
 

 

1 (29) 

Sw e co 

Järnvägsgatan 2 

SE-871 45 Härnösand, Sverige 

Telefon +46 (0)8 695 60 00 

Fax  

www.sweco.se 

 

Swe co  Sver i ge  AB 

RegNo: 556767-9849 

Styrelsens säte: Stockholm 

 

 

 

 

 

 

 

m
e
m

o
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

8
-1

4
 

 

 

  

PM VÄGUTFORMNING, SÄLSTENS UDDE 

UPPDRAG 

Utredning för två lokalgator Härnösand 

UPPDRAGSLEDARE 

Kristin Östlund 

2021-10-15 

ver. 1.0 

KUND 

Härnösands kommun 

UPPRÄTTAD AV 

Sweco Sverige AB 

UPPDRAGSNUMMER 

30021170 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 0. Övergripande områdesindelning ur ett gestaltningsperspektiv. (Källa: Härnösands kommun) 
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1 Sammanfattning 

Utredningen ska beskriva om platsen är lämplig för det ändamål som planeras för området. I 

aktuellt utredningsområde, för Sälstens udde och stråket, finns oklarheter om hur 

markförhållandena ser ut och om utrymme för gata, gång- och cykelväg och parkeringar finns. 

Utredningen ska beskriva de befintligheter som den nya utformningen ska ta hänsyn till. 

Utredningsarbetet har bestått av att utreda möjlig utformning av väg och gång- och cykelväg 

från Härnöverkens södra infart förbi badplatsen fram till Brunnshusgatan. I utformningsarbetet 

har hänsyn tagits till parkeringsbehov, tillgänglighet, anslutning till befintliga verksamheter, 

geotekniska och miljötekniska markförhållanden, naturmiljö, kulturmiljö och Härnösands 

kommunns förslag på gestaltning. Kontakt har tagits med exploatörer för att ta in underlag 

gällande befintligheter såsom stängsel och ledningar samt hur Hernöverken trafikeras idag. 

Kontakt har också tagits med ledningsägare för att ta in underlag gällande befintliga ledningar 

och ev. behov av ledningsflytt. 

Utredningen ska uppnå följande projektmål: 

• Behålla utblickar mot havet för trafikanter 

• Behålla Fiskaregatans fond mot havet 

• Skapa en trafiksäker gång- och cykelväg 

• Skapa god tillgänglighet till området för rörelsehindrade 

• Skapa god tillgänglighet för räddningstjänst 

• Skapa goda parkeringsmöjligheter 

• Skapa en säker och trevlig plats för rekreation  

Utifrån de projektmål som finns, har följande alternativ valts att utredas vidare: 

Befintlig grusväg fram till dykarklubben stängs för fordonstrafik. I anslutning till den östra delen 

av badplatsen anläggs tillgänglighetsanpassad parkering och en vändplats för fordonstrafik. 

Gång- och cykelbanan är genomgående från Fiskaregatan, förbi badplatsen fram till korsningen 

med Brunnshusgatan. Anslutningar görs till befintlig gång- och cykelväg. Nya 

badplatsparkeringar anläggs i anslutning till Brunnshusgatan. (På fastigheterna Ön 2:7 och Ön 

2:52). Se figur 1. 
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Figur 1. Föreslaget alternativ. Vändplan och tillgänglighetsanpassad parkering flyttas österut, nya  

badplatsparkeringar utanför badplatsen. Ny genomgående gång- och cykeltrafik förbi badplatsen. (Källa: 

aSweco Sverige AB). 

 
Föreslaget alternativ innebär att: 

• Utblickar mot havet för gång- och cykeltrafik behålls längs hela vägsträckan.  

• Fiskaregatans fond mot havet behålls genom ett brett gaturum. 

• En trafiksäker gång- och cykelväg är utformad längs hela vägsträckan som ansluts mot 

befintliga gång- och cykelvägar. 

• Befintliga busshållplatser behålls och inga nya är inplanerade i anslutning till 

utredningsområdet. 

• Tillgänglighet till området för rörelsehindrade är god. Det finns anslutande parkeringar 

för rörelsehindrade samt gång- och cykelvägens lutning är anpassad så långt som 

möjligt till platsen förutsättningar. Plats för cykelparkeringar är god. 

• Räddningstjänsten har konstant tillgång till området via den 3,5 m breda gång- och 

cykelvägen. 

• Goda parkeringsmöjligheter. Ordnade parkeringsplatser anläggs längs Fiskaregatan 

samt helt nya på fastigheterna Ön 2:52 och Ön 2:7. 
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• En säker och trevlig plats för rekreation skapas om fortsatt landskapsanpassning utreds 

vidare med hänsyn till aktuellt förslag. 

• Markundersökningarna har visat att rådande geotekniska förhållanden antas vara goda 
inför planerad byggnation samt föroreningar som uppmätts inom området för den 
planerade gång- och cykelvägen bedöms inte behöva åtgärdas.  

• I bygghandlingsskedet behöver förslaget ta hänsyn till bevarande av sälgar, naturmark, 

bevarande av lövskog och undvika belysning av naturmarksområde. 

