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VARFÖR KRONHOLMEN?
Kronholmen är redan idag en viktig stadsdel. Här finns förutsättningar att utveckla den
goda staden med en vital blandning av boende och verksamheter. På Kronholmen - mellan
cent-rum i öster, E4- genomfarten i söder, järnvägen i väster och hamnen i norr - kan nya
tillägg till den goda staden utvecklas. Kronholmen kan vitalisera hela Härnösands stad.

SYFTE MED IDÉPROGRAMMET
• Syftet är att sammanställa möjligheter, mål och visioner för Kronholmen samt att

klargöra förutsättningarna för att nå dessa mål och visioner.
• Botniabanan, med byggstart 1999, är en av de förändringar som aktualiserar att frågorna

kring Kronholmens framtid bearbetas. Detta arbete är en del  i  processen att utveckla,
förändra och förbättra Kronholmen.

• Utredningen behandlar även Torsvik och i viss mån även andra angränsande stadsdelar
eftersom anknytningen till den övriga staden är av största vikt för en levande stad. Torsvik
uppvisar idag stora brister bland annat med avseende på stadsmiljö och anknytning till
övriga staden. Bebyggelsen följer en plan som är dåligt anpassad för den
etapputbyggnad som hittills gjorts.

KRONHOLMENS FÖRDELAR
• Läget Centralt, nära service och

kommunikationer.
• Miljön Kulturhistoriska inslag.

Mänsklig skala.
Vattenkontakten.

• Infrastruktur Gator, vatten, avlopp,
el mm finns.
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1 INLEDNING
1.1 FRAMTIDSPROGRAM FÖR KRONHOLMEN

• CENTRUM OCH PERIFERI
Städernas centrala delar är normalt fullbyggda. De omfattas
dessutom ofta av starka krav på anpassning vid nybyggnad.
De ekonomiska krafterna däremot söker ofta efter nya
”experimentområden” för att utveckla nya affärsidéer eller för
att hitta tillräckligt mycket ny mark att utveckla och bebygga.
Man söker efter områden för det nya och ovanliga. Detta är
normalt inte möjligt i centrala lägen just på grund av att det är
fullbyggt och ofta som sagt starkt reglerat av bevarandekrav
mm. Vanligen hamnar man då i så kallade perifera lägen det
vill säga i utkanten av staden. Det finns härigenom ofta en stor
utvecklingskraft i dessa områden i periferin.

Kronholmen kan i viss mening ses som ett perifert område i
staden med hänsyn till den ganska glesa bebyggelsen och inte
särskilt intensiva användningen. Kronholmen blir då utifrån detta
perspektiv intressant också som delvis experimentverkstad och
område för nya idéer om stadens utveckling och för
verksamhetsutvecklingar. Att området därmed kan sägas vara
såväl perifert som centralt ökar bara områdets potentiella
utvecklingsmöjligheter.

• KONCENTRERA OCH INTEGRERA
Att koncentrera människor, byggnader gator och parker som i
en stad är förutsättningar för den positiva utvecklingen som
bland annat resulterar i de höga fastighetspriserna i centrala
delar av staden. Koncentrationen av alla stadens motstridiga
verksamheter - till exempel bilar och människor - utgör grunden
för och orsaken till städernas uppkomst och är något som inte
går att undvika om vi vill bygga städer. Stadsplanering innebär
i detta sammanhang att hantera dessa konflikter så att de
livgivande konflikterna kan frodas och att de förödande kan
minskas utan att idén med staden försvinner.

Den moderna planeringen under 1960-80- talen innebar i stor
utsträckning att undvika konflikter, oftast genom att separera
funktioner, dvs bostadsområden renodlades för boendet,
verksamhetsområden enbart för industri, verkstäder, försäljning
osv. Detta bygger i viss mån på inställningen att människan är
i viss mening delbar så tillvida att när man är i bostaden
förväntas man inte vara intresserad av annat än boendets
vanligaste aktiviteter, när man är på arbetet finns inget annat
än arbete, till och från olika ställen är man ”trafikant” och så
vidare.

Detta synsätt har starkt börjat ifrågasättas. Människan är inte
på detta sätt delbar. Det kanske snarare är så att det är i
brytpunkerna mellan olika aktiviteter och verksamheter som
det intressanta händer, det som utvecklar människor och
samhällen. Man kan ju undra hur det kommer sig att de allra
flesta lekplatser som i all välmening lagts på baksidan av husen
ofta står oanvända medan barnen är på framsidan där bilar
och människor rör sig. Därmed inte sagt att vi ska bygga farliga
miljöer. Vi ska istället söka efter de intressanta och spännande
områdena och utveckla dem samt anpassa dem efter
människors behov och krav.

• SERENDIPITET
Som ytterligare exemplifiering av detta citeras Louise Nyström
i tidskriften Urban nr 19:

” På senare tid har jag stött på begreppet serendipitet lite då
och då... Först i ekonomisk teori, där det betyder att av en
slump göra en lycklig upptäckt. Av en tillfällighet råkar man
på en gammal kollega på gatan, tar en öl och utvecklar en
gemensam affärsidé. Det kan man aldrig med mail och fax,
eftersom den sortens kommunikation är förutbestämd, inte
resultat av en lycklig slump. Serendipitetens betydelse för
affärslivet är ett skäl till att många företag lägger sina
huvudkontor i stadskärnan”.

Kronholmskajen från Skeppsbron (troligen 1940- talet). Fotograf: okänd. Kronholmskajen från Skeppsbron 1999.
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• STADENS MÅNGFALD
I all vår omtanke om människors fysiska hälsa har vi kanske
glömt den minst lika viktiga psykiska hälsan. I våra
välplanerade bostadsområden skapas inga miljöer för möten,
finns ingen anledning att ge sig ut bara för att kanske träffa en
annan människa. Våra separerade områden ger få möjligheter
till oplanerade möten eller för ett kort samtal utan annan
anledning än att tala med en annan människa. Kanske är det
mer förödande för människans hälsa att isoleras i säkra, ”rena”
miljöer än att utsättas för visst ljud, en del lukter, en del ”strul”
när man ska gå från en punkt till en annan. Kanske är ensamhet
ett större problem än en bil som hörs. Vår tro är att det är så.
Ytterligare ett citat från Louise Nyström i Urban nr 19 :

”Den (traditionella) täta och mångfunktionella staden erbjuder
serendipitet. Där kan man stöta på en bekant som aldrig blivit
av att ringa. På en parkbänk kan man få ett trevligt samtal
med någon som man aldrig tidigare hade kunnat tänka sig
att prata med. Så är ju också den traditionella staden
tillkommen som handelsplats och mötesplats ”.  ...........” Det
är inte bara i arbetslivet utan lika mycket i vardagslivet som
serendipiteten spelar stor roll. Det tillfälliga och oplanerade
mötet ger dagen dynamik och spänning. Detta är inte minst

viktigt i en tid då depression till följd av ensamhet håller på
att bli en folksjukdom”.

Detta är också en av de viktigaste anledningarna till att försöka
planera Kronholmen som en traditionell stad dvs med blandade
verksamheter och boende.

Att se på staden som en mångfald av aktiviteter och att därmed
ge utrymme för dessa innebär naturligtvis också problem.
Bland annat kan det ge upphov till störningar som lukt, buller
och även upplevd trafikfara vid blandning av trafikslag.
Problemet är i detta fall att dessa typer av konflikter troligen är
en av de oundvikliga konsekvenserna av att bygga stad.
Konflikterna kan naturligtvis hanteras så att de minskas så
mycket som möjligt men problemen kommer sannolikt att
kvarstå. Frågan är alltså om vi skall bygga stad eller ej. Vårt
svar i detta fall blir att vi skall bygga stad trots detta.

• STADSRUM OCH STADSLIV
I allmänhet föredrar vi att vistas i stadsrum som har visuella
begränsningar - t ex gator, torg och parker -eftersom de ger
fler positiva upplevelser än obegränsade stadsrum.  Stora  kala

öppna ytor  - exempelvis parkeringar  och industriområden är
inte lika attraktiva att vistas på. I dagens städer har ofta
impedimentytor - överblivna markytor - fått ersätta parker, torg
och gator. Ett mål för Kronholmen bör vara att minimera
mängden impedimentmark. Ur ekologisk synvinkel är det
också viktigt att optimera resursanvändningen. Effektiv
markanvändning och litet behov av bilresor inom staden är
viktiga mål i samhället.

• LÅNGSIKTIG PLAN
Planen för Kronholmen måste vara en långsiktig plan. Den
struktur som finns på Kronholmen har i vissa delar lång historia
och den nya som vi planerar måste också den kunna leva länge.
Det innebär också att planen inte kan vara särskilt detaljerad.
Planen måste vara en strukturell plan - var skall torg, gator,
parker och hus ligga - snarare än att säga exakt vilka
verksamheter de skall innehålla eller exakt hur de skall se ut.
Vad gäller utseende och gestaltning är det kanske riktigare
att tala om vissa karaktärer som man vill få fram, sedan är det
upp till respektive tidsepok i framtiden att tolka detta och att
lägga till sina uttryck för dessa. När det gäller verksamheterna
bör planen hellre tala om vilka verksamheter man inte vill ha
hit kompletterat med vilka störningar som inte får uppkomma.

1 INLEDNING

Nybron och Kronholmskajen 1999.Nybron och Kronholmskajen (troligen från1940- talet). Fotograf: okänd.
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1.3 SYFTE

• MÖJLIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR
Syftet är att arbetet skall resultera i en fördjupad
översiktsplan för Kronholmen. En fördjupad översiktsplan är
ett slags områdesplan där olika markytors användning,
begränsningar och möjligheter läggs fast. Planen är ett uttryck
för den politiska viljan med ett område men den är ej juridiskt
bindande. När olika projekt skall genomföras måste dessa
därför föregås av en detaljplan som är det juridiska dokument
som reglerar markens användning i detalj.

