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”Sverige bästa söderläge

I Sundsvall når havet och bergen ända till stadskärnan. Staden 
ligger skyddad samtidigt som närheten till havet ger ett 
vidöppet läge.

Där Norra Stadsbergets sluttning möter Sundsvallsfj ärden 
ligger Norra Kajen i skönaste söderläge. Historisk industrimark 
omvandlas till bostäder – granne med havet och med 
promenadavstånd till Sundsvalls centrum.

En ny stadsdel vars utveckling vi vill förvalta med omsorg.

På Norra Kajens 360 000 kvadratmeter bygger vi minst 2500 
lägenheter. Nästan alla med havsutsikt. Men inte bara läget 
gör Norra Kajen attraktiv. Här blir arkitekturen modern och 
särpräglad. Här blir varje steg inspirerande.”

White Arkitekter

1 Inledning

”Norra kajen blir ett föredöme när det gäller ekologiskt uthålligt 
samhällsbyggande. Stadsdelens ekologiska profi l saknar 
motstycke i Sverige, kanske i hela Europa.
Här är energifrågorna centrala, liksom kretsloppstänkandet i 
stort och smått. Solen utnyttjas, liksom havet, som bidrar med 
både värme och kyla. Norra kajen har som ambition att skapa 
och återvinna sin energi.”                                                                             

          Vision Norra Kajen

Vision Norra Kajen Fördjupad översiktsplan (FÖP), antagen januari 2010
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41 Inledning
Sveriges bästa sö-
derläge
Bakgrund
En fördjupade översikts-
planen har tagits fram 
över Norra Kajen i nära 
samverkan mellan 
Sundsvalls Kommun och 
Norra Kajen Exploatering 
AB* . Planen är antagen av 
kommunstyrelsen januari 
2010.  

Visionen för Norra Kajen 
talar om en attraktiv och 
ekologisk stadsdel med ett 
havsnära boende centralt i 
staden. 

Det här kvalitetsprogram-
met innehåller riktlinjer för 
att säkerställa en hög kvalité 
i den yttre miljön och för 
byggnader. Alla byggnader 
ska minst nå upp till kraven 
för ”Mijöklassade byggnad-
Guld”.

Programmet har en 
tyngdpunkt på området för 
detaljplan 1B, första etappen 
av utbyggnaden av Norra 
Kajen. Programmet kommer 
att ligga som underlag till 
kommande detaljplaner. 

Kvalitetsprogrammet är ett 
gemensamt program för 
Sundsvalls Kommun, Norra 

Kajen Exploatering AB och 
byggherrarna. 

Programmet uttrycker 
en gemensam ambition, 
en kvalitetsnivå som alla 
inblandade parter förbinder 
sig att följa.

Kvalitetsprogrammet 
godkänns av stadsbyg-
gnadsnämnden och 
blir därefter underlag 
för kommande 
bygglovprövning. 
*Norra Kajen Exploatering AB ägs till lika delar av 
Norrlandspojkarna Fastighets AB och Sundsvalls 
Kommun.

Syfte
Kvalitetsprogrammet ska 
säkerställa kvalitéerna utöver 
det som anges i detaljplanen. 

Dokumentet ska på kort och 
lång sikt säkra en hög kvalitet 
i stadsdelen vad det gäller:

1 arkitektonisk utformning av 
byggnader och utemiljö

2 materialval, färg, form och 
gestaltning

3 tillgänglighet och trygghet

4 socialt liv mellan husen

5 ekologiskt uthålligt 
samhällsbyggande

Ansvar för genom-
förandet
Norra Kajen Exploatering 
AB har ansvaret för 
genomförandet av all allmän 
platsmark. Angivna kvalitéer 
och riktlinjer mm. är att 
betrakta som skall krav.

För drift och underhåll 
se avsiktsförklaring/
ramavtal mellan Norra 
Kajen Exploatering AB och 
Sundsvalls kommun.

Mål
Detta kvalitetsprogram följer 
intentionerna i den fördjupade 
översiktsplanen.

”Målet är att skapa en attraktiv, 
ekologisk, och hållbar stadsdel 
med ca 2500 lägenheter 
och kommersiella lokaler. 
Norra Kajen är framtidens 
stadsplanering redan nu, 
en levande och miljövänlig 
stadsdel med plats för alla.” 
(FÖP Norra Kajen 2009).
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51 Inledning
Stadsbyggnadsidé 
och karaktär
Norra Kajens närhet till havet, 
staden och norra Stadsberget, i 
bästa söderläge, är några av de 
kvalitéer som ligger till grund 
för förslaget

Det off entliga rummet bildar 
en överordnad struktur i 
förslaget. 

Denna struktur skapar en 
tydlig ram som tål en varierad 
bebyggelse byggd under en 
längre tid. 

Stråk och parker 
kopplar stadsdelen till 
omgivningen. Gröna 
gator, torg, förgårdsmark 
och bostadsgårdar bildar 
viktiga mötesplatser mellan 
bebyggelsen.

Illustration Norra Kajen - White Arkitekter FÖP

Stadsbyggnadsidén bygger på: 

- en tydligkvartersstruktur som 
bygger vidare på stenstaden

- off entliga rum och stråk 
i olika skalor som bildar 
grundstrukturen

- en esplanad mellan två 
stadsparker och en central 
stadsdelspark

- butiker och verksamheter 
längs huvudgatan/allén

- ett allmänt kajstråk som 
en förlängning på Selångers 
grönstråk

- en tydlig front mot vattnet 
och Sundsvalls stad med några 
få accentbyggnader

 

Stadsdelen känneteckas av: 

- människan i centrum

- ett attraktivt och havsnära 
stadsboende

- närhet till stadskärnan och 
till rekreation på berget

- bra kommunikationer

- trygghet och bra 
tillgänglighet

- konstnärlig utsmyckning

- ekologiskt uthålligt 
samhällsbyggande

Byggnader och kvar-
ter
Norra Kajens  byggnader och 
off entliga rum ska i huvudsak 
ha samma skala, volym, tydliga 
gaturum och regelbundna 
kvarter som stenstaden. 

Bebyggelsens karaktär 
och arkitektur ska vara 
stadsmässig, modern och 
spegla vår tids värderingar. 

Bebyggelsen bör vara varierad 
och kontrastrik. Byggnaderna 
varieras för varje trapphus 
med färg, material och detaljer.

En blandning av olika 
bostadstyper gör att området 
kan möta en bred efterfrågan 
över en längre tid. 

Här fi nns plats för både 
stadsradhus, fl erbostadshus, 

Fördjupad översikts-
plan Norra Kajen
Målet med en levande 
och miljövänlig stadsdel 
tillsammans med det centrala 
läget motiverar att bygga stad 
på Norra Kajen. 

Att bygga stad skapar 
möjligheter för en ekologisk, 
och hållbar stadsdel med bra 
kommunikationer. Platser för 
människor att mötas. Liv och 
rörelse dygnet runt.  

Norra Kajen ges en 
stadsmässig utformning som 
på ett naturligt sätt bildar en 
fortsättning på Sundsvalls 
stenstad.

souterränghus och punkthus. 

Ett fl ertal byggherrar och 
arkitekter i området skapar en 
önskvärd variation. 

Det ska vara minst 2 
arkitektkontor för varje kvarter, 
detaljplan 1B innehåller 5 
kvarter.
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Illustrationsplan Norra Kajen Detaljplan 1 Skala 1:1000/A3
50 m
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2 Allmänna riktlinjer för detaljplan 1B
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Beskrivande text till 
illustrationsplanen
Den första etappen med 
detaljplan 1B innehåller 
5 av kvarteren söder om 
huvudgatan. 

Planen innehåller bostäder, 
lokaler mot huvudgatan, 
en förskola och den södra 
delen av stadsdelsparken. 
Stadsdelsparken avslutas ned 
mot vattnet och kajstråket. 

Inom planen ryms även två 
småbåtshamnar.

Huvudgatan

I denna första etappen byggs 
endast ett körfält för bilar, 
cykelstråk och gångbana längs 
huvudgatan. Huvudgatan 
byggs ut i sin helhet i de 
senare etapperna.

Gång- och cykelstråk

Gång- och cykelstråk kantar 
huvudgatan och lokalgata 1. 

Gångstråk placeras också 
i den södra delen av kajen. 
Gradänger och bryggor 
möter vattnet vilket ökar 
vattenkontakten.

Byggnader möter mark

Byggnader mot huvudgata 
möter gångbana. Övriga 
byggnader avgränsas med en 
gröngjord förgårdsmark med 

2 Allmänna riktlinjer för detaljplan 1B
plats för entrébänk, cykelställ 
och frodiga planteringar.

Bostadsgårdar

Alla bostadsgårdar är 
gröngjorda med privata 
uteplatser och gemensam 
småbarnslek. 

Alla byggnader har 
genomgående entréer ut mot 
gården.

Parkering

Infart till garage för alla 
boende sker på gavlar till 
byggnader längs huvudgatan.

Garage ligger under de norra 
kvarteren, alternativt även 
under kvarteren i söder.

Parkering och angöring till 
restaurang, café och handel 
sker längs huvudgatan där 
lokaler placeras i bottenplan. 
Parkering för besökande 
sker på lokalgata 2 som är 
dubbelriktad.

Angöring för boende i 
de södra kvarteren sker 
på gårdsgata som är 
dubbeklriktad med en 
vändplats för personbilar.

Förskola

Angöring till förskola sker 
längs huvudgata och lokalgata 
2. 

Tydliga gaturum

Gator kantas av gatuträd för 
att skapa tydliga och gröna 
gaturum.

Tillgänglighet och trygghet

Utformningen av hela den 
yttre miljön är av största vikt 
för att de boende ska känna 
sig trygga och för att minska 
antalet brott. 

All utformning av utemiljön i 
stadsdelen ska genomsyras av 
detta. 

Genomförandet och 
utformningen av tillgänglig-
heten regleras i förljande: 

1. Detaljplanen 
reglerar utformningen 
av kvartersformer,  
angöringsavstånd, 
lutningar på yttre gatu- och 
gångvägssystem mm. 

2. PBL, BVL och BBR ställer 
krav på tillgänglighet och 
användbarhet för personer 
med nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga.