• En antikvarisk bedömning avseende Hernöverken har gjorts av Västernorrlands 

museum för att Härnösands kommun vill få kulturvärden utpekade. Härnösands 

kommun har även samrått med Länsstyrelsen avseende kulturmiljö som svarat att det 

inte finns något som tyder på att fornlämningar finns inom utredningsområdet. 

 

• Ledningars status är okända därför rekommenderas filmning av berörda ledningar. 

Därefter kan vidare utredningar genomföras. 

 

2 Bakgrund 

Härnösands kommun har fått i uppdrag av exploatören att arbeta fram två nya detaljplaner i 

utredningsområdet. Den ena detaljplanen ska möjliggöra bostäder och den andra ska 

möjliggöra för en flexibel användning för tillverkning, kontor och fritidsändamål.  

På Sälstens Udde, se figur 1, planeras för ett attraktivt grönområde för att skapa miljöer där 

människor vill vistas och uppehålla sig. Utredningsområdet ska vidare förstärka länken mellan 

Härnösands centrum och Sälstens naturområden genom det befintliga promenadstråk som går 

igenom området.  

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan är kommunen i behov av olika utredningar för att 

säkerställa att platsen är lämplig för det ändamål som planeras för området.  

Sweco Sverige AB har genom upphandling fått i uppdrag att tillsammans med Härnösands 

kommun, Samhällsförvaltningen utforma väg och gång- och cykelväg förbi Härnöverken samt 

sträckan förbi badplatsen fram till Brunnshusgatan. Se figur 2. I utformningsarbetet ska hänsyn 

tas till bl.a. stabilitet, geotekniska- och markmiljötekniska förhållanden.  
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Figur 2. Cirkel visar omfattningen av utredningsområdet. (Källa: Härnösands kommun). 

 

2.1 Syfte med utredningen 

Utredningsarbetet är övergripande och ska i första hand omfatta vägutformning med hänsyn 

tagen till Härnösands kommuns förslag på gestaltning, se bilaga. 

Utredningen ska beskriva om platsen är lämplig för det ändamål som planeras för området 

avseende kommunens planeringsarbete. Se kapitel 1. Inom aktuellt utredningsområde, se figur 

2, finns oklarheter om hur markförhållandena ser ut och om utrymme för gata, gång- och 

cykelväg och parkeringar finns. Utredningen ska beskriva de befintligheter som den nya 

utformningen ska ta hänsyn till, bl.a. markförhållanden såsom stabilitet, geotekniska- och 

markmiljötekniska förhållanden.  

Resultatet inarbetas i kommande detaljplaner, se kapitel 1. Utredningarna planeras att inte 

samrådas med allmänheten, det sker i de olika detaljplaneprocesserna. 

Situationen för området är komplext med många faktorer att ta hänsyn till. Djur och natur ska 

samsas med invånarnas önskan till friluftsliv och rekreation, företagen i området ska kunna vara 

framgångsrika och det ska finnas en fungerande boendemiljö.  
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2.2 Målbild  

Vägutformningen omfattar Fiskaregatan samt gång- och cykelväg förbi Härnöverken och förbi 

badplatsen fram till korsningen med Brunnshusgatan. Se figur 2.  

Fiskaregatan samt gång- och cykelvägen förbi Sälstens Camping ska vara attraktiv, tillgänglig 

och trafiksäker samt passa väl in i den omgivande miljön och landskapets topografi. 

Utredningen ska uppnå följande projektmål: 

 

• Behålla utblickar mot havet för trafikanter 

• Behålla Fiskaregatans fond mot havet 

• Skapa en trafiksäker gång- och cykelväg 

• Skapa god tillgänglighet till området för rörelsehindrade 

• Skapa god tillgänglighet för räddningstjänst 

• Skapa goda parkeringsmöjligheter 

• Skapa en säker och trevlig plats för rekreation 

  



   

 

 

9 (29) 
 

PM VÄGUTFORMNING, SÄLSTENS UDDE   

2021-10-15 

 

 

 

3 Befintligheter 

3.1 Beskrivning av målpunkter 

Inom utredningsområdet finns både verksamheter, privata bostäder och målpunkter för 

besökare (se figur 3). Verksamheterna är koncentrerade kring Fiskaregatan. Längs med 

Brunnhusgatan finns ett antal privata fastigheter. Badplatsen och grönområdet lockar besökare 

som nyttjar området för rekreation och bad. Vid badplatsen finns en verksamhet, Dykarklubben, 

som under sommartid driver ett mindre café. 

