


Historisk förankring



INSTITUTIONERNA I PARKEN
Härnösands hospital, som var det ur-
sprungliga namnet på Gådeå sjukhus, hade 
från år 1818 en egen byggnad på den s.k. la-
sarettstomten vid Härnösands södra stad-
sport.  En ny hospitalsbyggnad uppfördes 
1845 på den s.k. Lerudden i Gådeå, kallad 
“Gula villan”. Härnösands hospital var från 
1820-talet fram till år 1943 centralhospital 
för Härnösands stift, dvs. de fyra nordligaste 
länen. Då verksamheten vid Härnösands 
hospital med tiden utökades krävdes även 
utökade lokaler. En ny hospitalsbyggnad 
uppfördes åren 1857-1862 med tillbyg-
gnader åren 1876-1878 och 1902-1903. 
Från 1931 användes inte längre begrep-
pet hospital varmed Härnösands hospital 

bytte namn till Gådeå sjukhus. År 1983 up-
pfördes en ny akutpsykiatrisk klinik i anslut-
ning till Härnösands sjukhus och år 1989 
togs den nybyggda rehabiliteringsklinik-
en Strandgården i bruk, varmed Gådeå 
sjukhus inte längre behövdes och verksam-
heten upphörde.
Fängelset som byggdes 1861 var i bruk 
fram till 2009 då den ersattes av Salt-
viksanstalten. Fängelset såldes och har 
också använts som asylboende och van-
drarhem. Kriminalvården är nu i akut behov 
av fl er platser och planerar därför att, re-
dan nästa år om planerna går i lås, återigen 
öppna det gamla fängelset. 
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PLATSEN OCH DESS 
OMGIVNINGAR IDAG
Fastigheten begränsas i norr av E4:an (Sö-
dra vägen), i söder av Bottenhavets strand, 
i väster av Fiskekroken (Tvillingarna 5) och 
Marinan samt i öster av Gula Villan och 
dess parklandskap. I öster, ner mot vattnet, 
ligger ytterligare bebyggelse (Fastlandet 
2:95) och den senare tillkomna fastigheten 
för Kostenheten, produktionsköket Navet 
och kommunens förskole- och skolkök.
Stadsdelen karaktäriseras av sjukhuset som 
solitärt byggnadsverk med dess huvudbyg-
gnad och tillbyggda fl yglar. Hela strukturen 
står centralt placerad i en sluttning ner mot 
Bottenhavets strand och ansluter i öster 
mot Gådeå-parken och bortom den det 
Gamla fängelset. 

Ursprungligen fanns Lasarettet och Gådeå 
sjukhus på platsen med sina respektive 
trädgårdsanläggningar på behörigt avstånd 
från varandra. Genom åren har olika tillägg 
gjort läsningen av den ursprungliga struk-
turen mindre tydlig. Kvar fi nns dock kara-
ktären av fl yglar och hur parklandskapet 
fl ätas in mellan huskropparna. På så vis 
kan alltjämt landskapet uppfattas från byg-
gnadernas interiör med kvalitativa siktlinjer 
ut mot det gröna. På olika platser i stadsdel-
en fi nner vi idag inslag av större samman-
hängande markparkeringar som med det 
förändrade innehållet i framtiden bedöms 
kunna utnyttjas på ett bättre sätt givet det 
attraktiva läget mot t ex vattenrummet.
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Förutsättningar



2:60

Fastlandet 2:60



Fastlandet 2:60 Entré



Befi ntliga byggnader inom nordöstra området

Gula Villan Härnösands kommun

Flygel 3

xx

Sida Partnership Forum

Strandpromenaden bryggan

Kostenheten Härnösands kommun



Fiskekroken

Fiskekroken Mekanisk verkstad

Lasarettet och Flygel 3

Strandpromenaden

Befi ntliga byggnader inom sydvästra området



BEFINTLIG BEBYGGELSESTRUKTUR
Fastigheten, Härnösands sjukhus, är en 
anläggning byggd i etapper bestående av 
den ursprungliga huvudbyggnaden från 
1800-talet, i steg vidareutvecklad med 
fl yglar i kronologi ner mot stranden. Fas-
tigheten innehåller idag drygt 26.000 
kvadratmeter lokalyta för vård- och oms-
orgs-verksamhet omfattande primärvård, 

specialistvård, psykiatri, veterinär, tandläk-
are och ytterligare fl ertalet inrättningar kop-
plat till offentlig verksamhet. Region Väster-
norrland är den dominerande hyresgästen 
och hyr ca 14.000 kvadratmeter med en 
genomsnittlig återstående kontraktslängd 
överstigande 10 år. Fastigheten innehåller 
cirka 40 procent tomställd yta.



Trafi kförutsättningar idag



Parkeringsytor idag



Historisk förankring

Levande stadsdel

Grön stadsdel 
1.Transformation
2. Verksamheter 

3. Bostäder
4. Strandpromenaden



Grön stadsdel 
– Baksida blir framsida



Grön förtätning med fokus på bostäder i publik parkmiljö



Använd parkens potential



REVITALISERING OCH 
KOMPLETTERING  – FYRA PROJEKT
Bakgrunden till ansökan om planändring 
är en övergripande vision om stadsdel-
ens transformation från vårdinstitution till 
levande stadsdel med blandat innehåll. 
Genom tillskott i form av nya bostäder och 
verksamheter i kombination med en med-
veten strategi för konvertering av det be-
fi ntliga beståndet, kan en långsiktig revitali-
sering av helheten inledas. 