Utredningen syftar till att undersöka vilka möjligheter och
begränsningar som finns för att åstadkomma en
ändamålsenlig markanvändning som svarar mot Kronholmens
centrala läge i staden.

Kronholmen är en del av staden Härnösand, dessutom en av
de mest centrala delarna. Som det ser ut i dag är Kronholmen

1.2 BAKGRUND

• TIDIGARE ARBETE
Kronholmen har under en lång följd av år varit ett område med
många planeringsproblem av vilka några även satt käppar i
hjulen för såväl nya företagsetableringar som utveckling av
befintliga företag. Ambitiösa satsningar som gjorts vid flera
tillfällen för att  lösa problemen med områdets planering har
inte givit något resultat.

 I den av kommunfullmäktige i november 1992 antagna
översiktsplanen för kommunen utsägs att en stadsdelsstudie
skall  göras för att ge ett samlat underlag för ställningstagande
till  den  framtida markanvändningen  inom området.

• DETTA IDÉPROGRAM
Denna rapport har tillkommit  efter ett flerårigt utrednings- och
skissarbete som i de tidigare skedena har utförts av
Härnösands kommuns stadsbyggnadskontor. I senare skeden
har arbetet utförts i samarbete med FFNS Arkitekter i
Sundsvall. Foton, illustrationer och kartor har utförts av Sverker
Cajmatz, FFNS, där annat ej anges.

Det nu utsända materialet är en idéskiss där tankar kring
Kronholmens framtid utvecklas. Efter detta vidtar den formella
hanteringen av planen i två faser: först en formell samrådsfas
och därefter en utställning. Vid båda dessa tillfällen finns
möjligheter att lämna ytterligare synpunkter på planen.

1 INLEDNING

trots detta lite av en främmande fågel i staden: en ganska ruffig
karaktär, delvis charmlös, till stora delar i avsaknad av
stadsstruktur, oklara begränsningar och markeringar av de
olika rum som utmärker staden dvs gatan, torget, parken och
huset. Detta förhållande är synnerligen olyckligt i ett så centralt
läge i staden.

Vi tror att Kronholmen har stora möjligheter att utvecklas till en
spännande och trivsam stadsdel i Härnösand. En stadsdel med
ett vitalt folkliv och näringsliv blandat med boende enligt
gammalt beprövat europeiskt sätt att bygga städer.

Traditionell stad med tydliga gatu- resp gårdsrum.
(Publicerad m tillst av Stadsbyggn & Miljö, Hjo kommun).

• KOMPLETT STADSDEL
Staden är en plats för möten - möten mellan människor i syfte
att handla, umgås, arbeta, förnöjas eller annat. Därför är det
också av stor betydelse att stadens rum är tydliga och i viss
mån klassiska dvs ska kunna förstås av de som ska använda
dem. En viktig del av staden är också det liv som levs i staden.
Här är återigen mötet ett signum. Detta är stadens stora
möjlighet - att ge utrymme och plats för interaktion mellan olika
verksamheter och aktiviteter. Men det är också detta som kan
ge upphov till många av konflikterna i staden dvs när mötet
istället blir störande. Trots möjliga störningar visar erfarenheten
att många människor medvetet söker sig till dessa i viss mening
kanske ”störiga” miljöer. Vår ambition är att skapa en stadsdel
som har dessa kvaliteter - naturligtvis med så mycket som
möjligt av de goda mötena och så lite som möjligt av de mindre
bra.
Kronholmen ska bli en ny komplett stadsdel i Härnösand.
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1.4 AKTUELLA PROJEKT - ÖVERSIKT

Förändringsarbeten som påbörjats i och kring Kronholmen:

• ÅDALSBANAN
Ombyggnaden av Ådalsbanan och den ökade trafiken som
Botniabanan kommer att medföra är den största
förändringen för Kronholmens del under de närmaste åren.
Bondsjöledens framtida planfria korsning med järnvägen
medför förändringar. För att knyta angränsande stadsdelar
väster om järnvägen till centrum krävs planskilda gång- och
cykelvägar över eller under järnvägen.

• RESECENTRUM
Resecentrum vid järnvägsstationen. Flyttningen av
Bondsjöledens anslutning från Stationsgatan till nuvarande
Järnvägsgränd medför att resecentrum med bussterminal
kan placeras norr om stationshuset. Därigenom blir
nuvarande bussterminalstomt möjlig att nyttja för nya
verksamheter och/eller boende.

• KOMBITERMINAL
Kombiterminal för omlastning av gods mellan järnväg och
lastbil och eventuellt även till båt . Kombiterminalen kan
komma att lokaliseras till Djuphamnen eller norr därom.
Beroende på kombiterminalens placering ges olika
förutsättningar för en spåranslutning till Ådalsbanans
huvudlinje norr ut från Härnösands station. Djuphamnens
(och eventuellt kombiterminalens) spåranslutning  kan
behöva flyttas för att förbättra möjligheterna för
Bondsjöledens planfria korsning.

• TORSVIK
Utvecklingen i Torsvik med etableringen av Mc Donalds vid
parkeringen på ”Träffen” och etableringen av verksamheter
på Torsvikskajen gör det än mer angeläget att skapa en
attraktiv miljö utmed och kring Nattvikens stränder och kajer.
En utveckling av Kronholmskajen skulle kunna skapa långa
sammanhängande parkstråk. När den nuvarande Nybron
byts ut kan helt bilfria gång- och cykelstråk skapas från
Norra Sundet och Kronholmen, via Nattvikens båda sidor
ner förbi Mellanholmen till Lövudden respektive Kattastrand
vid Södra Sundet.

1 INLEDNING
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2.1 STADSBILD OCH STADSLIV

• STADENS RUM
Stadens rum - gator, torg, parker mm -  måste formas med
omsorg för att en attraktiv stadsmiljö ska skapas. Gaturummet,
liksom park- och torgrummen, måste formas för den önskade
funktionen. Gatubredd och hushöjder är grundläggande
faktorer. Gång- respektive körytornas utformning anvisar hur
man går, cyklar och kör. Gaturummets grönska och ”möbler” -
skyltar, belysning etc - är viktiga element som skapar gatans
karaktär. Gårdsrummen på de privata tomterna är också
viktiga för stadsmiljön.

Stadens olika rum kan beskrivas utifrån aspekterna privat och
offentligt. Det privata rummet (privata zonen) nyttjas och är
knuten till en bostad eller nyttjare. Som utomstående känner
man att man vistas på ”privat mark”. En uteplats eller gård
som omgärdas av staket eller häck är ett vanligt exempel på
ett privat rum. Skötseln av den privata zonen är knuten till
nyttjaren.

Ett halvprivat rum kan till exempel vara gården mellan två hus,
där gårdsrummet eller en del av det nyttjas av flera boende.
Som utomstående upplever man fortfarande att man vistas
på privat mark. Plank eller vegetation kan avgränsa det
halvprivata rummet från det offentliga rummet. Det halvoffentliga
rummet kan också vara en gård mellan två hus, men här är
avgränsningen mot det offentliga rummet mindre tydlig. Som
utomstående upplever man inte att man rör sig på privat mark.

Det offentliga rummet, exempelvis den klassiska gatan, är
mötesplaten där allt kan hända. På gatan finns plats för barns
lek, möten mellan människor, varuutbud, mm. Det är viktigt att
gatan inte reduceras till endast transportled utan att den även
ges de övriga funktioner den har i den traditionella staden.

I 1900- talets byggande har dessa frågor oftast inte tillmätits
så stor betydelse. Gator och vägar har blivit transportleder,
gårdar har blivit offentliga eller halvoffentliga rum. Resultatet
av detta har ofta blivit miljöer som inte tilltalar stadens
innevånare. Ensartade gårdsmiljöer där ingen känner sig
hemma och trafikförslummade gatumiljöer.

På Kronholmen finns goda förutsättningar för att skapa gatu-
respektive gårdsrum med en tydlig gradering från offentligt till
privat.

2  STADSPLAN FÖR KRONHOLMEN

• UTBLICKAR OCH BLICKFÅNG
Med hänsyn till Kronholmens framträdande läge vid
Nybrogatan och vattnet och i blickfånget från många platser
på Härnön måste stor omsorg ägnas åt stadsbildsfrågorna
och de enskilda byggnadernas utformning, framför allt i de delar
som vänder sig ut mot övriga staden och vattnet. Det är viktigt
att de utblickar mot vattnet som idag finns från det inre av
Kronholmen behålls.

• PARKER OCH GRÖNSTRÅK
Möjligheten till trädplanteringar och mindre parker bör
tillvaratas och utvecklas där så är möjligt. Parker, planteringar
och annan grönska är  viktiga inslag i en stad.  Det mesta av
den befintliga grönskan på Kronholmen finns på enskild
tomtmark. Denna ”enskilda grönska” är mycket betydelsefull
för stadsmiljön på Kronholmen. Privata initiativ till exempelvis
trädplantering i tomtgräns mot gatan skulle därför kunna
uppmuntras.

En viktig fråga är att knyta samman grönskan - dels privat och
dels offentlig grönska - så att det bildar en sammanhållen
grönstruktur inom stadsdelen och att knyta an till angränsande
stadsdelars grönstruktur. Nu finns knappast någon
parkanläggning på Kronholmen. En ny mindre park kan till
exempel anläggas i fonden på Bondsjöleden vid den planerade
korsningen med Järnvägsgatan / Järnvägsgränd. En sådan
park kan knyta samman grönstrukturerna på Kronholmen
respektive Bondsjöstaden.