 

 

Figur 3. Funktioner inom utredningsområdet (Kartunderlag openstreetmap.org).  
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3.2 Gatunät 

Det saknas trafikmätningar på gatorna kring aktuellt utredningsområde. I Figur  visas befintligt 

gatunät och väghållare. Samtliga gator har hastighetsbegränsningen 50 km/tim. Både 

Fiskaregatan och allmän väg vid badplats avslutas med vändplats (se figur 4). Fiskaregatan från 

Sälstensgränd och norrut är enskild och trafik försörjer befintliga verksamheter. I anslutning till 

Fiskaregatan finns en parkeringsplats med ca. 60 bilplatser och plats för uppställning av två 

containrar. Allmän väg vid badplats är grusad och leder till en mindre gräs/grusad yta där det 

finns plats för cirka 15 parkerade bilar. En fastighet tillhörande Sälstens camping trafik försörjs 

av allmän väg vid badplats. Övriga fastigheter trafik försörjs via Brunnsgatan. Vid Sälstens 

badplats finns även en tillgänglighetsanpassad parkering. 

 

 

 
Figur 4. Befintligt gatunät med utmärkta parkeringsplatser (Kartunderlag openstreetmap.org). 
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3.3 Gång- och cykel 

Befintligt gång- och cykelnät redovisas i Figur 5. Längs med Brunnhusgatans södra sida finns 

en kombinerad gång- och cykelbana. I höjd med Sälstens badplats ansluter en gång- och 

cykelväg vilken leder ner till havet. Längs med Fiskaregatan sker cykling i blandtrafik och 

gångbana finns på västra sidan från stan fram till ungefär hälften av vägsträckan. Där 

Fiskaregatan slutar i vändplats finns möjlighet för cyklister och fotgängare att fortsätta på ett 

grusat stråk som ansluter till allmän väg förbi badplatsen där både cyklister och fotgängare är 

hänvisade till blandtrafik. Längs med Fiskaregatan, allmän väg förbi badplats och vidare österut 

på Brunnhusgatan finns ett utpekat cykelstråk för turist- och rekreationscykling som heter 

Härnön runt1. 

 

 

Figur 5.Befintligt gång- och cykelnät (Kartunderlag openstreetmap.org). 

  

 
1 Härnösands kommun, websida hämtad 2021-02-24 
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=027231763bdb45868fb571babc2c116d  

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=027231763bdb45868fb571babc2c116d
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3.4 Kollektivtrafik 

I direkt närhet till utredningsområdet trafikerar linje 58, se figur 6. Två hållplatslägen, 

Sälstensgränd och Kusthöjden, är de närmsta hållplatslägena till befintlig bebyggelse och 

badplats. Servicelinje finns i närheten med ett fåtal kvarter bort. 

 

 
Figur 6. Linjekarta över planområdet  (Källa: Din Tur, 2021). 

 

3.5 Ledningar 

3.5.1 Ledningssamordning 

Samråd rörande ledningar har skett genom möten med ledningsägare. Underlag har inhämtats 
från ledningsägare enligt kapitel 3.5.2. 

3.5.2 Berörda ledningsägare 

Inom utredningsområdet finns olika slags ledningstyper. Nedan anges de ledningsägare och 

ledningstyper som är aktuella inom området. 

Härnösand Energi & Miljö AB (Vatten- och avlopp, Fjärrvärme, Gatubelysning, El) 

Servanet AB (Opto) 

Skanova (Tele) 

Westerlind TW Monopolet AB (Dagvatten) 
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3.5.3 Anslutningspunkter  

Vid samråd med ovanstående ledningsägare gjordes en genomgång av befintliga ledningar 

avseende placering i området samt en kontroll hur underlagen från ledningskollen stämde 

överens med den bild som ledningsägarna har. Kontroll visade att underlagen stämde bra 

överens gällande placering av ledningar. Däremot fick ledningsägarna skicka tydligare 

information om vattengångarna i brunnarna med syfte att kontrollera på vilken nivå ledningarna 

ligger. Vidare ställdes frågan om ledningsägarna har några egna framtida planer i området. 

Ingen av ovanstående ledningsägare har dock några direkta framtida planer som påverkar 

utredningsalternativet. Dock byggs ledningsnäten ut vid behov i fall det tillkommer nya 

fastigheter och verksamheter i området som inte är kända i dagsläget. Vad gäller den planerade 

utbyggnaden i Sälstens udde så är anslutningspunkten till detta område något som utreds i 

kommande bygghandlingsskede. 

3.5.4 Ledningars skick 

Ledningar som är presenterade av Härnösand Energi & Miljö är inte kontrollerade avseende 

status. Westerlinds har även presenterat underlag som beskriver deras privata ledningar i 

området. För denna utredning gäller det framförallt dagvattenledning som är placerad under 

Fiskaregatan. Även här är ledningens status okänd. Rekommendationen är att alla berörda 

ledningar i området bör status bedömas via filmning innan projektering. 

3.6 Utförda undersökningar 

3.6.1 Geoteknisk undersökning 

Utförda geotekniska sonderingar redovisas i ”Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 
Geoteknik – Sälsten upprättad av Sweco Sverige, se bilaga. 

3.6.2 Geoteknisk beräkning och dimensionering 

Stabilitetsförhållandena har kontrollerats mot rekommenderande säkerhetskrav enligt kapitel 2.2 

TK Geo 13 ver. 2.0. 

