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Planprogrammet anger inriktningen för hur vi vill utveckla centrum och bidra till ett ökat stadsliv. 
Det gör stadskärnan ännu mer attraktiv för oss som bor här, alla som flyttar till Söderhamn och alla 
som besöker vår stad. 

Jag vill att Söderhamns centrum ska fortsätta utvecklas som en viktig handels- och mötesplats. 
Centrumplanen är ett viktigt styrdokument för det. Programmet innehåller en rad olika åtgärder. 

I början av 2015 var centrumprogrammet på samråd. Kommunen fick in över 100 synpunkter. Det kom 
förslag på sådant som är viktigt att bevara, sådant som är viktigt att utveckla och synpunkter på sådant 
som inte fungerar så bra i dag. Efter samrådet och synpunkterna som kom in, har planprogrammet 
arbetats om till den version du läser här. 

Responsen från söderhamnsborna har överlag varit positiv. Söderhamnarnas engagemang är en 
fantastisk grund för att utveckla vårt centrum. Kraften blir så otroligt mycket större när vi hjälps åt. 

Jag känner att vi har landat i ett bra planprogram som grund för kommande prioriteringar och beslut i 
utvecklingen av Söderhamns centrum.

Några exempel på vad centrumprogrammet föreslår:

Sven-Erik Lindestam
Kommunstyrelsens ordförande

Maj 2015

Förord
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Inledning

BAKGRUND
Under senare år har flera dialoger och insatser gjorts 
för att för att stärka och utveckla centrum.   Den 10 
april 2014 beslutade kommunstyrelsen att ta fram ett 
planprogram för hela centrum. 

SYFTE OCH MÅL
Syftet med planprogrammet är att utreda 
förutsättningar och lägga grunden för den framtida 
stadsutvecklingen i Söderhamn. Planprogrammet gör 
det möjligt att diskutera hur bebyggelse, gator, torg 
och parker kan utvecklas i centrum på ett 
övergripande sätt. Efter dialog med kommuninvånare, 
fastighetsägare, myndigheter och organisationer har 
programmet godkänts av kommunfullmäktige. På så 
sätt kan genomförandet av en önskad utveckling i 
stadskärnan ske på ett välgrundat, samordnat och 
snabbare sätt.    

Det övergripande politiska målet med 
centrumutvecklingen är att skapa ett levande 
centrum med skärgårdskänsla.

Tre bärande aspekter genomsyrar programförslaget:

PROGRAMOMRÅDET 
Programområdet omfattar Söderhamns centrum och 
avgränsas i norr av Kungsgatan, i öster av Faxeholmen 
och rakt söder ut mot Gamla Stugsundsvägen och 
Södra Hamngatan samt i väster av Rådhusgatan (se 
karta nedan). 

Den allmänna platsmarken, det vill säga gator, torg 
och parker, inom planområdet ägs av kommunen. 
Faxeholmen AB, kommunens egna fastighetsbolag, 
äger norra delen av kv Lönnen, kv Granen och norra 
delen av kv Bananen. Övrig kvartersmark är privatägd. 
Förslag på privatägd mark förutsätter fastighets-
ägarens intresse och initiativ.

KV. LÖNNEN
KV. GRANEN

KV. BANANEN

SÖDRA HAMNGATAN

KUNGSGATAN
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BEFINTLIGA PLANER OCH STYRANDE 
DOKUMENT
Som underlag till planprogrammet för utveckling av 
Söderhamns centrum ligger två tidigare antagna 
fördjupade översiktsplaner. 

- Fördjupad översiktsplan för Söderhamns    
   stadskärna, antagen av kommunfullmäktige 21   
   december 1998. 
- Fördjupad översiktsplan för FAXE Västra, antagen     
av kommunfullmäktige 25 augusti 2003.

Översiktsplanerna togs fram för över tio år sedan och 
är fortfarande aktuella när det gäller riktlinjer och 
ställningstaganden. Exempelvis talas här om att 
Köpmantorget ska inordnas i den befintliga 
kvartersstrukturen och ny bebyggelse ska anpassas 
till omkringliggande byggnadshöjder. Man påpekar att 
karaktären av torg är viktig att värna om samt 
siktlinjerna mellan Stadsparken, torget och Öster. 
Platsen ska kunna inrymma ett byggnadskvarter för i 
huvudsak bostäder och publika lokaler i bottenplan, 
torg, park och parkering.  Förutsättningar för att 
arrangera kortare stadsevenemang ska skapas. 

Genom planprogrammet kan en bred dialog sätta 
centrum på agendan igen och den framtida 
utvecklingen preciseras. 

ATTRAKTIVITET OCH HÅLLBAR STAD
Vad är en hållbar stad? Ofta definieras hållbarhet som 
fyra ben, det vill säga att hållbarheten ska vila på 
såväl ekonomisk, ekologisk, kulturell och social grund 

samt att insatser vi gör idag inte ska äventyra 
framtida generationers möjlighet att tillgodose sina 
behov. Men vad betyder det i praktiken för 
Söderhamns stadskärna? Och kan vi till exempel bara 
prata hållbarhet utan att fånga upp omlandet? 

Vi tror att det finns en större chans att klara ut vad en 
hållbar utveckling är för centrum om fler är 
involverade i samtalet. Vi tror också att ett hållbart 
samhälle är något som ständigt behöver diskuteras, 
eftersom vår omvärld inte är statisk.

Några utgångspunkter är en stadskärna som:
- tar hänsyn till alla invånarna
- är en plats där olika människor kan bo och träffas
- kompletteras med bebyggelse som bidrar till att 
knyta samman staden utan att nagga på värdefull   
parkmark
- där det finns ett blandat utbud av varor och tjänster
- inbjuder till promenader och aktiviteter
- är spännande, vacker och inspirerande stadsmiljö
- utmanar och lockar till ett klimatsmart vardagsliv
- är lätt att gå och cykla tryggt och säkert
- är tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättningar
- har parker med en mångfald av sociala funktioner 
och som berikar växt och djurliv

Utmaningen och syftet med planprogrammet är att 
skapa rumsliga, fysiska lösningar som gynnar en 
hållbar centrumutveckling. Och – kan centrum 
utvecklas på ett hållbart sätt, då skapas också ett 
attraktivt centrum. 
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Sammanfattning

Syftet med planprogrammet är att utreda 
förutsättningar och lägga grunden för den framtida 
stadsutvecklingen i Söderhamn. Det övergripande 
politiska målet med centrumutvecklingen är att skapa 
ett levande centrum med skärgårdskänsla. Tre bärande 
aspekter ska genomsyra programförslaget:

Planprogrammet har föregåtts av en rad olika 
medborgardialoger under 2013 och 2014 med fokus på 
centrum. Dialogerna har genomförts som temadagar 
och stadsvandringar, och har även genomförts med 
olika fokusgrupper i separata dialoger för att få ett så 
bra underlag som möjligt till utvecklingen av centrum.

Under början av 2015 var programförslaget på samråd, 
där ett stort antal synpunkter kom in. Utifrån dessa 
synpunkter har förslaget omarbetats till detta 
inriktningsdokument. 

INRIKTNING
Förslaget innebär en rad förändringar i centrum som 
berör stråk, mötesplatser och torg, parkering, utveckling 
av parkerna samt komplettering av ny bebyggelse. 

Gator, torg och mötesplatser 
Köpmangatan
Huvudstråket, Köpmangatan förlängs genom att tillåta 
bebyggelse längs gatan vid Köpmantorget. 
Målpunkterna längs Köpmangatan förstärks med flera 
verksamheter. Mer bostäder i centrum ger ett tätare och 
tryggare centrum.

Köpmantorget
Köpmantorget ner mot ån anläggs som ett stadstorg 
och förbereds för torghandel och stadsevenemang. 
Lättare byggnader kan ge strukturen av ett salutorg. 

Södra Hamngatan
Södra Hamngatan görs om till stadsgata och ges en 
ytterligare funktion med kantparkering. P-platser från 
vilka man lätt når centrum över alla broarna.

Norra Hamngatan
Gatan utvecklas till en gångfartsgata så att bilisterna kör 
på de gåendes villkor. Gatans beläggning och höjd ska 
vara densamma som gågatorna och trottoarerna i 
centrum. Delar av befintlig parkering försvinner när 
stråket öster om Styrkjärnsparken breddas och gatan 
görs om till gångfartsgata. 

Parker
Stadsparken
Funktionerna i parken som scenen utvecklas vilket kan 

göra parken till en målpunkt vid fler tillfällen än idag.

Västra Stadsparken
Parken utvecklas som upplevelsepark som med fördel 
kan stärkas som målpunkt för barnfamiljer.

Gurkparken
Gurkparken används som aktivitetspark året om. 

Strykjärnsparken
Strykjärnsparken utvecklas som en i huvudsak grön park 
där det finns möjlighet att sitta i lugn och ro, ta med sig 
en fika från närliggande café eller ha picknick.

