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Norra Kajen - från miljöbov till klimatsmart   
- en stadsdel med ekologisk profil

Norra Kajen ska kunna erbjuda invånarna, näringsliv och 
omvärld ett hållbart stadsutvecklingsprojekt som visar 
hur den mellanstora staden på de norra breddgraderna 
kan utvecklas med hållbara förtecken. Norra Kajen ska 
bli ett demonstrationsobjekt vad gäller helhetslösningar 
och systemtänk med medveten, integrerad och aktivt 
sektorsövergripande samverkan. 

Norra Kajen kan erbjuda företag tillämpnings-möjligheter 
för teknik- och systemutveckling. Stadsdelen kan användas 
för exponeringen av svenskt kunnande kring miljöfrågor 
knutna till stadsutvecklings och miljöteknik.

Målet är att mycket god miljöteknik ska användas inom 
stadsdelen och att energianvändningen blir områdets 
miljöspets. Därför ska alla byggnader inom planområdet 
projekteras för att som lägst nå nivå GULD enligt Miljöklassad 
byggnad.  

Norra Kajen ska ge en begränsad klimatpåverkan och därmed 
minimera utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. 
Energianvändningen från transporter ska minimeras. Målet 
i framtiden är att att området även ska producera energi. 
Stadsdelen ska också anpassas efter de klimatförändringar 
som befaras.

ENERGI - TRANSPORTER

ENERGI - UPPVÄRMNING
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RENINGS-
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LOD
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HUSEN FÖRBEREDS FÖR SMÅSKALIG  
VINDKRAFTVERK SOLCELLER

KÄLLMÄRKT, FÖRNYELSEBAR EL
FJÄRRVÄRME

MINIMAL ENERGIANVÄNDNING, 
MILJÖKLASSAD BYGGNAD GULD

EL

PÅ NORRA KAJEN ÄR AVSTÅNDEN KORTA
BILANVÄNDNINGEN MINIMERAS GENOM GODA 
ALTERNATIV TILL BILEN EX. KOLLEKTIVTRAFIK 
OCH CYKEL.

INDIVIDUELL MÄTNING

SOPSORTERING BL.A. 
VIA UNDERJORDISK 
VACUUMSUG

GRÖNYTEFAKTOR PÅ KVARTERSNIVÅ 0,5
ALL KVARTERSMARK OCH PARKMARK RE-
NAS SÅ ATT DEN ÄR ODLNGSBAR

BÄSTA MILJÖ- OCH HÄLSOVAL UR LIVS- 
CYKELPERSPEKTIV.  
MILJÖKLASSAD BYGGNAD GULD

MÖJLIGHET FINNS TILL MILJÖ-
VÄNLIG STADSVATTENKYLA
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3Energi
Norra Kajen ska försörjas med miljövänlig energi med 
ambition att skapa och återvinna energi i ett slutet, 
energisnålt och flexibelt system så långt det är tekniskt 
och ekonomiskt möjligt. 
En systemanalys över olika former av energiförsörjning 
har utförts där CO2-emissioner och primärenergibehov 
har analyserats. Fjärrvärmesystemet i Sundsvall försörjs 
till stor del av avfallsbränsle och olja förutom spillvärmen 

Rubrik Bör Skall krav Ansvar för  
genomförande

Energi Alla byggnader värms med fjärrvärme. Norra Kajen/
Byggherrarna

Minimerad energi- 
förbrukning

Alla byggnader ska ha miljöklassad byggnad  Guld. Byggherrarna

El Husens tak bör förberedas för bästa möjliga solinstrålning för installation 
av solceller i framtiden. 
Husen bör förberedas för komplettering av småskalig vindkraft.

Fönster och solavskärmning placeras så att den lågt stående vintersolen 
kan lysa långt in i lägenheterna medan sommarsolen avskärmas.

Målet är att all el som används inom området ska vara källmärkt och 
förnyelsebar. 

Vitvaror ska ha bästa miljöklass, lägst klass A enligt Energimyndighetens 
energimärkning (2010).

Byggherrarna/
brukarna

Kyla Möjlighet finns till att använda miljövänlig stadsvattenkyla som försörjare 
av de kylbehov som finns, på sikt kan absorptionskyla ersätta om 
kapacitetsbrist uppstår.