Krav på lägsta godtagbara värden på säkerhetsfaktorn är, enligt tabell 2.3-2 TK Geo 13 ver. 2.0, 

FEN=1,0 för säkerhetsklass 2. 

3.6.3 Beräkningsanvisningar 

Stabilitetskrav: 

• Enligt Trafikverkets tekniska krav TK Geo 13 ver.2.0 

• IEG 4 2010 Vägledning för skredkommissionen 

• IEG 6 2008 R1 Slänter och bankar 

• Beräkningar utförts med partialkoefficienter  



 

   
 

 
14 (29) 

 
PM VÄGUTFORMNING, SÄLSTENS UDDE 

 

 
 
 
 

  

 

2021-10-15 

 
 

 

Belastningsförutsättningar: 

• Enligt Trafikverkets tekniska krav, kapitel 2.3.2 och kapitel 4.3 TK Geo 13 ver.2.0 

• IEG 4 2010 Vägledning för skredkommissionen 

• IEG 6 2008 R1 Slänter och bankar 

• Karakteristisk ytlast 5 kPa 

• Dimensionerande ytlast 6,4 kPa enligt dimensioneringssätt 3, enligt kapitel 2.3-2 TK 

Geo 13 ver. 2.0 

Beräkningsresultat  

Med rådande geotekniska förhållanden antas förutsättningarna i området för planerad GC-väg 

vara goda.  

Vid fortsatt exploatering av fyllningen (se figur 6 nedan) mot havet får ingen belastning ske 

närmare befintligt släntkrön än 3 m utan föregående geoteknisk utredning. Potentiella åtgärder 

kan vara utflackning av slänt, slänten får en flackare lutning för att uppnå erforderlig säkerhet. 

Utflackning av slänt kan antingen utföras genom att fylla ut slänten med mer material eller så 

kan man schakta bort befintligt material för att få en flackare slänt. Utredning om vald åtgärd ska 

göras i nästa skede. Vid förändrade förutsättningar än de antagna som sammanställs under 

kapitel 6.2.1 ska vidare beräkningar utföras i bygghandlingsskedet. 

 
Figur 7. Översikt placering provpunkter för geoteknik och markmiljö. Utfyllnadsområdet som kommunen vill 

omvandla till rekreationsområde är markerat. (Källa: Sweco Sverige AB). 
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3.6.4 Miljöteknisk markundersökning 

Utförda miljöprovtagningar redovisas i separat PM ”Miljöteknisk markundersökning inför ny 
detaljplan vid Sälstensudde, Härnösands kommun”, se bilaga. 

Miljöprovtagning har genomförts i totalt 19 provpunkter placerade längs Fiskaregatan, vid lägen 

för nya parkeringsplatser samt i ett utfyllnadsområde vid udden väster om badplatsen som 

kommunen planerar att omvandla till parkmark (se markerat område i figur 6 ovan). Två prover 

på grundvatten uttogs också i den västra delen av utfyllnadsområdet. 17 jordprover och bägge 

grundvattenproverna har analyserats på laboratorium. 

I punkterna SW2112 och -13, i den östra delen av utfyllnadsområdet (se figur 8), har metaller 

och PAH (polycykliska aromatiska kolväten) påvisats i halter över Naturvårdsverkets generella 

riktvärde för förorenad mark, mindre känslig markanvändning (MKM). Det förorenade området 

bedöms ha en begränsad utbredning då det avgränsas i väster av punkterna SW2110 och -11 

och i öster av punkt SW2114 (se figur 8). Söder om den befintliga grusvägen, i det nya 

planerade bostadsområdet, har inte heller några föroreningshalter över MKM detekterats 

(Structor 2018). Föroreningen kommer sannolikt från fyllnadsmassorna, vars ursprung är okänt.  

 

 
Figur 8. Provpunkter inom utfyllnadsområdet som kommunen planerar att omvandla till parkmark. (Källa: 

Sweco Sverige AB). 

I fyra provpunkter längs den planerade GC-vägen påvisades halter av bly, nickel och PAH 

överskridande riktvärdet för känslig markanvändning (KM). De förhöjda halterna skulle kunna 

komma från biltrafik då det finns en befintlig bilväg längs sträckan. 

Förhöjda halter av nickel och bens(a)pyren (en PAH-förening) i grundvattnet har uppmätts vid 

utfyllnadsområdet vilket skulle kunna komma från förhöjda halter i fyllnadsmassorna, dock 

påträffades få förhöjda halter i den närliggande marken, vilket snarare tyder på att de förhöjda 

halterna i vattnet härrör från närliggande industri. 
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3.6.5 Uppskattning åtgärder markmiljö 

I den östra delen av utfyllnadsområdet, där halter av metaller och PAH har uppmätts i halter 

över MKM, finns behov av sanering för att säkerställa att marken är lämplig att använda som 

parkmark. Föroreningen bör avgränsas ytterligare inför sanering, alternativt kan avgränsning 

ske i samband med sanering.  

Halterna av bly, nickel och PAH H som uppmätts inom området för den planerade GC-vägen 

bedöms inte behöva åtgärdas. Vid en preliminär riskbedömning bedöms föroreningarna inte 

utgöra någon risk för människors hälsa eftersom de förekommer inom vägområdet där 

exponeringstiden för människor är lägre än i ett bostadsområde.  

