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Avgränsningar 
Geografisk avgränsning 
Planprogramsområdet ligger i norra Söderhamns stad, från 
Granskärsspåret och norrut till och med Mossberget. 
Området avgränsas i öster av Norralagatan, och 
huvudsakligen av skog i norr och väster. Programområdet 
har justerats i samrådshandlingen jämfört med i 
förberedande dialoger. Justeringen är gjord för att tydligt 
omfatta korsningen Tallvägen/Nygatan samt Mostigens 
passage över E4:an.   

 

Planprogramsområdet är en rent administrativ avgränsning 
och sammanfaller inte med stadsdels-indelningen i 
Söderhamn. Området innehåller flera stadsdelar, och 
dessutom ytterligare områden som upplevs och beskrivs 
som separata enheter i lokalt namnskick. Platsnamnet 
”Skarpsveden” är hämtat från detaljplanen som gäller för 
området, men namnet tycks inte vara allmänt känt.  

Granskärsspåret 

Norralagatan

Granvägen 

Figur 1. Planprogrammets område börjar vid Granskärsspåret och fortsätter norrut på västra sidan om Norralagatan. 
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Planprogramsfrågor eller andra frågor? 
Ett planprogram är i första hand vägledande vid planering av 
markanvändning enligt Plan- och bygglagen, men kan också 
fungera som stöd i bygglovsprocesser eller i 
stadsutvecklingsprojekt av olika slag. Det här 
planprogrammet har en bred omfattning, och lyfter såväl 
markanvändning generellt som mer specifika aspekter av till 
exempel belysningsbehov eller utformning av gatunätet. Det 
hänger ihop med att kartläggningen av programområdets 
identitet och värden har lyft fram många sorters aspekter. 
Det är samma sak med de tidiga dialoger som genomförts 
inför samrådshandlingen. En del frågor är sådant som 
kommunen inte kan råda över. De frågor som inte kan 
styras av själva planprogrammet, har i stället sorterats ut till 
en separat lista som kan utgöra underlag till en 
handlingsplan.  
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Planprogrammet: utveckling av ”Norra 
staden”  
En viktig utgångspunkt i planprogrammet är att ta vara på 
befintliga värden i området, vilket lett fram till att skillnaden 
mellan befintlig verklighet och planprogrammets 
framtidsbild inte är särskilt radikal. Den tydliga skillnaden 
framträder i stället vid jämförelse med detaljplanerna i de 
centrala delarna av området, som i stor utsträckning ser 
annorlunda ut än vad den fysiska verkligheten gör.  

 

Sammanfattning 
Stora delar av planområdet behåller sin befintliga struktur 
och utformning; det gäller särskilt för stadsdelarna 
Norrmyran/Skytten, Bergbacken, Mossberget och stora delar 
av Norrberget. De delarna påverkas av ett förslag på ändring 
av busslinje 3, men deras markanvändning påverkas inte 
mycket i praktiken jämfört med utgångsläget. De behov som 
identifierats där handlar framför allt om upprustning av 
befintlig bebyggelse och infrastruktur, samt om att ge 
förutsättningar för befintlig praxis att fortsätta. Det innebär 
att områdena fortsätter att ha bostäder som sin 
huvudsakliga funktion, men med viss mark avsatt för 
rekreations-funktioner. 

 

Förändringar i stadsmiljön koncentreras främst till de 
centrala delarna av planprogramsområdet, innanför 
Granvägen, där det finns stora ytor utan bebyggelse. Där 
bevaras eller utvecklas grönområden i väster och i sydost, 
medan ny bebyggelse huvudsakligen samlas i ett stråk längs 
Tallvägen och norrut till och med Stenbacken. Där föreslås 
bostäder och blandad markanvändning, men inte industri. 
Det öppnar för etablering av verksamheter. Särskilda 
knutpunkter ska lyftas fram, och förbättrade stråk för gång- 
och cykeltrafik föreslås.  

 

Grönområdet Skarpsveden, som ligger mellan Norrmyran 
och Norrberget, föreslås utvecklas för småskalig odling av 
typen odlingslotter eller liknande.  
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Ställningstaganden 
De olika idéerna för norra stadens utveckling som 
framkommit i arbetet med planprogrammet har ofta gått 
hand i hand eller åtminstone inte stått i konflikt med 
varandra. Ett undantag gäller för det södra grönområdet 
mellan Tallvägen och Granvägen – där fanns två väldigt olika 
idéer. Den ena idén var att behålla det som grönområde och 
utveckla det vidare åt det hållet. Den andra idén var att 
upplåta delar av området för ny småhusbebyggelse för att 
koppla samman bebyggelsen längs Tallvägen med den på 
Norrmyran.  

 

I planprogrammet har idén om att behålla ytan som 
grönområde fått företräde framför ny bebyggelse. Att kunna 
bevara ett större sammanhängande grönområde bedöms 
ha ett antal fördelar som tillsammans väger tyngre än 
behovet av ytterligare småhus, som i stället kan lokaliseras i 
anslutning till befintlig bebyggelse. Det motiveras så här: 

I. Att avsätta ett större grönområde ger bättre 
förutsättningar för biologisk mångfald och en 
effektgivande grönstruktur. Grönstruktur behöver ha 
både tillräcklig yta och tillräcklig kvalitet för att fylla 
en sådan funktion.  
 

II. Det finns ett mindre fjärilsområde identifierat i 
anslutning till grönområdet. Fjärilar är viktiga 
pollinatörer, och det vore en god hållbarhetsinsats att 
ta vara på dem och utöka deras kvalitativa livsmiljö 
över en större yta. 
 

III. Stora grönytor har generellt bättre marginaler för 
påverkan från klimatförändringar än mindre ytor. 
Bevarandet blir en del av stadens klimatanpassning. 
 

IV. Socialt sett kan ett stort centralt grönområde fylla en 
viktig kompensatorisk uppgift. Dels är goda 
utemiljöer ett sätt att hjälpa till att kompensera för 
effekterna av trångboddhet därför att de erbjuder 
alternativa umgängesytor; dels kan det kompensera 
för en brist på större allmänna grönytor mellan 
planprogramsområdet och centrum. Jämfört med 
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södra sidan om ån (på Öster) är grönområdena 
mellan Norra staden och ån osammanhängande och 
betydligt mindre. I sin kompensatoriska funktion kan 
den bidra positivt till folkhälsa, och dessutom bli ett 
strövområde där människor från olika delar av 
staden uppehåller sig. 
 

