och stadsmiljö från olika epoker är en del av 
vårt kulturarv och berättar om olika tiders värderingar
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Trädgårdsarkitekten Helge Obbels markritning visar den 
ursprungliga ambitionsnivån med planteringar kring 
byggnader ocb lekplatser och i övrigt grupper av träd i en 
öppen gräsdominerad miljö.

och synsätt, byggnadsteknik och arkitektoniska ideal. 
Därför är det viktigt att även miljonprogrammets bebyg
gelse tas tillvara utifrån sina förutsättningar och sina ka
rakteristiska egenskaper, bevaras med sina tidstypiska 
drag intakta, även om funktionella och miljömässiga 
krav på förändringar ställs. Miljonprogrammets bostads
områden representerar en barndoms- och uppväxtmiljö 
för ett antal årskullar som, oavsett positiva eller negativa 
minnen, förtjänar att respekteras som den barndoms
miljö den är. Förändringar som raderar ut miljöer och 
därmed en viktig del i människors minnen minskar vårt 
gemensamma kulturarv.

En diskussion om bevarandevärden i ett miljon- 
programsområde som Nacksta bör grundas på några fak
torer:
1. Hur bra exempel på miljonprogrammets byggande är

Nacksta jämfört med andra bostadsområden i Sundsvall, 
i regionen och i landet? Hör Nacksta till de bättre områ
dena bör bevarandevärdet vara högre, är det ett sämre 
exempel bör bevarandevärdet vara lägre. Stadsstruktur, 
arkitektur, byggnadsteknisk kvalitet och utemiljö bör 
vara de komponenter som värderas.

2. Hur lätt är det att förändra området så att dagens krav
uppfylls helst utan att dess grundläggande karaktär för
ändras. Det gäller dels stadsstrukturen, t.ex. trafiksyste
met, dels byggnadsutformningen. Ett område som lätt 
kan förändras utan att dess karaktär allvarligt ändras bör 
väljas före ett som kräver omfattande ombyggnader.

Vad skiljer Nacksta från andra 
miljonprogramsområden?
Karakteristiskt för just Nacksta i jämförelse med andra 
områden från samma epok i Sundsvall är:
- Uppdelade och sidförskjutna trapphusenheter och hus

kroppar som ger mjukare formade huskroppar.
- Terränganpassningen genom att husraderna följer höjd-

kurvorna.
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- Hög materialkvalitet i fasaderna med rött tegel som genom
gående material.

- Centrum med ett höghus som landmärke.
- Konsekvent genomförda p-däck.
- Läget i staden som en direkt förlängning av den samman

hållna staden istället för att ligga som en enklav långt ut
anför stadsområdet.

Framtida stadskaraktär - mål 
och visioner
Pågående förändringsarbete
Nacksta har under en följd av år varit föremål för diskus
sion om olika förändringsåtgärder, allt från en omfat
tande förtätning till upprustning av den yttre miljön.
1999 påbörjades en förändring som främst gäller den 
yttre miljön, tvättstugeutformning och fasadförändringar 
för trevåningshusen. De inåtavvattnade taken ersätts med 
dubbla pulpettak och fasaderna ges en rad tillägg i syfte 
att öka variationsrikedomen och skapa en bättre identitet 
kring varje husrad.

Utemiljön förändras genom att de körbara gångväga
rna på norrsidorna flyttas längre från fasaderna och entré
förgårdar skapas med planteringar och odlingslotter. 
Gångvägarna på husens södra sida minskas till bredden 
och avses endast för gång- och cykeltrafik samt för färd
tjänst och handikapptransporter.

Ett av parkeringsdäcken rivs och ersätts med mark
parkeringar, då stöld- och vandaliseringsriskerna anses för 
stora i p-däcken. Förslag att dra in parkeringsplatserna 
närmare entréerna för att öka uppsikten över bilarna har 
avvistas av de boende som värnar områdets bilfria karak
tär.

Nackstavägen minskas till sin bredd och får en separat 
gång- och cykelväg på östra sidan samt trädplanteringar 
på bägge sidor. Nya övergångställen i plan med 
Nackstavägen anläggs vid centrum och diskussion om att 
ta bort gångtunneln i samma läge pågår. Gångtunnlar

upplevs, främst av kvinnor, som en hotfull miljö, som 
man helst undviker.