Målet är en grön stadsdel, med fokus på 
mat och odling, som tar tillvara det unika 
läget vid vattnet, respekterar ursprungets 
arkitektur och vidareutvecklar parklands-
kapets kvalitéer. Som ett första steg har 4 
delprojekt identifi erats som bedöms möjliga 
att inledas omgående i respektfull relation 
till fastighetens nuvarande verksamheter. 



1. Flygel 3   2. Magasinet   3. Radhus väst   4. Radhus öst

2.

3.

4.1.



1.Transformation
– Grönt balkongliv i massivträ



1. TRANSFORMATION
I en av de tomställda fl yglarna föreslås 
varsam ombyggnad för bostadsändamål 
med, för den befi ntliga verksamheten, ge-
mensam entré ner mot vattnet. Den ca 15 
meter djupa byggnadskroppen delas in 
med en varierad lägenhetssammansättning 
och kompletteras med en utanpåliggande 
balkongstruktur vars behandlade träkon-
struktioner syftar till att iscensätta en kän-

sla av ”ett bärverk för gradvis tilltagande 
grönska och odling”. Med det utpräglade 
söderläget erhålls en rimlig klimatzon för 
spirande växtlighet. Genom omsorgsfull 
planering kan både inre väggar, trapphus 
och fasadindelning användas utan större 
ingrepp vilket gör att det ursprungliga byg-
gnadsverket kan sparas förhållandevis in-
takt.



Situationsplan

Flygel 3



Flygel 3 - 7 Lgh
Generösa bostäder

BTA tot 
(inkl ny entrébalkong)   
BOA tot      
Antal LGH    
Effektivitet BOA/BTA
Behov P, P-tal 0,5           
Behov Cykel-P vid 1,5

5838 kvm

3816 kvm
42 st
0.65
21 st
63 st



Flygel 3 - 9 Lgh
Flexibla lösningar

BTA tot 
(inkl ny entrébalkong)   
BOA tot      
Antal LGH    
Effektivitet BOA/BTA
Behov P, P-tal 0,5           
Behov Cykel-P vid 1,5

5838 kvm

3840 kvm
54 st
0.66
27 st
81 st



Flygel 3 - 12 Lgh
Alla kan njuta av den vackra utsikten

BTA tot 
(inkl ny entrébalkong)   
BOA tot      
Antal LGH    
Effektivitet BOA/BTA
Behov P, P-tal 0,5           
Behov Cykel-P vid 1,5

5838 kvm

3900 kvm
78 st
0.67
39 st
117st



Flygel 3 - 11 Lgh
Att njuta av utsikten på båda sidor

BTA tot 
(mittkorridor)   
BOA tot      
Antal LGH    
Effektivitet BOA/BTA
Gem Lobby 
Behov P, P-tal 0,5           
Behov Cykel-P vid 1,5

5148 kvm

2934 kvm
66 st
0.57
95 kvm
33 st
132 st



Flygel 3 - Takplan
Gemensam plats där människor kan träffas

BIA LGH FRD 
Antal FRD      
Gym     
Samlinglokal    
Orangeri

140 kvm
37 st
30 kvm
54 kvm
37 kvm



+20.76

+17.34

+1.10

+3.81

+7.08

+10.50

+13.92

Flygel 3 - Sektion



+20.76

+17.34

+1.10

+3.81

+7.08

+10.50

+13.92

Flygel 3 - Sektion, Aderad balkongstruktur



Fasad idag
Flygel 3 - Fasadstudie



Varsam ombyggnad skapar unika bostadskvaliteér
Flygel 3 - Fasadstudie



Flygel 3
Utsikt



Referenser



Flerbostadshus träfasad - Woodhouse Rosendal Kjellander Sjöberg



Flerbostadshus träfasad - Bergsvåg Kjellander Sjöberg



2.Verksamheter
– Packhusen mot Södra vägen



2. VERKSAMHETER
Infarten till stadsdelen omfamnar en kilfor-
mad plats mot Södra vägen som idag an-
vänds för parkering. I anslutning till exis-
terande handel kan här tillföras ytterligare 
verksamhetshus med ett aktivt entréplan 
mot gatan. Byggnaden, som hjälper till att 
urbanisera gaturummet, kan betraktas som 
en ny, välkomnande entré till stadsdelen. 
Den står riktad i fallriktningen ner mot vattnet 
och visar upp repeterade gavelmotiv mot 
Södra vägen likt en magasinsbyggnad eller 

ett packhus. Genom att medvetet retirera 
från korsningen skapas ett mindre förrum 
på vilket gatuplanet kan spilla ut samtidigt 
som trafi kens erforderliga siktlinjer upprät-
thålls. Här landar övergångsställen som 
också ansluter en befi ntlig busshållplats. 
Den föreslagna byggnaden hjälper, tillsam-
mans med Fastlandet 2:94, till med att vi-
suellt rama in det gamla Lasarettets silhuett 
sett från Södra vägen.