Broar över ån
För att binda ihop staden på bägge sidor om ån och för 
att knyta å-rummet till staden föreslås att tre gångbroar 
byggs i förlängningen av alla gator som möter ån. 

Ny bebyggelse
Köpmantorget 
Köpmangatan förlängs genom att tillåta bebyggelse 
längs gatan vid Köpmantorget. Den nya bebyggelsen ska 
öppna sig mot Stadsparken så att siktlinjerna mellan ån, 
åstråket och parken behålls. De nya byggnaderna ska ha 
verksamheter i bottenvåningarna och gärna bostäder 
upptill. Kvarteret Syrenen öster om Köpmantorget kan 
kompletteras med en byggrätt i 4-6 våningar mot 
Söderhamnsån.

Inre hamnen
Inre hamnen förstärks förslagsvis med bostäder, 
promenadstråk, badmöjligheter kanske en flytande 
utomhuspool i hamnen och ett skärgårdens hus. Förslag 
och gestaltning av den Inre hamnen bör emellertid 
studeras ytterligare i ett fördjupat arbete.

Söder om Söderhamnsån
Fler bostäder kan tillskapas genom att man använder 
områden som idag uppfattas outnyttjade.
Området är känsligt bland annat gälande riksintresset 
för järnvägsspåret, vilket kommer att ställa särskilda 
krav vid framtida detaljplanearbete.

Faxevallen
Ny bebyggelse föreslås på mark som idag är ödslig och 
outnyttjad och stärker kopplingen till stadsdelen 
Holmäng.

Lastgatan
Befintlig bebyggelse kan på lång sikt kompletteras med 
ny bostadsbebyggelse ovanpå i 2-4 våningar för att ge 
liv åt gatan. Även befintliga takparkeringar mot 
Köpmangatan ska kunna utredas för komplettering av ny 
bebyggelse. Förändringar här förutsätter deltagande 
och intresse från fastighetsägare.
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Söderhamn har idag ett antal stadsmässiga kvaliteter, 
vilka det gäller att ta vara på och vidareutveckla. 

En av de unika kvaliteterna är det skärgårdsnära 
läget, vilket sedan tidigare finns idéer om att utveckla. 
Tongivande är också den gamla trästaden som under 
lång tid har utvecklats i årsringar, bland annat i takt 
med järnvägens frammarsch i olika etapper. En annan 
historisk pulsåder är ån som rinner genom centrum 
och som skiljer av kvarterstaden från den mer 
industriellt historiska södra sidan. Just ån utgör en 
stor resurs som väntar på att tas tillvara i ett utvecklat 
centrum. Snarare än skärgårdsstaden Söderhamn 
kanske vi ska tänka åstaden vid skärgården

Genom att ”lyfta in” ån i centrumbildningen, att 
binda samman norra och södra sidan, skapas ett 
nytt stadmässigt sammanhang, vilket också ger nya 
möjligheter för attraktiva miljöer.

Åstaden med sin skärgårdskoppling skulle rätt utfört 
kunna stärka stadens  identitet och utgöra den 
sammanhållande idé som skapar plattformen för det 
fortsatta utvecklingsarbetet.

Visionen är att utveckla Söderhamn till en hållbar 
stad som sätter människan i fokus. För en långsiktig 
hållbar stadsutveckling måste staden byggas så 
att människor trivs och vill bo och leva i den. En 
utveckling av Söderhamns centrum ska gagna ett 
hållbart samhälle. 

Vision för Söderhamns 
centrum

Tre viktiga fokusområden som ska bära Söderhamn 
in i framtiden:

E

Ett centrum med unika värden 
Ett orienterbart centrum med fint läge kring årummet 
och närhet till den hälsingska skärgården. De många 
parkerna sammanbundna med Köpmangatan ger ett 
kluster av mötesplatser och målpunkter.

Ett livfullt och dynamiskt centrum 
Söderhamns centrum har förutsättningar att 
utvecklas till en mer dynamisk stadskänsla med ett 
utbud av restauranger och affärer, nya bostäder och 
många fina platser för möten och aktiviteter. Ett 
stadsliv inom ramen för blandad bebyggelse, där 
vardagsliv, verksamheter och evenemang skapar liv 
och rörelser över hela dygnet.

Ett öppet och inbjudande centrum
Genom att fortsätta arbetet att utveckla centrums 
stadsmässiga kvaliteter kan Söderhamns centrum 
stärkas som ett öppet och inbjudande centrum. 
Genom kombinationen av bilfria miljöer, lätt att 
parkera med nya intressanta miljöer, vackra material 
och spännande arkitektur, kan centrum bli en 
målpunkt som verkligen bjuder in.

VISION



SIDA 10  /  PLANPROGRAM FÖR SÖDERHAMNS CENTRUM

Hållbar utveckling utgår ifrån tre dimensioner, en 
social, en ekonomisk och en ekologisk. Alla tre måste 
uppfyllas för att en hållbar utveckling skall uppnås. 

BLANDAD BEBYGGELSE  
Med sitt läge i centrum har området enastående 
förutsättningar för att skapa en fungerande stad med 
blandad bebyggelse. Här finns unika möjligheter 
att integrera handel, kultur och boende, vilket ger 
förutsättningar för en väl fungerande stad med 
blandad bebyggelse.  

TRÄ SOM BYGGNADSMATERIAL 
Söderhamn är känd för sin tradition av trähandel och 
träindustri.  En utveckling av centrum kan mycket 
väl knyta an till den traditionen. Med ny modern 
träbyggnadsteknologi skulle Söderhamn kunna bli en 
föregångare i hållbart byggande. 

Visionen är en attraktiv, trygg och hållbar stadsdel 
som står för nytänkande, med en kombination av 
spännande stadsliv och hög kvalitet på parker och 
grönområden. En nyskapande stadsdel med en 
arkitektur som i sig är en attraktion. God kommersiell 
och offentlig service. Här ska det vara enkelt att leva 
klimatsmart och ha ett rikt vardagsliv. 

KLIMATSMART  
I samband med en centrumutveckling finns 

goda möjligheter att skapa en stadsdel med 
klimatanpassade lösningar. Det kan gälla allt från 
modern energiteknologi till återvinningslösningar och 
miljöanpassade system.  
Ny bebyggelse ska även placeras så att den utnyttjar 
platsens förutsättningar och utformas för att ta hand 
om sol och vind på bästa sätt.

För att nå målet om hållbar utveckling ska Söderhamn 
gå mot en stad som är mindre beroende av bilen. 
Fler parkeringsplatser som underlättar för bilismen i 
staden motverkar detta mål. Däremot ska man satsa 
på kollektivtrafik och miljövänliga alternativ. 

Söderhamn är idag en generös gång- och cykelstad. 
En realitet som naturligtvis också ska gälla 
fortsättningsvis. Exempelvis ska man planera för 
lånecykelsystem och naturliga och trygga stråk i 
staden. 

Framtida lösningar för kompletterande och befintligt 
dagvattensystem kan utvecklas för klimatsmartare 
lösningar som ger effekt både vad gäller minskad 
föroreningsbelastning och fördröjningseffekter vid 
stora regnmängder. 

Lösningar närmare källan är att föredra men även 
nyttjande av befintliga grönytor eller skapande av nya 
för dagvattenhantering är möjliga. 

VISION
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RIKTLINJER FÖR UTVECKLING AV CENTRUM

KÖPMANGATAN
Huvudstråket, Köpmangatan förlängs genom att tillåta 
bebyggelse längs gatan vid Köpmantorget.

Den nya bebyggelsen ska öppna sig mot Stadsparken så 
siktlinjer mellan ån, åstråket och parken behålls. De nya 
byggnaderna ska ha verksamheter i bottenvåningarna 
och bostäder upptill. Höjden ska minst kunna vara 
samma som intilliggande kvarter. Viktigt är att inordna sig 
i den befintliga kvartersstrukturen.

Målpunkterna längs Köpmangatan förstärks med flera 
verksamheter. Mer bostäder i centrum ger ett tätare och 
tryggare centrum.

BROAR - ÅRUMMET
För att binda ihop staden på bägge sidor om ån och för 
att knyta ån till staden föreslås att fler gångbroar byggs i 
förlängningen av alla gator som möter ån. I samband med 
broarna kan sittplatser skapas i söderläge på norra sidan. 
Broarna och sittplatserna bidrar till att göra stråken längs 
ån trevligare. Stråken längs ån används för evenemang 
med båtar, fisketävlingar restauranger etc.

Då flertalet broar endast behöver fungera som gångbroar, 
kan de göras med lätta konstruktioner.

Broarna kan också med fördel användas för 
karaktärskapande belysning, som i sig kan ge staden 
identitet.