Funktionella och miljömässiga krav för 
framtiden
Vilka krav ska man ställa på morgondagens stad? Hur 
ska en stadsbebyggelse som är utvecklad för att passa det 
enhetliga industrisamhällets behov kunna förändras så 
att den passar i ett mångfasetterat postindustriell! sam
hälle? Miljonprogrammets ofta storskaliga och likfor
miga bostadslösningar byggde på att människor levde i 
kärnfamiljer, jobbade regelbundet med ungefär samma 
arbetstider, åkte kollektivt till arbetsplatser någon annan
stans. Barnen gick i förskola och skola inom området, 
livsmedel inhandlades i områdets centrum, sport- och 
fritidsaktiviteter utövades inom området och ledigheter 
och semestern tillbringades någon annanstans, i en stuga 
på landet eller på resa till sydligare nejder.

Morgondagens levnadsstruktur förefaller bli mer 
mångfasetterad med oregelbundna anställningar under 
oregelbundna tider, egna företag i större omfattning även 
för traditionella service- och hantverkar- och arbetar
yrken, köp av service istället för att göra själv när det 
gäller mat, städning mm. En större andel egna företag 
där boende och verksamhet helst sker på samma plats, 
och nya serviceföretag som levererar diverse tjänster till 
hem och hemföretag ställer helt andra krav på stadsmil
jön än det renodlade boendet:
- Företag i bostadshusen ställer krav på en helt annan bil

tillgänglighet för leveranser och kunder, det ska vara möj
ligt för fler att köra ända fram till entrén och parkera 
nära.

- Serviceleveranser till boende, t.ex. vårdservice, städning,
matleveranser, paket från Internethandel ställer krav på 
att kunna köra fram till och parkera vid entrén.

- Behov av förrådsmöjligheter i anslutning till verksamheten,
uppställning av varor utanför husen ställer krav på 
byggnadsmöjligheter i anslutning till entréerna.
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Ombyggnadsförslag för trevåningsbusen 
av TN Arkitekter, Sundsvall 1999.

Redan idag finns ett antal önskemål om funktionella och 
miljömässiga förändringar på grund av problem:
- Bilplats med uppsikt från bostaden för att undvika stölder

och vandaliseringar.
- Tvättstugor och källarutrymmen med begränsat tillträde för

att undvika risk för överfall eller att man stjäl tvätt eller 
tvättider eller bryter sig in i källarförråd.

- Tydligare utformning av var och när man får köra bil på
gångvägarna för att undvika t.ex. att den lokale bil
handlarens kunder provkör bilar på gångvägarna.

- Avsmalnande av matargatan och trädplantering för att
minska hastigheterna.

- Ersättande av gångtunnlarna med övergångsställen för att
gångtunnlarna upplevs som potentiella överfallsställen.

Bevara Nackstas stadskaraktär
Utöver dessa krav och önskemål bör områdets framtida 
karaktär förvalta dess nuvarande stadskaraktär på ett så
dant sätt att denna bibehålls som en öppen modernistisk 
stadsdel och behåller sina särdrag.

Analys av handlingsalternativ
Möjliga alternativ och deras 
måluppfyllelse
På samma sätt som i de två tidigare exemplen ska vi dis
kutera en serie möjlliga handlingsalternativ från att inga 
förändringar görs till en total omvandling till ny stads
karaktär enligt den tidigare presenterade analysmodellen.

0. Inga åtgärder alls= nollalternativet

Nackstas nuvarande situation förändras 
inte
Detta innebär att både trafiksystem, husutformning och 
yttre miljö bibehålls oförändrade. Något aktivt beva
rande sker inte heller. Alternativet innebär att dagens 
problem med läckande tak åtgärdas genom underhåll och 
inre ombyggnader av tvättstugor genomförs.

Innebörden blir att områdets stadskaraktär bevaras på 
ett sätt som visar hur det utformades när det kom till.
Det blir på så sätt en tydlig och oförvanskad stadsmiljö 
från miljonprogrammets tid. Brister i den yttre miljön 
förbättras inte annat än med löpande underhåll.
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Måluppfyllelse
Detta alternativ uppfyller några få av de angivna målen, 
bland annat ett bevarande av Nackstas stadskaraktär ge
nom att miljön bevaras i sitt ursprungsskick. Men om 
stadsdelen kommer att lida av permanenta problem i 
form av hög omsättning av lägenheter och att boende 
upplever att den yttre miljön är torftig lär diskussionen 
komma upp ganska snart om åtgärder i stadsmiljön. Ett 
nollalternativ måste ses som en tillfällig ”vänta och se”- 
lösning som ersätts av ett underbyggt ställningstagande 
senare.