I strand- och kajstråket är det lämpligt att utveckla ett
sammanhängande grönstråk. Strandzonen är den viktigaste
resursen med avseende på vegetation och rekreation.
Befintliga träd skall tas om hand med största omsorg. Inom
fastlandsdelen av centrum finns ingen anlagd park.

Koncept för gatu- respektive gårdsrum som kan gälla för
de inre delarna av Kronholmen.

• BOENDE OCH ARBETE
I  staden blandas boende och olika slags verksamheter. Under
industrialismen var många verksamheter störande, bullriga och
smutsiga vilket var ett av motiven för att separera boende och
verksamheter i olika zoner. Denna separation har präglat det
mesta som byggts från 1930- talet och framåt.

I dagens och morgondagens stad kan många verksamheter
med fördel lokaliseras tillsammans med bostäder. Även synen
på boende och arbete som helt separerade är präglad av
industrialismen. Den framtida staden ska kunna ge möjlighet
för nya boende- och arbetslivsmönster.
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2.2  STADENS STRUKTUR OCH GESTALT

• NYBROGATAN
Nybrogatan är och skall förbli en viktig gatuaxel i staden och
ett stråk med offentliga institutioner i parkmiljö. På Härnön ligger
flera av Mitthögskolans byggnader utmed Nybrogatan.
Länsstyrelsen och kommunens förvaltning samt Riksbanken
ligger också utmed Nybrogatan. Vid gatans västra del finns
tingshuset och som avslutning i fonden på gatan ligger
järnvägsstationen. Gatans mittparti på  Härnön består av tät
kvartersbebyggelse med husen i gatuliv.  Gatans östra och
västra partier har parkkaraktär med fristående hus i park eller
hus med förgårdsmark mot gatan.

På fastlandssidan ligger Nybrogatan mellan Kronholmen och
Torsvik. Gatan förenar dessa två stadsdelars olika
kvartersmönster. Genom att på sikt minska bredden på
körbanorna, plantera flera alléträd och genom att göra
övergången mot Kronholmen tydlig med hus i gatuliv utmed
Strandgatan kan Nybrogatan här få en tydligare karaktär av
paradgata. Denna paradgata kan också hänga samman med
parkstråket utmed Nattvikens strand.

• JÄRNVÄGSGATAN
I och med att den starkt trafikerade Stationsgatan norrut från
Nybrogatan slopas och trafiken flyttas till nuvarande
Järnvägsgränd kommer Järnvägsgatan att kunna bli en
genomgående gata som ansluter till E4 i söder och via
cirkulationsplatsen vid stationen och Järnvägsgränd övergår i
Varvsallén / Hamnleden i norr. Den nya Järnvägsgatan kan
ges en karaktär av stadsgata med hus i gatuliv i delen norr om
cirkulationen och upp till Holmgatan. Delarna norr och söder
därom kan ha en mer öppen utformning. I Torsvik kan hus i
gatuliv komplettera utmed gatan. I delen norr om Holmgatan
kan hus byggas i kvarteren mellan Varvsallén och järnvägen.
Bondsjöleden planeras ansluta via en planskild korsning med
järnvägen.

• STATIONSPLATSEN
Platsen vid järnvägsstationen i Nybrogatans fond är en av
Härnösands viktigaste platser. Den kan ges funktionen av
entréplats till staden för dem som anländer med tåg och buss
till resecentrum samt för de bilister som kommer via
Hamnleden, Bondsjöleden eller Järnvägsgatan in mot centrum.

Stationsplatsen ska ge plats för såväl fotgängare och cyklister
som för bilister. En del kommer bara att passera platsen, andra
har Stationsplatsen som målpunkt och har behov av att byta
transportslag eller av att nyttja de servicefunktioner som finns
kring platsen.

För att ge Stationsplatsen en utformning som svarar mot dessa
krav måste platsen få en medveten utformning i såväl helhet
som detalj.

Fyravåningshusen i Torsviksområdet med parken framför är
Stationsplatsens begränsning på södra sidan om Nybrogatan.
Eventuella komplementbyggnader i parken kan utredas. Norr
om Nybrogatan måste platsens begränsning och avslutning
studeras ytterligare. Att göra en avslutning lika som Torsvik är
ej önskvärd eller rimlig. Platsen skulle bli mycket vidsträckt
och ytkrävande.

En lösning som innebär att Kronholmens kvartersstruktur
fullföljs i denna del kan vara en möjlighet. Tingshuset och dess
västra flygel skulle kunna inordnas i ett sådant kvartersmönster.
Även mot järnvägen skulle platsen kunna få en mer definitiv
avslutning.

2  STADSPLAN FÖR KRONHOLMEN

• GATA - GÅRD
Kvarteren i de äldre delarna på Kronholmen är uppdelade i
mindre tomter om ca 900m2  enligt 1870- talets
stadsplaneförändringar. Kronholmens äldre bebyggelse består
av gatuhus som står i liv med gatan. Där husen inte är
sammanbyggda i gatuliv har det troligen varit plank. Planken
finns dock inte kvar idag. Innanför huset finns gården och mot
den inre tomtgränsen finns oftast ett gårdshus. Gatuhuset
innehöll bostäder och ofta även verksamheter i gatuplanet.
Gårdshusen innehöll förråd, verksamheter och ibland även
bostäder.

I den gamla staden innebar det ofta miljö- och hälsoproblem
att blanda boende och verksamheter. I den moderna staden
är dessa problem mindre eftersom de flesta verksamheter
idag inte är särskilt störande. Däremot kan de små
tomtstorlekarna vara ett problem eftersom skalan på framför
allt verksamheter blir mycket begränsad.

Framtida bebyggelse på Kronholmen kan med fördel planeras
utifrån den princip för kvarters- och tomtindelning som finns i
den befintliga äldre Kronholmsbebyggelsen. Dock är det
rimligt att tänka sig att skapa större tomter än 900m2  för att
inte bli så begränsad när det gäller vilka verksamheter och
vilka bostadsformer som kan tänkas inrymmas.

• KVARTER
I den södra delen av Kronholmen är kvarteren relativt små -
omkring 50m x100m. I Kronholmens norra del är kvarteren
större. Konceptet med gatuhus, gård och gårdshus torde även
i framtiden kunna vara ändamålsenligt, särskilt i den södra
delen av Kronholmen.

I den norra delen där  man har möjligheter att skapa större
kvarter kan stora ytkrävande verksamheter placeras. Här är
det också möjligt att bygga hus som upptar hela kvarter. Om
behov uppstår så kan till exempel en stor institution byggas i
denna del av Kronholmen.
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2  STADSPLAN FÖR KRONHOLMEN

Flygperspektiv över ett framtida Kronholmen.
Ett exempel på hur ett av många framtidsperspektiv kan se ut.
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2  STADSPLAN FÖR KRONHOLMEN

Exploatering för
arbetsplatser.
Upp till 8 våningar.

Stationsgatan flyttas. Nytt
resecentrum med busstation.
Ny planskild korsning för
gång- och cykeltrafik.

Bondsjöleden får ny
planskild korsning.

Exploatering för
arbetsplatser.
Upp till 8 våningar.

Kvarter med verksamheter
och bostäder.

Exploatering av
norra udden.

Framtida bro över
Norra Sundet.

Aktivitetsområde för
evenemang mm.
På sikt ny bebyggelse.

Plats för framtida större
offentlig byggnad.

Ny bebyggelse på
nuvarande
bussterminalstomt.

Förtätning och nybyggnad
utmed Strandgatan.

Ny Mc Donaldsrestaurang.

Strandpromenad.
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2  STADSPLAN FÖR KRONHOLMEN

2.3 TRAFIKPLANERING

I en stad blandas olika trafikslag. Detta kan leda till konflikter
och olycksrisker. Det finns olika sätt att bearbeta detta. De
senaste årtiondenas metod har varit att skilja trafikslagen åt.
Detta har tyvärr resulterat i sterila och ganska omänskliga
miljöer åtminstone i vissa delar av städerna. Vår mening är
därför att det behövs andra sätt för att åstadkomma trafiksäkra
miljöer som samtidigt tillåter en blandning av trafikslag. Det är
då ett antal faktorer som är viktiga såsom minskning av
bilberoendet till exempel genom bättre gång- och cykelvägar,
förbättrad kollektivtrafik samt anpassning av biltrafikens villkor
till de gående exempelvis i form av hastighetsbegränsningar
och genom lämplig utformning av gaturummet.

Rätt hanterat kan gaturummets gestaltning och utformning leda
till att trafikanterna uppför sig på ett lugnt och trafiksäkert sätt.
Användningen av skyltar är ofta inte det effektivaste sättet utan
istället är det oftast bättre att använda sig av fysiska åtgärder
såsom avsmalningar, upphöjningar, olika typer av beläggningar,
planteringar mm för att åstadkomma en trygg, trivsam och inte
minst vacker miljö.

För stadsgator har Lugna gatan (Sv Kommunförbundet) gjort
en indelning i gator som klassas gångfartsgatan, 30/30-gatan
samt 50/30-gatan. Samtliga dessa tre typer blir
förekommande på Kronholmen, kanske med viss tonvikt på
30/30-gatan.

-  Gångfartsgatan är utformad för att vara ett gemensamt
uterum för alla som bor eller har ärenden utmed gatan. Gatan
utformas så att bilarnas hastighet anpassas till de gåendes
hastighet. Gångtrafikanterna har företräde.

-  30/30-gatan utformas så att bilarnas hastighet hålls ner till
30 km/h på gatan och i korsningarna. Gatan har gångbanor
som är avskilda med till exempel kantsten. Cyklister och
gående kan korsa gatan på valfri plats utmed gatan.

-  50/30-gatan kan ingå i stadens huvudnät, men kan också
vara lokalgata för de som bor och arbetar vid gatan.
Hastigheten ska vara maximalt 50 km/h på gatan och 30 km/h
i korsningarna. Gatan har separata gång- och cykelbanor.
Gång- och cykeltrafiken korsar gatan på särskilda passager.