JÄRNVÄGSVIADUKTEN
Järnvägsviadukten är en unik och karaktäriserande 
förbindelse mellan stadscentrum och resecentrum.

En ny gång och cykelbro över ån skulle koppla den mot 
Västra Parkgatan och Köpmantorget.

STRYKJÄRNSPARKEN
Strykjärnsparken utvecklas som en 
i huvudsak grön park där det finns 
möjlighet att sitta i lugn och ro, ta med 
sig en fika från närliggande café eller 
ha picknick. Scenen och mötesplatsen 
intill parken utvecklas.

VÄSTRA STADSPARKEN
Parken utvecklas som upplevelsepark som med fördel 
kan stärkas som målpunkt för barnfamiljer.

STADSPARKEN
Scenen utvecklas vilket kan göra parken till en målpunkt 
vid fler tillfällen än idag. 
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FÖRSLAGFÖRSLAG RIKTLINJER FÖR UTVECKLING AV CENTRUMGURKPARKEN
Gurkparken används som aktivitetspark året om och blir en knutpunkt 
för promenadstråk i centrum. Parken ska ha ett fokus på aktiviteter med 
plats för till exempel; utepingis, utegym, odling, grafittivägg, grillplatser, 
caféverksamhet med uthyrning av t.ex. kajaker och Stand Up Paddleboard. 
På vintern kan delar av parken spolas för skridskoåkning. 

KÖPMANTORGET
Köpmantorget ner mot ån anläggs som ett stadstorg 
med inslag av parkering och förbereds för torghandel 
och stadsevenemang. Lättare byggnader kan ge 
strukturen av ett salutorg. Ny bebyggelse föreslås 
mot Köpmangatan för att förlänga köpstråket med 
verksamheter och bostäder. Kontakten med ån kan 
stärkas med exempelvis gradänger ned mot vattnet. 
Den gröna kopplingen till Stadsparken i norr är viktig 

INRE HAMNEN
Förslag och gestaltning av den inre hamnen bör 
studeras ytterligare i ett fördjupat arbete. 

Förslag på inriktning kan vara förstärkning med 
bostäder, promenadstråk, badmöjligheter, 
kanske en flytande utomhuspool i hamnen 
och ett skärgårdens hus. Marinan med bryggor 
och service för båtgäster, turbåtliv och city 
camping. Restaurang- och matmöjligheter 
utvecklas. 

NY BEBYGGELSE, SYDSIDAN
Barriärerna byggs bort genom att ge ytorna funktioner. 
Fler bostäder kan tillskapas genom att man använder 
områden som idag uppfattas outnyttjade. På så sätt läks 
staden ihop och kompletteras med bostäder i centralt 
läge. En tätare stad upplevs som tryggare och trevligare.

FAXEVALLEN
Ny bebyggelse föreslås på mark som 
idag är ödslig och svårnyttjad. Stärker 
kopplingen till stadsdelen Holmäng. 

SÖDRA HAMNGATAN
Södra hamngatan görs om till stadsgata och ges en 
ytterligare funktion med kantparkering. P-platser från 
vilka man lätt når centrum över alla broarna.

MÖTESPLATS CFL, 
FAXEPARK OCH 
HAMNKVARTEREN
Kopplingen mellan verksamheterna 
stärks genom fysiska åtgärder så att 
området upplevs som en helhet.
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KÖPMANGATAN/STRYKJÄRNSPARKEN
Huvudstråket som utgörs av gågatan (Köpmangatan) 
ska förlängas genom att tillåta bebyggelse längs 
gatan vid Köpmantorget. Målpunkterna längs 
Köpmangatan förstärks med flera verksamheter. 
Mer bostäder i centrum ger ett tätare och tryggare 
centrum samt ger möjligheter för fler målpunkter.

Cykelstråket utmed gågatan ska avgränsas och 
anpassas till ett stråk endast för cyklister med 
målpunkter utmed Köpmangatan. Cyklister som idag 
använder Köpmangatan som transportstråk ska nyttja 
Norra Hamngatan istället. Cyklister i hög hastighet 
skapar otrygga miljöer för fotgängare som korsar 
gågatan i alla riktningar. 

Förslagsvis kan Strykjärnsparken integreras mera 
med gågatan och restaurangerna i öster. En tydligare 
plats kan bildas genom att Skolhusgatan breddar 
sig och tar i anspråk ytterligare några meter av 
Strykjärnsparken. Då skapas en yta framför caféerna 
som kan tas i anspråk för uteserveringar under 
sommaren samtidigt som gångpassagen mot Norra 
Hamngatan förstärks och synliggörs. Scenen i 

Strykjärnsparken får därmed flyttas inom platsen. 

Att förstärka Köpmangatans stråk bidrar till att 
läka staden och förstärka kvarterstaden i övrigt. 
Köpmangatan ska vara en stark målpunkt och bidra 
till stadens identitet och ett livfulllt och attraktivt 
centrum. Det intressanta stråket i Köpmangatan tar 
idag slut vid Köpmantorget. Mycket finns därför att 
vinna på att stråket förlängs förbi torget och kopplas 
till affärskvarteret runt biografen.

KÖPMANTORGET
Köpmantorget ner mot ån anläggs som ett stadstorg 
och förbereds för torghandel och stadsevenemang. 
Lättare byggnader kan ge strukturen av ett salutorg 
vilket är något som Söderhamn saknar idag. Torget 
kan delvis användas för ny bebyggelse som skapar ett 
intimare rum kring torget och gör upplevelsen av det 
mindre ödsligt. 

Den nya bebyggelsen ska öppna sig mot Stadsparken 
så siktlinjer mellan ån, åstråket och parken 
behålls. De nya byggnaderna ska ha verksamheter 
i bottenvåningarna och bostäder upptill. Höjden 
ska minst kunna vara samma som intilliggande 
kvarter. Viktigt är att inordna sig i den befintliga 
kvartersstrukturen.

Köpmantorget krymper i och med ny bebyggelse 
på den norra sidan av torget men torget föreslås 
även framöver kopplas från Köpmangatan till Norra 
Hamngatan genom en torgyta mellan den nya 
bebyggelsen och ned mot ån. Torgytan ska utformas 
med mycket gröna inslag för att förstärka känslan av 
att stadsparken kryper ner mot ån. På torgets södra 
sida ska man möjliggöra yta för parkering. 
Torget kan, tillsammans med Stadsparken och 
årummet, nyttjas för tillfälliga stadsevenemang.  
Under dessa evenemang kan även intilliggande 
gator stängas av från Kungsgatan och ner mot ån. 

Gator, torg och mötesplatser

Idé till ny utformning av Skolhusgatan, öster om Stry-
kjärnsparken, vy mot söder från Köpmangatan. 

En ny bro binder samman Södra hamngatan med 
Skolhusgatan och Strykjärnsparken. Kontakten med ån 
ökas. Den här platsen, tillsammans med Strykjärnspar-
ken, kan därför också fungera som ett levande torg och 
samutnyttjas vid behov med Köpmangatan. Förslagsvis 
kanske också en vatten-ljusinstallation i ån. 

RIKTLINJER FÖR UTVECKLING AV CENTRUM
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Parkeringsplatserna på torget ska också kunna 
stängas av under dessa evenemang och parkering får 
ske på andra platser i utkanten av centrum.

För att binda ihop staden på bägge sidor om ån 
och för att knyta ån till staden föreslår vi fler broar i 
förlängningen av alla gator. I samband med broarna 
kan sittplatser skapas i söderläge på norra sidan av 
ån. 
Broarna och sittplatserna bidrar till att göra stråken 
längs ån trevligare och fler entréer skapas till 
centrum. En trappning i gradänger närmast å-kanten 
skulle också skapa trivsamma sittmiljöer i söderläge 
och visuellt öppna hela torget mot vattnet.

Gestaltningen av Köpmantorget måste göras väl 
avvägd mellan hårdgjorda och gröna ytor. Det är 
viktigt att torget ges en inbyggd flexibilitet, samtidigt 
som ett vackert stadsrum skapas med exempelvis 
stensättning och stadsträd.

RÅDHUSTORGET
Rådhustorget föreslås bibehållas i stort som det 
är idag. Torget är starkt förknippat historiskt 
och gestaltningsmässigt med det intilliggande 
rådhuset och har ett gediget formspråk med sin 
stenbeläggning. På sikt kan man tänka sig att utveckla 

torget som en resurs för evenemang och komplement 
till Köpmangatan och Köpmantorget.
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Förslag till gestaltning av Köpmantorget, vy från sydöst. Ett levande 
torg med kanske inslag av lättare salubyggnader och cafe´.

Idéskiss till hur gradänger ned mot vattnet i Köpmantorgets förläng-
ning skulle kunna se ut.   Illustration Christina Hedquist och Eilert 
Andersson
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SÖDRA HAMNGATAN, NY STADSGATA
Södra Hamngatan görs om till stadsgata och ges 
en ytterligare funktion med kantparkering.  Utmed 
sträckan Nygatan och fram till ca 100 meter öster om 
Källgatan ryms ca 90 stycken nya parkeringsplatser 
på Södra Hamngatans norra sida. 