BSO. Ingen förändring men ett aktivt bevarande

Nacksta bevaras och fullföljs som den 
öppna modernistiska staden i helhet och 
detaljer
Detta alternativ innebär ett mer aktivt och långsiktigt 
bevarande av de viktiga karaktärsskapande elementen i 
stadsmiljön. Det gäller såväl trafiksystemet med sin bilfri
het genom stora parkeringar vid matargatan och körbara 
gångvägar till entréerna. Det gäller den öppna 
bebyggelsestrukturen med hus som växer upp ur gräs
mattan och planteringar koncentrerade till lekplatser och 
entréer. Det gäller byggnadernas karakteristiskt moder
nistiska utformning, bl.a. annat med inåtavvattnade tak 
som ser platta ut utifrån.

För att fullfölja den ursprungliga tanken kan 
planteringarna kompletteras i enlighet med ursprungs- 
ritningarna. Eftersom bostadsservice och bostads
komplement var en viktig del vid områdets tillkomst kan 
det vara en komponent värd att satsa på. Bättre tvätt
stugor, förskoleservice och annan boendeservice skulle 
kunna vara ett sätt att stärka områdets ursprungs- 
karaktär.

Måluppfyllelse
Målen om anpassning till dagens och vad som kan antas 
är framtidens krav uppfylls dåligt med detta alternativ då

karaktärsskapande lösningar som trafiksystem, p-däck 
och gångtunnlar bevaras. Målet att bevara Nackstas 
stadskaraktär uppfylls helt. Området får en ännu tydli
gare ursprungskaraktär än det har idag och blir ett ut
märkt exempel på tidens stadsbyggnadsidéer, som säkert 
uppskattas av delar av befolkningen som har positiva 
minnen från denna epok och dess miljöer. Intressant är 
att Sundsvalls museum i samband med förändrings- 
förslagen föreslagit att en del av området bevaras oför
ändrat för att visa hur ett hyreshusområde från miljon
programmets tid ser ut i original.

BSF. Förändring inom ramen för nuvarande stadskaraktär

Nacksta förändras med bevarande av den 
öppna trafikseparerade modernistiska 
stadens karaktär
Detta alternativ innebär att man förändrar byggnader 
och yttre miljö så att de fungerar bättre för dagens och 
morgondagens behov, samtidigt som man är noga med 
att stadskaraktären inte förändras.

För byggnaderna innebär det att utformningselemen- 
ten skall hämtas ur epokens eget sortiment. Byggnader
nas grundformer bibehålls. Det kan innebära bibehållna 
inåtavvattnade tak eller utåtavvattnade tak som formas 
som flacka pulpettak utan att förändra fasaderna väsent
ligt. Men det innebär inte sadeltak och gavelspetsar.

För den yttre miljön bör områdets öppna helhets
karaktär inte förändras, men närområdet kring hus och 
entréer kan förändras för att skapa halvoffentliga rum. 
Trafiksystemet med utifrånmatning och samlade parke
ringsplatser bibehålls, de körbara gångvägarna behålls, 
men kan flyttas ut från fasaderna för att skapa bättre för
rum framför entréerna och att skillnaden mellan 
angöringsgator och körbara gångvägar kan förtydligas 
för att minska olämplig trafik. Den yttre miljön kom
pletteras med ny vegetation i den ursprungliga planens 
och tidsålderns anda som prioriterar öppenhet. Det kan 
innebära träd i grupper, buskplanteringar närmast
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I Nackstas modernistiska stadskaraktär är 
det separerade trafiksystemet en viktig 
komponent

husfasaderna, välutrustade lekplatser. Parkeringsdäcken 
kan ersättas med markparkeringar i enlighet med de ur
sprungliga planerna.

Måluppfyllelse
Detta alternativ uppfyller de flesta av de uppsatta målen 
med undantag för målet att bättre klara servicetrafik 
inom området eftersom trafiksystemet bibehålls. Målet 
att behålla stadskaraktären uppfylls delvis om byggna
derna ändras till sitt utseende men ändå bibehåller sin ur
sprungliga karaktär.

NSK. Förändring till ny stadskaraktär med historisk 
koppling

Nacksta förändras till öppen modernistisk 
kvartersstad
Detta alternativ innebär en förändring av en viktig kom
ponent i den öppna modernistiska staden, nämligen tra
fiksystemet. Det innebär då att stadskaraktären föränd
ras. Men en tydlig koppling görs till den nuvarande 
stadskaraktären genom byggnadernas utformning och de 
grundläggande öppna karaktärsdragen i den yttre miljön.