En förtätad provtagning och en fördjupad riskbedömning skulle kunna behöva genomföras för 

att verifiera att inga ytterligare punktföroreningar förekommer samt för att verifiera 

bedömningarna avseende risk och åtgärdsbehov.  

3.7 Naturvärden 

En naturvärdesinventering, NVI, har utförts. Redovisas i bilaga PM ”Naturvärdesinventering – 

Sälsten – Detaljplan, Härnösands kommun”. 

3.7.1 Skyddsåtgärder naturvärden 

Vid exploateringen bör hänsyn tas främst till den relativt stora förekomsten av sälgar vars tidiga 
blomning är värdefull för bin och humlor. Det finns ett värde i landskapet att bevara sälg i de 
delar av planområdet där det kommer att finnas naturmark. Se figur 9.  

Enligt kommunens inventering är de viktigaste åtgärderna för att bevara fladdermössen i 
naturområdet att spara den äldre lövvegetationen och att undvika att belysa naturområdet. 

 
Figur 9. Avgränsning av inventeringsområdet i rött och de två lövområdena med visst naturvärde i gult. 
(Källa: Sweco Sverige AB). 
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3.8 Kulturmiljö 

En antikvarisk bedömning avseende Hernöverken har gjorts av Västernorrlands museum. 

Bakgrunden till bedömningen är att Härnösands kommun vill ha hjälp att peka ut kulturvärden 

och se vilka utredningar som behövs inför upprättande av ny detaljplan. 

Följande kulturhistoriska värden nämns i bedömningen, Dnr. YLM 2020/131:  

Området äger höga kulturhistoriska värde i bedömningen, med välbevarad bebyggelsestruktur 

med industribyggnader, kontor och äldre bostadshus. Industribyggnaderna är uppförda i 

tidstypisk tegelarkitektur med stora spröjsade fönsterbågar och symmetriska fönsterrader.  Även 

interiörerna i den äldre verkstadshallen med stålpelare och del av interiör äger kulturvärden 

viktiga att bevara. 

 

Härnösands kommun har även samrått med Länsstyrelsen avseende kulturmiljö som svarat 

följande: 

” Det finns lite spridda spår efter äldre bebyggelse i form av en husgrund, brunn, källare och 

stenmur. Årtalsgränsen för vad som kan klassas som fornlämning är 1850 - jag har dock inte 

hittat något belägg för att lämningarna skulle vara så pass gamla. Det verkar inte finnas några 

äldre kartbelägg och lämningarnas form tyder inte heller på att de skulle ha tillkommit före 1850. 

Jag bedömer vidare att risken är liten för att man här skulle stöta på hittills okända 

fornlämningar som inte är synliga ovan mark; området har troligen inte ansetts särskilt lämpligt 

för bebyggelse under förhistorisk och äldre historisk tid. Det finns med andra ord inget som 

direkt tyder på att här kan finnas fornlämningar. 

 

Länsstyrelsen har därför, ur kulturmiljösynpunkt, inget att invända mot kommande detaljplan och 

vi kommer heller inte ställa krav på ytterligare arkeologisk utredning. Jag bedömer dock att en 

av bebyggelselämningarna, en stenmur vid områdets norra gräns ned mot stranden, har ett 

kulturhistoriskt värde. Det vore därför önskvärt om denna mur kunde bevaras, så att platsens 

historia ändå kan avläsas även i framtiden. ” 
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3.9 Gestaltning 

Sälstens udde erbjuder vid havsutsikt, en trevlig fyr och en del uppvuxen och värdefull 

vegetation i form av träd och buskar. Platsen, se figur 10, 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 belagd med stenmjöl eller liknande 

markmaterial och används som avlastningsyta för omkringliggande verksamheter. Längs med 

Fiskaregatan finns ett flertal parkeringsplatser som till synes verkar outnyttjade. Öster om udden 

finns en badplats med grillmöjligheter. 

 

 

Figur 10. Översiktsbild över befintlig plats (Källa: Härnösands kommun). 
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4 Övriga projekteringsförutsättningar 

4.1 Gestaltning 

Visioner och förslag framtagna förutsättningslöst i tidigare skede. Se bilaga. 

4.2 Dagvatten 

Westerlinds har en privat dagvattenledning i gatan. 

 

5 Föreslaget alternativ 

Befintlig grusväg fram till dykarklubben stängs för fordonstrafik. I anslutning till den östra delen 

av badplatsen anläggs tillgänglighetsanpassad parkering och en vändplats för fordonstrafik. 

Gång- och cykelvägen är genomgående från Fiskaregatan, förbi badplatsen och vidare österut. 

Anslutningar görs till befintlig gång- och cykelbana. Nya badplatsparkeringar anläggs i 

anslutning till Brunnshusgatan på fastigheterna (Ön 2:7 och Ön 2:52). 