Avloppsvattnet bör återvinnas för förvärmning av tappvarmvatten, genom 
den lösningen kan all värme som kyls bort i lägenheter och lokaler via 
luftfläktkylare återvinnas via spillvattnet.

Norra Kajen/
Byggherrarna

Beteenden De boende bör erbjudas utbildning för att kunna anpassa sitt beteende 
och för att förstå husets funktioner och deras möjligheter att hushålla med 
energi och andra resurser.

Individuell mätning ska finnas av el, kall. och varmvatten. Byggherrarna

Armaturer Belysning som minimerar energiförbrukningen bör väljas på offentliga 
platser, i allmänna utrymmen i bostadshus och i lokaler.

Den mest resurssnåla armaturen bör väljas. 

Norra Kajen/
Byggherrarna

från SCA Ortviken. Trots att bränslemixen delvis är 
fossilbaserad fås bra miljödata för fjärrvärmen bl.a.  tack 
vare en energieffektiv produktion. I framtiden antas 
en nuvarande oljeeldade kraftvärmeanläggningen 
konverteras till biobränsleeldning vilket förbättrar 
emissionvärdena för fjärrvärme. Se vidare 
Energiförsörjningsanalys, Norra Kajen, Sundsvall, FVB, 
2010-12-15.

Alla byggnader inom planområdet projekteras för att som 
lägst nå nivå GULD enligt Miljöklassad byggnad.  
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4Transporter
Energianvändningen från transporter ska minimeras. På 
Norra Kajen är avstånden korta. Att bygga tätt och nära 
centrum är en långsiktig strategi för ett hållbart samhälle. 
Det är nära till service, attraktioner, stadskärnan och inte 
minst; till andra människor. 
Bilanvändning ska minimeras genom goda alternativ till 
bilen och genom att gynna klimatsmarta alternativ och 
missgynna alternativ som innebär ett hot mot klimatet. 

För transportfrågor är livsstils- och beteendefrågor viktiga 
och påverkar i hög grad möjligheterna att nå målen. Detta 
bekräftas av de indikationer som ges från uppföljningen 
av Hammarby Sjöstad, Stockholm. Därför bör man tidigt 
ge information till de boende och verksamma inom 
området, så att goda vanor kan skapas.

Rubrik Bör Skall krav Ansvar för  
genomförande

Tankstation för miljöanpassade 
bränslen

I samband med alla parkeringar bör en elstolpe för laddning av 
elbilar finnas.

Byggherre

Prioritering av miljöanpassade 
fordon

Innehavare av miljövänliga bilar ska ges möjlighet att få ett speciellt 
tillstånd som ger fördelar när det gäller parkering.

Sundsvalls kommun 

Bilpool En större bilpoolssatsning bör genomföras. 

Bilpoolbilarna bör vara miljöbilar. 

Inom varje bostadsrättsförenings parkering ska parkeringsplats  
finnas för bilpoolsbil.

Norra Kajen/ Byggherre

Kollektivtrafik Det ska inte vara längre än 200 meter till en hållplats för de boende. Sundsvalls kommun/Norra 
Kajen/ Lokaltrafiken

Gång - och cykel En cykelväg anläggs i södra delen av Huvudgatan/allén. 

Genom området går en cykelväg 

Norra Kajen

Parkering Parkeringstalen sätts på en låg nivå. Parkeringsnormen är cirka 1,0 inom hela planområdet. Norra Kajen/ Byggherrarna 

Cykelparkering Parkeringsnormen för cyklar skall vara 2,0 inom kvartersmark. 

Attraktiva cykelparkering ska finnas vid fastigheten, arbetsplatser, 
vid busshållplatser samt vid servicefunktioner exempelvis mataffärer 
och förskolor.

All cykelparkering ska vara väderskyddad och ha möjlighet till 
fastlåsning.

Norra Kajen/ Byggherrarna

Information Boende och verksamma inom området föreslås  vid inflyttning 
erbjudas en personlig resplan. Syftet är att så tidigt som möjligt 
grundlägga beteenden.

Information ska ges till boende och verksamma i området så att de 
kan välja sitt resande ur ett klimatperspektiv.

Norra Kajen/ Byggherrarna

Miljöanpassade avfalls- 
transporter

Transporter av avfall från området till slutbehandling/omlastning 
ska ske med el- eller biogasdrivna fordon.