V. Grönytornas framträdande roll i områdets miljö är en 
del av platsens identitet. De lyfts ofta fram som en 
positiv aspekt i de förberedande dialogernas 
beskrivningar av områdets identitet, men figurerar 
också i neutrala beskrivningar av områdets karaktär. 
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Utvecklingslista 
Här presenteras utvecklings-inriktningarna för norra staden i 
form av en numrerad lista. Listan är indelad i olika teman, 
som ska användas som vägledning tillsammans för att bilda 
en helhet.  

 

Huvudämnet för varje punkt på listan har markerats med 
fetstil för att underlätta översiktsläsning. Vissa punkter är 
specifika för en plats, vilket i så fall framgår av hur texten är 
formulerad. Om punkten inte är kopplad till en viss plats, så 
gäller den för hela planprogramsområdet. Generellt är 
punkter högt upp i varje temagrupp generella riktlinjer, 
medan platsspecifika punkter finns längre ner i gruppen. 

 

Markanvändning 
1. Ny bebyggelse lokaliseras i anslutning till befintlig 

bebyggelse, i första hand i ett stråk från och med 
Tallvägen fram till och med parkeringsytorna vid 
Stenbacken. 

2. Befintliga bostadsområden på Mossberget, Norrberget, 
Bergbacken, och Norrmyran inklusive kv. Skytten bevaras 
för bostadsändamål. 

3. Ett område på Norrberget mellan de befintliga 
bostadsområdena avsätts för rekreationsändamål. 

4. Blandad markanvändning inklusive bostäder 
eftersträvas som helhet i de centrala delarna av 
planprogramsområdet, men inte industriell 
användning. Blandad användning ger möjlighet för olika 
sorters verksamhet. En flexibel användning underlättar 
resiliens och återbruk av miljöer. 
4.1. Befintliga centrumfunktioner bevaras och nya 

centrumfunktioner möjliggörs i anslutning till stråket 
Tallvägen-Nygatan. 

4.2. Området vid Stenbacken – Aktivitetsparken –
Enriset binds samman genom att möjliggöra ny 
småskalig bostadsbebyggelse i och i anslutning till 
området. 

4.3. De offentliga miljöerna kring Nygatans korsning 
med Granskärsspåret utvecklas med ett innehåll 
som lockar till vistelse, aktivitet och nya möten. 
Eventuellt torgbildning. 
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4.4. Skapa förutsättningar för mötesplatser. 
5. Småskalig odling i det befintliga grönområdet 

Skarpsveden (mellan Granvägen och bussgatan), som 
tidigare varit jordbruksmark. Odlingslotter och liknande. 

6. Aktivitetsparken bevaras till sin funktion som 
rekreationsområde. 

7. Grönområden vid Skogshöjden och Kvarnmyran 
(mellan Tallvägen och Granvägen) bevaras, bortsett från 
en del av sträckningen närmast Tallvägen. Närmast 
Tallvägen öppnas för bebyggelse för att befolka båda 
sidor av huvudstråket. Det är viktigt att behålla en 
passage mellan grönområdet och Tallvägen, så att ny 
bebyggelse inte bildar en barriär. 

8. Kilsmyraskogen bevaras som grönområde. 
9. Redan hårdgjorda ytor ses som möjliga platser för ny 

bebyggelse. 

 

Figur 2. Karta över markanvändningen i planprogramsförslaget. 
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Gestaltning  
10. Stadssambanden mellan Norra staden och centrala 

Söderhamn stärks genom en mer sammanhållen 
bebyggelsestruktur med enhetliga och sammanhållna 
kommunikationsstråk. 
 

11. Barriärer i form av breda och ödsliga gaturum ska 
överbryggas med fokus på tillgänglighet, trygghet och 
trafiksäkerhet.  
11.1. På Norrbergsvägen, Norrmyravägen och 

Tallvägens övre del avses att bilens plats i 
gaturummet minskas. 

 
12. Norra stadens entréer tydliggörs. 

 
13. Gestaltning med tydliga gränser mellan privat yta, 

halvprivat yta och offentlig yta, för att skapa tydlighet i 
rums-strukturen. 

 
14. Klimatsmarta dagvattenlösningar är en integrerad del 

av gestaltningen 
 

15. Ny bebyggelse ska bidra till variation och struktur i 
stadsbilden och till en väl gestaltad livsmiljö. 

 
16. Ny bebyggelse ges mindre och mänsklig skala som 

bildar nya sammanhang. Genom kompletterande 
bebyggelse i mellanrummen i en mindre och mer 
mänsklig skala upplevs övergången till den 
modernistiska arkitekturen som mindre dramatisk. 
Mänsklig skala utgår från människans mått och intryck i 
sin utformning. 

 

17. Ny bebyggelse bör ha en förankring i hållbarhet och 
ekologiska värden. 

 

18. Ny bebyggelse ska ha en förankring i områdets historia 
och framhäva det unika i områdets karaktärsdrag. 
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19. Trä som byggnadsmaterial uppmuntras vid tillkomst av 
ny bebyggelse. 
 

20. Ny bebyggelse och offentliga miljöer ska eftersträva 
en universell utformning, det vill säga en utformning 
som redan från början är anpassad för att fungera för så 
många som möjligt.  

 
21. Offentliga miljöer ska vara orienterbara och 

överblickbara, för att främja trygghet. 

 

22. Aktivitetsparkens funktion som mötesplats för 
människor i olika åldersgrupper och könstillhörighet 
utvecklas med ett innehåll som möjliggör en blandning 
av aktiviteter 

 

23. De offentliga miljöerna kring Nygatans korsning med 
Granskärsspåret utvecklas med en gestaltning och 
innehåll som lockar till vistelse, aktivitet och nya möten. 
Eventuellt torgbildning. 

 

24. Tallvägen och Nygatans förlängning utvecklas som 
sammanhållet stråk där: 
24.1. gaturummet får en stadsmässig gestaltning. 
24.2. kvaliteter som uppmuntrar fotgängare att 

stanna och vistas i gaturummet framhävs. 
24.3. siktlinjer mellan Tallvägen och Lillbergets 

förskola hålls öppna, för att minska det mentala 
avståndet mellan platserna. 

24.4. Det finns möjlighet för passage till omgivande 
grönområden, så att bebyggelsen inte bildar en 
barriär. 

 

25. Norrbergsvägen och Norrmyravägen utvecklas som 
lokalgator där rumsbildande parkkvaliteter som 
exempelvis trädplanteringar och sittmöjligheter 
uppmuntras. 
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26. Mark i anslutning till befintlig odlingsverksamhet på 
Norrberget fortsätter utvecklas för rekreationsändamål. 