På Södra Hamngatans södra sida ryms upp mot 35 
parkeringsplatser utmed samma sträcka. Här kan 
utrymmet för nya parkeringar vara delvis begränsat 
och etablering av parkeringsplatser får göras i mån av 
utrymme.

De nya kantstensparkeringarna utmed Södra 
Hamngatan ersätter och kompletterar parkering 
på den norra sidan av ån (vid Strykjärnsparken 
samt på Köpmantorget). För att tillgängligheten till 
parkeringen utmed Södra Hamngatan ska upplevas 
som tillräckligt nära förutsätts att fler gångbroar 
byggs över Söderhamnsån. 

Förslaget innebär att trafiken på Södra Hamngatan 
ligger kvar i sin nuvarande sträckning. I samrådet 
utreddes altarnativa sträckningar på båda sidor 
om korsningen med Norralagatan, vilka sedan har 
förkastats. 

NORRA HAMNGATAN
Gatan utvecklas till en gångfartsgata så att bilisterna 
kör på de gåendes villkor. Gatans beläggning och höjd 
ska vara densamma som gågatorna och trottoarerna i 
centrum. 
Delar av befintlig parkering vid Strykjärnsparken 
försvinner när stråket öster om Styrkjärnsparken 
breddas och gatan görs om till gångfartsgata. 
Kvarvarande parkeringar ändras till längsgående 
kantstensparkering.

LASTGATAN
Gatan som går parallellt norr om Köpmangatan är en 
av de mer otrygga platserna i stadskärnan och det 
måste till stora förändringar för att överbygga den 
barriär som gatan utgör. Gatan ska därför på lång 
sikt kompletteras med ny bebyggelse på och framför 
befintlig bebyggelse på norra och södra sidan. Fram-
sidan och entréer på den nya bebyggelsen ska vända 
sig direkt mot gatan. 

Befintliga p-däck kan på lång sikt kompletteras med 
ny bebyggelse i t.ex. radhusform för att öka kvarterets 
attraktivitet.

BELYSNING
Stadskärnan kompletteras med attraktiv belysning 
både vertikalt och horisontellt för att skapa karaktär 
och identitet, öka tryggheten och stärka funktioner.   
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Södra Hamngatan görs om till stadsgata och ges en 
ytterligare funktion med kantparkering.  Bild ur samrådets 
digitala stadsmodell.
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PARKERING
Befintliga allmänna parkering  inom planområdet 
uppgår enligt genomförd parkeringsutredning 
(Trivector 2014) till ca 810 stycken. Förslaget innebär 
en omgestaltning av Norra Hamngatan, Södra 
Hamngatan och Köpmantorget samt komplettering 
av bebyggelse på befintlig parkeringsplats söder om 
Södra Hamngatan vilket innebär en förlust av 217 
parkeringsplatser. 
För att kompensera dessa föreslås att Norra 
Hamngatan förses med ca 30 st kantstensparkeringar 
på respektive sidor av gatan söder om 
Strykjärnsparken. 

Södra Hamngatan får en ny gestaltning som 
stadsgata (se principsektion och plan nedan) och 
kompletteras med ca 90 kantstensparkeringar 
på gatans norra sida och ett mindre antal platser 
på dess södra sida. Här kan utrymmet för nya 
parkeringar vara delvis begränsat och etablering av 
parkeringsplatser får göras i mån av utrymme. 

Köpmantorget får en ny gestaltning av torget vilket 
innebär att torget nyttjas för parkering när inget 
evenemang nyttjar ytan, detta ger utrymme för ca 56 
parkeringsplatser på torgets södra sida.
Det nya förslaget ger ca 770 parkeringsplatser vilket 
är en minskning med ca 20 - 40 platser, beroende 
av hur många platser som kan erhållas på Södra 
hamngatans södra sida. 

I parkeringsutredningen konstateras att centrumnära 
läge har stor betydelse för nyttjandegraden av 
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parkeringsplatserna, men menar samtidigt att 
med nya broar över ån skulle de nya föreslagna 
parkeringsplatserna utefter Södra hamngatan ges 
tillräcklig attraktivitet.

TRAFIK
Trafikstrukturen i Söderhamns centrum föreslås 
bibehållas i stort, men för att skapa ett mer levande 
centrum omvandlas vissa gator till gångfartsgator.
Samtidigt föreslås vissa gator att uppgraderas till 
huvudstråk, medan andra tonas ned i betydelse, i takt 
med att också parkeringsplatser flyttas.

Tillgängligheten till centrum är viktig och för en 
levande handel är det betydelsefullt att trafik tillåts 
inom stadskärnan. 

I önskan om ett levande centrum med  attraktiv miljö 
ingår samtidigt att sätta den gående människan i 
fokus. Idén att uppgradera Södra hamngatan till 
stadsgata och att inbegripa ån i centrumbildningen är 
en central del i denna strävan.

ALTERNATIVA LÄGEN AV SÖDRA HAMNGATAN
I samrådet prövades flera alternativ till dragningar 
av Södra hamngatan öster om Norralagatan. Efter 
inkomna synpunkter konstateras att bland annat av 
hänsyn till kulturmiljön och kostnadsbilden, att Södra 
hamngatan bör ligga kvar i sitt nuvarande läge.
Fördelen är också att trafikföringen blir något enklare 
med färre korsningar för det större trafikflödet. En 
flytt av Södra hamngatan i denna sektion hade annars 
skapat bättre förutsättning för att på ett bra sätt 
kunna utveckla den inre hamnen med koppling och 
angöring på båda sidor av fjärden.

DAGVATTEN
Vid förändring som innebär detaljplanearbete 
ska med tanke på behov av klimatanpassning 
planutredningar presentera hur dagvattenfrågan 
löses på ett långsiktigt och miljöriktigt sätt. 
Ju tidigare detta belyses i planeringsprocessen desto 
bättre.Även befintliga dagvattensystem där behov 
finns ska ses över med tanke på klimatförändringar, 
lämpligen i samband med utvecklingsåtgärder 
gällande vägar, parkeringsytor, parker och liknande. 
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Föreslag till struktur för gång- och cykelstråk i Söderhamns centrum



         PLANPROGRAM FÖR SÖDERHAMNS CENTRUM  /  SIDA 19 

Söderhamns gröna parker ska ges olika inriktning 
och funktion för att täcka flera olika behov och rikta 
sig till olika målgrupper. Stråk rustas upp för att nå 
naturområden och skogsnatur runt centrum. De 
gröna ytorna längs ån blir mer använda genom att fler 
nya broar skapas. 

VÄSTRA STADSPARKEN
Parken utvecklas till upplevelsepark som blir en stark 
målpunkt och mötesplats för barnfamiljer. Parken ska 
kompletteras med en del för småbarnslek och en del 
med lek/spel för lite äldre barn. 

Lekplatsen ska utvecklas till en konceptlekpark 
med inriktning mot t.ex. skärgården, strömmingen 
(koppling till strömmingsleken) eller parkerna 
(blommor och växtlighet).  Detta kan locka till 
sig besökare från omlandet. Parken ska även 
kompletteras med lite mer äventyrligare lek och 
det nya utegymmet kompletteras för den äldre 
målgruppen. Det kan vara en stor fördel att samordna 
lek och träning eftersom besökarna då kan ta med sig 
sina barn till lekplatsen samtidigt som de tränar.  

Parken ska även öppnas upp mot befintlig 
bebyggelse/parkering i söder så att den inte upplevs 
som en baksida. Byggnaderna i parken ska kläs 
med ett ribbverk där klätterväxter får växa för att 
byggnaden ska smälta in i parken. 

GURKPARKEN
Gurkparken används som aktivitetspark året om. 
Parken ska även ha ett speciellt fokus på aktiviteter 
med plats för till exempel en skateboardpool 
i betong, utepingis, grafittivägg, grillplatser, 
caféverksamhet med uthyrning av t.ex. kajaker och 
Stand Up Paddleboard. På vintern kan delar av parken 
spolas för skridskoåkning. 

Parker
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Tomma plana ytor är också viktiga i parken för att 
kunna spela kubb, brännboll, fotboll och anordna 
utomhusgympa eller annan träning. Parken ska även 
inrymma ett utomhusgym för alla åldrar. Minigolfen 
skulle även kunna flyttas hit och vara en del av 
aktivitetsparken. Hälsans stig kommer att utgå från 
Gurkparken så att parken blir en målpunkt i ett större 
sammanhang. 

I parken anordnas även plats för stadsodling där 
Söderhamnarna kan odla sina egna grönsaker. Detta 
bidrar även till att skapa gemensamma mötesplatser. 