Sundsvalls kommun
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Norra Kajen avrinner naturligt mot Sundsvallsfjärden. 
Stora ytor i området är idag hårdgjorda vilket förhindrar 
infiltration av dagvatten. Traditionellt har dagvattnet i 
Sundsvalls stadsmiljö gömts undan och kulverterats. Idag 
finns inget lokalt omhändertagande av dagvatten.
Planområdet innehåller markförorening. Enligt 
genomförda undersökningar och beräkningar kommer 
en ökad infiltration från lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD) inte att innebära att föroreningar sprids. 
På Norra Kajen planeras för ett lokalt omhändertagande 
av dagvatten, som renas vid behov, både i ett ekologiskt, 

Rubrik Bör Skall krav Ansvar för genomförande
Generellt Att grundvattennivån bibehålls bör bevakas. Dagvatten ska infiltreras och fördröjas så långt som det är 

tekniskt möjligt. 

Allt lokalt omhändertagande av dagvatten ska ske med 
lösningar lämpliga för kallt klimat, exempelvis genom 
perkolationsmagasin. 

Norra Kajen/Byggherrar

Rening Dagvatten från vägar med över 8000 fordon och större 
parkeringar, parkeringshus och parkeringsgarage bör renas.  I 
detaljplan 1 innebär det främst behov av rening av huvudgatan/
allén och parkeringsgarage. 

Alla brunnar på gata och på parkeringar skall förses med 
oljeavskiljare eller annan likvärdig teknisk lösning. 

Norra Kajen/Byggherrar

pedagogiskt och estetiskt perspektiv. 
Lokalt omhändertagande av dagvatten innebär vissa 
svårigheter vintertid då smältning och frysning i perioder 
kan innebära stopp i systemet. Undersökningar har dock 
visat att perkolationsmagasin är exempel på anläggningar 
som fungerar bra även i kallt klimat. Omhändertagande 
i perkolationsmagasin sker genom att vatten från gator, 
parkeringsfickor och trottoarer tas om hand i gatuträdens 
växtbäddar så långt det är möjligt.
Att lokalt ta hand om regnvatten i växtbäddarna förbättrar 
även de utsatta stadsträdens situation.. ”Regnvattnet 

Dagvatten
bidrar till att förbättra trädens livsmiljö vilket bl.a. 
minskar riskerna för rotinträngning i avloppsledningar. 
Träd tar upp stora mängder vatten i marken under 
vegetationsperioden. Ett exempel med uppmätt data 
från en fullvuxen lind (krondiameter ca. 14 m) i Malmö 
sommaren 2006 visar att det specifika trädet förbrukar ca. 
670 liter vatten per dag under juli månad. Träd har således 
en stor kapacitet att ta hand om dagvatten.
Det är dock inte riskfritt att leda dagvatten till 
stadsträdens växtbäddar. Jorden måste ha en god 
dränerande förmåga och allt överskottsvatten måste 
kunna ledas bort ur växtbädden. För mycket vatten gör 

Vatten och avlopp
Rubrik Bör Skall krav Ansvar för  

genomförande
Avlopp Avloppsvattnet leds till 

Tivoliverken för rening och 
slammet rötas till biogas.

Norra Kajen/Byggherrar

Vatten Installationer och utrustning 
så som toaletter, tvättmaskiner, 
diskmaskiner och armaturer ska 
vara snålspolande.  

Varje lägenhet/lokal ska kunna 
mäta sin förbrukning av varmt 
eller kallt vatten. 

Byggherrar

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och rent vatten är en 
bristvara globalt sett. Även om tillgången till dricksvatten 
i kommunen är god bör man sträva efter att minska 
förbrukningen. Det leder till minskat behov av energi 
för att forsla vattnet i vatten- och avloppssystemet och 
minskad kemikalieanvändning för rening av råvatten.
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Stadsträd tar hand om dagvatten. Dagvatten förs i en ränna ned till brunnar placerade vid varje trädgrop. Vattenrännan är i dett fall lagd som lågpunktslinje med skålade 
betongplattor. Brunnarna är luftbrunnar och förser träden med såväl vatten som luft.  Bild och text från ”Handbok - Växtbäddar för stadsträd i Stockholm”

att luftporerna i marken fylls vilket leder till syrebrist för 
träden. 
I situationer med stora mängder dagvatten bör man välja 
träd som tål eller vill ha mycket vatten. I andra fall kan 
träden komma att utsättas för höga koncentrationer av 
vägsalt, jorden måste då vara grus- och sanddominerad. En 
sådan jord har sämre vattenhållande och näringsbuffrande 
förmåga, vilket medför att man bör använda sig av 
torktåliga och mindre näringskrävande arter.” Källa 
Växtbäddar i Stockholm stad. 
Enligt MittSverige vatten saltas inte vägarna i 
bostadsområden i Sundsvall. 

