
Katrinehill
En ny stadsdel nära stad och natur



• Visa hur vi tagit fram 
förslaget

• Vilka ändringar är gjorda 
utifrån inkomna synpunkter?

• Hur har vi tillmötesgått 
närboende?

• Samarbetet mellan MK och 
SBK

Syftet med dagens presentation



”Sundsvalls 
kommun ska ha 
mer än 100 000 
invånare år 2021”.

”På höjden ovanför 
Nacksta kan vi tillgodose 
en betydande del av 
behovet av stadsnära 
småhustomter, så att vår 
befolkning kan växa.”

”Bygg 2000-3000 
bostäder mellan år 
2016 och 2021”.

Styrdokument

SBN fattade beslut 
om att påbörja 
planläggning för 
Katrinehill i 
december 2015



Varför? Jo, Sundsvall växer!

• Bostadsbrist i Sundsvall, främst på 
småhus nära stan, men även på 
flerbostadshus.

• I Katrinehill kan vi tillgodose behovet 
av småhusbebyggelse i ett stadsnära 
läge, dvs på gång- och cykelavstånd 
till centrum -> ger oss möjlighet att 
växa hållbart.

• Komplement till flerbostadshusen på 
Norra Kajen, Södra Kajen m.fl. 



Hur har vi kommunicerat hittills?
• Samråd när ÖP togs fram 

• Utskick infobroschyr till närboende (nov 2016)

• Frågor och svar på hemsidan

• Dialog via mail katrinehill@sundsvall.se 

• Dialogmöten: intresseföreningar + privatpersoner 
innan planprogrammet togs fram

• Planprogram skickades ut enligt PBL, 6 veckor 
(5 maj-16 juni 2017)

• Samrådsmöte i Åkersviks skola – politiker och 
tjänstemän på plats

• Dialogmöten: intresseföreningar + privatpersoner 
(bl.a. Sallyhills intresseförening och Sidsjö 
Gårdsägarförening) under och efter 
programsamrådstiden.



• 117 inkomna synpunkter

• Sammanfattade och besvarade

• Tillgodosedda där det varit 
möjligt

• Stämt av emot 
stadsbyggnadsprinciperna -
uppnår vi fortfarande målet om 
en levande och attraktiv stadsdel 
som är väl integrerad med övriga 
staden? 

• Samrådsredogörelsen ska ligga 
till grund för efterföljande 
detaljplaner

Samrådsredogörelse



Var är vi i processen?



Förändringar efter programsamråd

A. Bebyggelse utmed Gnejsvägen och till 
viss del även Granitvägen har tagits bort. 

B. En bilkoppling föreslås väster om 
bostadsområdet vid Granitvägen med 
villabebyggelse på båda sidor om vägen. 

C. Ingen koppling för bil och buss föreslås 
via Kullagergatan, endast en gång- och 
cykelväg. 

D. Endast en gång- och cykelväg föreslås 
koppla samman Katrinehill och 
Kvarndammsvägens västligaste del. 

E. En ny anslutning för bil och ev. buss 
föreslås i grönområdet söder om 
Kvarndammsvägen som sedan kopplas på 
östra delen av Kvarndammsvägen. 

F. Kulans förskola kommer att finnas kvar i 
samma läge som idag men förskolan 
föreslås utökas till 8 avdelningar. 

G. Lägre bebyggelse föreslås utmed den 
befintliga villabebyggelsen söder om 
Sallyhillsvägen. 

H. Samtliga grönstråk har breddats. 

I. Gatunätet har modifierats något i hela 
programområdet för att få bättre 
lutningar som gör det möjligt att trafikera 
stadsdelen med buss. 

J. Torgbildningen har flyttat ett kvarter 
söderut. 

K. Torget har utgått. 

L. Förutom Kulans förskola planeras för 
ytterligare två förskolor, en på 8 avd och 
en på 6 avd. 

M. Rösen har bevarats i planförslaget. 



Hur har vi tillmötesgått närboende?

2. 
Elljusspår 
ska vara 
kvar i 

befintligt 
läge

• Ett belyst motionsspår, som 
kopplar samman Nacksta med 
Grodtjärn, kommer att finnas i 
ungefärligt samma läge som 
nuvarande elljusspår. 

• Sallyhillsborna får närmare till 
grönområdet än vad som är 
föreslaget i ÖP.

• Preparerat längdskidspår flyttar 
dock till nytt läge vid Grodtjärn.  

• Nya stigar/spår kommer att 
kopplas på bef. stigar/spår i så 
stor utsträckning som möjligt. 



Hur har vi tillmötesgått närboende?

• Nacksta: Får 2 kopplingar med 
bil.

• Sallyhill: Ingen koppling med 
bil mot Kullagergatan + 
Kvarndammsvägen västra del. 
Dock en bil/busskoppling 
ovanför Sallyhill mot 
Kvarndammsvägens östra del.

• Sidsjö: Bilkopplingen väster 
om Granitvägen kvarstår.

3. 
Inga kopplingar 
i form av gator 

för biltrafik 



Hur har vi tillmötesgått närboende?

• Vi tänker oss en skogspark – en 
blandning mellan skog och 
park. 

• Dungar av träd sparas ut, 
blåbärsris kan sparas på sina 
ställen.

• Skapa ett mervärde och en 
social mötesplats för de som 
bor i det nya men också i bef. 
stadsdelar -> Utegym, lekplats, 
rundslinga längdskidor för barn 
etc. 