Parken kan kopplas till aktiviteter i den inre hamnen.

STADSPARKEN
Funktionerna i parken kring scenen utvecklas vilket 
kan göra parken till en målpunkt vid fler tillfällen än 
idag. 

Stadsparken görs mer tillgänglig och tryggare om 
stråken genom parken blir tydligare och får en bättre 
belysning. Gångvägar i parken kopplas samman 
med omkringliggande gångvägar. Nytt stråk från 
Stadsparkens scen till lekplatsen med ny övergång/

upphöjd gångväg över Västra Parkgatan. 

Parken skulle även kunna bli attraktiv om den fick 
ytterligare innehåll, fler sittplatser och tydligare 
rumslighet. 

Scenen flyttas närmare Köpmantorget och vänds om 
för att möjliggöra gradänger i parkens sluttning. På 
så sätt kan man även nyttja parken på andra sätt. 
Scenen skulle kunna användas för utomhusbio, 
teaterföreställningar och konserter på sommaren dit 
man kan ta med sig sin filt och picknickorg. 

Stadsparken ska även kompletteras med pampigare 
blomsterplantering för att återta dess funktion som 
stadens finpark. 

Ställverket/trafon kläs med ett ribbverk där 
klätterväxter får växa för att byggnaden ska smälta in 
i parken. 

STRYKJÄRNSPARKEN
Strykjärnsparken utvecklas som en i huvudsak grön 
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gäller också att åns vatten håller godtagbar kvalitet. 
Här behöver kommunen arbeta målmedvetet med 
åtgärder för att höja standarden på vattnet.

JÄRNVÄGSPARKEN
Parken anlades väster om dåvarande 
järnvägsstationen på 1940/50-talet av SJ:s 
trädgårdsarkitekt Gösta Reuterswärd. 2011-2012 
restaurerades parken och har fått inslag av ovanligt 
vedartade växtmaterial. I parken finns även 
sittplatser, gångvägar, rabatter och en damm.
Parken bibehålls och utveckklas i nuvarande form.

STADSODLING
Söderhamns parker kompletteras med stadsodlingar 
i de lägen där marken sällan nyttjas. Stadsodlingar 
skapar ett gemensamt och gränsöverskridande 
engagemang som bidrar till att skapa möten mellan 
människor och blir en viktig målpunkt i staden. 
Stadodlingar bidrar även till ett ökat engagemang och 
större förståelse för miljö- och hållbarhetsfrågor.

park där det finns möjlighet att sitta i lugn och ro, 
ta med sig en fika från närliggande café eller ha 
picknick.. Exempelvis kan parken kompletteras med 
lekskulpturer som barn tillåts att klättra på för att 
aktivera ytan och bereda plats för barnen i staden. I 
de förslag som tidigare tagits fram har bland annat 
påtalats vikten av att öka kontakten med intilligande 
Köpmangatan. Samtidigt utgör de befintliga 
pyramidalmarna viktiga element i parken och som 
kräver särskild hänsyn.

ÅRUMMET
Utmed Söderhamnsån ska det blå vattenstråket 
möta det långsträckta gröna stråket som sträcker sig 
utmed åns båda sidor. Stråket ska ha inriktning mot 
rekreation och utvecklas till en självklar del i stadens 
parkstråk. De nya broarna över Söderhamnsån ska 
vara en del av parkens gestaltning. 

Vid Norralagatans passage över Söderhamnsån 
skapas en ny park i anknytning till brofästet. Ytan som 
frigörs mellan ny bebyggelse och ån blir en naturlig 
koppling mellan stadskärnan och Faxeholmen. 
Gradänger och bryggor ökar kontakten med vattnet. 
Markmaterial och grönytor ska överensstämma med 
centrums övriga park- och torgytor. Årummet, med 
sin stora kvalitativa potential, ska vara en självklar 
del av centrum. Som kvalitativ del i stadsrummet 
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Förslag till utformning av å-rummet, sett 
från söder. Levande stråk, bryggor i vat-
tenbrynet och nya broar binder samman ån 
som en del i centrum.
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Det som saknas i Söderhamns centrum är aktiviteter 
efter stängningsdags på vardagar samt helger och 
då främst söndagar. Söderhamn skulle behöva flera 
tillgängliga gratisaktiviteter som drar människor 
till centrum under helger och kvällar när butikerna 
stängt. 

Biblioteket skulle kunna ha ökade öppettider under 
helger och kvällar på vinterhalvåret och centralt 
placerade lekplatser för olika åldrar skulle kunna 
dra till en större åldersgrupp till staden under hela 
året. Gott om sittplatser i bästa väderläge utefter 
aktiverade stråk kan dra tills sig både yngre och äldre 
personer. Offentlig konst i stadsrummet kan också 
locka till sig besökare genom att fungera som en 
magnet till outnyttjade platser. 

JÄRNVÄGSSTRÅKET
Järnvägsstråket ska utvecklas och göras mer 
tillgängligt. Då stråket sträcker sig mellan centrum 
och resecentrum ska det göras mer upplyst och 
tryggt så att det kan nyttjas under fler av dygnets 
timmar.  Genom att föreslå ny bostadsbebyggelse 
mellan Södra järnvägsgatan och gamla 
järnvägsstråket kan man skapa en tryggare miljö med 
fler ögon mot spåret. 

JÄRNVÄGSVIADUKTEN 
Järnvägsviadukten är en unik och karaktäriserande 
förbindelse mellan stadscentrum och resecentrum. 
På sikt skulle järnvägsviadukten utvecklas till ett 
flanör- och rekreationsstråk som hämtar inspiration 
från High line i New York. Stråket skulle kunna vara 
en del i att utveckla Söderhamns parker, som staden 
är känd för, med en modern gestaltning tillsammans 
med den historiska platsen. 

En ny gång- och cykelbro över ån skulle koppla 
stråket mot Västra Parkgatan och Köpmantorget. 

KOLLEKTIVTRAFIK
Befintlig bussnod får bättre kontakt med centrum 
genom att fler broar anläggs över Söderhamnsån. 
Busstationen blir en viktig målpunkt på den södra 
sidan av ån.  
På sikt bör busstationen ges bättre attraktivitet, bland 
annat med ökad komfort vid hållplats. Exempelvis 
genom busskur med värme och visst utbud av 
service.

Stråk och knutpunkter
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För att binda ihop staden på bägge sidor om ån 
och för att knyta ån till staden föreslås att tre nya 
gångbroar byggs så att samtliga gator kopplar direkt 
mot ån. I samband med broarna kan sittplatser 
skapas i söderläge på norra sidan. Broarna och 
sittplatserna bidrar till att göra stråken längs ån 
trevligare. Stråken längs ån används för evenemang 
med båtar, fisketävlingar restauranger etc. Sittplatser 
kan tillskapas genom att utveckla och utöka befintlig 
trappa i Västra Parkgatans förlängning utmed hela 
Köpmantorgets utbredning så att trappan blir en 
naturlig mötesplats. 

Då flertalet broar endast behöver fungera som 
gångbroar, kan de göras med lätta konstruktioner.
Broarna kan också med fördel användas för 
karaktärskapande belysning, som i sig kan ge staden 
identitet. Broarna ska även ges en tilltalande och 
konstnärlig gestaltning och kan t.ex. vara en del av 
den konstnärliga utsmyckningen i staden.
Fler båtplatser utmed kajen tillskapas för att stärka 
kopplingen till havet. Vattennivån i ån kan höjas och 
göras mer synlig med skivbord och skapande av 
vattenfall. Man ska även studera åtgärder som kan 
ge mer rörelse i vattnet, men även säkerställa fri 
vandringsväg för fisken. 

Broar över ån

RIKTLINJER FÖR UTVECKLING AV CENTRUM



SIDA 24  /  PLANPROGRAM FÖR SÖDERHAMNS CENTRUM

Mer bostäder i stadskärnan ger en tätare och tryggare 
stadskärna samt ger möjligheter för fler människor att 
uppehålla sig i stadskärnan. Fler människor ger också 
ett större behov av mötesplatser och målpunkter. 
Barriärerna byggs bort genom att ge ytorna funktioner 
och attraktiva målpunkter. Kanske kan fler bostäder 
tillskapas genom att man använder områden som 
känns outnyttjade. En tät stad upplevs ofta som 
tryggare och trevligare. Barriärerna kan också byggas 
bort genom att skapa fler tillgängliga stråk som korsar 
barriärerna och som då bryter upp dessa. 