Gång- och cykelstråk
Föreslagna gång- och 
cykelstråk kopplas till stadens 
befi ntliga stråk.

Befi ntlig gång- och cykelbro

Befi ntlig undergång under E4

E4

Sundsvallsfj ärden

Detaljplan 1B

Park

Befi ntligt gång- och cykelstråk
Föreslaget cykelstråk
Föreslaget gångstråk

Illustration gång- och cykelstråk, plan ej skalenlig

Stråk längs havet Gång- och cykelstråk i väst-östlig 
riktning

Befi ntliga grönområde kopplas till 
Norra Kajen
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82 Allmänna riktlinjer för detaljplan 1B
Utemiljön på Norra kajen 
ska vara indelad i zoner med 
tydligt utformade gränser. 

Allmän zon 

Med den allmänna zonen 
menas gator, parker, gång- och 
cykelvägar och parkeringar.

Gatorna kantas av gatuträd 
och kantstenar. Gångstråk och 
kantstensparkering beläggs 
med plattor

Halvprivat zon 

Med den halvprivata zonen 
menas entréer, förgårdsmark, 
gårdar, trapphus och 
tvättstugor.

Bostadshus möter marken 
med gröngjord förgårdsmark. 
Entréer utformas med entré-
belysning, mindre träd, 
cykelställ och en entrébänk. 

Bilfria och gröna gårdar 
avgränsas med häckar och 
sittvänliga murar. 

Trapphus och tvättstugor 
utformas med generösa ytor 
och stora fönster för dagsljus 
insläpp i centrala lägen.

Privat zon 

Med den privata zonen 
menas  den egna lägenheten 
och uteplatsen. Uteplatsen 
markeras med plattor på 
marken, blommor, häckar, 
murar eller skärmar.

Sundsvallsfj ärden

Privat zon 

 

Halvprivat zon

Allmän zon

Illustrationsplan detaljplan 1, zonering - ej skalenlig

Allmän zon med park och gator Halvprivat zon med förgårdsmark Allmän zon med park och gator Privat zon med egen uteplats

NORR

Huvudgata

Stadsdelspark

Småbåtshamn

Sm
åb

åt
sh

am
n

Torg

Lokalgata

G
åg

at
a 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 L
ok

al
ga

ta

Kajpromenad

Förskola



Norra Kajen | Sundsvall | Kvalitetsprogram DP 1B - allmän platsmark | Tema planavdelning mars 2011 | www.temagruppen.sePr
oj

ek
tn

r: 
31

40
10

40
1

93 Tillgänglighet och trygghet
Gående, cyklister och bilister 
ska färdas i samma marknivå.

Korsningar och torg ska 
utformas på de gåendes 
villkor.

Inga återvändsgator eller stora 
markparkeringar får fi nnas.

Separata gång- och cykelstråk 
ska fi nnas längs huvudgata 
och lokalgata 1. 

Gångvägar och stråk ska 
vara direkt belysta och väl 
avgränsade från biltrafi k. 

Längs stråk och i parker 
placeras belysningen 
strategiskt för att lysa upp 
hela miljön och inte bara 
gångvägar. För att öka 
tryggheten utformas utemiljön 
så att både gångstråk och 
det omgivande rummet blir 
upplyst. 

God tillgänglighet Separata gång- och cykelstråk Häckar skapar tydliga gränser

Omgivningen ges nyansskild 
belysning. 

Speciell belysning ska fi nnas 
vid busshållplatser och 
informationsplatser.

Konst
På Norra Kajen ska 
konstupplevelsen genomsyra 
hela miljön. I ljussättning, 
material-  och färgval. I fasader 
och mönstersättning av 
gatubeläggning. 

Konst i området ska fi nnas 
som traditionella skulpturer, 
fontäner och som en del av 
hela områdets gestaltning. 
(Vision Norra Kajen)

Konst en del av helheten

4 Utemiljö

Konst en del av helheten
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Stadsdelspark
Den gröna parken runt Villa 
Marieberg förlängs ned mot 
kajen i en stadsdelspark. 
Parken löper tvärs  genom 
Norra Kajen i nordsydlig 
riktning och bildare  på sikt 
en viktig grön länk från Haga 
i norr till Sundsvallsfj ärden i 
söder. 

I detaljplan 1B anläggs den 
södra delen av parken. Parken 
avslutas mot huvudgatan med 
ett torg. Intill parken placeras 
även en förskola i norr.

Karaktär stadsdelspark

Större träd planteras i grupper. 
Marktäckare och gräs bildar 
ett grönt och frodigt golv. 

De stora träden och lägre 
sittmurar skapar en tydlig 
rumslighet. 

Växtval ska väljas med hänsyn 

4 Utemiljö
till allergirisken och vara 
giftfritt. 

Lekpark

I den mittersta delen placeras 
en lekplats med fantasifull 
lekmiljö för både barn och 
ungdomar. 

Funktion: Lek för mindre barn. 
Skulptural lek  avgränsas av 
rumsbildande vegetation.

Soff or och bord i anslutning 
till lek.

Markmaterial: Gräs/
konststgräs/platsgjuten 
gummi.

Träd/vegetation: Tåliga 
buskar, blommande 
fl erstammiga småträd, större 
parkträd. 

Aktivitetspark

Intill kajen anläggs en 
aktivitetspark. Ett öppet grönt 

Illustrationsplan stadsdelspark detaljplan 1B - tema

Förskoletomt

För-
skola

Bryggor och 
gradänger

Kajpromenad

Lokalgata 1

STADSDELSPARK

Aktivitetspark

Torg under byggnad

Trappor/ramp

Huvudgata
P

Cykelbana
Gångbana
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Sundsvallsfj ärden

golv av marktäckare och gräs 
skjuter ut över vattnet. 

Trappor och gradänger i trä 
möjliggör vattenkontakt och 
sittplatser i bästa solläge.

Funktion: Flexibel yta för 
soliga sittplatser, evenemang, 
picnic, bollspel, fri lek och 
hundbus.

Karaktär: Öppna modellerade 
gräsytor. 

Skulpturala sittplatser och 
soldäck i trä.

Träd/veg: Ljusa skira träd typ 
körsbär.

Parkering

Intill lokalgata 1 placeras 
kantstensparkering till 
förskolan. I övrigt sker 
ingen parkering av bilar vid 
stadsdelsparken. 

Möjlighet fi nns att släppa av 
besökare på lokalgata 1 eller 

på gårdsgata.

Cykelparkering

Plats för cyklar fi nns vid 
torget, i parken och nere vid 
kajstråket.

Markmaterial

Gångbanor beläggs med 
hårtpackad stenmjöl. Friser av 
plattstål.

Friser runt brunnar, intill fasad 
mm av raksatt smågatsten. 

Utrustning

Planteringsskydd för träd. 
Skydd av plattstål målad i 
grafi tgrå kulör. 

Karaktär på soff or, bänkar ska 
vara lika övriga området typ 
Vestre April möbelserie. 

I aktivitetspark kan inslag 
fi nnas av mer skulpturala 
bänkar. 

Cykelställ ska vara lika övriga 
området typ Veksö. 

Papperskorgar utformas av 
landskapsarkitekt i samarbete 
med Envac.

Belysning se kap. 6 Utemiljö.

Veksö-FM serien låsbart 
cykelställ

Möbler lika övriga området, typ Vestre April möbelserie

Avkoppling



Lek- och belysningsskulptur Lekskulptur

Markmodulering av gräs
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114 Utemiljö

Stora träd och böljande gräsMarkmodulering av gräs

Häckar bildar rum Frodiga marktäckare

Sittskulptur
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Torg
Karaktär

Torget ligger placerat längs 
huvudgatan och under en av 
bostadsbyggnaderna. Torget 
är ett mindre kvarterstorg med 
blommande trädtak söder om 
byggnaden mot parken. På 
torgdelen under byggnaden 
placeras belysning för att 
skapa trygghet och en tydlig 
länk till stadsdelsparken. 
Torgets är en mötesplats 
med uteservering och 
bänkar. Sittplatser; generösa 
terrasser och trappor tar upp 
nivåskillnader och fungerar 
som informella sittplatser. 
Torget bildar en entré till 
stadsdelsparken som skymtar 
ned mot kajen. 

Under trädtaket i den södra 
delen fi nns plats för sittmöbler 
och cykelparkering.

Parkering

Cykelparkering under träd. 
Parkering för funktions-
hindrade se huvudgata.

Växter

Träd Magnolia alternativt 
körsbär.Trädgrop, med 
lokalt omhändertagande av 
dagvatten, se sektion. Gäller 

alla gatuträd i området.

Växtval ska väljas med hänsyn 
till allergirisken och vara 
giftfritt. 

Markmaterial

Kantstöd av granit (0.5m 
bredd) ljusgrå, krysshamrat. 

Friser runt brunnar, intill fasad 
mm av raksatt smågatsten.

Gångbana vid gata se 
respektive gata, hudugata och 
lokalgata 2.

Marken på torget beläggs 
med ljusgrå smågatsten i 
vågmönster med hällar av 
betong lika södra delen av 
kajen. Smågatsten i stråk sågas 
till jämn yta.

Entréer markeras inte i mark.

Utrustning

Planteringsskydd för träd. 
Skydd av plattstål målad i 
grafi tgrå kulör. 

Karaktär på soff or, bänkar 
ska vara lika övriga området 
typ Vestre April möbelserie. 
Cykelställ ska vara lika övriga 
området typ Veksö. 

Papperskorgar utformas av 
landskapsarkitekt i samarbete 
med Envac.

Belysning se kap. 4 Utemiljö.

4 Utemiljö

Torg under byggnad

Gångbana
Cykelbana

Entre till bostäder och lokaler

Körbana huvudgata Gatuträd i marktäckare

P för bil 
och cykel

Lo
ka

lg
at

a 
2

Trappa mot stadsdelsparkens södra del

Stadsdelspar-
kens norra del

Lek

Bostadsgård

Lo
ka

lg
at

a 
2

Möbler lika övriga området, typ Vestre April möbelserie Blommande trädtak med festbelys-
ning

Smågatstenen sågas jämn i stråk

Illustrationsplan torg detaljplan 1 - tema

Inhägnad förskoletomt

Förskola i 
bottenvåning
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Kaj, bryggor och båt-
hamn 
Karaktär

Kajen med sin kajpromenad, 
behandlas som ett golv med 
smågatsten i vågmönster.  
Karaktären är urban. Ett 
mönster som böljar fram 
mellan byggnader  över kaj 
och i gatururm.