 
27. Befintliga bostadsområden på Bergbacken, 

Norrberget, Mossberget och Norrmyran inklusive kv. 
Skytten fortsätter utvecklas som bostadsområden med 
integrerad grönstruktur och fokus på god närmiljö. 

 
28.  Den gamla bollplanen mellan Norrberget och 

Skarpsveden återges sin funktion som plats för 
rekreation. Utformningen bör öppna upp sambandet 
mellan Norrberget och Enriset. 

 

Bostäder specifikt 
29. En god variation av boendeformer ska eftersträvas. Hit 

räknas dels själva upplåtelseformen (ägande, arrende, 
hyresrätt, bostadsrätt etc.), och dels formen för 
uppförandet. Det senare innebär att skapa möjligheter 

Figur 3. Karta över samband i planprogramsförslaget. 
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också för alternativa organisationsformer att bygga och 
utveckla området. Detta kan till exempel ske genom 
gemensamt byggande i form av bo-och byggemenskaper 
eller genom självbyggeri av mindre hus.  

 

30. En god variation av hustyper ska eftersträvas. 
 

Grön infrastruktur 
31. Bevara grönytor som grönytor i stor omfattning i hela 

planprogramsområdet. De är av betydelse för platsens 
identitet, för rekreation och folkhälsa, för biologisk 
mångfald, för klimatanpassning, och för 
planprogramsområdets attraktionskraft. 
 

32. De gröna sambanden bevaras och stärks med fokus 
på rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald. 

 

33. Den gröna korridoren mellan bostadsområdena vid 
Skytten/Norrmyran och Björnänge verksamhetsområde 
bevaras och förstärks. 

 

34. Bostadsnära grönområden:  
34.1. reserveras som befintliga eller framtida 

rekreationsresurser för stadens invånare och ska 
utvecklas och förvaltas med fokus på tillgänglighet, 
rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald. 

34.2. ska vara tillgängliga för alla grupper i samhället 
och tillgängliggöras genom förstärkta 
anslutningsvägar och accentuerade entréer. 

34.3. ska utvecklas utifrån sin unika karaktär och 
kvalité avseende natur- och kulturvärden. 

 

35. Utveckling av småskalig odling, till exempel 
odlingslotter. Dels är området Skarpsveden (mellan 
Granvägen och bussgatan) lämpligt för detta, dels 
uppmuntras det i samband med eller anslutning till 
bostäder. Om det inte står i konflikt med ett befintligt 
grönområdes karaktär eller värden kan småskalig odling 
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också anläggas inom detta; det är då viktigt med tydliga 
gränser mellan privat och offentlig plats.   

 

36. Vid trygghetsröjning även gynna naturvärden genom 
att utgå från vilka träslag som gynnas av att friställas och 
att behålla exempelvis blommande och bärande buskar. 

 

37. Trygghetsskapande skötselåtgärder samordnas med 
rekreativa värden och åtgärder som stödjer andra 
ekosystemtjänster. 

 

Teknisk infrastruktur 
38. Stråk, gator och vägar utvecklas till ett mer finmaskigt 

och sammanhängande nät med enhetlig utformning och 
gestaltning, för att minska mentala och fysiska avstånd. 
 

39. Nya gatunät ska i första hand följa ursprungliga 
samband i stadsrummet, det vill säga harmoniera med 
den framkomlighet som avsågs när stadsdelen anlades. 
Konkret innebär det till exempel rutnätsstruktur längs 
Tallvägen och samband mellan Aktivitetsparken och 
Norralagatan.  
 

40. Utformningen av gaturum (nya och befintliga) ska ha 
den gående och den cyklande människans upplevelse av 
stadsrummet som första prioritet. 

 

41. Åtgärder som höjer Granskärsspårets tillgänglighet och 
synlighet prioriteras. Stråket har en viktig roll som 
sammankopplande gång- och cykelstråk till och från 
Norra staden.  

 

42. Granvägens barriäreffekt minskas genom fler 
trafiksäkra gång- och cykelpassager. Passagerna placeras 
så att gång- och cykelstråk på respektive sida om vägen 
kopplas ihop. 
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43. Stadsbussarnas framkomlighet prioriteras genom 
fysiska åtgärder i gaturummet. 

 

44. Det prioriterade gång- och cykelvägnätet ska ha en 
hög standard.  

 

45. Sekundära gång- och cykelvägar binds samman till ett 
finmaskigt och sammanhängande nät som erbjuder flera 
valmöjligheter. Det sekundära gång- och cykelvägnätet 
kan ha en lägre standard avseende beläggning och 
belysning än huvudstråken. Befintliga rörelsemönster i 
stadsdelen utnyttjas vid lokalisering av infrastrukturen, 
om det bedöms vara lämpligt. 

 

Figur 4. Prioriterade gång- och cykelstråk i planprogrammet. Huvudcykelstråken från översiktsplanen gäller fortfarande 
parallellt med planprogrammet. 
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46. Eventuell laddinfrastruktur för el-fordon 
(offentlig/kommersiell) lokaliseras i anslutning till 
rekreativa stråk och annan service. 

 

47. Rekreationsstråken ska vara tillgängliga för alla 
grupper i samhället och ska synliggöras och förses med 
god skyltning och möjlighet till vilopauser. Stråken har en 
viktig sammanlänkande funktion mellan bostadsnära 
grönområden i hela staden och som entréer till det 
rörliga friluftslivet. 
47.1. Möjligheten till passage över E4:n vidare till 

Mostigen är viktig för tillgången till det rörliga 
friluftslivet och ska bevaras på lång sikt. 

 

48. Hastighetssänkande åtgärder utreds för Tallvägens 
övre del och för Granvägen. 

 

49. Anläggning av en gång- och cykelväg mellan 
Stenbacken och Granvägen. Det finns redan ett väl 
upptrampat huvudstråk för gång- och cykeltrafik, som 
delvis varit asfalterat tidigare och som binder samman 
Norrberget med Stenbacken.  

 

50. Anläggning av gång- och cykelväg samt tydligt gång- 
och cykelstråk vid Tallvägen 7C/7D, mellan Tallvägen 
och Granvägen. Där finns redan ett väl upptrampat stråk 
för gång- och cykeltrafik, som passerar samlingslokaler 
på Tallvägen och binder ett sammanhängande stråk från 
villorna på Ängsvägen bort till Stenbacken och 
Norralagatan i motsatt ände av planprogramsområdet. 