Trafiksystemet ändras så att den trafikseparerade sta
den blir en öppen kvartersstad. De körbara gångvägarna 
görs om till normala gator med gångbanor så att den 
bättre svarar mot dagens och morgondagens behov av 
angöring och parkering nära entréerna. Parkeringsplatser 
läggs intill och längs gatorna istället för de stora samlade 
p-platserna och p-däcken. Därigenom skapas förutsätt
ningar för en mångfunktionel 1 stad där bostäder, butiker, 
kontor och serviceverksamheter kan blandas. 1960-talets 
enfunktionsområde konverteras till kvartersstad med 
1940- och 50-talets stadsdelar som stadsstrukturell före
bild.

Byggnaderna bevaras till sin karaktär med föränd
ringar som är i samklang med deras ursprungskaraktär, 
enligt BSF-alternativet. Utemiljön förändras så att grän
serna mellan gata och kvarter blir tydliga genom häckar 
och smidesstaket. Därigenom skapas en tydlig halv- 
offentlig zon mellan gata och entréer.

Måluppfyllelse
Detta alternativ uppfyller de flesta av målen, såväl de 
som avser en anpassning till dagens och morgondagens 
krav och de som gäller ett bibehållande av stads
karaktären. Kvalitéerna med dagens bilfrihet och separe
rade trafiksystem med bl.a gångtunnlar och samlade 
parkeringar försvinner dock. Målet om bevarad stads
karaktär uppfylls delvis, grundkaraktären kvarstår men 
alla delarna blir inte historiskt rättvisande. Stads- 
strukturen förändras från 1960- 70-tal till 1940-50-tal 
samtidigt som byggnadernas uttryck bibehålls från 1960- 
talet med vissa 90-talstillägg. Detta ger en kluvenhet i
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områdets uttryck. Samtidigt bildar det en naturlig fort
sättning på det intilliggande 1950-talsområdets stads- 
form. Områdets tidstypiska plandrag som utifrånmatning 
och bilfrihet försvinner.

NSO. Ny stadskaraktär oberoende av nuvarande 
stadskaraktär

NSO 1. Stadsstrukturen förändras till mer 
sluten kvartersstad
Detta alternativ innebär att både stadsform och 
byggnadsutformning förändras. Den trafikseparerade sta
den görs om till en kvartersstad och nuvarande bebyg
gelse kompletteras så att kvarteren blir mer slutna med 
tydliga gårdar och gaturum. Utemiljön görs mer stads- 
mässig med trädplanterade gator och parker. Byggna
derna förändras eventuellt med sadeltak eller pulpettak. 
P-däcken rivs. Obebyggda områden närmast 
Nackstavägen bebyggs med hus som innehåller både bo
städer och service. Nackstavägen omformas från trafik
led till gata med gångbanor och trädplantering.

Måluppfyllelse
Alternativet innebär att målen om anpassning till nya 
krav uppfylls, men inte målet om bevarande av stads
karaktären. Förändringen innebär en stor omvandling 
som förändrar områdets karaktär i grunden, vilket inne
bär att Nacksta förvandlas från ett typiskt miljon- 
programsområde till en helt ny typ av stad, en 1990-tals- 
hybrid. Med förändringar av hus och nya komplette
rande byggnader kommer den ursprungliga miljön att 
försvinna helt. Därmed försvinner Nacksta som exempel 
på 1960-talets stads- och byggnadsideal. Förändringen 
innebär med sin förtätning att en stor del av stads- 
utbyggnaden hamnar i Nacksta istället för andra, kanske 
mer centrala områden. Det innebär i så fall att Nackstas 
betydelse som en tätare västlig stadsdel ökar.

Ett forandringsalternativ för Nacksta är att 
omdana den trafikseparerade strukturen till 
en öppen kvarterslosning.

NSO 2. Rivning av hela eller delar av 
området, omdaning till park
Även om detta alternativ inte diskuterats i Nacksta är 
frågan aktuell i många av landets mindre orter där efter
frågan på hyreslägenheter i miljonprogrammets områden 
är liten och många lägenheter står tomma. Ett radikalt 
sätt att minska ett oattraktivt bostadsbestånd är att riva 
byggnader och anläggningar och omdana hela eller delar 
av området till park eller mark för en kommande stads
utveckling.