Sammanfattningsvis kan  konstateras att gaturummets
gestaltning är av avgörande betydelse för trafiksäkerheten.

Exempel på åtgärder för att skapa lugna gator.
Illustrationer  ur: Lugna gatan!

Genom att använda samma beläggning i den upphöjda
korsningen som på trottoarerna skapas ett ”torg” där
gångfart ska gälla för bilisterna

På bilden skapar olika beläggning utrymme för fotgängare,
cyklister och bilar. Med en möbleringszon mellan
parkering och cykelgata ges också möjlighet att öppna
bildörren utan att orsaka olyckor.

Den övre bilden visar en gata före åtgärd. Den undre
bilden visar samma gata där minskad körbanebredd givit
extra utrymme och därmed skapat ett trevligare och
tydligare gaturum.
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3  BESKRIVNING AV KRONHOLMEN
3.1 KRONHOLMEN I HÄRNÖSAND 3.2 HISTORIK

• FRAM TILL 1800- TALET
Ända sedan 1600-talet tvistade Härnösands stad och Bondsjö
byamän om äganderätten till Kronholmen. I ett
häradsrättsutslag år 1717 slogs fast att Kronholmen skulle
betraktas som kronoegendom men med nyttjanderätt för
staden. Kronholmen kom att användas för sådana
verksamheter som av utrymmes- och brandsäkerhetsskäl etc
inte lämpligen kunde bedrivas inne i staden. Den avgjort
viktigaste var skeppsbyggeri.

Redan på 1600-talets början byggde man skepp i Härnösand.
År 1648 meddelade Kungl. Maj:t privilegier för ett
skeppsbyggeri på Kronholmen och skänkte också mark för
varvsanläggningen  och bostäder åt hantverkarna.
Varvsverksamheten tynade så småningom av men tog ny fart
efter botniska handelstvångets avskaffande år 1765. År 1783
beslöts att Kronholmen skulle bli ”stadens ständige varv”. På
1782-1783 års tomtkarta över Härnösand låg ett tjugotal tomter
oregelbundet utspridda på Kronholmen.

Varvsanläggningen låg på holmens östra del och på norra
udden låg en tullplats och en stor markyta togs i anspråk för
en färgerianläggning.

• 1800- TALET
I början på 1800-talet ökade trävaruexporten och Kronholmen
utsågs till en lämplig plats för utskeppning av trävaror. En
barlastkaj byggdes och år 1860 uppfördes en ångsåg som
sysselsatte 135 arbetare. Perioden 1840-1870 var
skeppsbyggandet som mest intensivt. Därefter upphörde
varvet med nybyggnadsverksamheten men fanns kvar som
reparationsvarv till sekelskiftet.

På 1860-talet upprättades en särskild stadsplan för
Kronholmen. Den tidigare oregelbundna tomtindelningen
ersattes med en rutnätsplan. Därmed blev Kronholmen det
första området inom Härnösands stad som till fullo bebyggdes
enligt en rutnätsplan.

Med järnvägens tillkomst och invigning år 1893 genomgick
Kronholmen vissa förändringar, bland annat anlades
Nybrogatan. Året efter fick Kronholmen broförbindelse med
staden. Överfarten hade tidigare organiserats med roddtrafik.
Under 1800-talets senare del tog bostadsbyggandet fart på
Kronholmen och vid sekelskiftet hade Kronholmen blivit en
betydande stadsdel i Härnösand med omkring 500 invånare,
varav 190 var barn.

Th. Utdrag ur 1882 års stadskarta med 1870
och 1872 års stadsplaneförändringar.
Obs indelningen i vretar i botten på kartan.

Kronholmen har ett centralt läge i staden.

• CENTRALT LÄGE
Kronholmen är mycket centralt beläget i Härnösand. Centrum
med dess utbud av service och järnvägsstationen ligger på
gångavstånd. Den centrala busstationen med omstigning
mellan fjärr- och lokalbussar är belägen på Kronholmen.
Djuphamnen angränsar i norr. Kronholmen ligger nära och har
mycket goda trafikförbindelser med E4 via Varvsallén /
Hamnleden norrut, Bondsjöleden västerut och Järnvägsgatan
söderut.

• VATTENKONTAKT
Kronholmen med sin ca 700 meter långa kaj / strand mot Norra
Sundet har ett unikt läge sett i mycket vida stadsperspektiv.
Den ligger i ett utmärkt annonsläge i inloppet till Härnösand
och i blickfånget från stadens centrala delar och många ställen
på Härnön.
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• 1900- TALET
Enligt en karta över holmen daterad 1901 var endast sex av
rutnätsplanens 53 tomter obebyggda.

I ett planregleringsförslag år 1902 drogs ett stickspår fram till
Kronhomskajen. Två rader magasinstomter lades ut i planen
parallellt med kajen med fem tomter i varje rad. Nuvarande kaj
anlades åren 1906-08 och de tre magasinsbyggnaderna i
cementtegel uppfördes på 1910-talet. Några år tidigare, år
1905, hade tingshuset byggts vid Nybrogatan.

Kronholmens bebyggelsemiljö var i stort sett oförändrad fram
till 1960-talet. I stadsplaner på 1960- och 1970-talen
fastställdes att stora delar av Kronholmen skulle bli
industrimark. Många äldre byggnader revs och ersattes med
byggnader för industri och handel.

Intressant att notera är att för alla stadsplaneändringar som
berört Kronholmskajen under 1900-talet, sju stycken, har 1902
års planidé med magasinstomter i två rader legat till grund.
Syftet med idén är huvudsakligen två. Det primära har varit att
tillgodose behovet av kaj och plats för till hamnrörelsen knutna
magasins- och lagerbyggnader. Det sekundära men kanske
inte mindre viktiga har varit att med likformigt utbildade
byggnadskroppar placerade på regelbundet avstånd från
varandra ge ett centralt beläget markområde i staden en
tilltalande stadsbild med konturverkan.

3.3 BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING

• ANTAL ARBETANDE (år 1996)
På Kronholmen inklusive järnvägsstationen arbetar omkring
460 personer, varav ca 67% är män. Stora arbetsplatser är
Nya Norrland / Dagbladet och Samhall  (176 anställda) och
Skanska (Härnösands Entreprenadservice) som sköter
kommunens tekniska förvaltning (80 anställda). Arbetsplatser
inom handel, taxi, vård samt tingsrätten har omkring 170
anställda.

I Torsvik arbetar drygt 300 personer, varav ca 59% är män.
Vägverket är den största enskilda arbetsplatsen med ungefär

Kronholmen sedd från nuvarande Djuphamnen (före 1950- talet). Fotograf:okänd.

180 anställda. Övriga arbetsplatser finns huvudsakligen inom
vård och omsorg, utbildning och företagsservice.

Inom Djuphamnsområdet finns omkring 100 arbetsplatser.

• ANTAL  BOENDE (1997-12-31)
På Kronholmen bor 86 personer, varav 15 är barn   (0 -15 år)
och fem är 65 år eller äldre.

I Torsvik bor 115 personer, varav åtta är barn (0 - 15 år) och 64
är 65 år eller äldre.
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3.4 PLANHISTORIK

Alltsedan Kronholmen togs i anspråk för bebyggelse har
markanvändningen haft en tonvikt på hantverk och industri med
därtill knuten bostadsbebyggelse i viss utsträckning.
Helhetsbilden av Kronholmen är splittrad. Med tanke på
stadsdelens centrala läge i staden är det en allvarlig brist att
den saknar form och karaktär och är så sparsamt utnyttjad.

• GENERALPLAN 1956
I 1956 års generalplan lades så gott som hela Kronholmen ut
att användas som industriområde av sådan beskaffenhet att
de inom angränsande områden boende ej skulle vållas
olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och
trevnad. Som motiv till åtgärden anfördes följande:

”En successiv omvandling av detta område till ett
industriområde (med bortseende från hamnen) torde kunna
genomföras på enskilt initiativ i kvarteren, som hittills skett i
viss utsträckning. Bostadshusen är till stor del gamla och dåliga.
Området är heller inte lämpligt som bostadsområde; det ligger
rätt lågt och blåsigt samt har under vintern rätt rått klimat.
Området ligger bra som arbetsplats för befolkning i stadens
bägge hälfter. Ur transportsynpunkt är det det bästa möjliga.
Det betjänas delvis av järnvägsspår, delvis är det avsett att
betjänas med vagnbjörn och kontakten med stadens
huvudgator samt med rikshuvudvägen, liksom också med
hamnen är god.”

• GENERALPLAN 1967
I 1967 års generalplan lades Kronholmen ut som
industriområde då man kunde konstatera att åtskilliga
industrier redan etablerat sig där. Det noterades också att en
del fastigheter återstod outnyttjade, delvis bebyggda med äldre
hus i privat ägo.

Industriplanerna på Kronholmen har inte fått någon riktig
genomslagskraft. Rester av den gamla bostadsbebyggelsen
finns ännu kvar och verksamheter som inte kan hänföras till
industri har etablerats.

• ÖVERSIKTSPLAN 1992
Enligt 1992 års översiktsplan bör Kronholmen utvecklas till
stadens nya arbetsplatsområde, särskilt med tanke på nya
mindre företag i branscher som har goda
utvecklingsmöjligheter. I den södra halvan, där det äldre
rutnätsmönstret och delar av 1800-talstaden finns, ska denna
stadskaraktär bibehållas och fullföljas i de kvarter som inte är
bebyggda. I den norra delen är det möjligt att välja en annan

struktur. Nuvarande detaljplan föreskriver industriområde och
behöver därför ändras. För att ge underlag för en sådan
planändring skall en planstudie göras över Kronholmen.