 

51. Anläggning av bussgata mellan Tallvägen och 
korsningen Granvägen-Norrmyravägen, samt anläggning 
av vändplats söder om Mossberget. Syftet är att 
möjliggöra förslaget till ny dragning av busslinje 3. 
51.1. Utredning av trafiklösning vid den resulterande 

fyrvägskorsningen Granvägen-Norrmyravägen – ny 
bussgata. Detta görs före anläggning av bussgatan. 
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52. Klimatsmarta dagvattenlösningar är en integrerad del 
av gestaltningen 

 

Kollektivtrafik 
53. Ny rät linjedragning för stadsbuss 3 möjliggörs genom 

ny trafik-infrastruktur. Syftet är att ge kortare restid 
mellan Norr och Centrum samt mellan Norr och 
Söderhamnsporten, och stärka kopplingen mellan 
platserna. 
 

54. Nya hållplatslägen ses över där närhet till målpunkter 
som arbetsplatser, fritidsaktiviteter, skola och förskola är 
en styrande faktor. 

 

Figur 5. Planprogrammets konkreta förslag på ny infrastruktur. 
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55. Ungefär 400 meter är ett acceptabelt avstånd till 
busshållplats för stadsbusstrafik. 

 

Konsekvenser 
Ekologiska konsekvenser 
Planprogramsförslaget ger möjlighet att utveckla 
Kilsmyraskogen och grönområdet runt Skogshöjden, samt 
övrig grön infrastruktur i området, med ett långsiktigt 
tidsperspektiv. 

 

Förslaget att förändra miljön i Skarpsveden till odlingslotter 
kommer att påverka områdets befintliga flora och fauna. 
Den nya användningen innebär en markant förändring av 
naturmiljön jämfört med utgångsläget. Den ger samtidigt 
potential för en småskalig variation av växtlighet. 

Figur 6. Planprogrammet föreslår en ny dragning av busslinje 3. 
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Utvecklingen i området ska ta hänsyn till platsens 
naturvärden.  

  

Sociala konsekvenser 
Planprogramsförslaget innebär en ökad yta av allmän plats 
som ställs i ordning för rekreation, vilket har fördelar ur ett 
folkhälsoperspektiv. Precis som för de ekologiska 
aspekterna så ger förslaget möjlighet till långsiktig satsning 
på rekreationsytorna. 

 

Förslaget om odlingslotter i Skarpsveden innebär en ökad 
privatisering av området, i och med att allmänheten 
rimligtvis inte har samma tillträde till den odlade marken 
som till ett naturområde. Privatiseringens omfattning beror 
på platsens förutsättningar för odlingslotter samt på hur 
området utformas. Samtidigt ger utvecklingen, särskilt om 
den kombineras med rekreationsytor, en ökad tillgänglighet 
till området jämfört med det tätbevuxna utgångsläget. 

 

Förslaget om ny dragning av busslinje 3 beräknas ge kortare 
restid mellan Norr och Centrum. Förslaget medför att ett 
antal hållplatser som trafikerats av linje 3 i utgångsläget 
faller bort ur busslinjen.  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Utvecklingen av de grönområden som bevaras i 
planprogramsförslaget kommer att medföra behov av att 
investera ekonomiskt i områdenas utformning. De behöver 
ställas i ordning till funktionella och attraktiva områden för 
rekreation. 

 

Planförslaget föreslår utformning för och i vissa fall 
nyetablering av infrastruktur för trafik. Ett genomförande 
medför behov av investeringar i detta. 

 

Blandad användning ger flexibla möjligheter till 
verksamhetsetablering, också i mindre skala till exempel 
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småföretagande eller små föreningsverksamheter. Vilken 
verksamhet som är lämplig med hänsyn till omgivningen bör 
bedömas i varje enskilt fall. Flexibiliteten ger större 
variationsutrymme inom ramen för samma detaljplan och 
kan ge planerna längre hållbarhet. 

 

Planprogramsförslaget medför behov av att ta fram nya 
detaljplaner för delar av planprogramsområdet. Det medför 
kostnader för planläggning. 

 

Om genomförande – vikten av samverkan  
Vid ett genomförande av planprogrammet är det viktigt med 
samordning av insatser så att de kan förstärka varandra och 
ge synergieffekter. 

 

Det kommer också vara viktigt med samverkan mellan 
kommun, civilsamhälle och näringsliv. Det blir till exempel 
nödvändigt med initiativ från civilsamhälle och näringsliv för 
att utforma och driva verksamheter som kommunen inte 
har möjlighet att ta initiativ till. 

 

Kommunen kan vara en möjliggörare av utveckling och 
genomförande genom till exempel detaljplaneläggning av 
mark, hantering av bygglov och startbesked och annan 
handläggning. Kommunen kan också ha en stödjande 
funktion gentemot föreningsliv och andra aktörer.  

 

Bedömning av betydande miljöpåverkan 
Kommunen bedömer att planförslaget inte medför en 
betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken. 
Undersökningssamråd med Länsstyrelsen sker parallellt 
med planprogrammets samråd. 
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Hänsyn till Översiktsplanen 
Framtagande av ett planprogram för Norra staden har stöd i 
kommunens översiktsplan. Översiktsplanen beskriver att 
kommunen ska ”ta fram ett planprogram för att utveckla 
Norra Staden till en omställningsstadsdel och stärka 
kopplingarna till stadskärnan och Söderhamnsporten”.  
Dessutom ger översiktsplanen ytterligare specifikationer att 
ta hänsyn till under rubriken Planeringsinriktning:  

I. Norra staden ges möjlighet att expandera från 
Granskärsspåret och norrut med syfte att överbrygga 
fysiska och mentala barriärer.  

II. Ny bebyggelse bör tillföra en variation av 
upplåtelseformer och funktioner till stadsdelen.  

III. Åtgärder som bidrar till att minska mentala avstånd 
och binder samman norra staden med närliggande 
stadsdelar uppmuntras. 

IV. Sambanden mellan Norra staden och 
Söderhamnsporten utvecklas och tydliggörs.  

V. Granskärsspåret utvecklas som promenad- och 
cykelstråk mellan Söderhamnsporten, Norra staden 
och Inre hamnen där industrihistorien framhävs. 

VI. Utemiljöerna på Norrberget och aktivitetsparken vid 
Stenbacken fortsätter att utvecklas och förvaltas som 
trygga och tillgängliga mötesplatser i stadsdelen.  