Behovet av nya bostäder utformade på ett attraktivt 
sätt skulle då tillgodoses genom nybyggnad i mer cen
trala stadslagen, ombyggnad av överblivna kontors
lokaler också i centrala lägen eller genom villabebyggelse 
i stadens ytterområden. I en långsiktig strategi för en 
måttligt expansiv stad kan det vara riktigt att hellre om
vandla centrala industriområden eller andra områden 
som blivit över till stadsområden med bostäder och verk-
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Ett mer genomgripande forandringsalter
nativ är att skapa en mer sluten kvarters
stad.

samheter än att satsa stora resurser på en omdaning av 
perifera enfunktionella bostadsområden.

Spåren för eftervärlden
Vid en rivning av delar av eller ett helt bostadsområde 
uppstår frågan om vilka spår man ska lämna till efter
världen och vad området skall få för karaktär efter 
rivningen. I fallet Nacksta kan man anta att området i ett 
första skede blir park eller grönområde och i ett senare, 
när ett nytt exploateringstryck uppstår, blir en stadsdel 
med bebyggelse, kanske småhus. En möjlighet för att 
bädda för det senare fallet är då att riva själva byggna
derna, men låta grundplattor, vegetation och vägar/gator 
inom området vara kvar, liksom ledningar som proppas 
men får ligga kvar. Detta förhållningssätt ger tydliga spår 
kvar till eftervärlden och berättar ett stycke historia. Det 
ger också dem som vuxit upp i området större möjlighe
ter att känna igen sig när de återvänder, vilket är en his
torisk kvalité. Det bevarar också resurser för framtiden,

om man vill uppföra nya byggnader finns grunderna 
kvar, liksom gator och ledningssystem. Även om naturlig 
erosion sätter ner möjligheterna till återanvändning, lig
ger det ett värde i att ta ställning till detta senare, det 
ökar frihetsgraderna. I Upplands Bro, där man rivit ett 
antal trevåningshus, har alla spår av byggnaderna utplå
nats, men vegetationen som är kvar ger en besynnerligt 
kvardröjande känsla av att här har varit något annat än 
den parkliknande miljö som finns där idag.

Rivning innebär att ett exempel på stadsbebyggelse 
från denna epok försvinner helt, vilket utarmar det histo
riska arvet. Om rivning trots allt väljs är det viktigt att 
inte det bästa exemplet på miljonprogrammets 
flerfamiljshusområden blir det som rivs.

Måluppfyllelse
Alternativet uppfyller inga av de mål som ställts upp.

Ställningstagande
På samma sätt som i de övriga exemplen innebär detta 
ställningstagande en simulering som inte representerar 
den diskussion som förts och de ställningstaganden som 
gjorts i Sundsvall. Sammanfattningsvis representerar de 
olika alternativen följande måluppfyllelse:

0. Inga åtgärder alls= nollalternativet

Nackstas nuvarande situation förändras inte
Svag måluppfyllelse, inga av problemen löses. Dock be
varas stadskaraktären på kort sikt.

B50. Ingen förändring men ett aktivt bevarande

Nacksta bevaras och fullföljs som den öppna 
modernistiska staden i helhet och detaljer
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Svag måluppfyllelse, få av problemen löses, dock förbätt
ras utemiljön. Stadskaraktären bevaras långsiktigt vilket 
uppfyller det målet.

BSF. Förändring inom ramen för nuvarande stadskaraktär

BSF 1. Nacksta förändras med bevarande av den öppna 
modernistiska stadens karaktär
Hög måluppfyllelse när det gäller anpassning till dagens 
krav, bortsett från trafiksystemet. Målet att bevara stads
karaktären uppfylls delvis.

NSK. Förändring till ny stadskaraktär med koppling till 
nuvarande

NSK 1. Nacksta förändras till öppen modernistisk 
kvartersstad
Hög måluppfyllelse när det gäller anpassning till dagens 
krav, medelgod måluppfyllelse när det gäller bevarande 
av stadskaraktären.

NSO. Ny stadskaraktär oberoende av nuvarande 
stadskaraktär

NSO 1. Stadsstrukturen förändras till mer sluten 
kvartersstad
Hög måluppfyllelse när det gäller anpassning till dagens 
krav, låg måluppfyllelse när det gäller bevarande av 
stadskaraktären.

NSO 2. Rivning av hela eller delar av området, omdaning 
till park
Ingen måluppfyllelse alls.