Gågatans trädrader i upphöjda 
planteringar vandrar ut 
över kajen och skapar gröna 
siktlinjer ned mot vattnet.

Här och var på kajen möts 
besökaren av mindre parkrum, 
bryggor/gradänger och 
småbåtshamn. Platser i lä 
mot kalla havsvindar. Platser i 
bästa solläge.

Stadsdelsparken löper rakt 
över kajpromenaden och ned 
mot havet.

Parkering

Här sker endast angöring och 
ingen parkering lika gågator. 
All trafi k sker på de gåendes 
villkor.

Möjlighet fi nns att anordna 
parkering för boende med 
funktionshinder.

Cykelparkering sker i en 
möbleringszon längs trädrader 
och vid parkrum.

Växter

Längs med kajpromenaden 
planteras träd som tex. vitoxel. 

Träd planteras i upphöjd 
plantering i marktäckare och 
perenner av fl ocknäva och 
murgröna. Träd planteras även 
i markgaller.

Vid gågatorna vandrar gatans 
träd ut över kajen. 

Trädgrop för LOD-brunn, se 
huvudgata.

Gräs planteras i upphöjda 
planteringar.

Växtval ska väljas med hänsyn 
till allergirisken och vara 
giftfritt. 

Markmaterial

Kajen beläggs med smågatsten 
i vågmönster som på vissa 
platser bryts av med hällar i 
betong respektive platsgjuten 
betong. 

Kantstöd av granit, ljusgrå, 
krysshamrad 0.35m bred.

Friser av raksatt smågatsten 
mot brunnar, byggnader, 
materialmöten mm.

Entréer markeras inte i mark.

Träd planteras i trädgaller.

Körbana 5.5m bred beläggs 
lika övrig kaj,. Här kör man på 
fotgängarnas, cyklisternas och 

de lekande barnens villkor. En 
plats att mötas.

Kanten närmast vattnet 
beläggs med platsgjuten 
betong i en 1.0m bred zon. 

Här placeras befi ntliga och 
nya förtöjningspollare som 
avåkningsskydd. 

Delar av kajen kantas av 
gradänger/trappor och 
bryggor i trä för  ökad 
vattenkontakt. 

Småbåtshamnar placeras längs 
kajen och inne i området.

Småbåtshamn
Gradänger och bryggor 
möter vattnet

Sm
åb

åt
sh

am
n

Stadsdelspark

Kajpromenad

Bostads-
gård

Sundsvallsfj ärden

Kaj

Utrustning

Soff or och bänkar: typ Veksö, 
se referensfoton.

Papperskorgar: utformas av 
landskapsarkitekt i samarbete 
med Envac.

Cykelställ: låsbart cykelställ av 
plattstål typ Veksö lika övriga 
området.

Belysning se kap. 4 Utemiljö.

Illustrationsplan kaj detaljplan 1B - tema

4 Utemiljö
Anmärkning

Vid fortsatt planering av 
belysning, bryggor och 
tillgänglighetsplatser 
kommer hänsyn att tas enligt 
Sjöfartsverkets yttrande. Detta 
hanteras i den kommande 
bygglovsprocessen.
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Brunn typ GH-form
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Kaj, bryggor och båt-
hamn

Platsgjuten betongkant

Trappor/gradäng i trä

Smågatsten i 
vågmönster

Möbleringszon med långbänkar, belys-
ning och träd i markgaller

Sundsvallsfj ärden

Sågad och rå smågatsten  i vågmöns-
ter

Grön kaj med upphöjda planteringar Markdetalj kaj Detaljplan 1B, ej skalenlig

Bänk och soldäck typ Veksö

Trädgaller typ GH-form

4 Utemiljö

Hällar av betong placeras bara 
på platsbildningar och torg

Smågatsten och betong

Brygga Varmt trä att sitta på i bästa söder-
läge

Historiska spår

Bostadsgård

Stödmur sittbar med 
infälld belysning

Betong

Platsgjuten betongkant
Stödmur

Platsgjuten betongkant

Kajkant

Platsgjuten betongkant

Träd i mark-
täckare

KAJPROMENAD
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Belysning
Belysningen på Norra Kajen 
ska hjälpa till att skapa en 
trygg miljö dygnet runt. 

Belysningen ska vara tydlig 
och följa övrig gestaltning

Belysningen ska variera för de 
olika gatorna, parken, torget 
och kajen. 

Det ska vara lätt att hitta och 
om natten skapas en vacker 
ljusmiljö från stort till smått. 

Stolparmaturer placeras 
i gröngjord mark för att 
underlätta för synskadade och 
för snöröjning.

Skyltning och vägvisning 
utformas så att antalet 
skyltar minimeras genom 
samutnyttjande av stolpar och 
trädskydd.

Huvudgata

Stolpbelysning med  
enkelsidigt och asymetriskt 
ljus. Alternativt gatubelysning 
som fästes på fasad.

Armatur och stolpe tex. FOX 
Nyx.

Stolpar placeras i trädzon 
för att undvika stolpe på 
gångbana. Stolpar placeras i 
linje med trädrad.

Stolphöjd 6-7m, max 15m cc.

Stolpar ska vara tätare 
placerade vid övergångsställe.

Entrébelysning på fasad 
lyser också upp gång- och 
cykelstråket.

Lokalgata 1

Stolpbelysning med  
enkelsidigt och asymetriskt 
ljus. Alternativt gatubelysning 
som fästes på fasad.

Stolphöjd 3.5-4m, max 15m cc.

Armatur och stolpe lika 
huvudgata.

Stolpar placeras i södra kanten 
av södra gångbanan intill 
byggnaderna.

Stolpar ska vara tätare 
placerade vid övergångsställe.

Lokalgata 2/Gågata

Stolpbelysning med  
enkelsidigt och asymetriskt 
ljus. Alternativt gatubelysning 
som fästes på fasad.

Stolphöjd 3.5-4m, max 15m cc.

Armatur och stolpe lika 
huvudgata..

Placeras i framkant av 
förgårdsmark för att undvika 
stolpe i gångbanan.

Park

Längs gångstråk placeras 
stolpbelysning med enkelsidig 
och rundstrålande ljus.

Vid mindre gångvägar och 
lekplatser placeras pollare.

Armatur, stolpe och pollare 
tex. FOX Nyx.

I sittmurar fälls belysning 
in.  Armaturen ska vara 
rektangulär eller kvadratisk för 
att passa övrig gestaltning. 

Eff ektbelysning under träd 
på marken som lyser upp i 
trädkrona.

Torg

Eff ektbelysning placeras uppe 
i trädkronor på torg och på 
mindre platser vid kajen, typ 
julbelysning. I övrigt belyses 
torget lika parken med Fox 
Nyx stolpe och pollare samt 
infälld belysning i mur.

Färgåtergivning

Lägsta godtagbara index för 
färgåtergivning är RA 83, 
vilket innebär en mycket god 
färgåtergivning. 

Samtliga ljuskällor i 
gatubelysning bör ha en 
varmvit färgtemperatur som 
motsvarar 3000 K.

Färg

Färg på stolpar, armatur mm 
samordnas i en mörkt grafi tgrå 
kulör.

Kajpromenaden

Kajpromenaden lyses upp av 
ljusmaster tex. Hess Campo, 
som följer stråket i väst-östlig 
riktning.

Kajkant

Längs kajkanten placeras ett 
pärlband av positionsljus.

Stödmur, gradänger  och   
brygga

I murar, gradänger och brygga 
fälls belysning in.  Armaturen 
ska vara rektangulär eller 
kvadratisk för att passa övrig 
gestaltning. 



Murbelysning och pollarbelysning
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Princip för belysning Detaljplan 1B

Sundsvallsfj ärden

Lokalgata 1

NORR
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Huvudgata

Kajpromenad

Stadsdelspark

Torg under
byggnad

Småbåtshamn

Sm
åb

åt
sh

am
n

Belysning
 Huvudgata

 Lokalgata 1

 Lokalgata 2/Gågata

 Kajpromenad

 Kajkant

 Park/Torg

 Mur, gradäng, trappa

 och brygga        

Kajpromenad - stolparmatur typ Hess 
Campo

Huvudgata, lokalgata och gågata - 
stolparmatur typ Fox Nyx

Park - pollarbelysning typ Fox Nyx Park/Torg - eff ektbelysning 

Förskola



Detaljplan 1B
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Huvudgata
Karaktär

Grön boulevard med träd i 
raka rader. Träden planteras  i 
marktäckare. Mellan träden 
föreslås kortklippt gräs 
blandat med planteringar av 
marktäckare/anueller. 

Lokaler med uppglasade 
fasader kantar gatan. Gaturum 
med 41.5m mellan fasader.

Parkering

Kantstensparkering för 
angöring till lokaler placeras 
längs gata i trädzon. Parkering 
för funktionshindrade och 
cykelparkering sker lika 
kantstensparkering ovan. 
Cykelparkering sker även vid 
torg/stadsdelspark.

Växter

Stora gatuträd av blandade 
(gruppvis) arter som  fågelbär, 
jättevitoxel, lönn och lind.

Gräs, kortklipp, med inslag av 
planteringar med marktäckare 
och perenner t.ex. fl ocknäva, 
murgröna.

Trädgrop, med lokalt 
omhändertagande av 
dagvatten, se sektion. Gäller 
alla gatuträd i området.

Växtval ska väljas med hänsyn 

till allergirisken och vara 
giftfritt. 

Anueller 

Anueller planteras i långa 
raka band som blomsteråker/
blomsterhav i refugernas 
gräsytor.

Markmaterial

Kantstöd av granit (0.5m 
bredd) ljusgrå, krysshamrat. 

Friser runt brunnar, intill fasad 
mm av raksatt smågatsten.

Körbana 3.5m bred, asfalt.

Trädzon med parkering (bil/
cykel) 2.5m bred. 

Träd står i marktäckande 
plantering.