VII. Förutsättningarna för att utveckla grönområdet 
mellan Tallvägen och norra staden utreds. Exempel 
på innehåll kan vara skyltade promenadstigar, 
grillplatser och vindskydd och bör inte förändra 
karaktären av naturområde. Det bör finnas 
anslutningar från flera av de närliggande 
bostadsområdena.  

En del av specifikationerna och riktlinjerna går att lyfta direkt 
in i planprogrammet, i andra fall är planprogrammet att 
betrakta som ett komplement. Några aspekter bedöms 
behöva en närmare definition. 

 

Omställningsstadsdel 
I arbetet med planprogrammet har begreppet omställnings-
stadsdel behövt konkretiseras. Det har gjorts med hjälp av 
en sektorsövergripande arbetsgrupp som haft möjlighet att 
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yttra sig vid ett möte om detta. Gruppen lyfte följande 
aspekter:  

• stadsnära odling, självförsörjningsmöjligheter, 
odlingslotter 

• klimatomställning,  
• energitekniska lösningar,  
• ladd-infrastruktur, 
• mötesplatser, 
• småföretagande, 
• miljövänligt boende, 
• solceller och panelintegrerade solceller 
• spaning om återförvildande av grönytor i England 

 

Stärkt koppling: stadskärna och Söderhamnsporten 
Planprogrammet hanterar uppgiften genom att möjliggöra 
och föreslå en ny dragning av busslinje 3, för att korta 
restiden mellan Norr och dessa platser. 

 

Expansionsmöjlighet 
I planprogrammet tolkas detta som en möjlighet att utöka 
bebyggelsen norr om Granskärsspåret. Det tillvaratas främst 
genom ny bebyggelse i ett stråk via Tallvägen norrut till och 
med Stenbacken. 

 

Variation i upplåtelseform och funktion 
Planprogrammet öppnar för en blandad markanvändning 
och lyfter vikten av variation i gestaltning och 
upplåtelseform. Det lyfter också att möjliggöra för en 
variation i organiseringen av själva byggandet. 

 

Minska mentala avstånd och barriärer 
Planprogrammet föreslår sammankoppling av stråk, 
sammanhållen bebyggelse, bevarande av vissa siktlinjer, ny 
dragning av busslinje 3 samt utveckling av områdets entréer 
för att hantera de här frågorna. 
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Granskärsspåret som promenadstråk 
Granskärsspåret bevaras som rekreationsstråk och dess 
betydelse lyfts fram. 

 

Utemiljöer på Norrberget samt Aktivitetsparken 
Norrbergets utemiljöer bevaras som grönområde alternativt 
område för rekreation, och aktivitetsparken bibehålls som 
rekreationsområde. 

 

Grönområdet mellan Tallvägen och norra staden 
Det är inte helt självklart vilket grönområde som avses, men 
planprogrammet avsätter befintliga grönytor som officiella 
grönområden i stor utsträckning på båda sidor om 
Tallvägen. 

 

Områdets förutsättningar 
Utvecklingsförslaget i planprogrammet bygger på 
information från ett antal olika källor. Det rör sig bland 
annat om historiska flygfoton, platsbesök, samtal med 
representanter för olika samhällsfunktioner, och data från 
databaser hos kommunen eller expertmyndigheter. 
Dessutom har det genomförts förberedande dialoger med 
allmänheten, organisationer och boende i området. Vanliga 
analyser som används inom samhällsplanering har också 
tillämpats. Materialet används för att ge en bild av områdets 
förutsättningar, som redovisas här. 

 

Kort historik 
Stora delar av planprogramsområdet är relativt nytt som 
stadsbebyggelse. I början av 1960-talet bestod området till 
stor del av jordbruksmark och skog (figur 7). Omkring 
femton år senare hade området blivit bebyggt med 
flerfamiljshus och alla nu existerande småhusområden 
utom Mossberget och Klippvägen stod färdiga (figur 8). Från 
1990-talet och framåt har ett stort antal flerfamiljshus rivits i 
området. Mycket av den mark som tidigare varit bebyggd 
består år 2022 av grönytor (figur 9). 
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Figur 7. Omkring år 1960 bestod området av jordbruksmark och skog. 

Figur 8. År 1970 hade området blivit en stadsdel. Bara Mossberget och Blyvägen "saknas" 
jämfört med den maximala bebyggelsen i området. 
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Uppbyggnad och karaktär  
Stadsstrukturen är tydligt präglad av storskalig och bil-
baserad stadsplanering från 1960- och 1970-talen. Kvarteren 
är stora. Delområdena är uppdelade i olika ”rum” som i stor 
utsträckning nås via en huvudgata (Granvägen) och har 
begränsat med kopplingar mellan sig. Separering av olika 
trafikslag är påtaglig på många platser, vilket gjordes som en 
trafiksäkerhetsåtgärd när stadsområdet planerades.  

 

En bärande tanke i utformningen av flerfamiljshusens 
områden är att de boende i området har bil i hög 
utsträckning, och att bilen parkeras på gemensamma ytor i 
områdets ytterkanter. Därifrån tar man sig vidare in i 
området till fots.  

 

Tillgång till natur i anslutning till bostaden är också en 
bärande idé. Det finns gott om grönytor och gröna gårdar i 
hela norra staden.  

Figur 7.  År 2022 har bebyggelsen minskat i området, men strukturen från 1970 syns än. 
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De olika stadsdelarna och områdena i planprograms-
området har skiftande karaktär (figur 10-11), men 
bebyggelsen är ofta enhetlig inom respektive område. 
Områden som tidigare varit bebyggda men varit obebyggda 
en längre tid har fått en ny karaktär och blivit grönområden. 

Figur 8 (serie). Karaktärsbilder från planprogramsområdet. 
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Figur 9 (serie). Fler karaktärsbilder från planprogramsområdet. 
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LYNCH-analys: Stråk, landmärken, gränser m.m.  
Rumsliga beskrivningar och analyser behövs för att beskriva 
staden och förstå sammanhang som är viktiga i arbetet att 
utveckla staden. När Kevin Lynch 1960 publicerade boken 
”The Image of the City” etablerade han begrepp som stråk, 
gränser, områden, landmärken och knutpunkter som 
förklaring till hur man upplever och orienterar sig i staden. 
En analys utifrån dessa begrepp har genomförts vid en 
workshop i arbetet med planprogrammet. 