• DETALJPLANER
I gällande detaljplaner är marken avsedd att användas
huvudsakligen för industri-, handels- och trafikändamål.
Området längs kajen är avsatt för hamntrafikändamål. Tomten
för tingshuset skall användas för allmänt ändamål.

I stora delar av området stämmer inte detaljplanerna med vare
sig bebyggelsen eller med den nu tänkta idén om ett framtida
Kronholmen.

Karta som visar huvudsakligt
ändamål enligt gällande detaljplaner.
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3.5 TRAFIK

Kronholmen omges av trafikleder - Nybrogatan in mot centrum,
Stationsgatan / Bondsjöleden mot E4 norrut och Järnvägsgatan
mot E4 söderut. Varvsallén / Hamnleden ansluter mot E4 norrut.
På Kronholmen finns en relativt sammanhängande
rutnätsstruktur. Separerade gång- och cykelvägar saknas på
Kronholmen. Av trafiksäkerhetsskäl är flera av
gatuanslutningarna mot Nybrogatan och Stationsgatan stängda
för biltrafik.

3  BESKRIVNING AV KRONHOLMEN

3.7 ANSPRÅK PÅ MARKEN

Under de senaste tio åren har det framställts önskemål om att
bygga för  bostäder, handelsändamål och för industriändamål
på Kronholmen. Intressant att notera är att man velat bygga
både för bostäder och för verksamheter. Det är också det
innehåll som kan och bör finnas i en vital blandad stadsdel.

Kronholmens centrala läge i staden har inneburit att marken
varit attraktiv. Stadsdelen har historiskt varit en tätbebyggd
levande stadsdel med boende och verksamheter. Närmiljön -
sanitärt, luft etc -var förmodligen inte den bästa förr i tiden.
Bland annat av dessa miljöskäl har boendet minskat i
omfattning och verksamheter som nuförtiden inte accepteras
i närheten av boende av miljöskäl har blivit kvar och utvecklats.
Denna utveckling har till stor del haft aktivt stöd i den
kommunala planeringen eftersom Kronholmen i de kommunala
planerna var tänkt som ett industriområde.

På grund av den påtagligt splittrade stadbilden inom
Kronholmen och på grund av miljö- och planläggningsskäl har
det varit svårt att skapa en positiv utveckling inom Kronholmen.
Speciellt svårt har det varit att etablera ny bostadsbebyggelse.

Med målmedveten strategi och planering kan Kronholmen bli
en vital stadsdel där boende och verksamheter blandas.

3.6 KULTURVÄRDEN - RIKSINTRESSE

Kronholmen har ett stort kulturhistoriskt värde framför allt i två
hänseenden. Dels gäller det den rutnätsplan som på 1860-
talet lades ut över Kronholmens oregelbundna vretar och som
än idag är  normerande för Kronholmens bebyggelse. Dels
gäller det den kvarvarande äldre trähusbebyggelsen, i
synnerhet den utmed Holmgatans norra sida,  som fortfarande
står intakt och utgör en enhetlig gatumiljö. (Enl Länsmuséet
Murberget, Hjördis Ek jan1992).

Halva Kronholmen ligger inom område som av
Riksantivarieämbetet klassats som riksintresse. Riksintresset
avser kulturhistoriskt värdefulla byggnader, gatunät och
bebyggelsestruktur.
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4  ANALYS
4.1 STADSBILD

• SPLITTRAD STADSBILD
Kronholmen är en egen stadsdel som visserligen ligger centralt
i staden men samtidigt avskild från denna genom gator med
intensiv trafik, järnväg och vatten.

Den påtagligt splittrade stadsbilden på Kronholmen uppvisar
hus av olika typer, i skiftande storlekar, stilar och våningsantal.
Detta beror till stor del på att  planeringsfrågorna har varit
besvärliga att lösa. Efterfrågan att få bygga på Kronholmen
har kommit från många skiftande håll. Kommunen har enligt
tidigare lagstiftning haft möjlighet och utnyttjat denna möjlighet
till dispenser från planbestämmelserna.  Dispenser är dock
inte längre möjliga sedan Plan- och Bygglagen (PBL) trädde i
kraft 1987.

• INFRASTRUKTUR
Kronholmen har redan en färdig infrastruktur - byggnadskvarter,
gator och ledningar finns där redan. När Botniabanan tas i drift
- vilket bedöms ske någon gång de närmaste åren  efter
sekelskiftet - måste Bondsjöleden ha fått en planskild korsning
med järnvägen. Sådana trafiklösningar är svåra ur
stadsbildssynpunkt. En lösning måste väljas som ger så små
ingrepp som möjligt i stadsmiljön.

• RUTNÄTSPLANEN
Resterna av den gamla rutnätsplanen och bostadsbebyggelsen
i Kronholmens centrala del utmed Holmgatan har mycket stort
kulturhistoriskt värde och bör bevaras. Tomterna är bebyggda
med gatuhus placerade i gatuliv och gårdshus byggda mot
granens tomtgräns. Däremellan finns en gård.

De obebyggda tomterna bör bebyggas med hus som utformas
med hänsyn till befintlig bebyggelse i form och färg. Husen bör
generellt placeras i gatuliv. Friliggande hus i park kan vara
lämpligt i vissa lägen. Träd är värdefulla inslag i
bebyggelsemiljön. Liksom i stora delar av Härnösand får träd
gärna planteras mellan husen  i tomtgräns mot gata.

• BEBYGGELSE
Tingshuset och de tre hamnmagasinen som uppfördes i början
av 1900- talet är dominerande byggnader som markant skiljer
sig ifrån övrig bebyggelse på Kronholmen. Byggnaderna har
värden som motiverar att de ges en framträdande roll i
stadsbilden  även i framtiden. Tingshuset är placerat i staden

enligt principen hus vid institutionsstråk, vilket var vanligt kring
sekelskiftet. Mot detta stråk ville man exponera stadens viktiga
byggnader. I Härnösand är detta institutionsstråk Nybrogatan,
som kantas av flera av stadens viktiga institutioner som banker,
förvaltning, skolor järnvägsstation med mera.

Tillkommande bebyggelse bör utformas med hänsyn till dessa
byggnader bland annat med avseende på volym och höjd. Ny
bebyggelse bör vara i två- tre våningar. Särskilt viktigt är detta
beträffande området nära hamnmagasinen. I vissa lägen kan
fyra våningars höjd vara lämplig. Vid platsen framför
järnvägsstationen och i några lägen utmed järnvägen samt
eventuellt något ytterligare läge kan en högre bebyggelse än
fyra våningar vara tänkbar. I samband med att ett nytt

resecentrum  skapas vid järnvägsstationen bör gestaltningen
av platsen vid cirkulationsplatsen utredas och studeras.

• KAJEN
Kajområdet bör vara tillgängligt för allmänheten. Den befintliga
småbåtshamnen utgör ett trevligt inslag i stadsbilden och bör
kompletteras med någon form av service för båtburna turister.
Trädplanteringar på kajen rekommenderas. En särskild studie
bör göras för denna del.

I en sådan studie studeras hur kajen ska kunna nyttjas i
framtidenen. Det kanske ska vara ett område för olika tillfälliga
evenemang som exempelvis tivoli. Olika principer för eventuell
kompletteringsbebyggelse kan även studeras.

Krukmakargatan med Torsvik i bakgrunden.
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4.2 BESKRIVNING AV DELOMRÅDEN

• OMRÅDE 1 - NULÄGE
Central del av stadsdelen, där Kronholmens största samling
av äldre småskalig trähusbebyggelse finns. Den gamla
kvartersstrukturen är relativt väl bevarad med hus som står i
gatuliv och väl definierade gaturum.

Resterna av den gamla rutnätsplanen och den äldre
trähusbebyggelsen har kulturhistoriskt värde och bör bevaras.

”Tunga” verksamheter är Bussterminalen, Nya Norrlands
tidningshus och industrihuset på fastigheten Skutan 8, vilket
är upplåtet för småindustri och handel.

Transformatorstationen bredvid tidningshuset är också en
”tung” verksamhet vars påverkan på omgivningen är svår att
åtgärda utan att verksamheten flyttas eller grävs ner under
mark. Fasaden skulle med relativt små medel kunna förbättras.

Motorfordonsservicen i kvarteret Skeppet är efter stängning
av utfarter till Nybrogatan och Stationsgatan svår att nå med
bil. Verksamheten skulle kunna erbjudas ett nytt läge.

Centrala Billackeringens verksamhet är miljöfarlig med
nuvarande utrustning. Även om erforderlig reningsanläggning
installeras borde lackeringen erbjudas en annan lokalisering.
Bensinstationen, Q8, är svår att ha kvar nära en blandad
bebyggelse med bostäder och verksamheter. Här måste
också risken för bensin- och oljeföroreningar i marken beaktas.

Området är lugnt med måttlig skala både på bebyggelse och
gatunätet och bör i stort sett nyttjas som i dag med undantag
för ovan nämnda omlokaliseringar, d v s för handel, kontor,
verksamhetsanknutna bostäder och rena bostäder.

4  ANALYS
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• OMRÅDE 1 - FRAMTID
Den måttliga skalan på bebyggelse och gaturum bör
behållas. De fem obebyggda tomterna inom området kan
lämpligtvis bebyggas med hus i samma skala som den
gamla bebyggelsen utmed bland annat Holmgatan. Även
relativt stora verksamheter kan inrymmas eftersom kvarteren
är ganska stora till ytan. Utformningen bör dock vara
hänsynsfull med ett bevarande av befintlig bebyggelse för
att inte  tappa den måttliga skalan.