Bilparkering beläggs med 
marksten 0.3 x 0.1m, ljusgrå.

Cykelparkering beläggs med 
stenmjöl.

Cykelbana 2.5m bred, asfalt.

Gångbana 3.0m bred, 
gångbanehällar av betong 1.0 x 
1.5m, ljusgrå, med smågatsten, 
ljusgrå, på sidor.

Entréer markeras inte i 
gångbana.

Markmaterial i stråk för 
synskadade se referensfoton.

5 Trafi k, gata, gång- och cykel 
Utrustning

Planteringsskydd för träd 
i utsatta lägen som vid 
parkeringar.  

Skydd av plattstål målad i 
grafi tgrå kulör. 

Karaktär på soff or, bänkar 
ska vara lika övriga området 
typ Vestre April möbelserie. 
Cykelställ ska vara lika övriga 
området typ Veksö. 

Papperskorgar utformas av 
landskapsarkitekt i samarbete 
med Envac.

Belysning se kap. 4 Utemiljö.

Stora gatuträd i raka rader - tydligt 
gatururm

Marksten i halvt förband

Sektion Huvudgata - White Arkitekter FÖP

Markmaterial synskadade typ GH-
form

Låsbart cykelställ av plattstål typ 
Veksö
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Lokalgata 1
Karaktär

Ett stråk genom hela området, 
i väst-östlig riktning, för bil, 
cykel och gående.

Gaturum med 9.0m bredd 
mellan fasader. Gaturummet 
är hårdgjort utan gatuträd. 
Här och var skymtar 
trädkronor från korsande 
gator, stadsdelsparken och 
bostadsgårdar.

Parkering

Ingen parkering sker längs 
detta stråk.

Markmaterial

Kantstöd av granit ljusgrå 
krysshamrat (0.15m bred).

Friser runt brunnar, intill fasad 
mm av raksatt smågatsten.

Körbana 3.5m bredd, asfalt.

Cykelbana 2.5m bredd, asfalt.

Gångbana 1.5m bredd, 
marksten 0.3 x 0.1m ljusgrå 
lika huvudgata.

Utrustning

Se huvudgata.

Murar

Sittmur av ljusgrå 
krysshamrade granitblock mot 
bostadsgård.

Belysning se kap. 4 Utemiljö.

5 Trafi k, gata, gång- och cykel 

Sektion lokalgata 1 - White Arkitekter FÖP

Illustrationsplan lokalgata 1 Detaljplan 1 B

Lokalgata 1

Stads-
delspark

Sundsvallsfj ärden
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Lokalgata 2
Karaktär

Uppstammade stora gatuträd i 
raka rader bildar ett tydligt och 
grönt gaturum. 

Gaturummet avslutas vid 
byggnaderna med frodig 
gröngjord förgårdsmark.

Förgårdsmarken blir en viktig 
plats för de boende att mötas 
på.

Karaktären är urban och 
förgårdsmarken tillsammans 
med kantstenparkering skapar 
liv och rörelse till gatan.

Gaturum av varierande bredd 
mellan fasaderna med 17.5-
20.0m.

Parkering

Kantstensparkering för 
framförallt besökare placeras 
längs gatan i trädzonen på 
västra sidan.

Parkering för funktions-
hindrade sker som 
kantstensparkering ovan.

Cykelparkering sker i 
trädzonen på östra sidan och 
på förgårdsmark.

5 Trafi k, gata, gång- och cykel 
Växter

Mellanstora träd med 
prydnadskaraktär t ex 
bergskörsbär eller vitoxel

Trädgrop för LOD-brunn, se 
huvudgata. 

Marktäckare och perenner t.ex. 
fl ocknäva, murgröna under 
gatuträden.

Växtval ska väljas med hänsyn 
till allergirisken och vara 
giftfritt. 

Markmaterial

Kantstöd av granit ljusgrå, 
krysshamrad (0.15m bred).

Friser runt brunnar, intill 
fasad mm av raksatt ljusgrå 
smågatsten.

Dubbelriktad körbana 5.5m 
bredd, asfalt.

Parkering 2.0m, beläggs med 
marksten 0.3 x 0.1m, ljusgrå.

Gångbana 1.5-4m bredd, 
marksten 0.3 x 0.1m ljusgrå 
lika huvudgata.

Utrustning

Se huvudgata.

Belysning se kap. 4 Utemiljö.

G
åg

at
a

G
åg

at
a

Vändplan 
personbil

Vändplan 
personbil

Lokalgata 1

Lo
ka

lg
at

a 
2

Lo
ka
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at

a 
2

Radhus Radhus

Sundsvallsfj ärden

Gatuträd i frodig marktäckare Illustrationsplan lokalgata 2 Detaljplan 1B
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205 Trafi k, gata, gång- och cykel 
Lokalgata 2

Garage under bostadsgårdGarage under bostadsgård

Bostadshus längs huvudgata

Bostadsgård ovan garage Bostadsgård ovan garage

Bottenplan förhöjt från gata

Bostadshus

Förgårdsm
ark

G
ångbana

Parkering/
 G

atuträd

K
örbana

dubbelriktad

G
atuträd

G
ångbana

Förgårdsm
ark

12.0 2.5 2.51.5 2.0 5.5 2.0 1.5

Principsektion lokalgata 2

Gatuträd i marktäckareGatuträd bildar tydliga gaturum
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Gågata
Karaktär

Uppstammade stora gatuträd i 
raka rader bildar ett tydligt och 
grönt gaturum. 

Gaturummet avslutas vid 
byggnaderna med frodig 
gröngjord förgårdsmark.

Karaktären är urban och 
gatan tillsammans kajen 
hålls samman med ett 
genomgående golv.

Här kör man på fotgängarnas, 
cyklisternas och de lekande 
barnens villkor. En plats att 
mötas.

Gaturum av varierande bredd 
mellan fasaderna. 

Körbana 5.5m bredd 
avgränsas tydligt av upphöjda 
planteringar av marktäckande 
växter under gatuträden.

Parkering

Inom gågatan sker endast 
angöring och ingen parkering 
är tillåten. Möjlighet fi nns att 
vända personbil på vändplan. 
Vändplan utformas i samma 
markmaterial som övrig 
gårdsgata/kaj. 

Möjlighet fi nns att skapa 
parkeringsplats för 
funktionshindrade i zonen 

med gatuträd.

Cykelparkering sker 
i trädzonen  och på 
förgårdsmark.

Växter

Mellanstort gatuträd med 
prydnadskaraktär t ex 
bergskörsbär, vitoxel, vitpil.

Träd planteras i upphöjd 
plantering i marktäckare och 
perenner av fl ocknäva och 
murgröna.

Trädgrop för LOD-brunn, se 
huvudgata.

Växtval ska väljas med hänsyn 
till allergirisken och vara 
giftfritt. 

Markmaterial

Markmaterial gata mm se kaj.

Utrustning

Möblering i trädzon och övrig 
utrustning se kaj.

Belysning se kap. 4 Utemiljö.

5 Trafi k, gata, gång- och cykel 

G
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Vändplan 
personbil

Vändplan 
personbil

Lokalgata 1
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Radhus Radhus

Sundsvallsfj ärden

Träd planteras i upphöjda plantering-
ar som tydligt markerar gågata

Gatuträd i marktäckande växter Gaturum med liv

Trafi k på de gåendes villkor

Smågatsten möter platsgjuten betong 
mellan gågata och kajpromenad.

Illustrationsplan gågata Detaljplan 1B
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225 Trafi k, gata, gång- och cykel 
Gågata

Gatuträd i marktäckareGatuträd bildar tydliga gaturum Smågatsten sätts i bågform på 
gågata

Blommande entréträd på förgårds-
mark

Grön förgårdsmark med tydlig gräns

Principsektion gågata

Gata på de lekandes villkor
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235 Trafi k, gata, gång- och cykel 

Gång- och cykelstråk Detaljplan 1B Skala 1:1000/A3

NORR
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Sektion princip dagvatten - Stockholms Stad
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246 Teknik
Avfallshantering
För bostadsområdets mest 
frekventa avfallsfraktioner 
anläggs ett stationärt 
sopsugsystem

Inkast kommer att fi nnas 
inom kvartersmark men även 
på allmän platsmark med 
papperskorgar som kopplas till 
systemet.

Papperskorgarna utformas av 
landskapsarkitekt i samarbete 
med Envac.

Teknik i övrigt se Miljöpro-
gram.



Norra Kajen Sundsvall kvalitetsprogram för detaljplan 1B
KVARTERSMARK 

Mars 2011

White Arkitekter
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Innehållsförteckning

Inledning UtemiljöByggnader Parkering
1 2 3 4 5

White Arkitekter

Byggnadselement

Lägenhetssam-

mansättning

Lägenhetsutformning

Ljudisolering

Vision

Sveriges bästa söderläge

Syfte

Mål

Ansvar för genomföran-
det

Fördjupad översiktsplan

Stadsbyggnadsidé och 
karaktär

Byggnader & kvarter

Allmänna riktlin-
jer för detaljplan 
1B

6

Illustrationsplan

Tillgänglighet & trygghet

Gång-& cykelstråk

Zonering

Grönytefaktor

Bostadsgårdar & förgårds-
mark

Belysning

Parkeringsgarage

Cykelparkering

Byggnader

Utemiljö

Tillgänglighet & 
trygghet

7
Teknik

Avfallshantering
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”Sverige bästa söderläge

I Sundsvall når havet och bergen ända till stadskärnan. Staden 
ligger skyddad samtidigt som närheten till havet ger ett 
vidöppet läge.

Där Norra Stadsbergets sluttning möter Sundsvallsfj ärden 
ligger Norra Kajen i skönaste söderläge. Historisk industrimark 
omvandlas till bostäder – granne med havet och med 
promenadavstånd till Sundsvalls centrum.

En ny stadsdel vars utveckling vi vill förvalta med omsorg.

På Norra Kajens 360 000 kvadratmeter bygger vi minst 2500 
lägenheter. Nästan alla med havsutsikt. Men inte bara läget 
gör Norra Kajen attraktiv. Här blir arkitekturen modern och 
särpräglad. Här blir varje steg inspirerande.”