Situationsplan
Magasinet



Magasinet - Entréplan 
Flexibla och hållbara platser för kreativitet 

BTA tot        
BTA per plan       
LOA tot       
LOA per plan
Gem Lobby 
Antal HG      
Effektivitet LOA/BTA             
P-platser
Behov Cykel-P

4935 kvm
987 kvm
4220 kvm
840 kvm
95 kvm
ca 15 st
0.89
33 st
50 st



Magasinet - Typplan med 3 HG

BTA typplan         
LOA typplan         
Gem Lobby        
Effektivitet LOA/BTA                  

987 kvm
845 kvm
45 kvm
0.86

Flexibla och hållbara platser för kreativitet 

306 kvm

247 kvm

292 kvm



Magasinet 



Referenser



Magasinsbyggnader med verksamheter som spiller ut 



Bostäder i park
– Parkering blir trädgårdsstad



3. BOSTÄDER I PARK
I ett av de allra mest attraktiva lägena fi nner vi 
idag en större parkering omsluten av asfal-
terade vägar. Genom omdisposition av den-
na plats föreslås här en småskalig bostads-
bebyggelse i form av 2-3 våningshus i 
smäckra lameller ner mot stranden. På så 
sätt upprätthålls en visuell kontinuitet och 
bibehållen kontakt med vattenspegeln 
för fotgängaren i rörelsen nedför sluttnin-
gen. Lägenheter och egen trädgårdstäppa 
kombineras med etageboende och egen 
terrass. På respektfullt avstånd från vat-
tenlinjen visar tre gavelmotiv upp sig mot 

horisonten. Framför dem ett vidgat publikt 
stråk med en utvecklad bryggsamvaro. En-
kelriktad angöring med kantstensparker-
ing längs husens förgårdsmark leds åter 
till befi ntlig gata. En småskalig puttrighet i 
stil med Köpenhamns Kartoffelraekkerna i 
nyskapande Härnösandsskrud. Med inte-
grerad parkering och terrasser i olika plan. 
Även här föreslås den befi ntliga bryggstruk-
turen utvecklas till en plats både för den 
passerande allmänheten och stadsdelens 
övriga invånare. 



Situationsplan
Radhus väst



Radhus - Fittjaterrassen Kjellander Sjöberg
Tre rader i naturen

BYA  Radhus          
BTA  Radhus          
BOA                 
Effektivitet BOA/BTA                  
Antal LGH i radhus

1260 kvm
2940 kvm
2350 kvm
0.80
42 st

2 rok 45 kvm 3-4 rok 72 kvm



Radhuslängor, Kartoffelrækkorna Köpenhamn
Ett samhälle i naturen



Vision
Parkering blir trädgårdsstad



Strandpromenaden
– För hela Härnösand



4. STRANDPROMENADEN
En länga med kedjehus förslås ersätta yt-
terligare en befi ntlig parkeringsplats nere 
vid strandlinjen på fastighetens östra hörn. 
I detta fall uppnås två huvudsakliga kvali-
téer. Dels skapas en vacker bakgrund längs 
det publika stråket längs vattnet tack vare 
byggnadernas gestaltning och dess små 
trädgårdar som ersätter parkeringen.

Dels skapas en defi nition av det inre ”ran-
geringstorget” för inlastningen med sto-
ra lastfordon till fastigheterna norr om 
parkeringen. Projektet bidrar som fi lter och 
förädlar rörelsen längs vattnet. I den före-
slagna typologin fi nns en inbyggd variation 
som spänner mellan 2 och 3 våningsplan 



Diagram
Stärker kopplingen till vattnet och förädlar strandpromenaden



Situationsplan
Radhus öst



Radhus - Fittjaterrassen Kjellander Sjöberg
Privilegierad utsikt mot havet

BYA  Radhus          
BTA  Radhus          
BOA             
BOA per radhus    
Effektivitet BOA/BTA                  
Antal LGH i radhus

657 kvm
1150 kvm
930 kvm
116 kvm
0.80
8 st

6 rok 116 kvm

247 kvm



Vision
Radhusen och grönskan ger strandpromenaden ny karaktär



Levande stadsdel



Situationsplan

B

A

A

B

2.

3.

1.



Sektioner

A-A

B-B



1. Vy från sydväst



2. Vy från sydöst



3. Vy från nordöst



Ytsammanställning



BYA
BTA    
LOA
     
Antal lokaler
Entréplan
Kontorsplan    

BTA  (inkl ny entrebalkong)

BOA  

Antal LGH    

BYA
BTA    
BOA
     
Antal radhus
    

987 kvm
4935 kvm
4220 kvm

4-6 st HG
1-4 st 

5838 kvm
3900 kvm

78 st

1260 kvm
2940 kvm
2350 kvm

18 st

MagasinetFlygel 3 Radhus västra stranden

BYA
BTA    
BOA
     
Antal radhus
    

657 kvm
1576 kvm
 930 kvm

8 st

Radhus östra stranden


