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Sammanfattning

1.

Planprogrammet redovisar mål och utgångspunkter för
utveckling av centrala Njurundabommen. Programmet
visar ett förslag på markanvändning som ska fungera
som vägledning och stöd i fortsatt detaljplanarbete.

Ett planprogram kan underlätta planarbetet vid t. ex.
mer komplicerade detaljplaner som berör många intressenter eller som innehåller starka motstående intressen.
Med ett program kan kommunen, i ett tidigt skede i
processen, lyfta och visa de planerade åtgärderna och
föra en dialog med berörda och intresserade.

Syftet med planprogrammet är att stärka och utveckla
Njurundabommens centrumområde. Programmet föreslår en förtätning med bostäder, handel och verksamheter längs med befintliga gator. Gaturummet struktureras upp och får en modernare utformning med separata
gång- och cykelvägar, ny belysning och trädalléer.
Planprogrammet ska även visa idéer och möjligheter
till en centrumupprustning för att möta upp pågående
förändringar i väg- och järnvägsnätet.
Programmet har varit ute på samråd under perioden
1 mars – 31 mars 2017. Samtliga inkomna yttranden,
Stadsbyggnadskontorets kommentarer samt ändringar
av planprogrammet finns sammanställda i en samrådsredogörelse.
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Vad är ett planprogram?

Om ett förslag till detaljplan exempelvis saknar stöd i
översiktsplanen kan kommunen ange mål och utgångspunkter i ett särskilt planprogram. Kommunen kan
också välja att upprätta ett planprogram för att underlätta kommande detaljplanearbete. Det finns inte något
krav på att ett planprogram ska tas fram utan det är
kommunen själv som avgör om det behövs. Detta är ett
frivilligt ställningstagande som oftast fastställs genom
ett beslut i Stadsbyggnadsnämnden.
Planprogrammet inleder processen med att ta fram en
detaljplan.
Kommunen bedömer även om programarbetet ska leda
till en eller flera detaljplaner och vilket förfarande som
ska användas i och med upprättandet av detaljplanen.
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2.

Inledning

Bakgrund
När nya E4 färdigställdes innebar det att restiden från
Njurundabommen till centrala Sundsvall halverades.
Denna stora förändring medför att kartan för Sundsvalls pendlingsomland har ritas om. Trafikverket planerar även att bygga ut järnvägen mellan Njurunda och
Sundsvall med dubbelspår. Med kortare restider och
förbättrat kollektivtrafikutbud förväntas Njurundabommens attraktivitet öka ytterligare eftersom både samhället och dess omland har många kvalitéer.

- Beslut om att upprätta ett planprogram togs av Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-17. Beslutet grundar sig
på det planeringsbehov som beskrivs i syftet samt i
tidigare beslut om MRP-uppdrag för åtgärder i kommunens kommundelscentra.
Tidigare framtagna dokument så som Hotspot-studien
för E4 och Hotspot Utvecklingsplan för Njurundabommen Centrumområdet ligger till grund för detta planprogram.

Syfte
Syftet med planprogrammet är att stärka och utveckla
Njurundabommens centrumområde. Programmet
föreslår en förtätning med bostäder, handel och verksamheter längs med befintliga gator. Gaturummet
struktureras upp och får en modernare utformning
med separata gång- och cykelvägar, ny belysning och
trädalléer. Planprogrammet ska även visa idéer och
möjligheter till en centrumupprustning för att möta
upp pågående förändringar i väg- och järnvägsnätet.

Njurundabommens centrum ger idag ger ett “ofärdigt”
intryck. Det finns många oanvända ytor eller ytor med
temporära funktioner. Utemiljön inklusive trafikmiljön
är i behov av upprustning. Vägrummet är på många
håll otydligt, slitet och undermåligt för oskyddade
trafikanter. En upprustning av vägarna är en viktig
förutsättning för att utifrån ett helhetsperspektiv kunna
skapa en väl fungerande miljö i Njurundabommen.
Beslut och ställningstaganden
- Översiktsplan 2021 för Sundsvalls kommun antogs av
Kommunfullmäktige 2014-05-26. Översiktsplanen beskriver de översiktliga utvecklingsplanerna för Njurundabommen. Nytt resecentrum, stärkt centrumfunktion,
områden lämpliga för förtätning och möjligheter för
det gamla E4 området är exempel på frågor som ligger
i översiktsplanens intentioner för området. Planprogrammet följer översiktsplanens riktlinjer och beskriver mer fördjupat hur området kan utvecklas.
- Mål och resursplan (MRP) 2013-2014 punkt 4 och
2015-2016 Hela Sundsvall ska leva.
Planprogram
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Mål

Process och beroenden

Tidplan

Njurundabommen med omnejd har varit föremål för
flera studier och utredningar under de senaste åren;
Översiktsplanearbete (tidigt dialog och samrådsskede),
Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Njurunda och Hot spotsarbete samt väg och järnvägsplan Dingersjö. I respektive
utredning har samråd hållits med boende och verksamma i området. De synpunkter som lyfts fram vid dessa
samråd har sammanställts till att utgöra konkreta mål
för planprogrammet, se rutan nedan.

