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Detta dokument visar en del av ett större arbete som 
jag, Matildha, arbetade med under hösten 2020. Jag 
hade då en traineetjänst inom landskapsarkitektur på 
Sundsvalls kommun med två månader av höstterminen 
förlagd i Härnösand för att få förståelse för kommuners 
olika förutsättningar och sätt att jobba.

Illustrationerna i dokumentet gjordes i höstas, innan 
alla dagens förutsättningar låg på bordet. Dessa kan ses 
som konceptuella skisser och användas som inspiration 
och beskrivning av den känsla som önskas på platsen i 
framtiden.

TACK

Inledning
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Projektbeskrivning

Arbetet med Sälstens udde är en del i arbetet med Planpro-
gram Skeppsbron där jag avser belysa de grönblå kvalitéer 
och utvecklingsmöjligheter som finns inom området i pl-
anprogrammet samt beskriva hur dessa kan knyta samman 
kuststråket på ett estetiskt och pedagogiskt sätt. Målet är 
att arbetet ska generera kunskap om vikten av de grönblå 
värdena ur hållbarhetssynpunkt, växtförslag anpassade efter 
områdets olika karaktärer och ståndortskrav, illustrations-
planer och skisser samt belysa de olika lagar och strategier 
vi har att förhålla oss till i dessa frågor. 

Resultatet kan användas som underlag till framtida ombygg-
nationer och upprustningar och beslut kring dessa.

Just detta dokument summerar visioner och förslag för en-
bart Sälstens udde och utelämnar övergripande information 
om biologisk mångfald, ekosystemtjänster och lagar och 
förordningar som kopplar an till ämnet.

Syfte

Syftet med detta arbete med Sälsten är att gestalta områ-
dets parkmiljö för ett framtida allmänt ändamål. Utform-
ningen ska knyta an till kommunens visioner om attraktiva 
kustmiljöer för gående och cyklister samt ta hänsyn till den 
befintliga karaktären och utveckla de kvalitéer som redan 
finns på platsen idag.

Områdets många faktorer och funktioner ska tas i beaktning 
vid gestaltandet för en funktionell och attraktiv utemiljö.
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Platsanalys

Sälstens udde erbjuder vid havsutsikt, en trevlig fyr och en 
del uppvuxen och värdefull vegetation i form av träd och 
buskar. Platsen är vindutsatt med inslag av salt. Kring Sälsten 
finns även viktig vegetation ur ekologisk synpunkt såsom 
gamla träd och skogsstrukturer varpå utgör boplats för 
bland annat fladdermöss.

Området omgärdas idag av industrimark men med planer på 
andra verksamheter och bostäder i framtiden. En stor del 
av ytan vid udden är idag belag med stenmjöl eller liknande 
markmaterial och används som avlastingsyta för omkring-
liggande verksamheter. Längs med Fiskaregatan finns ett 
flertal parkeringsplatser som till synes verkar outnyttjade. 
Öster om udden finns en badplats men grillmöjligheter samt 
en campingplats.

Vid ett första besök på platsen upplevdes den privat och det 
var svårt att förstå var man skulle komma om man forsatte 
på den grusande vägen från Fiskaregatan mot havsbadet. 
Det finns inga skyltar på platsen och den är inte belyst. 

Förutsättningar gestaltning

Sälstens udde är en del av ett längre rekreationsstråk som 
sträcker sig längs Härnösands kajer och stränder. I enig-
het med många av kommunens planer och program bör det 
vattennära läget premieras cyklister och gående. Sälsten 
är stadsnära och semiurbant med en naturkaraktär som vi 
anser viktig att bevara och utveckla. Udden knyter ihop om-
rådets alla aktiviteter och är viktig i förståelsen och lokalise-
ringen i området.

Den berörda ytan kommer troligen att klassas som allmän 
platsmark och gestaltas därefter. Den idag grusbelagda ytan 
ska bli en plats som kan nyttjas av allmänheten och på ett 
självklart sätt bjuda in till detta.

Utmaningar

- Brant stup mot vattnet
- Behov av vändplan för större fordon
- Få platsen att inte upplevas privat
- Bevara viktiga strukturer för djur och insekter
- Mötet mellan framtida bostäder, GC-väg och parkmark
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Människan och utemiljön (kort version)

En väl gestaltad utemiljö är beroende av de nödvändiga (gå 
till jobb/skola, handla mat, posta brev), de valbara (mo-
tion, rekreation, återhämtning) och de sociala aktiviteterna. 
Nödvändiga påverkas inte av kringliggande miljö så länge det 
är framkomligt. Valbara aktiviteter kan utföras om förutsätt-
ningarna rent fysiskt finns, vilket är upp till gestaltaren. För 
att sociala aktiviteter ska vara möjlig på en offentlig plats 
krävs givetvis mänsklig närvaro. De tidigare nämnda aktivite-
terna är nödvändiga för att den sociala biten ska fungera.

Studier visar på människors och djurs rädsla att korsa stora 
öppna ytor, vi stryker oss gärna längs med kanterna då det 
känns mer säkert. Vi vill se men inte synas!

Det är viktigt att platser är gestaltade med människans per-
spektiv i fokus. Allt för smala gångar eller höga statyer kan 
upplevas skrämmande.

Olika aktiviteter lockar en variation av besökare vilket bidrar 
till den sociala mångfalden som i sin tur kan öka förståelsen 
för samhällets olika samhällsgrupper. De vi möter dagligen 
blir våra vänner.