Källa: Växtbäddar i Stockholms stad en handbok 2009-02-23
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7Avfall

Rubrik Bör Skall krav Ansvar för  
genomförande

Central insamling Centralt i området ska en återvinningscentral finnas för grovavfall,  farligt avfall m. m. Alt. 
hänvisas till kommunens befintliga återvinningscentraler. 

Norra Kajen

Insamling i fastighet

Kortare avstånd bör eftersträvas. 

En eldriven sopbil föreslås köra soporna från 
återvinningsstationerna till en uppsamlingsplats 
där en större sopbil kan hämta med samordnade 
transporter. 

Avfallshanteringen ska ske via ett underjordiskt vakuumsystem som suger avfallet till en 
terminal i anslutning till planområdet. Planering av de fraktioner som vakuumsystemet tar 
emot pågår. I dagsläget planeras vakuumsystemet ta emot matavfall, restavfall, gatuavfall 
och papper/tidningar evntuell tilkommer yterligare fraktioner. Matavfallet ska sugas från alla 
lägenheter, affärer, lokaler och förskola direkt eller via inkast från gårdarna. Allt biologiskt 
nedbrytbart material ska transporteras direkt via vakuumsystemet till uppsamlingsplatser 
där det hämtas med slamsug eller pumpas till en rötgasanläggning, t ex Tivoliverket. 
Restavfall, gatuavfall samt avfall från papper/tidningar ska sugas till terminalen via inkast på 
bostadsgården/bostadshus. På terminalen hämtar sopbilen avfallet. 

Återvinningsstationer för bland annat glas, plast och metall som kompletterar 
vakuumsystemet och ska  ske i husen eller i garagen under husen. Insamlingssystemet ska 
vara flexibelt och utformat så att det är möjligt att utöka antalet fraktioner.

Avståndet från bostadshusentré till inkast för hushållsavfall och källsortering får vara max 50 
meter och ska vara väl tillgängligt. 

Norra Kajen/
Byggherrar, 
fastighetsägare

Avfall i det offentliga rummet Övrigt avfall som insamlas i det offentliga rummet ska i första hand återvinnas. 
Vakuumsystemet är kopplat till gatuavfallet (papperskorgarna).

Fastighetsägarna, 
Sundsvalls kommun

Information och användbarhet De boende bör få kontinuerlig information om 
källsorteringens utfall i sin fastighet. Målet är 
att 60-80 volymprocent av hushållsavfallet ska 
sorteras ut från restavfallet för att återvinnas och 
att få helt rena utsorterade fraktioner. 

Avfallssystemen ska vara lätta att använda och förstå. Byggherrar och 
fastighetsägare

På Norra Kajen skapas goda möjligheter att sortera avfallet 
så att en effektiv materialåtervinning och energiutvinning 
av avfall kan ske. Speciellt viktigt är att förutsättningar 
finns för att hushållens farliga avfall kan hanteras på ett 
säkert sätt. Under förvaltningsskedet bör information om 
resurshushållning till de boende vara regelbunden och 
tydlig.

*Restavfall: Det som slängs i restavfallet går till förbränning eller i undantagsfall läggs avfallet på deponi. Vid förbränning utvinns energi som kan användas för uppvärmning av bostäder. Ur deponien kan man 
utvinna gas.
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8Mark 

Rubrik Bör Skall krav Ansvar för genomförande
Kvartersmark Det bör finnas möjlighet för de boende att odla och återanvända 

sin kompost via odling.
All kvartersmark ska  renas så att den är odlingsbar. Byggherrar/ Norra Kajen

Parkmark Det bör finnas möjlighet för de som inte har möjlighet att odla 
på sin egen gård att odla och återanvända sin kompost via 
odling på parkmark om plats finns. 

All parkmark ska  renas så att den är odlingsbar. Norra Kajen

Generellt Marken bör inte delas in i för små områden vad gäller rening av 
markföroreningar. 