Bussterminalstomten, som ägs av kommunen, blir disponibel
för annan verksamhet när nytt resecentrum byggs vid
järnvägsstationen. I dessa kvarter finns goda förutsättningar
att skapa en charmig miljö med blandade verksamheter som
kan bli en attraktion i sig. Dock bör de mest miljöstörande
verksamheterna flyttas till annan plats.

• OMRÅDE 2 - NULÄGE
Parkstråk vid sidan av Nybrogatan. Det kilformade området
har bildats när Nybrogatan anlades i en vinkel som avviker
något från Kronholmens rätvinkliga rutnätsplan. På traditionellt
vis är detta parkstråk utmed stadens paradgata utnyttjat för
samhällets viktiga institutioner, i detta fall tingshuset.

Tomten närmast stationen har en brokig bebyggelse som nu
innehåller en färghandel. Tidigare har här bland annat funnits
en bensinstation. Fastigheten har ett strategiskt läge vid
blivande resecentrum.

• OMRÅDE 2 - FRAMTID
Områdets karaktär av parkstråk med institutioner bör
bibehållas och kanske även förstärkas. Tomten närmast
blivande resecentrum skulle kunna kompletteras med någon
verksamhet och byggnad som tar till vara det strategiska läget.
Hur denna plats ska gestaltas bör studeras.

• OMRÅDE 3 - NULÄGE
Nybrogatan är en klassisk stadsallé från rondellen vid
stationshuset fram till Nybron. På Härnösidan har Nybrogatan
en klassisk stenstadskaraktär med hus i gatuliv. Längre österut
får den återigen mer parkkaraktär, utan att vara en allé. Gatan
är starkt trafikerad. Ytterligare en cirkulationsplats har nyligen
anlagts i Nybrogatans korsning med Torsviksgatan /
Terminalgatan.

• OMRÅDE 3 - FRAMTID
Nybrogatan kommer även i fortsättningen att vara en viktig
trafikled i staden. Bron över till Härnön kommer troligen att
ersättas med en ny inom de närmaste åren. De oskyddade
trafikanterna, gående och cyklister, utsätts för det hårda
klimatet vid bropassagen. Därför bör möjligheterna till
klimatskydd för GC- trafiken undersökas. En ny bro skulle
också kunna medge att GC-trafik utmed stranden skulle kunna
passera under Nybrogatan.

4  ANALYS

Smedsgatan söderut (område 1). Parken vid Nybrogatan med Tingshuset i bakgrunden till höger (område 2 och 3).
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• OMRÅDE 4 - NULÄGE
Detta tidigare sågverksområde bebyggdes under tidigt 1990-
tal med kontor, bostäder mm. Här finns alltså en blandning av
verksamheter och boende. Torsvik är bebyggt med stora hus
som innehåller antingen verksamheter eller boende.
Bostadshusen har dock verksamheter som kompletterar
boendet. Större delen av området är fortfarande obebyggt.

Den befintliga bebyggelsen är storskalig och ganska massiv.
Stadbildsmönstret ansluter inte till några riktningar eller
mönster i de närbelägna stadsdelarna, vilket medför att
bebyggelsen ger ett splittrat intryck. Inget av husen har fasader
som följer riktningarna på Järnvägsgatan och Nybrogatan. Om
området vore färdigbyggt enligt gällande detaljplan skulle
intrycket bli något mer harmoniskt.

Fasaderna vid Torsvik som vetter mot cirkulationsplatsen mitt
emot stationshuset kan betraktas som väggar till en storskalig
plats framför stationshuset. Parken framför kan också betraktas
som en avgränsning av denna plats.

• OMRÅDE 4 - FRAMTID
Det är angeläget att förankra och knyta den befintliga
bebyggelsen mer till platsen. Detta kan ske genom att
angränsande gaturum definieras klarare. Kompletterande
bebyggelse i områdets ytterkanter bör ha fasader utmed
Järnvägsgatan och Nybrogatan. Inom området bör ny
bebyggelse läggas så att tydliga gatu- respektive gårdsrum
skapas. På kort sikt kommer knappast något behov av
bebyggelse inom området, eftersom det här rör sig om ren
nyexploatering. En blandning av boende och verksamheter bör
vara målet.

• OMRÅDE 5 - NULÄGE
Området ligger utmed järnvägens spårområde. I den södra
delen finns parkeringsytor samt järnvägens godsmagasin som
ej nyttjas för järnvägens behov. Stationshuset nyttjas för SJs
trafik och norr därom finns en angöringsslinga för bussar.
Stationsgatan skär diagonalt genom området och har en
komplicerad signalreglerad korsning med väg och järnväg.
Landstingets vårdcentral och folktandvård ligger i områdets
norra del.

• OMRÅDE 5 - FRAMTID
Stationsgatan  med sin plankorsning kan komma att försvinna.
Det ger mycket goda förutsättningar för ett resecentrum kring
stationsbyggnaden. Vårdcentralen och folktandvården har nu
sin entré från gårdssidan, men entrén kan troligtvis flyttas till
hushörnet vid Järnvägsgränd / Holmgatan, vilket skulle förbättra
orienterbarheten i staden och skapa en mer skyddad
gårdssida. Godsmagagasinen har ett egenvärde, historiskt
samt som begränsning och separering av det vidsträckta
bangårdsområdet från området kring Stationsgatan En
planskild gång- och cykelförbindelse förbi järnvägen bör
anläggas för att knyta samman stadsdelarna på ömse sidor
av järnvägen.

4  ANALYS

Torsvik från Beckhusgatan med Vägverkets kontor i mitten
och Spiran till höger (område 4).

Framtida område för resecentrum. Bilden tagen nära
Stationsgatans järnvägskorsning (område 5).
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• OMRÅDE 6 - NULÄGE
Cirkulationsplats i fonden av Nybrogatan och
Järnvägsgatan. Rondellen markerar platsens funktion
som en knutpunkt i staden. Platsen är i nuläget obestämd
till form och utbredning. Mot Torsvik begränsas den av
husfasderna samt av den park som ligger framför husen.
Mot Kronholmen och utmed Järnvägs- och
Stationsgatorna är platsens avslutning oklar.

• OMRÅDE 6 - FRAMTID
Platsens funktion som knutpunkt och som entré till staden
kommer att framhävas än mer med gatuförlängningen
Järnvägsgatan / Järnvägsgränd samt i och med att
resecentrum förläggs hit.

Rondellen som fondmotiv i Nybrogatan kan förstärkas
ytterligare. Hur denna platsbildning kan tydliggöras och
kompletteras med ytterligare bebyggelse och vegetation
på motstående sida av Nybrogatan samt inom
stationsområdet bör belysas i en studie. Eventuellt kan
parken mot Torsvik kompletteras med någon form av
bebyggelse.

4  ANALYS

Krav på funktion och upplevelse av platsen för såväl
resecentrumresenären som för genomfartstrafikanten - bilister,
samt gående och cyklande - måste beaktas.

• OMRÅDE 7- NULÄGE
I området finns en vulkaniseringsverkstad, som har viss störande
inverkan på omgivningen. Den alstrar trafik och släpper ut
gummidamm. Det vore därför bra om den  kunde erbjudas annan
plats för sin verksamhet. Området är stört av järnvägs- och biltrafik.
Inom området finns en obebyggd tomtplats om knappt 4000 m².

• OMRÅDE 7 - FRAMTID
En förlängning av Järnvägsgatan / Järnvägsgränd kan kopplas ihop
med Varvsallén / Hamnleden. I området finns ett lämpligt läge för
en planskild korsning med järnvägen. Gummiverkstaden skulle
kunna få en ny tomt inom området mellan järnvägen och Varvsallén.
Bondsjöleden är omgiven av gröna parkstråk. Om den planskilda
korsningen görs som en bro med t ex tre spann kan parkstråket
fortsätta under bron och avslutas med en park på den obebyggda
tomten öster om Järnvägsgatan. En byggnad i parken skulle också
kunna vara möjlig.

• OMRÅDE 8 - NULÄGE
Några mindre flerbostadshus i trä från sekelskiftet belägna på
en mindre kulle. Bebyggelsen har klassats som kulturhistoriskt
intressent och bör bibehållas.

• OMRÅDE 8 - FRAMTID
Bebyggelsen bör bevaras.

Cirkulationsplatsen vid järnvägsstationen med Torsvik i bakgrunden (område 6). Kvarteret Slupen med vårdcentralen i bakgrunden (område 7).

Bockholmen (område 8).
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• OMRÅDE 9 - NUTID
De huvudsakliga verksamheterna inom området är
hamnverksamhet, handel och lager. Handeln omfattar
byggmaterial och bildelar. I det sydvästra hörnet finns en
bildemonteringsanläggning  Byggnadsnämnden försökte i det
längsta åren 1988-89 stoppa etableringen av
bildemonteringen med hänvisning till att verksamheten var
miljöstörande och därför  inte  förenlig med
planbestämmelserna. Nämnden misslyckades.

Bildemonteringen har från sitt ursprungliga område svällt ut till
att också ta i anspråk en lagerbyggnad på angränsande
fastighet norrut. Bildemonteringen är inte klassad som
miljöstörande. Pressningen av skrotade bilar och skrotningen
i sig erbjuder ingen trevlig anblick och bör  uppenbarligen ligga
på ett mindre iögonfallande område än på Kronholmen.
Området bör den tid verksamheten är lokaliserad hit inhägnas
på bättre sätt än för närvarande med ett insynsskyddande
stängsel. Varje möjlighet att få verksamheten flyttad bör tas till
vara.

Kommunens tekniska förråd ligger i områdets sydöstra del.
Förrådstomten är stor, drygt 10 000 m². Det har många gånger
talats om att flytta förrådet till annan plats, senast i samband
med utredningen om ny plats för brandstationen. Kommunens,
entreprenör för större delen av den tekniska verksamheten,
för närvarande NCC, har möjlighet att hyra fastigheten under
avtalsperioden.