 

Analysmetoden är rent visuell, och fokuserar på den 
enskilda människans upplevelse av staden och baseras på 
en mängd intervjuer av hur stadsinvånarna uppfattar och 
använder sin stad. Lynchs analysmetod är ett värdefullt 
redskap för att identifiera problem och tillgångar i ett 
område, som ett första steg innan planförslaget arbetas 
fram. Lynch delar in staden i olika element. 

 

Stråk är linjära element i staden där människor är i rörelse 
och iakttar staden. Stråk är enligt Lynch de viktigaste 
elementen i människors upplevelse av staden. Stråken kan 
delas in i huvudstråk och mindre viktiga stråk, för att få en 
visuell hierarki vilket bidrar till orienterbarheten. Stråk kan 
utgöras av t.ex. gator, gångvägar och järnvägar. 

 

Gränser är linjära element som inte används eller upplevs 
som stråk. De kan antingen utgöra barriärer mellan 
områden eller sammanlänka dem. Gränser är viktiga för 
orienterbarheten eftersom de visar var områden eller 
distrikt börjar eller slutar. Strandlinjer, järnvägar, trafikleder, 
bergspartier och grönområden är exempel på gränser. 

 

Områden eller distrikt är mellanstora till stora delar av 
staden som har enhetlig karaktär eller funktion. De bildar en 
helhet som går att identifiera såväl inifrån som utifrån. 
Områden är viktiga för orienterbarheten samt människors 
bild och identifikation av staden. Egenskaper som 
markanvändning, byggnadsstil eller exploateringsgrad kan 
definiera ett område. 
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Knutpunkter är punktelement i staden som utgörs av 
platser av olika slag där färdriktning och färdmedel byts. 
Knutpunkter kan vara skärningspunkter mellan olika stråk 
och är ofta kopplade till andra element. Exempel på 
knutpunkter är korsningar, torg eller platser där stråk möts. 

 

Analysen i arbetet med planprogrammet sammanställdes till 
ett resultat som syns i figur 12.  

 

  
Figur 10. Resultatet av analys över landmärken, knutpunkter, gränser, stråk och områden i planprogramsområdet. 
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Framkomlighet, konnektivitet och gatunät 
En enkel fjärranalys har genomförts för att undersöka hur 
och var gång- och cykeltrafik kan ta sig fram i norra staden. 
Först isolerades det vägnät som kunde hämtas från 
fastighetskartan i en kartbild (figur 13). Det gav en bild av 
stadsdelens uppbyggnad samt av en del möjliga stråk för 
gång- och cykel. Bilden kompletterades genom att rita upp 
övriga gång- och cykelstråk baserat på ortofoton över 
området (figur 14). Det gav en bild av ytterligare gång- och 
cykelvägar, anlagda stigar, möjlighet att snedda över 
parkeringsplatser, samt var trafikanterna själva har trampat 
upp stigar och vägar åt sig. 

 

Tillsammans gav de två källorna en mer komplett bild av 
möjligheterna för gång- och cykeltrafik att ta sig fram (figur 
15). Resultatet användes för att föreslå förstärkning av 
huvudstråkens infrastruktur, och för lokalisering av 
överfarter över Granvägen som binder samman stråken.  

Figur 11. Karta över vägnät för alla trafikslag, så som det ser ut i Fastighetskartan från Lantmäteriet. 
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Figur 14. Karta över var fotgängare kan ta sig fram utöver de vägar som syns i Fastighetskartan. Här har stigar 
och annat ritats upp baserat på korrigerade flygfoton över området. 

Figur 15. Resultatet av de två framkomlighets-kartorna har slagits ihop till en enda kartbild. 
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Resurskarta 
I förarbetet har det gjorts en kartläggning av områdets olika 
resurser. Dit räknas både fysiska platser eller byggnader, 
och icke materiella saker som till exempel föreningsliv, 
kunskaper eller kulturer. Kartläggningen utgår ifrån 
dialogerna och från fjärranalys och platsbesök, samt 
information som framkommit internt inom kommunen 
under arbetets gång. Resultatet finns sammanställt i en 
karta, se figur 16. 

 

Förorenad mark  
Det har tidigare funnits förorenad mark på fastigheten 
Kilsmyran 2:1 (södra delen av Stenbacken). Den marken 
sanerades under 2013. 

Det finns två områden där Länsstyrelsen identifierat risk för 
förorenad mark. Det innebär att marken används eller har 
använts för verksamhet som skulle kunnat orsaka 

Figur 12. Planprograms-arbetet har identifierat en mängd resurser i området. Resurserna är både fysiska och icke fysiska. 
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markförorening, men att det inte är områden som utretts 
närmare.  

 

Det ena gäller att kv. Skytten (Norrmyran) har varit en 
skjutbana, vilket gör att det skulle kunna finnas bly och 
eventuellt PAH:er i marken. Det andra gäller ställverket vid 
planprogramsområdets sydvästra korsning, där det skulle 
kunna ha läckt ut oljor. Förr innehöll sådana oljor PCB och 
PAH:er. Äldre växtskyddsmedel skulle också kunna dröja 
kvar vid ställverket. Det här är frågor som kan undersökas 
närmare vid till exempel ändrad markanvändning eller inför 
markarbeten.              

 

Strandskydd 
I delområdet Skarpsveden finns diken kvar sedan områdets 
tid som jordbruksmark, som eventuellt kan omfattas av 
strandskyddet. Detta utreds och hanteras närmare i senare 
skeden av PBL-processen, närmast vid detaljplaneläggning. 
Den föreslagna markanvändningen för området 
(odlingslotter och/eller rekreation) bedöms vara möjlig att 
anpassa till eventuella strandskyddskrav. 

 

Fornlämningar, kulturhistoriska lämningar etc. 
Det finns en registrerad fornlämning på Mossberget, i 
naturområdet inuti villaområdet. Lämningen utgörs av en 
stensättning.  

 

Vid Stenbacken, intill Norralagatan, finns en övrig 
kulturhistorisk lämning i form av en gränssten. Stenen 
markerar en gammal gräns mellan Söderhamn socken och 
Norrala socken.  

 
Hela planprogramsområdet har i sig ett värde i och med sin 
betydelse för samhällets och stadens utveckling. 
Stadsdelens bebyggelse och struktur berättar om de stora 
bostadssatsningarna på 1960- och -70-talen och hur staden 
då bredde ut sig norrut. Stadsdelens uppbyggnad är typisk 
för sin tids stadsplaneideal. 
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Teknisk infrastruktur 
Planprogramsområdet har en väl utbyggd infrastruktur. 
Kommunalt VA och fjärrvärme finns tillgängligt, elnät finns 
indraget, och det finns gatunät för både motorfordon och 
för gång-och cykeltrafik.  