White Arkitekter

1 Inledning

”Norra kajen blir ett föredöme när det gäller ekologiskt uthålligt 
samhällsbyggande. Stadsdelens ekologiska profi l saknar 
motstycke i Sverige, kanske i hela Europa.
Här är energifrågorna centrala, liksom kretsloppstänkandet i 
stort och smått. Solen utnyttjas, liksom havet, som bidrar med 
både värme och kyla. Norra kajen har som ambition att skapa 
och återvinna sin energi.”                                                                             

          Vision Norra Kajen

Vision Norra Kajen Fördjupad översiktsplan (FÖP), antagen januari 2010
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Sveriges bästa sö-
derläge
Bakgrund
En fördjupade översikts-
planen har tagits fram 
över Norra Kajen i nära 
samverkan mellan 
Sundsvalls Kommun och 
Norra Kajen Exploatering 
AB* . Planen är antagen av 
kommunstyrelsen januari 
2010.  

Visionen för Norra Kajen 
talar om en attraktiv och 
ekologisk stadsdel med ett 
havsnära boende centralt i 
staden. 

Det här kvalitetsprogram-
met innehåller riktlinjer för 
att säkerställa en hög kvalité 
i den yttre miljön och för 
byggnader. Alla byggnader 
ska minst nå upp till kraven 
för ”Mijöklassade byggnad-
Guld”.

Programmet har en 
tyngdpunkt på området för 
detaljplan 1B, första etappen 
av utbyggnaden av Norra 
Kajen. Programmet kommer 
att ligga som underlag till 
kommande detaljplaner. 

Kvalitetsprogrammet är ett 
gemensamt program för 
Sundsvalls Kommun, Norra 

Kajen Exploatering AB och 
byggherrarna. 

Programmet uttrycker 
en gemensam ambition, 
en kvalitetsnivå som alla 
inblandade parter förbinder 
sig att följa.

Kvalitetsprogrammet 
godkänns av stadsbyg-
gnadsnämnden och 
blir därefter underlag 
för kommande 
bygglovprövning. 
*Norra Kajen Exploatering AB ägs till lika delar av 
Norrlandspojkarna Fastighets AB och Sundsvalls 
Kommun.

Syfte
Kvalitetsprogrammet ska 
säkerställa kvalitéerna utöver 
det som anges i detaljplanen. 

Dokumentet ska på kort och 
lång sikt säkra en hög kvalitet 
i stadsdelen vad det gäller:

1 arkitektonisk utformning av 
byggnader och utemiljö

2 materialval, färg, form och 
gestaltning

3 tillgänglighet och trygghet

4 socialt liv mellan husen

5 ekologiskt uthålligt 
samhällsbyggande

Ansvar för genom-
förandet
Kvalitetsprogrammet 
redovisar genomförandet för 
kvartersmark på detaljplan 1B,  
med tydliga bör och skallkrav 
och hänvisning till vem som 
ansvarar.

Skallkraven beskriver vilka 
åtgärder utöver vad som 
regleras i detaljplan som ska 
följas.

Inspirerande bilder visar 
liknande idéer och lösningar.

Se tabell nedan.

1 Inledning
Mål
Detta kvalitetsprogram följer 
intentionerna i den fördjupade 
översiktsplanen.

”Målet är att skapa en attraktiv, 
ekologisk, och hållbar stadsdel 
med ca 2500 lägenheter 
och kommersiella lokaler. 
Norra Kajen är framtidens 
stadsplanering redan nu, 
en levande och miljövänlig 
stadsdel med plats för alla.” 
(FÖP Norra Kajen 2009).

Rubrik Bör Skall krav Ansvar för genomförande
Exempel Önskvärd 

kvalité
Skall genomföras 
enligt 
kvalitetsprogrammet

Byggherrar
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51 Inledning
Stadsbyggnadsidé 
och karaktär
Norra Kajens närhet till havet, 
staden och norra Stadsberget, i 
bästa söderläge, är några av de 
kvalitéer som ligger till grund 
för förslaget

Det off entliga rummet bildar 
en överordnad struktur i 
förslaget. 

Denna struktur skapar en 
tydlig ram som tål en varierad 
bebyggelse byggd under en 
längre tid. 

Stråk och parker 
kopplar stadsdelen till 
omgivningen. Gröna 
gator, torg, förgårdsmark 
och bostadsgårdar bildar 
viktiga mötesplatser mellan 
bebyggelsen.

Illustration Norra Kajen - White Arkitekter FÖP

Stadsbyggnadsidén bygger på: 

- en tydligkvartersstruktur som 
bygger vidare på stenstaden

- off entliga rum och stråk 
i olika skalor som bildar 
grundstrukturen

- en esplanad mellan två 
stadsparker och en central 
stadsdelspark

- butiker och verksamheter 
längs huvudgatan/allén

- ett allmänt kajstråk som 
en förlängning på Selångers 
grönstråk

- en tydlig front mot vattnet 
och Sundsvalls stad med några 
få accentbyggnader

 

Stadsdelen känneteckas av: 

- människan i centrum

- ett attraktivt och havsnära 
stadsboende

- närhet till stadskärnan och 
till rekreation på berget

- bra kommunikationer

- trygghet och bra 
tillgänglighet

- konstnärlig utsmyckning

- ekologiskt uthålligt 
samhällsbyggande

Byggnader och kvar-
ter
Norra Kajens  byggnader och 
off entliga rum ska i huvudsak 
ha samma skala, volym, tydliga 
gaturum och regelbundna 
kvarter som stenstaden. 

Bebyggelsens karaktär 
och arkitektur ska vara 
stadsmässig, modern och 
spegla vår tids värderingar. 

Bebyggelsen bör vara varierad 
och kontrastrik. Byggnaderna 
varieras för varje trapphus 
med färg, material och detaljer.

En blandning av olika 
bostadstyper gör att området 
kan möta en bred efterfrågan 
över en längre tid. 

Här fi nns plats för både 
stadsradhus, fl erbostadshus, 

Fördjupad översikts-
plan Norra Kajen
Målet med en levande 
och miljövänlig stadsdel 
tillsammans med det centrala 
läget motiverar att bygga stad 
på Norra Kajen. 

Att bygga stad skapar 
möjligheter för en ekologisk, 
och hållbar stadsdel med bra 
kommunikationer. Platser för 
människor att mötas. Liv och 
rörelse dygnet runt.  

Norra Kajen ges en 
stadsmässig utformning som 
på ett naturligt sätt bildar en 
fortsättning på Sundsvalls 
stenstad.

souterränghus och punkthus. 

Ett fl ertal byggherrar och 
arkitekter i området skapar en 
önskvärd variation. 

Det ska vara minst 2 
arkitektkontor för varje kvarter, 
detaljplan 1B innehåller 5 
kvarter.
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Illustrationsplan Norra Kajen Detaljplan 1 Skala 1:1000/A3
50 m
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2 Allmänna riktlinjer för detaljplan 1B
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Beskrivande text till 
illustrationsplanen
Den första etappen med 
detaljplan 1B innehåller 
5 av kvarteren söder om 
huvudgatan. 

Planen innehåller bostäder, 
lokaler mot huvudgatan, 
en förskola och den södra 
delen av stadsdelsparken. 
Stadsdelsparken avslutas ned 
mot vattnet och kajstråket. 

Inom planen ryms även två 
småbåtshamnar.

Huvudgatan

I denna första etappen byggs 
endast ett körfält för bilar, 
cykelstråk och gångbana längs 
huvudgatan. Huvudgatan 
byggs ut i sin helhet i de 
senare etapperna.

Gång- och cykelstråk

Gång- och cykelstråk kantar 
huvudgatan och lokalgata 1. 

Gångstråk placeras också 
i den södra delen av kajen. 
Gradänger och bryggor 
möter vattnet vilket ökar 
vattenkontakten.

Byggnader möter mark

Byggnader mot huvudgata 
möter gångbana. Övriga 
byggnader avgränsas med en 
gröngjord förgårdsmark med 

2 Allmänna riktlinjer för detaljplan 1B
plats för entrébänk, cykelställ 
och frodiga planteringar.

Bostadsgårdar

Alla bostadsgårdar är 
gröngjorda med privata 
uteplatser och gemensam 
småbarnslek. 

Alla byggnader har 
genomgående entréer ut mot 
gården.

Parkering

Infart till garage för alla 
boende sker på gavlar till 
byggnader längs huvudgatan.

Garage ligger under de norra 
kvarteren, alternativt även 
under kvarteren i söder.

Parkering och angöring till 
restaurang, café och handel 
sker längs huvudgatan där 
lokaler placeras i bottenplan. 
Parkering för besökande 
sker på lokalgata 2 som är 
dubbelriktad.

Angöring för boende i 
de södra kvarteren sker 
på gårdsgata som är 
dubbeklriktad med en 
vändplats för personbilar.

Förskola

Angöring till förskola sker 
längs huvudgata och lokalgata 
2. 

Tydliga gaturum

Gator kantas av gatuträd för 
att skapa tydliga och gröna 
gaturum.

Tillgänglighet och trygghet

Utformningen av hela den 
yttre miljön är av största vikt 
för att de boende ska känna 
sig trygga och för att minska 
antalet brott. 

All utformning av utemiljön i 
stadsdelen ska genomsyras av 
detta. 

Genomförandet och 
utformningen av tillgänglig-
heten regleras i förljande: 

1. Detaljplanen 
reglerar utformningen 
av kvartersformer,  
angöringsavstånd, 
lutningar på yttre gatu- och 
gångvägssystem mm. 

2. PBL, BVL och BBR ställer 
krav på tillgänglighet och 
användbarhet för personer 
med nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga.

Gång- och cykelstråk
Föreslagna gång- och 
cykelstråk kopplas till stadens 
befi ntliga stråk.

Befi ntlig gång- och cykelbro

Befi ntlig undergång under E4

E4

Sundsvallsfj ärden

Detaljplan 1B

Park

Befi ntligt gång- och cykelstråk
Föreslaget cykelstråk
Föreslaget gångstråk

Illustration gång- och cykelstråk, plan ej skalenlig

Stråk längs havet Gång- och cykelstråk i väst-östlig 
riktning

Befi ntliga grönområde kopplas till 
Norra Kajen
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82 Allmänna riktlinjer för detaljplan 1B
Utemiljön på Norra kajen 
ska vara indelad i zoner med 
tydligt utformade gränser. 