De flesta byggnaderna är lagerbyggnader med plåtfasad. En
mindre andel av byggnaderna har tegel- eller putsfasader.

• OMRÅDE 9 - FRAMTID
Inga nära förestående förändringar förväntas inom de
närmaste åren, men området har stor potential med sitt centrala
läge och med närheten till kommunikationer mm. Området är
ett stort sammanhängande kvarter som på sikt kan tänkas
delas upp i mindre kvarter beroende på hur området kommer
att  användas. Det centrala läget kan på sikt vara attraktivt för
bostäder, kontors- och / eller handelsändamål. Detta område
är synnerligen lämpligt för eventuella större
verksamhetsetableringar.

• OMRÅDE 10 - NUTID
Park, kaj och strandområde som sträcker sig från Kronholmens
norra udde ner förbi Torsvik runt Nattviken mot  Mellanholmen.
Kajanläggningar och äldre bebyggelse inom området anknyter
till sjöfarten som tidigare var viktig för Kronholmen. Denna
sjökontakt är nu en av Kronholmens viktigaste kvalitéer.
Området är mycket exponerat mot stadsdelarna på andra
sidan Norra sundet respektive Nattviken. Omvänt gäller att
utblickarna från området är vidsträckta.

De mest karaktärsfulla byggnaderna är de tre magasinen vid
Kronholmskajen, med fasader av grå betongsten.
Magasinsbyggnaderna har kulturhistoriskt värde och skall
bevaras. Övriga byggnader är nyare. Vid den norra udden
ligger ett mindre affärshus i trä där Butik Klöver, rester av gamla
Lantmanna, säljer jordbruks- och trädgårdsredskap med mera,
dels en mindre affärsbyggnad i lättbetong. Planer på att bygga
ett större affärshus på denna plats har funnits. Fastigheten har
ett attraktivt läge på den nordöstra udden av Kronholmen och
ett strategiskt läge ur stadsbildssynpunkt.

Norr om de tre magasinen ligger en kontors- och
industribyggnad samt allmän parkering som rymmer omkring
120 bilar.
Mellan Nybrogatan och de tre magasinen ligger Shell
bensinstation / butik, parkeringsplats för 47 bilar samt ett
kontorshus / lager. Bensinstationen ligger bra ur
tillgänglighetssynpunkt. Den är dessutom belägen så att den
kan ge service till båttrafiken. Parkeringsplatsen intar en
framträdande plats invid brofästet.

• OMRÅDE 10 - FRAMTID
Området är mycket attraktivt med sin vattenkontakt. Ett
parkstråk bör utvecklas utmed vattnet. Ny bebyggelse bör
övervägas noggrant, speciellt gäller det marken framför de
tre magasinen. De ursprungliga planerna - det vill säga att
bygga ytterligare en magasinsrad - kan vara en möjlighet.

Delen mellan norra udden och Nybrogatan har vid ett antal
tillfällen varit föremål för planstudier i avsikt att bebygga
området. Kanske kan området framför magasinen nyttjas för
tillfälliga evenemang som tivoli etc fram tills det blir bebyggt.

På Träffen, parkeringen söder om Nybrogatan, bygger för
närvarande Mc Donalds en restaurang. Delen vidare söderut
längs kaj och strand skulle kunna bebyggas med hus av
magasins- och / eller bodkaraktär innehållande småskaliga
verksamheter, eventuellt i kombination med bostäder.
Delen mellan Nybrogatan och Torsvikskajen bör ha
parkkaraktär medan Torsvikskajen som är en hårdgjord yta kan
ha en vattennära bebyggelse med hårdgjorda markytor.

Norra Kronholmen sedd från silotornen i
hamnen(område 9).

Kronholmskajen från Nybron (område 10).

Torsvikskajen med ny bodbebyggelse. Bild
från sydväst om Nattviken (område 10).
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4.3 BARRIÄRER OCH STÖRNINGAR

De barriärer som finns kring Kronholmen är dels av
upplevelsemässig dels av teknisk art.

• NORRA SUNDET
Härnösands tätort delas i två befolkningsmässigt ungefär lika
stora delar av de två sunden, kanalerna och Nattviken. ”City”
med  huvuddelen av den offentliga och kommersiella servicen
ligger på Härnön. Framför allt Norra Sundet uppfattas ibland
som ett besvärligt hinder vid kommunikation mellan
stadsdelarna, ett hinder inte bara av fysisk utan också av
psykologisk art. Trots detta måste kommunikationen mellan
stadsdelarna givetvis underlättas i görligaste mån.

Norra Sundet är dock en unik ”barriär” så till vida att den
också periodvis upplevs som något positivt i stadsbilden
med sin vattenspegel och småbåtshamn.

• JÄRNVÄGEN
Kronholmen avskiljs från övriga fastlandsdelar av Nybrogatan
och järnvägen/ Stationsgatan. Järnvägen har mycket stor
barriäreffekt vilken kan överbryggas genom plankorsning vid
signalreglerade övergångsställen eller genom byggande av
planskild korsning. Kontakten över / under järnvägen är
mycket viktig för att knyta de västliga stadsdelarna bättre till
Kronholmen och centrum.

• BILTRAFIK
Nybrogatans barriäreffekt är besvärande, delvis genom
gatans bredd. Det finns inga topografiskt självklara lägen
att bygga tunnlar i varför gående och cyklister blir hänvisade
till övergångsställen i plan. När den nya Nybron byggs kan
gång- och cykelväg bli möjlig mellan Kronholmen och Torsvik
under det nya brofästet.  Observeras bör att bron helt blir en
kommunal investering, i dagasläget ca 60 Mkr.

• BULLER
Bullerstörningarna från både trafiken på Nybrogatan och
järnvägen är stora, se karta.

4  ANALYS
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5.1 ÅDALSBANAN OCH BOTNIABANAN

• ÖKAD JÄRNVÄGSTRAFIK
Ombyggnaden av Ådalsbanan och den ökade trafiken från
Botniabanan kräver att Bondsjöledens plankorsning med
järnvägen tas bort, samt att anslutningen till Stationsgatan
byggs om. Norra Ringvägens plankorsning med järnvägen
kommer också att tas bort. Den ökade järnvägstrafiken
kommer att medföra ett ökat antal bomfällningar. Förlängda
mötesspår och därmed långa godståg innebär att tågen kan
komma att stå uppställda där de befintliga plankorsningarna
finns.

• PLANSKILD  KORSNING
Biltrafiken på Stationsgatan kan ledas om så att
Bondsjöleden får en planskild korsning med järnvägen och
ansluter till Varvsallén / Hamnleden samt Järnvägsgränd som
breddas och ansluts till cirkulationsplatsen vid Nybrogatan.
Stationsgatan rivs och kan ge plats till ett nytt resecentrum.

• MURBERGSSTADEN
Murbergsstadens trafikanslutning via Brännerigatan utgår
eftersom anlutningen till den nedsänkta Bondsjöleden blir för
brant. Som ersättning kan en ny gata mellan Bondsjöleden
och Ängsvägen byggas.
Norra Ringvägens trafik från Murbergsstaden leds samma
väg.

• GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Järnvägens barriäreffekt kommer att öka också för gång-
och cykeltrafiken eftersom de nuvarande övergångarna
stängs. Planfria korsningar kan anordnas antingen med
tunnel under eller med bro över spåren.

Bondsjöledens planfria korsning kan givetvis nyttjas även för
gång- och cykeltrafiken, men en planfri korsning längre
söderut måste anses som nödvändig. Om den planfria
korsningen ska korsa hela det befintliga spårområdet blir
den lång - omkring 70 meter. Det troliga är att spårmängden
kan minska avsevärt vilket skulle kunna ge en planskild
förbindelse med en längd på omkring 20 - 30 meter.
Botniabanans persontrafik kommer eventuellt också att kräva
en planskild förbindelse till tågens plattformar, vilket måste
kunna samordnas med stadens krav på planskild
förbindelse.

En bro är troligtvis lättast och billigast att anordna, men det
är svårt att klara av att skapa rimliga längder på
rampförbindelser för framför allt cykeltrafiken, eftersom
man måste upp mer än sex meter över  spåret.
Handikappanpassning kan anordnas med hissar.

En tunnelförbindelse kräver mindre nivåskillnad och är därför
lämpligare med tanke på cyklar och handikappanpassning
samt drifts- och underhållskostnader, men är dyrare att
bygga.

5  AKTUELLA PROJEKT - FÖRDJUPNING

• BIND SAMMAN STADSDELARNA
En gång- och cykelförbindelse förbi järnvägen ungefär i
Nybrogatans förlängning är mycket viktig för kontakten mellan
stadsdelarna. Stadsdelen väster om järnvägen med Obs! mm
skulle kunna få en tydlig och klar koppling till resecentrum och
Härnösands centrum. Spårsystemet i det västra
bangårdsområdet är redan nu outnyttjat. Detta område skulle
kunna bli attraktivt för boende och verksamheter som behöver
ha närhet till kommunikationer. Via Kaptensgatan och en ny
förbindelse kan Framnäs och Bondsjöstaden få en attraktiv
gång- och cykelväg till resecetrum och stadens centrum. E4
utgör en mycket kraftig barriär som måste brytas för att knyta
samman stadsdelarna.