• Utformning av grönstråk 
kommer att utredas vidare i 
efterföljande detaljplaner. 

4. 
Utformning 

av grönstråk: 
Skog hellre 

än park



Hur har vi tillmötesgått närboende?

5. 
Kulans förskola 
ska vara kvar i 
befintligt läge

• Kulans förskola föreslås 
vara kvar i befintligt läge. 

• Idag 4 avd -> behöver 
utökas till 8 avd (framtida 
behov). 

• Vinst: Kan angöra 
förskolan från både 
Sallyhill och Katrinehill 
utan genomfart för bil. 



Hur har vi tillmötesgått närboende?

6. 
En skogsridå på 
200-300 m ska 
finnas mellan 

befintlig och ny 
bebyggelse

• 75% av det planerade 
bostadsbeståndet skulle 
försvinna -> projektet 
skulle ej gå att genomföra 
av ekonomiska skäl.  

• Vi vill skapa en integrerad 
stadsdel som på ett 
naturligt sätt blir en del av 
staden och inte en 
isolerad ö. 



Hur har vi tillmötesgått närboende?

7. 
Plan-

programmet är 
ej förenligt 
med ÖP2021

¤”Alléstråk och ett bredare skogsstråk bör knyta samman Nackstavägen med 
skogen och skidspåren ovanför”. 
- I planprogrammet skapar vi ett grönstråk som knyter samman Nacksta med Grodtjärn. Då 
vi vill skapa en sammanhängande stadsdel kommer grönstråket korsas av några gator och 
gång- och cykelvägar. 

”En möjlighet är att bygga vidare på rutnätsstaden, lite i samma anda som 
Södermalm , med tät villa- och radhusbebyggelse och inslag av mindre 
flerbostadshus”. 
- Planprogrammet föreslår högre flerbostadshus än vad som anges i ÖP2021. Detta för att 
uppnå en tillräcklig täthet som ger underlag för kollektivtrafik och för att kunna bygga i den 
branta terrängen.  

¤”Området kring Grodtjärn utgör ett kärnområde för rekreation som ska 
bevaras”. 
- Här frångår planprogrammet ÖP2021 något då vi föreslår en gatukoppling mellan 
Katrinehill och Sidsjö med villabebyggelse på båda sidor om vägen. Ingreppet bedöms vara 
litet men nödvändigt för att koppla samman Katrinehill med Sidsjöområdet.  

”Grönstråk – sammanhängande natur- eller parkstråk i tätorten vars funktion 
är viktig att bevara eller utveckla”. 
- En gata föreslås i det grönstreckade området, i skogen söder om Sallyhill. Detta bedöms 
åsamka minst olägenhet för boende. Alternativet är att koppla på en gata på 
Kvarndammsvägen, som är smal och kommer att störa fler boende. 

”En blandad , tät men småskalig bostadsbebyggelse i lugnt men samtidigt 
stadsnära läge ger förutsättningar för en ökad befolkning och ett hållbart 
resande”. 
- Småskalig till viss del med villor, radhus, kedjehus, parhus och mindre flerbostadshus MEN 
också större flerbostadshus för att ta upp höjdnivåerna, uppnå tillräcklig täthet och klara 
bullernivåerna kring huvudgatorna. 



Hur har vi tillmötesgått närboende?

8. 
För lite hänsyn 

är tagen till 
befintligt 
boende 



Hur har vi tillmötesgått allmänna intressen?
1. 

Positiv till en 
förtätning av 
staden. Det 

främjar 
hållbart 
resande. 

2. 
Positiv till att 

en grön koppling 
skapats mellan 

Nacksta och 
Grodtjärn. 

3. 
Tillgänglighet 
för busstrafik
måste skapas.

4. 
Stadsnära 

småhusbebyggelse
måste skapas.

5. 
Vi vill att det ska 
börja byggas nu!

Vi vill flytta till hus. 

6. 
Redogör hur 

planprogrammet 
avviker från ÖP2021 
och motiv till detta. 



Stadsbyggnadsprinciper

SAMMANHÄNGANDE GATUNÄT – NJA
• Har tagit bort vissa bilkopplingar mot 

Sallyhill pga för stora flöden. 
• Jobbar däremot med ett 

sammanhängande nät för gång- och cykel 
(hållbart resande)

• Topografin emot oss. 

MIX AV FUNKTIONER – JA
• Bostäder – Flerbostadshus, friliggande 

villor, radhus, kedjehus och parhus
• Service - pizzeria, frisör, närlivs
• Förskolor (verksamhet dagtid)
• Trygghetsboende?

HÖG TÄTHET – JA 
• Så hög som det går efter de 

förutsättningar vi har med tanke på 
”Betydande andel småhustomter”

• Lagt flerbostadshus och stadsradhus 
utefter huvudgator (buller, täthet, 
brant)

• Småhus på resten 

KVARTERSSTRUKTUR – JA
NATUREN NÄRA INPÅ – JA
• Sallyhillsborna får närmare till naturen i 

förslag till planprogram än ÖP. 
• Skapar många naturentréer -> gör det 

enkelt att ta sig ut i naturen.
• Har breddat grönstråken något. Tagit bort 

bebyggelse dikt an delar av Sidsjöområdet. 



Tack för mej!
Frågor?
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