Allmän zon 

Med den allmänna zonen 
menas gator, parker, gång- och 
cykelvägar och parkeringar.

Gatorna kantas av gatuträd 
och kantstenar. Gångstråk och 
kantstensparkering beläggs 
med plattor

Halvprivat zon 

Med den halvprivata zonen 
menas entréer, förgårdsmark, 
gårdar, trapphus och 
tvättstugor.

Bostadshus möter marken 
med gröngjord förgårdsmark. 
Entréer utformas med entré-
belysning, mindre träd, 
cykelställ och en entrébänk. 

Bilfria och gröna gårdar 
avgränsas med häckar och 
sittvänliga murar. 

Trapphus och tvättstugor 
utformas med generösa ytor 
och stora fönster för dagsljus 
insläpp i centrala lägen.

Privat zon 

Med den privata zonen 
menas  den egna lägenheten 
och uteplatsen. Uteplatsen 
markeras med plattor på 
marken, blommor, häckar, 
murar eller skärmar.

Sundsvallsfj ärden

Privat zon 

 

Halvprivat zon

Allmän zon

Illustrationsplan detaljplan 1, zonering - ej skalenlig

Allmän zon med park och gator Halvprivat zon med förgårdsmark Allmän zon med park och gator Privat zon med egen uteplats
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Delfaktor för grön-
ska 
1. Mark med vegetation 1,0

Denna mark ska ha fullgoda 
förutsättningar för växter 
vad det gäller växtbäddens 
dränering mm för uppfylla 
kraven för faktor 1.0. 

Marken ska ha förutsättningar 
för en naturlig infi ltration till 
grundvattnet. 

2 Allmänna riktlinjer för detaljplan 1B
Delfaktor för vatten
12. Vattenytor i dammar, bäck-
ar och diken 1,0

Hit räknas vattenytor som 
fi nns under minst 5 månader 
av året.

Delfaktor för hård-
gjord mark
9. Tät markbeläggning 0,0

Tak, asfalt och betong mm 
som inte har någon form 
av växtbädd eller annan 
möjlighet att utveckla biotoper 
för växtlighet och som inte 
släpper igenom dagvatten. 

10. Delvis tät markbeläggning 
0,3

Platt och stenytor som 
betongplattor, gatsten, klinker 
mm med fogar av sand som 
ger en viss genomsläpplighet 
för dagvatten.

11. Halvgenomsläpplig mark 
0,5

Gräsarmerad betong- eller 
natursten, genomsläpplig 
asfalt, grus, singel, sand mm 
med hög genomsläpplighet av 
dagvatten.

Tilläggsfaktor för 
grönska
Stora plantor ger en 
tilläggsfaktor enligt nedan för 
ytor på mark och bjälklag. 

För bjälklag är det viktigt 
att den valda växtbädden 
är tillräckligt djup för att 
förutsättningarna ska vara 
optimala för vald växtart/
växtsort.

5. Träd med stamomfång >35 
cm 0,4

Faktorn beräknas för en yta av 
högst 25 kvm planteringsyta/
träd.

6. Flerstammigt träd >3 m högt 
0,2 

Faktorn beräknas för en yta av 
högst 5 kvm planteringsyta/
träd.

7. Solitärbuske >3 m hög 0,2

Faktorn beräknas för en yta av 
högst 5 kvm planteringsyta/
buske.

8. Kläng- eller klätterväxter >2 
m hög 0,2

Faktorn räknas för en väggyta 
med 2 m bredd/planta gånger 
den höjd som plantan når efter 
plantering och uppbindnnig, 
avrundat nedåt till jämnt antal 
meter

Grönytefaktor
En knallgrön stadsdel

Grönytefaktorn är en del i 
ambitionen om en knallgrön 
stadsdel på Norra Kajen. 

Grönytefaktorn är ett 
redskap för att garantera så 
rik växtlighet som möjligt 
på Norra Kajen, både på 
allmän platsmark och på 
kvartersmark. 

Grön mark mot bebyggd yta

Grönytefaktor är ett 
relationstal för att mäta 
fördelningen mellan 
växtlighet/dagvatten-
hantering i förhållande till 
bebyggd kvadratmeteryta. 

Beräkningar

Grönytefaktorn räknas fram 
som ett genomsnittligt värde 
för hela markyta*. Det vill 
säga de olika delytorna inom 
tomten får ett värde mellan 
0,0-1,0 beroende på vilka 
förutsättningar ytorna erbjuder 
växtligheten och den lokala 
dagvattenhanteringen.

 * På kvartersmark räknas varje  
kvarter för sig, inom respektive 
fastighetsgräns. 

Bygglov

Grönytefaktorn redovisas 
i bygglovshandlingarna 

2. Väggar med vegetation 0,5

Ytan för en klängande växt 
som behöver stöd beräknas 
där det fi nns stöd monterat. 

En självklättrande växt 
beräknas täcka alla ytor inom 
den bredd plantorna planteras. 

Alla beräkningar sker 
exklusive fönsterytor och 
beräkningarna ska redovisas 
med skiss av fasaden med en 
förväntad täckning efter 5 år, 
max upp till 10 meter. 

3. Tak med vegetation 0,7

Gröna tak med tunna 
växtbäddar av torktåliga växter 
som ytskikt på tak. 

4. Bjälklag med vegetation

<80 cm jorddjup 0,5

>80 cm jorddjup 0,7

Jorddjup på bjälklag beräknas 
efter växtbädddens djup. Till 
växtbädd räknas den del där 
det är möjligt för rötterna att 
tränga in och som är biologiskt 
aktiv. Dräneringsskikt av 
lecakulor eller grus får räknas 
med i växtbädden om de inte 
avgränsas av en rotspärr. 

Överbyggnader under 
växtbädden som gummiduk, 
isoleringsmatta, skyddsbetong 
mm får inte räknas med. 

och granskas av 
bygglovsavdelning. 

Det genomsnittliga värdet 
ska uppgå till minst 0,5 på 
kvartersmark.

Hur når vi fram?

Möjligheterna att uppnå den 
fastställda faktorn är många. 
Det fi nns 14 delfaktorer att 
välja på, där Grönska på mark 
och Vattenytor i dammar, 
bäckar, diken ger det högsta 
värdet.

Tilläggsfaktor för 
lokal dagvattenhan-
tering
13. Avvattning av täta ytor 0,1

Marken avvattnas till 
omgivande grönska på 
mark. Faktorn beräknas för 
vegetationsytan.

14. Fördröjning av dagvatten 
0,2

En tilläggsfaktor ges för 
dagvatten som samlas upp i 
damm eller andra magasin. 
Vattnet ska kunna hämtas upp 
användas på bostadsgården 
eller i husen. Dammen/
magasinet måste minst rymma 
20l/kvm avvattnad yta.
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102 Allmänna riktlinjer för detaljplan 1B
Exempel på beräk-
ning för grönytefak-
tor
Bostadsgård på bjälklag

Antal kvadratmetrar räknas 
fram vilket ger grönytefaktorn.

(kvm yta x poäng) + (kvm 
yta x poäng) .... osv delat 
med den totala markytan = 
grönytefaktorn

*14. Fördröjning av dagvatten 
0,2 poäng

*13. Avvattning av täta ytor 0,1 
poäng

*12. Vattenytor i dammar, 
bäckar och diken 1,0 poäng

Summering
Sammanlagt i detta exempel 1818,5 
poäng / 3500 kvm = 0,52 poäng 
grönytefaktor, att jämföra med lägst 
ktav 0,5.

4. Bjälklag med vege-
tation, >80 cm jord-
djup 0,7 poäng

Exempel: 1200 kvm x 
0,7p ger 
814 poäng

5. Träd med stam-
omfång >35 cm 0,4 
poäng
Exempel: 11 st träd x 
25 kvm= 275 kvm x 
0,4p ger 110 poäng

8. Kläng- eller klät-
terväxter >2 m hög 
0,2 poäng

Exempel: 8 plantor x 
2 m bredd x 5 m höjd 
= 80 kvm x 0,2 ger 
16 poäng

6. Flerstammigt träd 
>3 m högt 0,2 poäng

Exempel: 6 st träd x 5 
kvm= 30 x 0,2 ger 
6 poäng

7. Solitärbuske >3 m 
hög 0,2 poäng

Exempel: 5 st buskar 
x 5 kvm=25 x 0,2 ger 
5 poäng

11. Halvgenomsläpp-
lig mark 0,5 poäng

Exempel: 25 kvm x 
0,5p ger 12,5 poäng

9. Tät markbelägg-
ning 0,0 poäng

Exempel: 700 kvm 
plåttak ger 0 poäng

10. Delvis tät mark-
beläggning 0,3 po-
äng

Exempel: 650 kvm x 
0,3p ger 192 poäng

*1. Mark med vegetation 1,0 
poäng

2. Väggar med vege-
tation 0,5 poäng

Exempel: 22 löp-
meter växter x 5 m 
höjd=110 kvm mi-
nus 30 kvm fönster 
=80kvm x 0,5p ger 
40 poäng

3. Tak med vegeta-
tion 0,7 poäng

Exempel: 850 kvm 
grönt tak x 0,7p ger 
623 poäng

Kvartersmark gräns
3500 kvm

*4. Ingår inte i denna 
bostadsgård

Förklaringar
*Ingår inte i denna bostadsgård
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Rubrik Bör  Skall krav Ansvar för genomförande

Byggnadselement
Fasad Fasader mot bostadsgård kan ha annan färg och form än fasad 

mot gata.

Kvarteren delas in i mindre byggnadsdelar (=trapphusenhet) 
för att skapa variation och bryta ned skalan. En trapphusenhet 
bör upplevas som ’en byggnad’ vid val av fasadmaterial, 
fönstersättning och färgval. Minsta enhet kan även utgöras av 
mindre del av byggnad, för en positiv variation.

Kvarteret ska upplevas som sammanhållet, men inte 
monotont och alltför enhetligt. Varje kvarter ska innehålla en 
variation av färg, form och fönstersättning. 