 

 
 
Figur 11. Vändplan och tillgänglighetsanpassad parkering flyttas österut, nya  badplatsparkeringar utanför 
badplatsen. Ny genomgående gång- och cykeltrafik förbi badplatsen. (Källa: Sweco Sverige AB). 
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5.1 Trafik 

5.1.1 Fordonstrafik 

Ombyggnation av Fiskaregatan 

Från korsningen med Sälstensgränd och norrut utformas Fiskaregatan med en gatubredd av 5,6 

m. De befintliga tvärställda parkeringarna tas bort och ersätts med längsgående parkeringar på 

båda sidor av gatan. Parkeringsraderna blandas upp med ”trädöar”. Exempel på utformning 

enligt figur 11 nedan med bild från Stationsgatan vid Dollarstore Härnösand. Bredden på 

parkeringsraderna blir 2,5 m på var sida gatan. Parkeringsplatsen öster om Fiskaregatan 

behålls i oförändrat skick. 

 

 

Figur 12. Utformning gata förbi Härnöverken med längsgående parkeringar och ”trädöar”, bild från 

Stationsgatan vid Dollarstore Härnösand. (Källa: Sweco Sverige AB). 

 
Gång- och cykelbanan anläggs på den västra sidan av Fiskaregatan på samma sida som 
Härnöverkens gula kontorsbyggnad. 

I slutet på gatan i norr, vid Härnö Marina anläggs en vändplats. Storleken på vändplatsen ger 

möjlighet till rundkörning med personbil, större fordon hänvisas till backvändning. 

Då Fiskaregatan slutar i en vändplats kommer endast fordonstrafik med målpunkt längs med 

Fiskaregatan att trafikera gatan.  

Den nya utformningen av Fiskaregatan behåller siktlinjen mot havet. Se bilaga Visioner och 
förslag Sälsten. 
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Figur 13. Utformning gata förbi Härnöverken med längsgående parkeringar. (Källa: Sweco Sverige AB). 
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Ombyggnation av väg vid Sälstens badplats med anslutning till Brunnshusgatan 

Den befintliga grusvägen från dykarklubbens lokal och österut förbi badplatsen stängs för 

fordonstrafik.  

En ny vändplats anläggs öster om badplatsen, i anslutning till vändplatsen föreslås två stycken 

tillgänglighetsanpassade parkeringar. 

Gatan till vändplats och tillgänglighetsanpassad parkering följer befintlig grusväg och utformas 

5,6 meter bred. Lutningen på gatan är som mest ca 6% vilket enligt VGU är max lutning vid 

nybyggnation.  

Nya badplatsparkeringar föreslås anläggas i anslutning till Brunnshusgatan på fastigheterna 

(Ön 2:7 och Ön 2:52).  

Förslaget innebär ingen större förändring avseende fordonsrörelser i området förutom att 

fordonstrafik förbi badplatsen ej blir möjlig. Fordonstrafiken som badplatsen genererar kommer 

att trafikera Brunnhusgatan likt tidigare, någon förändring av trafikmängder förväntas inte. 

Trafikmängderna på gatan in mot vändplats och tillgänglighetsanpassad parkering vid 

badplatsen förväntas bli mycket låga.  

Den omgivande miljön vid grönområdet och badstranden fredas från fordonstrafik då fordon 

endast trafikerar Brunnsgatan. 

 
Figur 14. Utformning vid Sälstens badplats. (Källa: Sweco Sverige AB). 
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5.1.2 Gång- och cykeltrafik 

Gång- och cykelbanan anläggs på den västra sidan av Fiskaregatan mot Härnöverken och ges 

en bredd av 3,5 m. Vid passagen förbi byggnaderna breddas gång och cykelvägen om möjligt 

till 4,5 m. På den östra sidan av gatan planeras det ingen gångbana.  

Samtliga ytor för gång och cykeltrafik utförs med slitlager av asfalt. 

Ca 100m söder om Sälstensgränd ansluts gång- och cykelbanan mot den befintliga gång- och 

cykelvägen från Skeppsbron. På sträckan söder om Sälstensgränd nyttjas delar av befintlig gata 

för att skapa utrymme för den nya gång- och cykelbanan, se figur 12. 

Söder om Sälstensgränd samt i den norra delen av Fiskaregatan korsas gång- och cykelbanan 
av in/utfart till industriområdet och Hemab:s fjärrvärmeanläggning. Passagerna av de utfarterna 
planeras att utformas med företräde för gång- och cykeltrafik.  

Från Fiskaregatan och vidare österut förbi badplatsen får gång- och cykelvägen en bredd av 3,5 

m. Öster om badplatsen ansluts gång- och cykelvägen mot det befintliga stråket vidare österut 

med en ny passage över Brunnshusgatan på fastigheten Ön 2:7. 

Vid utförande av ny badplatsparkering i anslutning till Brunnshusgatan, på fastigheten Ön 2:52, 

bör en ny passage för gång och cykeltrafikanter anläggas över Brunnshusgatan. Passagen 

placeras vid dagens gångstråk mellan villatomter ner mot badplatsen.  