KÖPMANTORGET 
Huvudstråket, Köpmangatan förlängs genom att 
tillåta bebyggelse längs gatan vid Köpmantorget i 
avsikt att läka staden och förlänga Köpmangatans 
stråk.
Den nya bebyggelsen ska öppna sig mot Stadsparken 
så att siktlinjerna mellan ån, åstråket och parken 
behålls. De nya byggnaderna ska ha verksamheter i 
bottenvåningarna och gärna bostäder upptill. Höjden  
bö3 minst vara 3 - 4 våningar, men kan varieras och 
anpassas till intilliggande kvarter. Med hänsyn till 
torgrummet bedöms den totala byggnadsytan kunna 
uppgå till upp emot 1.500 m2. Bebyggelsen ska om 
möjligt trappa ner i höjd mot ån. Kvarteret Syrenen 
öster om Köpmantorget kan kompletteras med en 

byggrätt i 4-6 våningar mot Söderhamnsån.

INRE HAMNEN
Inre hamnen förstärks med bostäder, promenadstråk 
och en skärgårdspark med konstnärlig gestaltning. 
Här har tidigare föreslagits ett Skärgårdens hus. 
Den inre hamnen kan utvecklas till en större 
målpunkt för invånarna och besökare genom 
att skapa badmöjligheter med en flytande 
utomhuspool i hamnen och ett skärgårdens hus. 
Marinan med bryggor och service för båtgäster, 
turbåtliv kan utvecklas liksom citycampingen. 
Restaurangverksamhet skulle fungera i området.
Vissa frågeställningar kvarstår emellertid och hela 
området bör studeras ytterligare i ett fördjupat 
arbete.  

SÖDER OM SÖDERHAMNSÅN
Barriärerna byggs bort genom att ge ytorna 
funktioner. Fler bostäder kan tillskapas genom 
att man använder områden som idag uppfattas 
outnyttjade. På så sätt läks staden ihop och 
kompletteras med bostäder i centralt läge. En tätare 
stad upplevs som tryggare och trevligare.
Området kring gamla järnvägsspåret ska användas för 
lägre tätare bebyggelse för att knyta an till befintlig 
bostadsbebyggelse på Öster. Radhus, parhus eller 

Ny bebyggelse
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kedjehus föreslås i max 2,5 våningar. Någon del kan 
vara något högre, men viktigt är att variera höjden 
med hänsyn till bakomvarande bostäder. Det är också 
viktigt att kopplingarna i de anslutande gatorna mot 
Södra hamngatan bibehålls, vilka är viktiga för den 
visuella kontakten in mot centrum.

LASTGATAN
Befintlig bebyggelse kan på lång sikt kompletteras 
med ny bostadsbebyggelse ovanpå i 2-4 våningar för 
att ge liv åt gatan. Även befintliga takparkeringar mot 
Köpmangatan ska kunna utredas för komplettering av 
ny bebyggelse. 

Lämplig placering av ny bebyggelse behöver 
utredas närmare med hänsyn till solförhållanden, 
laster på befintlig bebyggelse, trafik, parkering och 
bullersituationen. 

RÅDHUSTORGET
Vid torget förutsätts att den nedbrunna fastigheten 
återuppbyggs. Krav finns att exteriören i stort ska 
återskapas, men byggnaden kan ges annat innehåll. 
Viktigt är emellertid att bottenvåningen ges ett 
publikt innehåll med verksamheter som kan bidra till 
ett levande gaturum.

FAXEVALLEN
Inom området finns goda förutsättningar för att 
komplettera befintlig bebyggelse i Holmäng med 

Möjlighet till ny bebyggelse inom programområdet. Volym-
modellillustration, flygfotovy sett från väster med kv Furan 
(innehållande bl a Willys)  i förgrunden.. 

en varierande bostadsbebyggelse. Bebyggelsen 
ska uppföras med blandade upplåtelseformer men 
anpassas i skalan till omkringliggande bebyggelse. 
Bebyggelse kan dock gå upp något i höjd med 
befintlig vegetationshöjd i ryggen till 3-4 våningar. 
Bebyggelsen på den flacka delen av området 
ska uppföras i en lägre skala i 1-2 våningar. Vid 
utformning av området ska stor hänsyn tas till 
befintliga diken inom området samt förslag till lokalt 
omhändertagande av dagvatten (Dagvattenutredning 
Faxe-området, Sweco, 2011-10-10)

Möjlighet till ny bebyggelse inom programområdet vid Köpmangatans västra del och Rådhustorget. Volymmodellillus-
tration, flygfotovy sett från väster.
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MÖTESPLATS CFL, FAXEPARK OCH 
HAMNKVARTEREN
CFL (Centrum för flexibelt lärande) med omgivningar 
som Faxepark, de gamla tullhusen och magasinen 
längs med Söderhamnsfjärden föreslås utvecklas 
till en del av staden där mötet mellan individer, 
företag, föreningar, forskning och utbildning är 
i fokus. Redan idag är CFL en arena för vuxnas 
lärande samtidigt som den är en mötesplats för 
andra besökare. Faxepark är kommunens teknikpark 
och ett utvecklingscentrum där akademi och 
samhälle samverkar för att skapa innovativ tillväxt. 
I hamnkvarteren huserar idag redan små och större 
privata tjänsteföretag.  Idag upplevs området mellan 
byggnaderna som öde och tomt, men genom fysiska 
åtgärder kan kopplingen mellan verksamheterna 
stärkas och bli ett spännande område. En del är 
förslaget om att utveckla södra delen av den Inre 
Hamnen till ett promenadstråk med målpunkter. 
Även bostäder på Faxevallen stärker området med 
fler människor som vistas och rör sig där. Utöver 
det kan gator, gång- och cykelstråk och inte minst 
naturmark förbättras i både gestaltning och innehåll, 
så att området upplevs som en helhet, känns 
inspirerande och lockar till att röra sig på ett mellan 
de olika målpunkterna. 
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Konst

RIKTLINJER FÖR UTVECKLING AV CENTRUM

Den befintliga konsten i centrum ska i högre grad 
tillgängliggöras gentemot medborgare och besökare 
genom regelbundna aktiviteter.  Så som exempelvis 
konstvandringar, samtal och föreläsningar om 
offentlig konst, webb och sociala medier, utveckling 
av konstapplikation till smarta telefoner mm.  

Aktiviteterna ovan kan antingen vara en del i 
processen kring ny konst i centrum eller också bara 
som en del i att öka medvetenheten, kunskapen 
och förståelsen för konsten i vår stad. Dialog, 
tillgänglighet och delaktighet är viktig för att skapa 
goda förutsättningar för konsten och samtalet 
kring det. Konsten kan på så sätt bidra till att 
Söderhamnarna känner sig extra stolta över sin stad. 

Den offentliga konsten i centrum ska ”sticka ut” och 
bidra till att centrum blir en kreativ mötesplats som 
känns levande och i förändring oavsett årstid eller tid 
på dygnet. Olika konstnärliga uttryck i olika tekniker 
ska samspela med miljön runt omkring och ta hänsyn 
till funktionen av platsen.

LYFTA FRAM DEN BEFINTLIGA KONSTEN
Söderhamns offentliga konst är av blandad 
karaktär från olika tidsepoker; allt från stora 
landskapskonstverk och lysande lekskulpturer till 
relativt traditionella uttryck i form av statyer i hårda 
material.  

Den befintliga konsten kan göras mer tillgänglig 
genom, förutom ljussättning och skyltning som finns 
i dag, konstvandringar, samtal och föreläsningar 
om offentlig konst, utveckling av konstapplikationer 
med mera där medborgarna själva kan upptäcka 
konsten via sina smarta telefoner. Dessa aktiviteter 
kan antingen vara en del i processen kring ny konst 
i centrum eller också bara som en del i att öka 
medvetenheten, kunskapen och förståelsen för 
konsten i vår stad och med det
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Åtgärd             Låg kostnad       Medelhög kostnad       Hög kostnad      Byggår   
                 Under 3 mkr                 3-5 mkr         5-8 mkr 

1 Broar över ån                    2015-2016
2 Årummet                       2015-2016
3 Gurkparken              2015-2016
4 Strykjärnsparken                   2016-2019 
5 Norra Hamngatan                           2016-2019
6 Gågatan               2016-2019
7 Södra Hamngatan             2016-2019
8 Köpmantorget                   2020-2023
9 Stadsparken              2020-2023
10 Köpmangatan              2020-2023
11 Inre Hamnen                   2020-2023 

ETAPPINDELNING
Förslag på etappindelning:

EKONOMI OCH ANSVARSFÖRDELNING
Genomförandet av planprogrammet kommer att 
kräva fysiska åtgärder som både ska planeras och 
finansieras. Finansieringen kommer att fördelas 
på kommunen samt kommunala och privata 
exploatörer. I stort kan sägas att det som omfattas 
av allmänna platser, gator och torg kommer att 
åläggas kommunen, medan mycket av det som avser 
bebyggelse i övrigt kommer att vila på privata och 
kommunägda exploatörer.

För att fördela åtgärderna för ett utvecklat centrum, 
kommer en prioriteringsordning att behöva göras, 
där prioriteringen tar hänsyn till samhällsnyttan.  
Exempelvis måste klarläggas var medborgarna 
kommer att få mest nytta av investeringarna. 
Samtidigt ska tas hänsyn till hur det gynnar 
stadsutvecklingen i stort med avseende på t ex 
handel och en levande stad. 