Övrig mark ska så renas. Norra Kajen/Byggherrar

Befintliga byggnader Befintliga byggnader ska undersökas för att se om de innehåller 
föroreningar/ farligt avfall.

Material som definieras som farligt avfall enligt 
Avfallsförordningen ska saneras. I övrigt ska 
försiktighetsprincipen tillämpas.

Norra Kajen/Byggherrar

Marken på Norra Kajen är förorenad från tidigare 
verksamheter på platsen.  Innan byggnationer påbörjas 
ska marken renas och eventuella föroreningar i byggnader 
som rivs ska omhändertas.

Inomhusmiljö
Rubrik Bör Skall krav Ansvar för genomförande
God inomhusmiljö Inomhusmiljön ska vara god, trots den låga energianvänd-

ningen. (Se miljöklassad byggnad GULD, som innehåller krav 
på ljudmiljö, radon, ventilation, trafikföroreningar, fuktsäkerhet, 
termiskt klimat, dagsljus, och tappvattentemperatur.)

Byggherre

Ljusmiljö Förutom kraven enligt Miljöklassad Byggnad GULD ska bygg-
naderna utformas så att goda ljusförhållanden uppnås. 

Byggherre

Elektriska och magnetiska fält Riktvärden 10 v/m och 0,2 µ T bör innehållas. Elektriska och magnetiska fält ska minimeras inom byggnader, 
särskilt i sovrum. 

Byggherre



Norra Kajen | Sundsvall | miljöprogram | Tema planavdelning mars 2011 rev. april 2011 | www.temagruppen.sePr
oj

ek
tn

r: 
31

40
10

40
1

9Material
Rubrik Skall krav Ansvar för  

genomförande
Material och produktval Rutiner ska finnas för val och riskbedömning av material så att den 

färdiga byggnaden utgör minsta möjliga miljöbelastning. 

Alla material, produkter och kemikalier som krävs i byggprocessen 
ska vara bästa miljö- och hälsoval ur ett livscykelperspektiv. 

En loggbok för vilka byggvaror som byggs in ska upprättas, se 
miljöklassad byggnad GULD).

Negtaiva synergieffekter (ur hälsosynpunkt) som kan uppstå vid 
olika materialkombinationer ska undvikas.

Kopparledningar får endast användas i slutna system.

Byggherre

Gröna tak De flesta byggnader stora som små föreslås få gröna tak så långt 
detta är tekniskt och ekonomiskt realistiskt.

Byggherre

Byggnader ska planeras och utformas för en enkel och 
kostnadseffektiv drift, skötsel och framtida underhåll.
Byggmaterialen ska vara sunda och miljövänliga. De skall 
väljas ur ett livscykelperspektiv och gå att återvinna.  
För val av material och kemikalier ska miljöklassad 
byggnad GULD följas. Syftet är att premiera 
dokumentation av byggvaror och kemiska ämnen och att 
se till att särskilt farliga ämnen inte byggs in.  Förutom 
detta ska även nedanstående kriterier följas. 
De flesta byggnader stora som små föreslås få gröna tak så 
långt detta är tekniskt och ekonomiskt realistiskt. Gröna 
tak är bra för lokalt omhändertagande av dagvatten men 
också för de boendes hälsa, miljö och för stadens klimat. 
Växter på taken dämpar delvis buller, tar upp luftpartiklar 
och har en isolerande effekt mot kyla och värme. 

Byggprocessen
Rubrik Skall krav Ansvar för  

genomförande
Transporter till byggplatsen Tunga transporter som används för transporter till och från byggplatsen ska uppfylla de krav som gäller för miljözoner inom Sundsvall.

Byggtransporter ska baseras på effektiv logistik samt energisnåla och miljöanpassade fordon med miljöbränsle.

Byggherre

Avfall under byggtiden Källsortering av byggavfall ska ske enligt kretsloppsrådets rekommendationer. Byggherre

Avveckling och rivning En plan för avveckling och rivning av byggnaderna ska finnas. Av denna ska framgå hur stor andel av byggnadens komponenter och material 
som kan återanvändas.

Byggherre

Miljöledningssystem Entreprenörer och leverantörer ska använda ett miljöledningssystem. Önskvärt är färdig certifiering enligt EMAS eller ISO14001.

Projektspecifik kvalitets- och miljöplan ska upprättas.

Byggherre