Vad upplevs som en trygg plats? En plats där vi kan orien-
tera oss, till exempel genom skyltning, belysning, mönster 
i markmaterialet, alléer osv. En välskött plats höjer även 
känslan av trygghet. Den känns omhändertagen och välbe-
sökt. 

Spänning gör platsen mer attraktiv och intressant. Spänning 
kan vara att platsen inte är färdigupplevd vid första anblick 
utan där finns möjlighet att utforska området.

Att gestalta för olika typer av gemenskap

Det är i de offentliga rummen, på stadens torg och gator, vi 
ska se och möte de som är annorlunda än oss själva – det är 
här tolerans för olikheter ska fostras.

Jubileumsparken i Göteborg är en mötesplats med visionen 
’en mötesplats skapad av alla för alla’. Där finns bland annat 
en spektakulär bastu, skateramp och en utomhusbassäng. 
Parken betonar det vi har gemensamt genom särskilda akti-
viteter och upplevelser. 

Superkilen i Köpenhamn är ett parkstråk som också skapats 
tillsammans med en mångfald av människor. Den ska visa på 
diversitet och är fylld av föremål från ett femtiotal kulturer. 
Känslan av gemenskap på Superkilen bygger på det fak-
tum att vi som människor, trots våra olikheter, delar en rad 
mänskliga betingelser vilket vi kan se genom att enbart vis-
tas i samma offentliga rum oaktat intresse eller aktiviteter.

En viktig uppgift för stadsplaneringen är att formulera vilken 
typ av gemenskap man vill åstadkomma. Vilka typer av of-
fentliga rum finns redan i staden? Är det någon typ av plats 
som saknas helt?
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Inspiration/koncept
Härnösands sjöfartshistoria
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Inspiration växtlighet
Fyra Årstiders Park  - Sölvesborg

Ett parkstråk som sträcker sig längs strandpromenaden i 
Sölvesborg gestaltad av den holländske trädgårdsdesignern 
Piet Oudolf som är känd för sitt fokus på växternas former, 
strukturer, höstfärger, vintersiluetter och naturliga harmoni.

”I en bra trädgård är det viktiga inte hur vackra blommorna 
är, utan hur vackert de dör”, sa Piet i en intervju i The New 
York Times. Med andra ord är han intresserad av växternas 
hela livscykel.

Piet talar även ofta om design i kombination med ekologiskt 
tänkande vilket samstämmer med Härnösands kommuns 
vision om att hållbarheten ska genomsyra allt.
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Inspiration belysning
Belysning

Behaglig beslysning anpassad efter människan för en trygg 
och trevlig upplevelse. Parkanpassade armaturer för ett 
vackert intryck. Belysningen är en viktig del i förståelsen och 
lokaliseringen i området. 
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Inspiration möblering
Möblering

En variation av sittmöjligheter. Gärna i trä för rätt karaktär i 
den havsnära parken. Möbleringen anpassas efter siktlinjer 
och planteringar.



Park och natur - Sälsten

Allé planteras längs Fiskaregatan vilket 
naturligt leder besökare till parkområdet 
på Sälstens udde och vidare till badplats 
och camping. Detta kan även ha effekt 
på fordons hastighet på sträckan.

GC-väg anläggs närmst vattnet vidare 
österut.

Där nya parkeringsplatser föreslagits bör 
vegetation bevaras runtomkring för att 
bevara de en lummig utsikt för boende i 
området. 

 

Övergripande områdesindelning
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Illustrationsplan

Befintlig vegetation

Befintlig vegetation

Träspång

Träspång

Vatten

Lek

GC

Siktlinje

Tidig skiss Sälstens udde

Innan påbörjad utredning av platsen fick 
jag uppgiften att skissa på ett gestalt-
ningsförslag med ganska fria tyglar. I 
detta skede fanns inget färdigt förslag på 
hur gång- och cykelvägen skulle gå, hur 
parkeringssituationen skulle se ut eller 
vad de framtida bostäderna skulle få för 
uttryck eller var de exakt skulle placeras. 

Denna illustration kan därför ses som en 
tidig konceptuell skiss av området.

Boule
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Illustration/vy

Beskrivning

-
Sektioner om inspirerats av fartygs-
segel.
-
Siktlinje från Fiskaregatan ut mot 
havet.
-
Låga perenn- och buskplanteringar 
som är vackra och rumsskapande. 
-
Möjligt att utföra nödvändiga, valba-
ra och sociala aktiviteter.
-
Ett huvudstråk som gör det enkelt 
att ta sig från punkt A till punkt B.
-
Mindre gångar och stigar som gör 
platsen möjlig att upptäcka från flera 
olika vinklar och vrår.

-
Träspång som sträcker sig ut över 
vattnet och gör havet än mer till-
gängligt för besökarna.
-
Gräsytor som gör det möjligt att ut-
föra valbara aktiviteter såsom pick-
nick, lek, solning, läsa en bok, kasta 
boll osv.
-
Lekutrustning.
-
Boule.
-
Många sittplatser.
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Illustration/vy

Skiss som visar de låga planteringarna, 
träspången ut över vattnet och havsut-
sikten. 

Låga perenna planteringar som förstär-
ker den vackra utsikten över sundet 
anläggs. Växtvalen är väl genomtänkta 
för att klara uddens ståndortskrav. Arter 
och sorter har en jämn konkurrenskraft, 
är långlivade och härdiga. En lättskött 
plantering blir en välskött plantering som 
stärker känslan av trygghet i området. En 
plats som tycks välskött upplevs besökt 
och omhändertagen vilket är viktigt för 
den upplevda tryggheten.