 

Detaljutformningen av passagerna över Brunnshusgatan utreds i skede bygghandling. 

Lutningar på gång- och cykelvägar ligger runt 1-2 % förutom längst i öster vid korsningen mot  

Brunnshusgatan där lutningen uppgår till ca 6%.  

5.1.3 Parkeringsförslag, Fiskaregatan 

Föreliggande utredning utgår från att det inte uppstår något utökat parkeringsbehov från 

omkringliggande verksamheter. Dessa verksamheter alstrar idag ett behov om ca. 20 

parkeringsplatser. 

Befintlig parkeringsyta på östra sidan om Fiskaregatan behålls i befintligt skick avseende antalet 

parkeringsplatser. Infart till parkeringen utförs vid korsningen med Sälstensgränd och utfart 

längre norrut på Fiskaregatan. 

För att undvika backningsrörelser ut i Fiskaregatan planeras de tvärställda parkeringar som 

finns längs Fiskaregatan idag ersätts med ett tjugotal längsgående parkeringar på båda sidor 

om Fiskaregatan.  

5.1.4 Parkeringsförslag, Sälstens badplats 

Normalt nyttjas området kring Sälstens havsbad för rekreation, promenader och löpning. Under 

vardagar är det inte så mycket bilar och befintlig parkeringsyta om cirka 15 parkeringsplatser 

räcker. På sommarkvällar är det som flest besökare. Det är möjligt för bilar att även parkera 

längs med den norra sidan av vägen ut mot Sälsten. En sträcka om cirka 200 meter möjliggör 

ungefär 30 parkerade bilar.  
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Parkeringsbehovet ligger mellan 15-45 bilplatser. 45 bilplatser motsvarar en yta om cirka 35*35 

meter, en bilplats tar cirka 25 kvm i anspråk med hänsyn till matargata och 

manövreringsutrymme. En cykelparkering är i regel inte större än 1,8 meter lång och 0,6 meter 

bred. Det behövs dock också ca. 2,1 meter fritt utrymme bakom cykeln för angöring. 

Badplatsparkeringarna förläggs i anslutning till Brunnshusgatan på fastigheterna Ön 2:7 och Ön 

2:52. Det är samtidigt möjligt att stå längs med Brunnshusgatan närmast badplatsen. Öster om 

badplatsen finns idag en vändplats och en tillgänglighetsanpassad parkering då den är något 

bredare. Denna funktion flyttas i förslaget något österut. 

Befintliga parkeringar vid badplatsen och vid vändplatsen ersätts med två parkeringsplatser i 

anslutning till Brunnsgatan. Från de båda parkeringsytorna är det en promenad på cirka 200 

meter, 2-3 minuters gångtid, till badplatsen. 

Parkeringsplats för rörelsehindrade  

Enligt Boverkets byggregler ska minst en parkeringsplats för rörelsehindrade kunna ordnas i 

anslutning till publika lokaler med 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar 

entré. Breddmått på en parkeringsplats som ska medge att rullstol tas in från sidan bör vara 5,0 

meter. Breddmått kan minskas om gångytan bredvid kan tas i anspråk eller om 

parkeringsplatser för rörelsehindrade finns bredvid varandra. Lutningen i längs- och sidled på 

angöringsplatser och parkeringsplatser för rörelsehindrade bör inte överstiga 1:50. 

Parkeringsplatser för rörelsehindrade bör vara tydligt skyltade, även vintertid. 

Minst en av parkeringarna längs med Fiskaregatan bör utformas som en 

tillgänglighetsanpassad för de offentliga platser som kommer anordnas. För de verksamheteter 

som sker på kvartersmark längs med Fiskaregatan ska parkeringsplats för rörelsehindrade 

hanteras inom respektive fastighet. 

För badplatsen bör en parkeringsplats för rörelsehindrade placeras vid vändplatsen på den nya 

dubbelriktade gatan. 

Cykelparkering 

Cykelparkeringar behöver anordnas vid badplatsen och längs Fiskaregatan. Utrymme bedöms 

finnas. Detaljprojektering utförs i nästa skede. 

5.1.5 Trafikalstring 

Utredningen utgår från att planerade verksamheter inte kommer alstra någon mer trafik än i 

dagsläget. Detta är något som behöver utredas ytterligare i ett senare skede. 

 

5.2 Påverkan ledningar 

Det finns inga behov av att flytta några befintliga ledningar i dagsläget utifrån redovisat 

alternativ. I takt med att ny exploatering utförs kan dock vissa ledningar behöva flyttas, men det 

är i dagsläget okänt i detalj hur dessa områden kommer att utformas. Detta är något som i så 

fall utreds i kommande detaljprojektering. 
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5.3 Geoteknik 

Med rådande geotekniska förhållanden antas förutsättningarna inför planerad GC-väg vara 

goda.  

Förslaget bedöms inte påverka grundvattennivån. 

 

5.4 Markmiljö 

Halterna bly, nickel och PAH som uppmätts inom området för den planerade gång- och 

cykelvägen bedöms inte behöva åtgärdas. 