Hur åtgärderna mer konkret kommer att se ut 
avgörs i den fortsatta planeringen. Här kommer 
vidare utredning med förslag och gestaltning av 
torg och kvarter ge bättre underlag för skarpare 
kostnadsbedömningar. Därför ska de redovisade 
kostnaderna för de olika etapperna ses som 

Genomförandefrågor

Blått paket
Gångbroar över ån byggs för att binda ihop staden 
på bägge sidor om ån och för att knyta ån till staden. 
Dessa byggs i förlängningen av alla gator som möter 
ån.

Årummet utvecklas med en rekreativ 
strandpromenad samt gång- och cykelstråk längs 
båda sidor för att förstärka kontakten med vattnet.  
Marinan förstärks med bryggor och service för 
båtgäster, turbåtliv och citycamping.

Gurkparken utvecklas som aktivitetspark året om. 
På sommaren exempelvis som utegym och odling, 
på vintern skridskopark. Stråken genom parken 
förtydligas och lockar till aktivitet.

uppskattade kalkylvärden, som kommer att behöva 
fördjupas i det fortsatta arbetet. De kan emellertid 
tjäna som fingervisning och vara till hjälp för den 
fortsatta beslutsprocessen, avsättning av resurser i 
den kommunala budgeten etc.

För ny bebyggelse krävs oftast att en ny detaljplan 
behöver tas fram.
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Lila paket

Köpmantorget ner mot ån anläggs som ett stadstorg 
och förbereds för torghandel och stads evenemang. 
Lättare byggnader ger strukturen av ett salutorg. 
Köpmantorget förstärks med bostäder.

Stadsparken utvecklas till en målpunkt för besökare 
vid fler tillfällen än idag. Lekparken i den västra delen 
utvecklas som en upplevelsepark, som med fördel 
kan stärkas som målpunkt för barnfamiljer.

Köpmangatan delen vid Köpmantorget och 
Stadsparken byggs om till en gångfartsgata.

Inre hamnen förstärks med bostäder, badmöjligheter 
som kanske en flytande utomhuspool i hamnen och 
ett skärgårdens hus. Restaurang- och matmöjligheter 
utvecklas.

Grönt paket

Strykjärnsparken utvecklas för att fungera som en 
flerfunktionell mötesplats. Parken öppnas upp mot 
Söderhamnsån och ån görs synlig från gågatan. 

Norra Hamngatan utvecklas till en gångfartsgata 
med trafik på de gåendes villkor.

Gågatan öppnas upp och bildar en plats mellan 
caféerna vid Strykjärnsparkens östra sida.

Södra Hamngatan omvandlas till stadsgata med 
lägre hastighet och ges en ytterligare funktion med 
kantstensparkering. 
Gatan får parkeringsplatser från vilka man lätt når 
centrum över alla broarna. Södra Hamngatan knyts 
närmare Strykjärnsparken och Köpmantorget och blir 
en del av centrum.
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Konsekvenser av planens genomförande

HÅLLBARHETSANALYS
I denna sammanställning analyseras förslaget till planprogram gällande miljökonsekvenser, sociala konsekvenser 
och ekonomiska konsekvenser. De olika aspekterna utvärderas i en enkel hållbarhetsanalys, där ett antal faktorer 
bedöms och redovisas i en schematisk tabell. 

Påverkan graderas i en skala från 1-3, där 1 innebär liten påverkan och 3 innebär stor påverkan. 

Effekter på: Negativ Positiv Kommentarer

Nationella 
miljökvalitets-
mål

1 3 Sex av de 16 nationella miljökvalitetsmålen berörs av förslaget:
 
Begränsad klimatpåverkan – påverkas positivt genom att förslaget 
underlättar för cyklister och gående. På så sätt förväntas bilresandet 
reduceras med minskade utsläpp av växthusgaser som effekt.  
Frisk luft  – påverkas positivt genom minskade utsläpp av partiklar och 
andra miljö- och hälsofarliga ämnen som bildas vid bilkörning. Förslaget 
förväntas leda till lägre hastigheter i centrum.
Giftfri miljö- påverkas positivt, då förorenad mark som tas i anspråk för ny 
bebyggelse behöver saneras.
Ett rikt växt och djurliv – påverkas positivt genom ökad mångfald i parker 
och gröna ytor. 
God bebyggd miljö - påverkas övervägande positivt genom att 
förbättrade stråk och strukturer kan ge mindre bilkörning. Ny bebyggelse 
kan bli utsatta för buller och ny dragning av väg kan ge negativa 
bullereffekter, vilket behöver hanteras inom ramen för kommande 
detaljplanering. 
En hållbar bebyggelsestruktur stärks successivt genom att förslaget 
föreslår ny bebyggelse enligt rutnätsprincipen.
Ingen övergödning - påverkas negativt genom att inga åtgärder direkt 
planeras för att förbättra status på Söderhamnsfjärden och Söderalaån.

Miljökvalitets-
normer

1 1 Söderhamnsfjärden och Söderalaån uppfyller inte vare sig kemisk sta-
tus eller ekologisk status, på grund av bl a övergödning och miljögifter. 
Planförslaget kommer ej försämra statusen ytterligare och inte förbättra. 
Till viss del ses dagvattenhanteringen över. Alla vandringshinder i det 
kustmynnande vattendraget har tidigare åtgärdats varför inga åtgärder 
skall ske som försämrar detta.
Utomhusluft påverkas troligtvis inte. Nuvarande nivå som översiktligt 
klarlagts klarar MKN. I dagsläget finns värden från Gävle att jämföra med. 
MKN värden för Söderhamn kommer 2016 för att användas i kommande 
detaljplaner.

Parker och 
gröna ytor

- 2 Ingen parkmark föreslås ianspråktas för ny bebyggelse.
Vissa gröna ytor/naturmark, vilken idag nyttjas extensivt, föreslås använ-
das för bostadsändamål. (Faxevallen, Södra Hamngatan samt söderut 
mot Öster).

Grönstruktur - 3 Påverkas i hög grad positivt genom att parkerna får en varierad funktion 
och stråken mellan olika målpunkter på sikt blir mer sammanhängande.

KONSEKVENSER



SIDA 32  /  PLANPROGRAM FÖR SÖDERHAMNS CENTRUM

KONSEKVENSER

Effekter på: Negativ Positiv Kommentarer
Landskapsbild - - Landskapsbilden bedöms inte påverkas av föreslagna åtgärder.
Kulturmiljö 1 2 Hela centrum omfattas av riksintresset för kulturmiljö. Utgångspunkten är 

att ställningstagandena i den fördjupade översiktsplanen för Söderhamns 
stadskärna ska gälla. Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelse 
i skala och utförande för att inte påverka riksintressent negativt. Ny 
bebyggelse i anslutning till äldre bebyggelse ska även förhålla sig på ett 
medvetet sätt gällande material och övergripande gestaltning. För att inte 
riskera efterapning, anser dock kommunen att ny bebyggelse ska bidra 
med nya årsringar under förutsättning att riksintresset inte påverkas 
negativt. 

Höjden på den nya bebyggelsen måste anpassas i skala till befintlig 
bebyggelse och omkringliggande offentliga ytor. Det är viktigt att sol-
ljuset även i fortsättningen får spegla sig i Söderhamns ån varpå den nya 
bebyggelsen inte ska uppföras med en bredsida mot ån. 

Ny bebyggelse på Köpmantorget kan komma att påverka fornminnen. Vid 
eventuell planering av ny bebyggelse behöver antikvarisk undersökning 
genomföras.

Buller 1 - Buller från nya trafikstråk kan innebära negativ påverkan och ny be-
byggelse kan placeras i relativt trafikintensiva lägen.

Geologi 1 1 I delar av området är geologin komplicerad med risk för sättningar och 
skred. Vid planläggning av vägar och bebyggelse ska fördjupade utred-
ningar gällande geotekniska förhållanden genomföras och eventuellt 
lämpliga stabilitetsåtgärder föreslås.

Hälsa - 2 Gångstråk förstärks och möjliggör tryggare och intressantare upplevelser, 
vilket syftar till att gå och cykla i, till och ifrån centrum. P-platser placeras 
upp till 200 m ifrån gågatan vilket ger en positiv effekt på hälsan.
Luftkvaliten förväntas påverkas positivt då gångfartsgata införs inom det 
område flest gående rör sig och även uteservering då biltrafik körs med 
lägre hastighet och blir färre.

Avfall och 
Energi-
användning

- 2 All nybebyggelse kommer ske med senaste klimatsmarta lösningar inom 
energi, vatten och avfallsområdet, samt att fjärrvärme finns i planområ-
det. Förtätning av stan är även positivt och minskar bilåkandet.