 

Granvägen har en viktig funktion som transportled genom 
Norra staden för samtliga trafikslag.  

 

Dagvatten 
Kommunens lågpunktskartering visar vilka platser som 
dagvatten samlas upp på vid till exempel kraftiga regn. 
Beräkningen baseras bland annat på hur terrängen ser ut 
Där vattnet samlas bör ny bebyggelse inte placeras, 
eftersom klimat-förändringarna väntas medföra ökade 
skyfall. God hantering av dagvatten är viktig för att undvika 
problem i bebyggda områden.  

 

I planprogramsområdet beräknas vatten samlas upp i 
Skarpsveden, Kilsmyraskogen, och i skogsmarken mellan 
Mossberget och småhustomterna västerut. Söder om 
Skarpsveden beräknas vatten också samlas i delar av 
småhusområdena i Norrmyran. Mindre samlingspunkter 
finns också i skogspartierna söder om Norrmyran respektive 
norr om Stenbacken. Södra delen av Kvarnmyran har också 
en lågpunkt i terrängen. 

 

Kollektivtrafik 
Området trafikeras bland annat specifikt av busslinje 3. Det 
är en av stadsbussarnas 3 huvudlinjer. Linje 3 är en ringlinje 
och går alltså runt i en loop. De andra två huvudlinjerna (nr 1 
och 2) har räta linjedragningar som går fram och tillbaka 
mellan start- och slutstation. 
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I arbetet med planprogrammet har ett förslag till ny 
linjedragning av buss 3 tagits fram i samråd med den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten.  

 

Grön infrastruktur  
Området har en omfattande grön infrastruktur, mycket tack 
vare stadsplane-idealen om ”hus i park” som varit 
vägledande när stadsdelen utformades. Det gör att 
bebyggelsen som regel är omgiven av grönytor. Det finns 
också ytor av skog eller annan grönska sparat som 
rekreationsytor i anslutning till bostadsområden, särskilt i 
områden med flerfamiljshus. Tydliga exempel är 
Kilsmyraskogen och skogspartiet på Norrberget. 

 

I utgångsläget 2022 har tidigare bebyggda områden också 
lämnats som grönytor i stor utsträckning, vilket givit 
potential för stora grönområden särskilt i de centrala 
delarna av planprogramsområdet. 

 

Den gröna korridoren mellan bostadsområdena vid Skytten 
och Norrberget mot E4:n har en viktig funktion för hälsa och 
säkerhet utifrån sin bullerdämpande och filtrerande 
funktion mot avgaser och föroreningar. 

 

Markägarförhållanden 
I utgångsläget är en stor del av marken i 
planprogramsområdet ägt av antingen det kommunala 
bostadsbolaget eller av kommunen. Det ger kommunen 
goda möjligheter till inflytande över stadsutvecklingen.  

 

Undantag från de stora markägarna finns dels i 
småhusområdena, där husägarna som regel äger sin egen 
tomt (men det finns också inslag av tomträtt i vissa 
områden), och dels i att flerfamiljshusen på Björkrisvägen 
ägs av Märta Investment AB. 
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Detaljplaner 
Detaljplanerna i utgångsläget tillåter främst bostäder och i 
vissa fall skolverksamhet; endast undantagsvis förekommer 
handel eller kontor. En detaljplan i området är upphävd, i 
övrigt har många samma innehåll som vid stadsdelens 
expansion på 1960- och 1970-talen. Där har 
planprogrammet en viktig vägledande funktion att fylla. 

 

Dialogernas resultat 
De tidiga dialogerna genomfördes på flera olika sätt: 
workshops och promenad för organisationer, myndigheter 
och tjänstemän; en webbenkät öppen för alla, och affisch-
workshops som riktade sig till de boende i 
planprogramsområdet eller andra med anknytning dit. 
Dessutom genomfördes en mer avgränsad dialog med barn 
och personal på Lillbergets förskola, men eftersom den 
enbart handlade om Kilsmyraskogen och i sig ligger till 
grund för ett projektförslag, så redovisas inte resultatet här. 
Utöver dialogerna har det inkommit enstaka synpunkter på 
annat sätt – via mail, post och telefon. 

 

Platsens identitet 
Den bild av området som framträder i dialogerna är 
komplex, med en blandning av positiva och negativa 
aspekter. Samtidigt är bilden i de olika dialogerna i stora 
delar samstämmig – liknande beskrivningar återkommer i de 
olika sammanhangen, särskilt när det gäller den fysiska 
miljön. Beskrivningar av den sociala miljön är mer skiftande. 
Det finns också synpunkter som tyder på att 
planprogramsområdet inte uppfattas som en enda plats, 
utan omfattar flera olika områden – exempel på det är 
uppräkningar av platsnamn, eller markeringar av att den 
svarande bara uttalar sig om eller utifrån en viss plats i 
planprogramsområdet. Det är inte oväntat med tanke på att 
planprogrammet har en rent administrativ avgränsning. 

 

Ett karaktärsdrag som lyfts ofta är grönytorna i området; de 
ses i stor utsträckning som något positivt. De negativa 
dragen handlar ofta om att det finns bebyggelse och andra 
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miljöer som är slitna eller känns eftersatta på annat sätt.  
Otrygghet är ett annat vanligt svar, men det får viss motvikt 
av svar där personer trivs i sitt eget bostadsområde. Den 
sociala miljön beskrivs som segregerad, men också som en 
mångfald av kulturer. Ett återkommande tema är att se 
utvecklingspotential i området. 

 

Platsens historik lyfts också fram på olika sätt: dels genom 
beskrivningar av och jämförelser med den service eller 
livsmiljö som fanns under den mest bebyggda perioden, dels 
genom att helt enkelt associera till 
miljonprogramsbebyggelsen och notera den storskaliga 
struktur som stadsdelarna fortfarande har. Beskrivningarna 
rör uteslutande platsens historia som bebyggt område, och 
inte tiden före 1960-talet. 

 

Framtidsbilder och behov 
Uppgifter om framtidsdrömmar, behov, önskningar och 
förhoppningar återkommer dels som svar på direkta frågor 
om detta, och dels inbäddat i svar på andra frågor. 
Dessutom kan behov noteras via beskrivningar av sådant 
som de svarande tycker fungerar dåligt. Svarens 
detaljeringsgrad sträcker sig från en generell nivå till mycket 
konkreta och platsspecifika idéer. Återgivningen här är kort 
jämfört med svarens innehåll så de finns mer utförligt 
beskrivna i samband med underlaget till handlingsplan som 
utgör bilaga till planprogrammet. 