Slutsats
Det handlingsalternativ som väljs i detta exempel är

NSK 1. Nacksta förändras till öppen modernistisk 
kvartersstad
Detta eftersom det innebär en hög måluppfyllelse när det 
gäller dagens och framtidens krav. Området görs med ett 
annat trafiksystem mer flexibelt för framtida krav.

Måluppfyllelsen vad gäller bevarande av stads
karaktären är visserligen inte den högsta, men de väsent
liga komponenterna i stadskaraktären, den öppna bebyg
gelsen och byggnadernas utformning, bevaras.

Några reflexioner utifrån exemplet 
Nacksta
Tillämpningen av den skisserade arbetsmetodiken för 
kulturmiljöplanering i detta exempel visar på några in
tressanta erfarenheter och frågeställningar som kanske 
inte alltid kommer upp på bordet.
1. En erfarenhet är att en relativt snabb historisk under
sökning, även av ett så relativt ungt område, ger mycket 
intressant information om vilka ambitioner de som utfor
made stadsdelen hade och därmed vilka karaktärs- 
skapande drag området har. Man behöver inte genom
föra en djup historisk studie för att få det viktigaste un
derlaget. Det är bättre att göra en snabb översikt än 
ingen studie alls.
2. Att trafiksystemet betraktades som något som inte 
hade med arkitekternas utformning av stadsmiljön att 
göra är en något överraskande erfarenhet av historie
studien. Det belyser den då helt accepterade sektors- 
uppdelningen mellan utformning av bostadsmiljö å ena 
sidan och trafiksystemets utformning å andra sidan. Ar
kitekternas ansvar var boendet, trafikplanerarnas ansvar 
var trafiksystemet. I Nacksta tog ingen ansvar för helhe
ten, stadsdelens totala fysiska miljö. Detta förhållande 
gör det då rimligt att diskutera förändringar av trafiksys
temet utifrån den önskvärda framtida stadsmiljön utan
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att därmed förgripa sig på de väsentliga stadskaraktärs- 
dragen. Man kan här diskutera om en förändring av tra
fiksystemet verkligen innebär en ny stadskaraktär eller 
om den ska ses som en förändring inom ramen för nuva
rande. Med tanke på att det separerade trafiksystemet är 
en så dominerande del av stadsmiljön från denna tid har 
det varit naturligt att se en förändring som en ny stads
karaktär. Men det avgörande är att denna frågeställning 
tas med i diskussionen och värderas, och hur det slutliga 
resultatet blir.

Säkerställande
I detta exempel, där hela området är detaljplanerat, är 
det naturligt att det är på detaljplanenivån diskussionen 
om säkerställande sker.

Detaljplan
För att genomföra förändringen till öppen kvartersstad 
behöver detaljplanen(erna) för området ändras. Först och 
främst för att utveckla gatusystemet, detta kan ske an
tingen genom att allmänna gator läggs ut på det som nu 
är kvartersmark eller att körvägarna anläggs som 
gemensamhetsanläggning. För att möjliggöra en mer 
flexibel användning införs användningsbestämmelser 
som tillåter även kontor och handel och kanske icke stö
rande hantverk i kombination med bostäderna.

För att garantera att förändringar av byggnaderna 
inte förändrar den modernistiska karaktären kan man 
tänka sig några alternativ. Att klassa hela området som 
ett område med byggnader som är särskilt värdefulla från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt är diskutabelt, det bör i så fall höra till perio
dens mest tydliga exempel i Sundsvall och kanske ha en 
plats bland landets tydligaste exempel från denna tid.

Ett annat alternativ är att skriva in planbestämmelser 
som reglerar byggnadernas utformning och utseende. Det 
kan gälla takutformning, fasadmaterial, färgsättning och 
detaljlösningar. Här kan även varsamhetsbestämmelser 
föras in, såväl för befintliga som nya hus, det kan vara en

viktig signal att det finns bestämmelser för detta att ta 
hänsyn till vid en bygglovprövning. Planbeskrivningen 
kompletteras då lämpligen med en relativt detaljerad be
skrivning av karaktärsdrag och kvaliteter som stöd för 
bygglovsprövningen. Det generella varsamhetskravet i 
PBL 3:10 tillämpas utifrån denna. Begreppet varsamhet 
kan ses som ett sätt att arbeta med förändringar, t.ex. att 
man skaffar sig ett ordentligt historiskt bakgrundsmate
rial och utifrån detta diskuterar lämpliga och mindre 
lämpliga förändringar.
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