Säbråvägen
Kaptensgatan

Bondsjöstaden
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Framnäsvägen

Analys av förutsättningar för GC-trafik etc kring resecentrum (ur utredning kring ”Resecentrum i Botniabanestråket”).
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5.2 RESECENTRUM OCH BUSSTERMINAL

Flyttningen av Bondsjöledens anslutning från Stationsgatans
till nuvarande Järnvägsgränd medför att ett stort
sammanhängande markområde skapas utmed järnvägen.
På detta sätt skapas helt nya möjligheter att anordna ett
resecentrum . ”Hjärtat” i ett nytt resecentrum ligger naturligt i
Nybrogatans förlängning, där befintligt stationshus ligger. Det
är troligen stationshuset som är ”hjärtat”. Godsmagasinen
kan lämpligen behållas och nyttjas för nya verksamheter. De
funktioner som ej kräver absolut närhet till resecetrum,
långtidsparkering mm, kan placeras i områdets södra del.
Möjligheten att lokalisera kompletterande verksamheter till
resecentrum är av största vikt för att öka resecentrums
attraktionskraft.

Resecentrum kan bli en länk som överbryggar järnvägens
barriäreffekt och knyter de västra stadsdelarna inklusive
området med OBS! med mera bättre till stadens centrum.

När resecentrum skapas blir nuvarande bussterminalstomt
möjlig att nyttja för nya verksamheter och / eller boende.

5  AKTUELLA PROJEKT - FÖRDJUPNING

Exempel på planskild gång- och cykelväg under väg och järnväg i Katrineholm. Förbindelsen
är bred och ljus. Materialen har hög kvalitet. Foto: Banverket.

Gång- och cykelförbindelse i Katrineholm från andra sidan. Foto: Banverket.Gångbro över E4 i Sundsvall. Bron förbinder stenstaden med Inre hamnen.
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5.3 KOMBITERMINAL

Kombiterminal för omlastning av gods mellan järnväg och
lastbil och eventuellt även till båt . Kombiterminalen kan
komma att lokaliseras till Djuphamnen eller norr därom. En
placering i hamnområdet ger en stor potential för omlastning
av gods till båt. Diskussioner pågår om en godsfärjelinje till
Vasa i Finland. Denna linje är tänkt att vara en länk i
transportkedjan mellan Ryssland, Atlantkusten och över till
Storbritannien.

• SPÅRANSLUTNING
Beroende på kombiterminalens placering ges olika
förutsättningar för en spåranslutning till Ådalsbanans
huvudlinje norr ut från Härnösands station. Djuphamnens
nuvarande spårsanslutning kan behöva flyttas för att förbättra
möjligheterna att skapa Bondsjöledens planfria korsning.
Spåret som ligger i Varvsgatan, vilket är en rest av
spåranslutningen till Kronholmskajen, förutsätts kunna rivas.

5  AKTUELLA PROJEKT - FÖRDJUPNING

Djuphamnen - en möjlig plats för kombiterminal

Bondsjöledens planerade planfria korsning kan orsaka ett
behov av att flytta Djuphamnens järnvägsanslutning något
norrut. Alternativt skulle spåranslutningen ske norrifrån. Det
bästa är om järnvägsanslutning finns från båda hållen så att
kombiterminalen / hamnspåret kan få genomgående trafik.

• LÄTTKOMBI
Det koncept för kombitrafik som diskuteras är SJs ”Lättkombi”
som innebär att fast sammansatta tågset gör korta stopp -
15-30min - på obemmannade terminaler ungefär var tionde
mil. På terminalerna omlastas containrar och växelflak med
hjälp av en gaffeltruck som körs av lokföraren. Till en början
transporteras trucken med tåget på en lågbyggd järnvägsvagn.
Lastbilar hämtar och lämnar godset hos slutkunderna. SJ
studerar nu möjligheterna att koppla Lättkombi- transporterna
till övriga Europa.

En kombiterminal nära kajen och den nybyggda Ro-Ro-
rampen möjliggör en nära koppling mellan tåg och båt, men
räcker markytorna för uppställning av containers mm?
Placeras terminalen längre norrut kan det vara lättare att
anordna erforderlig yta för uppställning.

Lättkombiterminal med gaffeltruck uppkörd på järnvägsvagn. Foto: SJ Cargo Group.
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5.4 TORSVIKSOMRÅDET

• GÅNG- OCH CYKELSTRÅK
Utvecklingen i Torsvik med etableringen av Mc Donalds vid
parkeringen på ”Träffen” och etableringen av verksamheter
på Torsvikskajen gör det än mer angeläget att skapa en
attraktiv miljö utmed och kring Nattvikens stränder och kajer.
En utveckling av Kronholmskajen skulle kunna skapa långa
sammanhängande parkstråk. När den nuvarande Nybron
byts ut kan helt bilfria gång- och cykelstråk skapas från Norra
Sundet och Kronholmen, via Nattvikens båda sidor ner förbi
Mellanholmen till Lövudden respektive Kattastrand vid Södra
Sundet.

5  AKTUELLA PROJEKT - FÖRDJUPNING

• NY BEBYGGELSE
De paviljonger eller bodar som byggts på Torsvikskajen kan
ses som en första början på att skapa liv i området och som
ett bidrag till det skisserade strandstråket från Kronholmen
söderut. Inom Torsvik finns möjligheter att skapa ny
sammanhängande bebyggelse. En blandning av verksamheter
och boende är önskvärd. Tillkommande bebyggelse bör i första
hand lokaliseras till Torsviks gräns mot omgivande gator för
att hjälpa till att knyta samman befintlig bebyggelse som i
dagsläget kan upplevas som utspridd och i vissa avseenden
dåligt förankrad till platsen.

När husfasader byggs utmed Nybrogatan och Järnvägsgatan
kan gatukaraktären stärkas och karaktären av trafikled minska.
Möjligheten att förtäta platsen framför stationen skulle kunna
studeras. Det skulle kunna ge en mer intim och småskalig miljö
som mer överensstämmer med stationshusets och
Kronholmsbebyggelsens skala.

Med en genomtänkt exploatering av Torsvik kan attraktiva
vattennära bostadsmiljöer skapas. Stadsdelen kan också
ges en intressant fasad - vattenfront - mot Nattviken och
mot stadens centrum på Härnösidan.

Möjlig lösning för fortsatt exploatering av Torsvik med bostäder och verksamheter.

”Vattennära” boende.

Strandpromenad vid Norra Hamnen i Helsingborg (bomässan
H99, sommaren 1999). Foto: G van der Weyden.

Bebyggelse med nära vattenkontakt. Högskoleområdet Åkroken i
Sundsvall.
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6  GENOMFÖRANDE OCH STRATEGI
6.1 GENOMFÖRANDEFRÅGOR KRONHOLMEN

En plan är till stora delar en bild av ett områdes framtid och en
genomgång av vilka bestämmelser som ska gälla för området
så att bilden kan förverkligas. För att planen skall bli verklighet
behövs naturligtvis också ett genomförande.
Genomförandefrågorna är av såväl formell som ekonomisk
och teknisk-praktisk art.

• PLANÄNDRINGAR

För Kronholmen gäller ett antal detaljplaner som framgår av
kapitel 3.4. Dessa är i stora delar ej aktuella och passar inte
vare sig för denna plans syften eller för i tiden nära liggande
projekt såsom Ådalsbanan och resecentrum.

Ett antal planändringar kommer därför att krävas. Avsikten är
att den fördjupade översiktsplan som detta arbete skall
resultera i, skall kunna utgöra planprogram för dessa
detaljplaneändringar.

Detaljplanen för järnvägsområdet och resecentrum blir troligen
den plan som först kommer att ändras. Därefter får resterande
detaljplaneändringar genomföras allteftersom det blir aktuellt
med åtgärder i dessa områden.

• BYGGÅTGÄRDER

En del byggåtgärder är redan påbörjande. Andra kommer att
vidtas framöver i mån av behov och kommunala beslut.

Nära i tid:
•   McDonalds.
•   Kronholmskajen.
•   Strandpromenaden.
•   Uppordning av Torsviksområdet.
•   Rondell Nybrogatan.

Om några år:
•   Resecentrum.
•   Planskilda korsningar med anslutande vägar.
•   Gång- och cykelförbindelser järnväg och E4.
•   Flytt av förråd på norra Kronholmen.

På längre sikt:
•   Bebyggandet av olika kvarter.
•   Ny bro.

Kontinuerligt görs träd- och grönområdeskompletteringar i mån
av resurser. Särskild plan för detta bör tas fram.

6.2     FRIGÖRANDE AV MARK

För att kunna genomföra planen krävs en del förändringar i
pågående markanvändning. Framförallt måste ett antal
verksamheter flytta. Detta gäller bland annat för:

• Verksamheter och bostadshus för den nya underfarten
under järnvägen

• Bussar flyttas till resecentrum (frigörande av nuvarande
busstationen)

• Transformatorstation / ställverk
• Miljöstörande verksamheter.

För de två sistnämnda gäller att ett alternativ till att flytta
verksamheterna är att hitta tekniska lösningar som minskar
omgivningspåverkan så att de kan fortsätta på nuvarande plats.

De begränsningar som de miljöpåverkande verksamheterna
har är främst att de innebär att bostäder inte kan placeras inom
ett visst avstånd. Det kan också i vissa sammanhang gälla
även andra arbetsplatser. På vidstående karta framgår vilka
miljöstörande verksamheter som nu  finns på Kronholmen.

Om kommunen bestämmer sig för att genomföra denna
fördjupade översiktsplan så innebär det också att kommunen
aktivt bör verka för att flytta de störande verksamheterna. Detta
kan bland annat innebära:

• Att utnyttja kommunens förköpsrätt vid försäljningar av
dessa verksamhetsfastigheter

• Att inte medge bygglov för utökning av verksamheterna
• Att söka lösa in fastigheterna
• Att medverka till en flyttning av verksamheterna.

Läget är idag sådant att det inte finns anledning att genomföra
de kostnadskrävande åtgärderna omedelbart i alla delar. Det
är dock viktigt att vara observant på när tillfälle ges för att agera.
Gärna då på ett sätt som även gagnar verksamheterna och
de enskilda individerna.