För att marken i utfyllnadsområdet ska kunna användas som parkmark behöver identifierade 

föroreningshalter av metaller och PAH åtgärdas (se figur 8). Inför en åtgärd bör föroreningen 

avgränsas och kompletterande provtagningar genomföras för att verifiera de bedömningar 

avseende risk och åtgärdsbehov som gjorts baserat på denna översiktliga undersökning. 

 

5.5 Naturvärden 

I bygghandlingsskedet behöver förslaget ta hänsyn till bevarande av sälgar, naturmark, 

bevarande av lövskog och undvika belysning av naturmarksområde enligt kapitel 3.7. 

 

5.6 Kulturmiljö 

Förslaget bedöms inte påverka Hernöverken vad gäller anläggande av väg och gång- och 

cykelväg. I bygghandlingsskedet bör kommunen åberopa detaljplanens skyddsföreskrifter och 

hänsyn tas i gestaltningen av allmän platsmark förbi Hernöverken. 

I ett samråd med Länsstyrelsen har de framfört följande i ett mejl, daterat 2019-05-27, som 

kommunen bör ta hänsyn till i bygghandlingsskedet: 

” ….. en stenmur vid områdets norra gräns ned mot stranden, har ett kulturhistoriskt värde. Det 
vore därför önskvärt om denna mur kunde bevaras, så att platsens historia ändå kan avläsas 
även i framtiden.” 
  



 

   
 

 
26 (29) 

 
PM VÄGUTFORMNING, SÄLSTENS UDDE 

 

 
 
 
 

  

 

2021-10-15 

 
 

 

5.7 Gestaltning 

Udden som har en tätortskaraktär med verksamheter och bostäder i anslutning behöver 

framgent upplåtas som allmän platsmark och gestaltas och utformas därefter. Se förslag i figur 

14. Området ska på ett självklart och inbjudande sätt uppmana allmänheten att vistas i där.  

Platsen bör förstärkas med vegetation, belysning, sittmöjligheter och skyltning för att skapa en 

trevlig parkmiljö. 

Att området omgärdas av vatten tas i beaktning och sikten blir primär i gestaltningsprocessen.  

Hur de framtida bostäderna möter parkmark, gång- och cykelstråk bör utredas vidare. 

Se bilaga gestaltningsförslag. 

 

 

Figur 15. Översiktlig områdesindelning ur ett gestaltningsperspektiv. (Källa: Härnösands kommun). 

 

5.8 Fastighetsgränser 

Behov finns att omvandla del av fastigheten Motorn 1 till allmän platsmark. I föreslaget alternativ 

finns behov av förändring av fastigheten sträckan från södra infarten till Härnöverken fram till 

befintlig vändplan. Fortsatt sträckning fram till Brunnshusgatan inklusive parkeringar anläggs på 

kommunal fastighet Ön 2:7 och Ön 2:52, se figur 13 och 14. 
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6 Fortsatt arbete 

6.1 Planprogram Skeppsbron 

För att knyta samman Härnösands stadskärna med kuststråket ut till Sälstensudde bedömer 

Samhällsförvaltningen att det är lämpligt att upprätta ett planprogram för detta område. Ett 

planprogram kommer att underlätta pågående och kommande detaljplanearbeten och främja en 

god helhetsverkan för hela stråket från Härnösands torg ut till Sälstensudde. Ett planprogram 

underlättar även  samordningen av gemensamma planfrågor inom programområdet. Se figur 

16. 

 

 
Figur 16. Förslag till programområde. För utsprångskajen och Sälstens Udde pågår detaljplanearbete, se 
röd markerat område. (Källa: Härnösands kommun). 
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6.2 Detaljplaner  

Härnösands kommun har i uppdrag att arbeta fram två nya detaljplaner i utredningsområdet från 

exploatören. Den ena detaljplanen ska möjliggöra bostäder och den andra ska möjliggöra för en 

flexibel användning för tillverkning, kontor och fritidsändamål. Se figur 17. 

Befintliga detaljplaner som behöver ändras, se figur 18. Ändringen hanteras av Härnösands 

kommun. 

 
 
Figur 17. Översikt avgränsning av nya planförslag på Sälstens Udde. Ljusblå avgränsning ska möjliggöra 
för en flexibel användning för tillverkning, kontor och fritidsändamål och blå avgränsning ska möjliggöra 
bostäder. (Källa: Härnösands kommun). 
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Figur 18. Översikt befintliga detaljplaner på Sälstens Udde. Berörda detaljplaner markerade med elips. 
(Kartmaterial Härnösands kommun). 

 

6.3 Fastighetsköp 

Behov finns att omvandla del av fastigheten Motorn 1 från privatägd mark till allmän platsmark. I 

föreslaget alternativ finns behov av förändring av fastigheten sträckan från södra infarten till 

Härnöverken fram till befintlig vändplan strax före dykarklubbens lokaler.  

Förutsatt att detaljplanen vunnit laga kraft, kan fastighetsköpet genomföras.  

Se gräns på förslag på planområde, ljusblå linje i figur 17. 
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