Transporter 1 2 Påverkas något negativt genom effekt att bilåkandet blir längre från gåga-
tan där målpunkterna ofta finns, kan också få positiv effekt i högre grad 
genom att bilisterna så småningom lär sig att bara ta bilen till strategisk 
belägen P-plats för att sedan gå inom centrum.

Mötesplatser 1 3 Mänskligt samspel förutsätter fysiska fungerande mötesplatser och stråk. 
Förslaget påverkas i hög grad positivt genom att centrum förändras med 
utveckling av parker för möten, fler boende i centrum, större anledning 
för boende utanför centrum att besöka stan med möjlighet till mer aktiv-
iter för alla åldrar. 
Bedömningen är att de delar som tas i anspråk för exploatering idag är 
mindre använda ytor ur mötes- och rekreationssynpunkt. Undantag kan 
delvis anses vara Köpmantorget, som tidvis används för olika evenemang. 
Förslaget innebär å andra sidan att försärka torget som mötesplats för 
både vardag och fest. Ett förstärkt torgrum med möjlighet till exempelvis 
handel- och caféverksamhet bedöms öka samspeltet människor emellan. 
Förslaget med en utökad Köpmangata, inkorporerat årum, mer definierat 
parkrum etc., är alla åtgärder som syftar till att öka samspelet och det 
mänskliga mötet. 
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Effekter på: Negativ Positiv Kommentarer
Vardagsliv - 3 Ett väl fungerande vardagsliv förutsätter framförallt god tillgång och 

tillgänglighet till service av olika slag vilket redan är väl försörjt i och med 
områdets läge i staden. Programförslaget syftar samtidigt till att skapa 
ökad möjlighet till service bl a genom tillförande av handelsytor. Fler 
bostäder i centrum ger också bättre förutsättningar till vardagsliv inom 
ramen för en blandad stad där inte minst mötesplatser, lek- och upp-
ehållsytor är väsentliga målpunkter.

Levande 
landsbygd

1 1 Omlandet till centrum påverkas i viss grad positivt genom att centrum får 
ett större utbud och därigenom kan efterfrågan på produkter och tjän-
ster från landsbygden öka. För andra orter i kommunen kan bebyggelse 
i centrum ge en både positiv och negativ effekt. De som vill flytta från 
orten har större möjlighet att välja centrum i stället för att flytta från 
kommunen. Effekten kan också bli att orterna får en negativ befolkning-
sutveckling.

Föreningsliv - 1 Genom fler möjligheter till platser för möten  kan föreningslivet dra nytta 
av förändringarna i centrum.

Lokal 
demokrati

- 2 Hela framtagningen av planprogram för utveckling av centrum har och 
kommer att ske med stort inflytande från kommun innevånare, föreningar 
och företag.

Ekonomisk 
tillväxt

- 2 Centrumutveckling kan bidra till kunskapsutveckling och utveckling av 
näringslivet med ett breddat utbud av aktiviteter i centrum.

Jämställdhet - 2 Påverkas positivt genom att centrumutvecklingen på sikt ger större möjli-
gheter till utbud av arrangemang, som alla oavsett kön kan nyttja. Genom 
utveckling av allmänna platser och sammanhållande stråk, promenadvä-
gar och gator mellan dessa så ökar tillgängligheten oavsett kön.

Integration - 2 Påverkas positivt genom att fler mötesplatser görs tillgänglig och genom 
mångfalden av olika platsers funktion ökar möjligheten till att allt fler 
oavsett ursprungsnationallitet får ett ökat socialt liv i centrum. 

Trygghet - 2 Trygghetsskapande åtgärder gör också att vi får ett centrum för alla. 
Fysiskt fungerande mötesplatser och stråk skapar förutsättningar för 
mänskligt samspel.
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Byggnadsminne
En byggnad eller anläggning som anses vara “synnerligen 
märklig” med avseende på sina arkitektoniska och 
kulturhistoriska kvaliteter kan förklaras som byggnadsminne (BM) 
av Länsstyrelsen.

Detaljplan 
Detaljplan upprättas av kommunen. Plan som i detalj 
reglerar markanvändningen och som är juridiskt bindande. 
Detaljplaner upprättas av kommunen för att reglera mark- och 
vattenanvändningen och byggandet. Den anger vad, hur mycket 
och på vilket sätt som det får byggas inom ett visst område. 
Genom detaljplanen kan både skyldigheter och rättigheter uppstå 
för kommunen och enskilda fastighetsägare. Även gamla planer, 
t.ex. stadsplaner, byggnadsplaner, avstyckningsplaner och vissa 
andra äldre planer räknas idag som detaljplaner.

Fornlämningsområde
Fornlämningsområde är ett avgränsat område med spår efter 
en varaktigt övergiven mänsklig verksamhet och skyddas av 
kulturmiljölagen. Det kan till exempel vara boplatser, gravfält, 
ruiner och kulturlager i medeltida städer. Enligt lagen är det 
förbjudet att förändra, ta bort, skada eller täcka över en 
fornlämning men i vissa fall kan Länsstyrelsen ge tillstånd till 
ingrepp i fornlämningen.

Fördjupad översiktsplan (FÖP) 
Översiktsplan för ett mindre område i en kommun kallas 
fördjupad översiktsplan. Ska beskriva området och dess 
framtida utveckling något mer detaljerat än vad en översiktsplan 
gör. Planen gäller parallellt med den kommunomfattande 
översiktsplanen. Planen är inte juridiskt bindande

Grönstruktur
Grönstruktur syftar till all yta som inte är hårdgjord - parker 
och andra grönområden inklusive yt- och grundvatten (det 
sistnämnda kallas också ibland för blåstruktur).

Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Juridiskt bindande styrmedelen i miljöbalken. Föreskrifter om 
kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, utfärdade av 
regering efter beslut inom EU, för att skydda hälsa eller miljö. 
Miljökvalitetsnormer anger bl.a. förorenings- och störningsnivåer 
som inte får över- eller underskridas. Vid planering ska 
kommuner och myndigheter iaktta dessa normer.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Processen att identifiera, förutse, utvärdera samt förebygga 
biofysiska, sociala och övriga relevanta konsekvenser av en 
föreslagen exploatering innan avgörande beslut är tagna och 
åtaganden gjorda. Rimliga alternativ ska också identifieras, 
beskrivas och bedömas. Enligt lagstiftningen ska MKB alltid 
göras för ÖP. Ett alternativ som alltid ska finnas med är ett 
nollalternativ, som innebär en framskrivning av dagens situation.

Planprocess
Den lagreglerade process som används när en ny  detaljplan ska 
utformas av kommunen. Enligt plan- och bygglagen, ska samråd 
ske med dem som berörs av en ny plan och innan planen antas 
ska den ställas ut under viss tid. Efter antagandet kan planen 
överklagas. Planprocessen kan ta allt från några månader till flera 
år.

Planprogram
Programmet kan tas fram före en detaljplan eller översiktsplan 
för att belysa frågeställningar och syfte med planen. Ska ge ange 
riktningen för det fortsatta planarbetet. Det finns inget lagkrav 
om att det måste tas fram för varje detaljplan.

Riksintresse
Värden av nationellt slag. Områden som omfattas av riksintresse 
ska skyddas mot påtaglig skada. Kommunen tolkar och uttrycker 
nationella mål i samråd med länsstyrelsen utifrån underlag från 
de nationella verken. Kommunen ska i sin översiktsplan visa hur 
riksintressen tas tillvara.

Sakägare
Sakägare blir de som berörs av detaljplanen och som har intresse 
i området som ska detaljplaneras. Till kända sakägare räknas 
grannar med gemensam tomtgräns, så kallade rågrannar samt 
grannar på andra sidan mindre gator och vägar. Det vill säga 
sådana grannar som är ägare till fastigheter eller innehavare av 
någon annan särskild rätt än hyresrätt i fastigheter och vilkas 
rättigheter är inskrivna i fastighetsregistret.

Samråd
När planförslaget finns framme skickas det på samråd till 
berörda kontor, myndigheter, organisationer och företag. Under 
samrådstiden anordnas ofta samrådsmöten, öppet hus eller 
dylikt för att fånga upp synpunkter, bl. a från allmänheten. Alla 
synpunkter bearbetas.

Översiktsplan (ÖP)
Kommuntäckande plan som anger hur kommunens mark- och 
vattenanvändning (bebyggelse, transporter, jord- och skogsbruk 
m.m.) ska utvecklas på sikt. Planen ska visa på kommunens 
intentioner och visioner för framtida utveckling. Ska enligt lag 
finnas i varje kommun och ska dessutom aktualitetsprövas under 
varje mandatperiod. Översiktsplanen är i regel utgångspunkt 
för detaljplaneringen inom kommunen men till skillnad från 
detaljplanen, inte juridiskt bindande.

Ordlista