Stor omsorg ska läggas vid gestaltning av gavelfasader mot 
allmän mark. Fasaderna får inte upplevas stumma med få 
fönster.

Takvåningar med penthouse/etagevåningar ska placeras som 
accenter i stadsbilden. 

Byggherrar

Entréer Entréer bör tydligt markera sig i byggnadens fasad, ges ett 
välkommnande och gediget utförande. 

Entréer bör vara väl tilltagna och omsorgsfullt utformade med 
individuell karaktär.

Burspråk och entréer kan skjuta ut utanför fasadliv.

Se vidare tillgänglighet och trygghet.

Bostadsentréer ska vara genomgående med huvudentré mot 
gata och med en gårdsentré mot gård respektiva mot park. 

Entré till lokal i gatuplan ska vara uppglasad och utan 
trappsteg.

Se vidare tillgänglighet och trygghet.

Byggherrar

Socklar Socklar bör ha en struktur och färg som anpassas till de murar 
som fi nns på allmän mark och på förgårdsmark (kvartersmark).

Socklar bör utföras i mönstrad puts eller natursten. Detta 
samordnas för varje kvarter.

Högre sockelpartier mot off entligt stadsrum ska utföras av 
natursten eller ges en liknande högklassig utformning. 

Byggherrar

3 Byggnader 
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Rubrik Bör Skall krav Ansvar för genomförande

Byggnadselement
Balkong Balkongen bör inte avskärma ljuset till underliggande lägenhet. 

Balkongfronter bör utföras så de i huvudsak ger en transparent 
karaktär.

Balkonger bör förläggas till soligt väderstreck.

Balkonger ska utföras så att alla lägenheter har tillgång till 
minst en balkong .

Balkong ska vara i plan med anslutande innergolv och medge 
passage för rullstol. 

Balkongfronter ska utföras med hög estetisk och 
materialmässig kvalité. 

Balkongplattors undersida ska behandlas/utföras släta och 
vita.

Inglasningar ska projekteras redan i samband med 
bygglovansökan för att få en lämplig utformning och utföras 
i samband med nybyggnation. Balkonger får inte glasas in i 
efterhand.

Byggherrar

Fönster Rådet i BBR att fönsterglas-arean bör vara minst 10 % av 
innanförliggande rums golvarea bör överstigas för att ge god 
dagsljusbelysning.

Stora glaspartier bör fi nnas i trapphus för att släppa in ljus och 
skapa ett allmänt positivt och tryggt intryck.

Lägenheterna ska vara ljusa med god dagsljusbelysning.

Den inre rumshöjden ska vara minst 2.5 i bostäder och minst 
3.2 i kommersiella lokaler.

Trapphus ska ha fönster i gatufasad.

Byggherrar

 

3 Byggnader 

Sektion Norra Kajen - White Arkitekter FÖP
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133 Byggnader 

Illustrationsplan, detaljplan 1, röd markering där balkong inte får fi nnas, plan ej skalenlig

NORR

Huvudgata

Lokalgata 1

Stadsdelspark

Kajpromenad

Småbåtshamn
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sh
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n

Sundsvallsfj ärden

Byggnadselement
Balkong
Röd linje markerar fasad där balkong 
inte får fi nnas. 
Balkong bör vara minst 2.2 m djup 
och får vara max 2.5m djup för att 
inte kraga ut utanför förgårdsmark. 
Balkong får inte fi nnas på bottenvå-
ning och våning 1.
Balkong som kragar ut över allmän 
plats får inte fi nnas på bottenvåning 
och våning 1.

Burspråk (max 1.om bredd) och 
franska balkonger får fi nnas på alla 
fasader. 
Burspråk får inte fi nnas på bottenvå-
ning på fasad som vetter mot hård-
gjord yta som huvudgata, lokalgata 1 
och kajpromenad.
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Illustration balkonger och bursptåk White arkitekter FÖP Glasad front och ljus undersida
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Rubrik Bör  Skall krav Ansvar för genomförande

Byggnadselement
Tak och takfot Takfall och hushöjder bör medge att erforderliga installationer 

bör rymmas under tak. 

Synliga hängrännor och stuprör bör gestaltningsmässigt 
integreras i byggnadernas yttre gestaltning.

Indragen takvåning tillåts och bör fi nnas för ett varierat 
taklandskap.

Byggnadernas tak ska i huvudsak vara beklädda med sedum. 

Vid pulpettak ska nock placeras mot gatan för att få en lägre 
hushöjd mot gård.

Anläggningar för tillvaratagande av passiv solenergi ska 
utformas som arkitektoniskt integrerade delar av taket och 
byggnaden.

Byggherrar

Färgsättning och materialval Mot huvudgata kan fasaderna med fördel putsas/målas i relativt 
kraftigt tilltagna kulörer som tål nedsmutsning med bibehållen 
karaktär.

Radhusen färgsätts så att varje hus upplevs individuellt.

Flerbostadshusen ska gestaltas och färgsättas som 
individuella byggnader för varje trapphus. 

På gårdssidan putsas/målas husen i ljusa toner för att 
refl ektera solljus och kontrastera med den gröna gården.

Byggherrar

3 Byggnader 
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153 Byggnader 
Rubrik Bör  Skall krav Ansvar för genomförande

Byggnadselement
Skyltar på fasad Dessa riktlinjer för områdets skyltning omfattar inte 

skyltbehovet för synskadade och orienteringshandikappade.

Inga skyltar får sättas upp på fasad för annan verksamhet 
än den som inryms i byggnaden. Skylt ska placeras i direkt 
anslutning till lokaler.

Skylt ska samspela med byggnaden på ett omsorgsfullt sätt. 
Detta innebär bland annat friliggande bokstäver eller fria 
konturer samt en utformning anpassad till byggnadens fasad.

Utstående skylt ska placeras minst 3,5 m ovan gata, samt får 
skjuta ut max 1,0m från fasad. 

Invändigt synlig skylt som vänder sig mot gata jämställs med 
utvändig skylt.

Skylt ska placeras så att den inte skymmer karaktäristiska 
fasaddetaljer.

Bygglov krävs för skyltar.

Byggherrar
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Rubrik Bör Skall krav Ansvar för genomförande

Lägenhetssamman-
sättning

En varierad och för staden normalfördelad lägenhets-
sammansättning eftersträvas.

Byggherrar

Lägenhetsutformning Lägenheter bör ha utblickar åt fl era väderstreck.

Kök och vardagsrum bör  ligga i ett öppet samband med 
möjlighet till avskiljbarhet. 

Kök och vardagsrum bör orienteras mot de off entligare delarna i 
stadsrummet som gata, parkrum och kaj. 

Lägenheters planlösningar bör ge bra rumssamband 
och rumsformer. Det bör fi nnas möjlighet till fl era 
möbleringsalternativ och till fl exibilitet i användningen.

Alla lägenheter på bottenplan ska ligga en halv våning ovan 
mark för att undvika insyn.

Alla lägenheter ska vara genomgående för ökat ljusinsläpp 
och för att undvika att brandbilar kör in på gården (alt.
brandsäkra trapphus).

Lägenheterna ska vara basutformade för funktionshindrade.

Sovrummen ska placeras mot de mer halvprivata delarna som 
bostadsgården.

Byggherrar

Ljudisolering Planlösningar bör utformas även med avseende på 
ljudkvalitéerna i en bostad. 

I de fall där sovrum är placerade direkt mot trapphus bör 
ljudisoleringen i mellanväggen vara bättre än vad normen i BBR 
föreskriver. 

Även inom lägenheten bör isoleringen mellan bad och sovrum 
beaktas. 

Fläktar, element och mekaniska ventilationsanordningars 
bullernivåer bör bland annat beaktas vid val av apparater. 

Byggherrar

3 Byggnader 
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Rubrik Bör Skall krav Ansvar för genomförande

Byggnader Entréer på byggnader förstärks med ett väl avbländat och 
nedåtriktat ljus som ger en tydlig orienterbarhet och en ljuskälla 
som förstärker gatumiljön. 

Entrédörrar till trapphus, bostäder och källare utformas robust 
för att försvåra inbrott och skadegörelse. 

Porttelefoner bör undvikas och ersättas med lösning anpassad 
till hörselskadade. 

Aff ärer och lokaler bör ha en enhetlig fasadbelysning.

Samtiliga entréer ska utformas med hänsyn till 
funktionshindrade, äldre och barnfamiljer. 

Samtliga entréer ska utformas med hänsyn till synskadade 
bland annat med avseende på omfattning av glaspartier, 
bländrisk, belysning, färgmarkering och skyltning. 

Alla huvudentréer ska placeras mot gata, gårdsentré placeras 
mot gård resp. park.

Samtliga entréer ska anslutas till trottoar, förgårdsmark och 
gård utan nivåskillnad i form av trappa, ramp eller kantsten. 

Nivåskillnad tas upp inne i byggnadens entré med hiss/ramp 
och trappa.

Alla entréepartier/entrédörrar ska vara genomsiktliga och 
belysta. 

Längs huvudgata (och restaurang/café vid kaj) ska entréplan 
för lokaler vara ljusa och öppna med  skyltfönster och 
belysning.

Entréer, tvättstugor, förråd och garage ska utformas på ett 
sätt som ökar tryggheten för de boende.

Det får inte fi nnas några nischer eller gömslen i fasad.

Byggherrar

4 Tillgänglighet och trygghet 

Sektion Norra Kajen - White Arkitekter FÖP
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Rubrik Bör Skall krav Ansvar för genomförande

Utemiljö Belysning ska vara icke bländande. 

Det får inte fi nnas några nischer eller gömslen med möjlighet 
att gömma sig. 

Det ska fi nnas bra överblickbarhet på bostadsgårdar och 
stråk.

Planteringar ska vara låga (max 1.1 meter höga).

Träd med lövkronor med underkant lövkrona ska vara minst 
2 meter ovan mark.

Markens lutning ska inte överskrida 5% för gående och 
tillgänglighetskraven ska följa BBR och kommunens 
riktlinjer.

Byggherrar

4 Tillgänglighet och trygghet 

Uppstammade träd och lägre häckar för fri sikt Låga marktäckande växter Bra tillgänglighet
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195 Utemiljö - generella riktlinjer 
Bostadsgård och för-
gårdsmark
Gårdar och förgårdar ska 
utformas med hög standard 
avseende tillgänglighet för 
människor med olika slags 
former av funktionshinder. 
Detta gäller såväl utformning 
som färgsättning och 
materialval för gångvägar, 
ramper och trappor mm. 