 

Den här kategorin svar innehåller omkring 1200 separata 
synpunkter när de delas upp efter ämne, och kan delas in i 
12 olika teman: 

1. Skicket på den fysiska miljön 
2. Odling 
3. Grönstruktur 
4. Barn 
5. Användning och innehåll 
6. Mötesplatser 
7. Klimat, klimatanpassning och hållbarhet 
8. Vägnät, trafik och infrastruktur 
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9. Bostäder 
10. Stadsdelsstruktur 
11. Övrigt/samhälle 
12. Oklar rubrik 

 

Skicket på den fysiska miljön innehåller visioner om en 
välskött och upprustad omgivning där byggnader och 
gatunät har renoverats och grönytor snyggats till.  

 

Kategorin Odling handlar dels om att befintlig 
odlingsverksamhet tagit ytterligare steg framåt, och dels om 
etablering av småskaliga odlingsmöjligheter, främst i form av 
odlingslotter och liknande.  

 

I Grönstruktur finns önskan om att bevara och ta vara på 
befintliga grönområden, att göra dem mer tillgängliga och 
öka kontakten med dem, och att prioritera grönstrukturen.  

 

Under Barn finns en vilja att barnen ska ha det bra i norra 
staden, önskan om tillgång till lekplatser och fotbollsplan 
och andra mötesplatser för barn, och att ge barn ökad 
kunskap om naturen.  

 

Användning och innehåll är den största kategorin. Där 
finns en mängd förslag på konkreta aktiviteter som 
exempelvis att kunna träna språk, fika eller skapa 
tillsammans, men också mer övergripande svar om att satsa 
på utveckling av arbetsplatser, offentlig konst, restaurang 
och kafé.  

 

Mötesplatser innehåller sammantaget önskemål om 
mötesplatser för olika åldrar både inomhus och utomhus. 
De gäller dels spontana mötesplatser där aktiviteter utförs 
på eget initiativ, dels organiserade mötesplatser som 
underlättar för människor att mötas och kommunicera med 
varandra. Mötesplatser för föreningsliv och 
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kulturverksamhet lyfts också, liksom önskan att prioritera 
detta. 

 

Klimat, klimatanpassning och hållbarhet lyfter tankar om 
solceller, laddstolpar för elbilar, klimatanpassad och 
ekologiskt hållbar bebyggelse och om nytänkande, 
experimentella lösningar. Det finns också generella 
önskemål om klimathänsyn. 

 

Vägnät, trafik och infrastruktur behandlar främst 
standarden på teknisk infrastruktur. Återkommande 
önskemål är upprustning av gång- och cykelvägar och 
förbättrad belysning. Där lyfts även behov av 
övergångsställen och önskan att prioritera kollektivtrafik och 
gång- och cykelvägar. 

 

Bostäder innehåller förslag på vilken sorts bostäder som 
behövs i norra staden, och hur de kan utformas. Här lyfts 
framför allt småskaliga hustyper som villor, radhus och 
kedjehus, men också mer sammanfattande att det behövs 
en blandning av olika typer och upplåtelseformer. Det finns 
också olika idéer om målgrupper och boendeformer – äldre 
och familjer återkommer som målgrupp. Ett återkommande 
tema i svarsgruppen är vikten av att ha väl utformade 
närmiljöer runt bostäderna. Det finns också en önskan att 
prioritera bostäder.  

 

Stadsdelsstruktur beskriver en sammanlänkad 
bebyggelsestruktur med grönområden, tydliga funktioner 
och där områdets barriärer har överbryggats.  

 

Övrigt/samhälle har ett innehåll som främst rör mer sociala 
aspekter. Exempel är minskad segregation, ett levande och 
mer livfullt område, och att området blir inbjudande, tryggt 
och attraktivt.  
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Oklar rubrik är den minsta kategorin med sina fyra 
synpunkter, och så spretig i sitt innehåll att den inte låter sig 
sammanfattas. Det rör bland annat önskemål om solljus på 
egen tomt och inspirationsförslag kring andra strategiska 
planer än planprogrammet. 

 

Hur planprogrammet hanterar förslagen 
Planprogramsförslaget hanterar önskan om prioritering och 
bevarande av grönstruktur genom att bevara en stor andel 
befintlig grönstruktur i programområdet. Odling hanteras 
med avsättande av yta för småskalig odling och genom att 
öppna för att kombinera andra användningar med 
odlingsmöjligheter. Förslaget tar hänsyn till de skiftande 
synpunkterna om användning och innehåll genom att 
öppna för en blandad, flexibel markanvändning i 
bebyggelsen. Barn lyfts in genom att förespråka universell 
utformning och hänsyn till alla åldrar vid utformning av 
bebyggelse och offentliga miljöer.  

 

Programmet tar ställning för klimatanpassning och 
ekologisk hållbarhet vid utformning av ny bebyggelse och i 
dagvattenhantering, och lyfter lokalisering av ladd-
infrastruktur. Vägnät och infrastruktur hanteras genom att 
föreslå platser för gång- och cykelpassager, förstärkning av 
stråk, och att peka på vikten av god belysning och standard 
för gång- och cykelvägar.  

 

Bostäder hanteras genom att uttalat inkludera bostäder i 
markanvändningen, och genom låta förespråka en variation 
av boendeformer, uppförandeformer och hustyper. 
Stadsdelsstruktur hanteras genom blandad 
markanvändning, förstärkta stråk för gång- och cykel, och 
genom att samla ny bebyggelse i anslutning till befintlig.  

 

Övrigt/samhälle låter sig inte styras direkt av 
planprogrammet; mycket handlar om andra typer av 
insatser än just markanvändning. Däremot skapar 
planprogrammet förutsättningar för exempelvis minskad 
segregation genom att uppmuntra en blandning av 
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bebyggelsetyper, boendeformer, byggaktörer och 
verksamheter i området. Möjligheter till ökad 
kommunikation hanteras genom att lyfta vikten av 
förutsättningar för mötesplatser av olika slag. Det bibehåller 
också befintliga mötes- och aktivitetsplatser i 
infrastrukturen.  

 

Synpunkterna med Oklar rubrik kan inte hanteras i 
planprogrammet. Möjligheter för genomförande av 
konkreta åtgärder hanteras genom dialog kring underlag 
för handlingsplaner, som bilaga till planprogrammet. 
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