Entréer

Alla byggnader har 
genomgående entréer med 
huvudentrén mot gatan och en 
gårdsentré mot gården. 

Bostadsgård

Gårdarna är gröna och bilfria 
med plats för avkoppling, 
mindre odlingar, småbarnslek 
och social samvaro. 

Bostadsgårdar ska gestaltas 
som halvöppna gröna gårdar 
med fysisk ochvisuell kontakt 
med havet och lokalgatorna.  
Avgränsningar av gårdar ska 
signalera att de är halvprivata. 

Lägenheter på entréplan mot 
gård får privata uteplatser som 
avskärmas med lägre häckar.

Delar av de norra 
bostadskvarteren avgränsas 

Uteplats

Lek
Stora träd

Ramp 5% lutning

Gångbana
Lokalgata 1

Stödmur

Upphöjd gård med 
underjordiskt garage
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Gångbana

Cykelbana
Entre till bostäder och lokaler

Körbana huvudgata Gatuträd i marktäckare
P för bil 
och cykel

Förgårds-
mark

Förgårds-
mark

Gårdsentré

Lägre häckar bildar tydliga rum lätta 
att kika över

Stora träd ovan garage Gröngjord förgårdsmark med plats 
för möten

Infart garageInfart garage

mot gata och torg med en 
sittbar stödmur och en ramp.

Lek

Lekplatser ska göras 
tillgängliga även för barn med 
funktionsnedsättning.

Växtmaterial

Gårdarna utformas med 
väl utvalt och varierat 
växtmaterial från gräs, 
perenner, lägre buskar 
och klippta häckar till 
karaktärsskapande träd av 
olika slag. 

De klippta häckarna 
avskärmar gårdarna från 
gatumiljön och är lagom höga 
att kika över. 

Allt växtmaterial ska vara 
giff ritt och allergifritt.

Förgårdsmark

Förgårdsmarken är en plats att 
mötas.

Här planteras blommande 
småträd med en  
underplantering av frodiga 
marktäckande perenner och 
lägre buskar. 

Inom förgårdsmarken fi nns 
också plats för perenner och 
lökar.

Illustrationsplan bostadsgård detaljplan 1 

Gårdar för lek och samvaro
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205 Utemiljö - generella riktlinjer 

Bostadsgård           Förhöjd 
uteplats        

Bostadshus med förhöjd 
färdiggolvhöjd 

Förgårdsmark Gångbana Gågata med gatuträd

Lokalgata 2 med gatuträdGångbanaFörgårdsmarkBostadshus med förhöjd 
färdiggolvhöjd 

Bostadsgård förhöjd från gata 
underliggande p-garage

Principsektion bostadshus mot lokalgata 2

Principsektion bostadshus mot gågata

Delar av förgårdsmarken i de 
södra kvarteren avgränsas 
med sittbara stödmurar lika 
övriga stödmurar.

Entrégången beläggs 
med samma ytskikt som 
intilliggande gata, kaj mm. 

Entrébänk och cykelställ place-
ras på förgårdsmark. 

Markhöjder

För att undvika insyn i 
lägenheterna ligger färdigt 
golv förhöjt i alla bostadshus i 
förhållande till gata och kaj.

Kvarter i norr

Gårdarna i de norra kvarteren 
ligger förhöjda. Dessa kvarter 
har även garage inunder. 

Från gatan kommer man in i 
huvudentrén för att sedan ta 
sig upp till gården/lägenheten 
via en halvtrappa/hiss.

Kvarter i söder

Gårdarna i de södra kvarteren 
ligger i marknivå. 

Från gatan kommer man 
in i huvudentrén för att 
sedan ta sig till lägenheten 
via en halvtrappa/hiss. 
Gården nås direkt via nivån i  
huvudentrén.

Alternativt kan även de 
södra kvarteren höjdsättas 
lika principen i de norra 
kvarterenoch med 
underjordiska garage.
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215 Utemiljö - generella riktlinjer 

Illustrationsplan, detaljplan 1, privata uteplatser, plan ej skalenlig

NORR

Huvudgata

Lokalgata 1

Stadsdelspark

Kajpromenad

Småbåtshamn

Sm
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Sundsvallsfj ärden
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Uteplats mot gröna gårdar

Uteplats

Grön linje markerar fasad där 
privat uteplats får fi nnas. 

Häckar ska vara lagom höga att kika 
över

Privat uteplats avgränsas med häck Skärm mellan uteplatser
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22

Rubrik Bör Skall krav Ansvar för genomförande

Bostadsgårdar och 
förgårdsmark
Bostadsgård Gårdarna ska utformas med väl utvalt och varierat växtmaterial 

från gräs, perenner, lägre buskar och klippta häckar till 
karaktärsskapande träd. 

Gårdar kan innehålla plats för odling.

Uteplatser förläggs i soligt väderstreck.

Gårdarna ska vara gröngjorda och bilfria med plats 
för gemensam uteplats, privat uteplats för lägenheter i 
bottenplan och småbarnslek. 

Hårdgjorda material Entréyta ska utföras i samma material som intilliggande gata, 
kaj.

Förgårdsmark ska avgränsas med förhöjt kantstöd, ljusgrå, 
krysshamrad, 0.3 m bredd.

Byggherre

Växtmaterial Gårdar ska utformas med maximalt gynnsamma betingelser 
för växtlighet. Underbyggda för träd ska ha ett jorddjup som 
uppgår till minst 120 cm. 

Växtval ska väljas med hänsyn till allergirisken och vara 
giftfritt. 

Byggherre

Lek Småbarsleken i form av t ex sandlåda och gungdjur ska fi nnas 
på gårdarna. Småbarnslek på gårdarna ska göras tillgängliga 
även för barn med funktionsnedsättning.

Byggherre

5 Utemiljö - bör och skallkrav

Gröna gårdar Varierat växtmaterial Småbarnslek hemma på gårdenVäxter för alla årstider
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23

Rubrik Bör Skall krav Ansvar för genomförande

Bostadsgårdar och 
förgårdsmark
Gränsmarkeringar Privata uteplatser  mot intilliggande uteplats kan avskärmas 

med  häck alternativt med skärm som anpassas till fasadens 
kulör, material mm.

Privat uteplats ska avgränsas mot gård med lägre häck (max 
1.1 m). Privat uteplats fåt inte fi nnas mot gata.

Delar av de norra bostadskvarteren ska avgränsas mot gata, 
torg mm med en sittbar stödmur av krysshamrad ljusgrå 
granit.

Häckar (max 1.1 m) och stödmurar får inte vara för höga. 
Stödmurar ska vara i sitthöjd. 

Byggherre

Förgårdsmark Delar av förgårdsmarken kan även vara av gräs. Gröngjord förgårdsmark ska vara 2.5m bred. 

Förgårdsmark ska utformas med maximalt gynnsamma 
betingelser för växtlighet. 

Växtval ska göras med hänsyn till allergirisken.

Förgårdsmarken ska innehålla blommande småträd och 
underplantering av marktäckande perenner, låga buskar/
häckar (max 1.1m), lökar mm.

Entrébänk och cykelställ ska fi nnas på förgårdsmark.

Förgårdsmark får inte avgränsas med skärmar eller staket.

Byggherre

5 Utemiljö - bör och skallkrav

Varierande växtmaterial Gröngjord förgårdsmark med plats för cyklar och entrébänkBlommande entréträd på förgårds-
mark
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24

Rubrik Bör Skall krav Ansvar för genomförande

Belysning Belysning inom kvartersmark bör ha en god färgåtergivning 
lägst RA 83. 

Armaturer ska samordnas på byggnad och gård för att skapa 
en helhet. 

Armaturer för port och entréer ut mot allmän platsmark ska 
samordnas med armatur på gata, kaj mm. 

På stödmurar (norra kvarteren) mot lokalgata 1 ska belysning 
fällas in lika övrig infälld belysning på allmän platsmark.

Byggherre

5 Utemiljö - bör och skallkrav

Princip för belysning Detaljplan 1B

Sundsvallsfj ärden

Lokalgata 1
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Huvudgata
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Förklaring
 Murar med belysning
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256 Parkering 
Rubrik Bör Skall krav Ansvar för genomförande

Parkeringsgarage Parkeringsnormen ska vara minst 1.0 p-plats/lägenhet.

Parkering ska ske i underjordiska garage.

Infart ska ske på gavlarna till byggnader längs med 
huvudgata och via gågata/lokalgata 1 i de södra kvarteren.

Byggherrar

Cykelparkering Cykelställ placeras även inne på bostadsgården.

I övrigt sker cykelparkering i förråd och i garage.

Cyklar placeras i förråd och vid entréer på förgårdsmark 
respektive gård. 

Cykelnormen ska vara minst 2 cyklar/lägenhet (inomhus/
utomhus).

Cykelställ utformas med möjligheter att låsa fast cykeln. 

Cykelställ för 5-10 cyklar placeras inom förgårdsmarken vid 
entréerna mot gata.

Inga cykelförråd får fi nnas på bostadsgård.

Byggherrar

Det ska vara lätt att ta cykeln
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267 Teknik
Rubrik Bör Skall krav Ansvar för genomförande

Avfallshantering Ett vakuumsystem för tre fraktioner kommer att anläggas på 
Norra Kajen. Inkasten placeras med fördel i trapphusen eller i 
anslutning till trapphus på gården. 

Övriga avfallsfraktioner placeras i traditionella soprum inom 
bostadsbyggnaden.

Inkast till sopsug ska utformas i samordning med övrig 
gestaltning av byggnad och utemiljö.

Nedkast samt soprum ska vara tillgängliga och användbara 
från rullstol samt anpassade till arbetsmiljöverkets krav. 

Längsta avstånd från bostadsentré till sopinkast ska vara 30 
m och till soprum 50 m.

Byggherre

Teknik i övrigt se vidare Miljöprogram.

Exempel på sopsugsinkast på gård Hammarby Sjöstad, skiss: tema landskapsarkitekter, foto Envac