Då Trafikverket är väghållare för flera av de berörda
vägarna i området har processen med framtagande av
planprogrammet skett i dialog mellan kommunen och
Trafikverket. Det finns även ett stort engagemang från
privata aktörer för att utveckla Njurundabommen vilket
gör det viktigt att deras inspel och utvecklingsförslag i
den mån det är möjligt tas med i planeringen så att de
bästa förutsättningarna för utveckling kan skapas.

mars 2017
Samråd för planprogram
2017		
Ombyggnad av väg 562 (gamla E4)
2019		
Planerad ombyggnad av Torggatan
2019		
Planerad byggnation av angöring
		
väster om Kyrkmons skola		
2018		
Byggstart av dubbelspår
2019		
Ombyggnad av Njurundavägen och
		Mjösundsvägen
2019		
Byggstart av resecentrum
2020		
Resecentrum i drift

Sammantaget ska planprogrammet identifiera och väga
samman alla de planeringsprojekt och utredningar som
i olika grad har koppling mot Njurundabommen. För
att de många parallella projekten, planerna och önskemålen från privata aktörer ska fungera på ett så bra
sätt som möjligt behövs ett helhetsgrepp där de nya
förutsättningarna vägs in i ett sammanhang i syfte att
åstadkomma så bra förutsättningar som möjligt för en
positiv utveckling av Njurundabommen.

Detaljplan för bostäder i centrala Njurundabommen
(område D1) och resecentrum (C) har startats. Båda
planerna förväntas gå ut på samråd under 2017.
Planprogrammet kan också ligga till grund för annan
planering och andra detaljplaner i många år framåt med
egna, separata tidplaner.

Målbild
Njurundabommen ska stärkas till ett stadsmässigt och modernt centrum med trafiksäkra väg- och
gatumiljöer. Förtätning i centrala lägen skapar nya förutsättningar för verksamheter, aktiviteter och
boendemiljöer.
Målprecisering
1.
2.
3.
4.
5.

Möjliggöra ny bebyggelse på central mark i Njurundabommen och skapa ett stadsmässigt gaturum
Utforma Njurundavägen och Mjösundsvägen utifrån oskyddade trafikanters behov
Utveckla det nya resecentrumet till en funktionell bytespunkt mellan olika trafikslag
Placera busshållplatser strategiskt i samhället och utforma dessa med hög standard
Skapa plats för spontanidrott och lek
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Planförslag
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A-1 Bostäder
Bebyggelsen kring Ängomsvägen består idag till
största delen av enfamiljshus samt några flerfamiljshus
i mindre skala och ett fåtal verksamheter. Vid gamla E4
finns maskinhandel och butik. Två områden finns med
i kulturmiljöinventeringen som omfattar tegelbyggnad
från 1920-talet samt bostadshus från tidigt 1950-tal.
Ängomsvägen

A-1 Bostäder
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Möjligt förtätningsområde

PLANPROGRAM NJURUNDABOMMEN

8

Förslag till markanvändning:
Förtätning föreslås i form av flerfamiljshus med två
eller tre våningar. Även möjligt läge för vårdboende/
äldreboende eller gruppboende.
När gamla E4 får en ny utformning kan gångtunneln
mellan Ängom och ICA tas bort och ett övergångsställe
kan läggas i plan med gatan. Det skapar nya markresurser på den västra sidan av vägen. Byggnader på
den sidan kan bidra till att stärka upp gaturummet och
centrummiljön. Förtätning i centrum innebär också ett
utökat underlag för handel och service i Njurundabommen.
Föreslagen markanvändning bör utformas så att den
inte påverkar den miljö som finns beskriven i kulturmiljöinventeringen negativt.

Illustrationsbild över exempel på möjlig förtätning, placering av busshållplatser och övergångsställen.

Måluppfyllelse
• Möjliggöra för ny bebyggelse på central
mark i Njurundabommen och skapa ett
stadsmässigt gaturum.
• Placera busshållplatser strategiskt i samhället
och utforma dessa med hög standard
9

A-2 Bostäder
Detta område består av flera olika karaktärer. Området
mellan Torggatan och Ljungan består av äldre bebyggelsemönster med höga bevarandevärden. Området
består i huvudsak av bostäder med enfamiljshus och
mindre flerfamiljshus. I den östra delen av Torggatan
ligger en restaurang och café. Längs Torggatan ligger
även en nedlagd bensinstation. I områdets västra del
ligger kyrkoruinen från 1200-talet. I områdets östra del
ligger prästgården som idag står tomt.

Torggatan har idag problem med mycket genomfartstrafik till och från ICA. Boende längs vägen upplever
dessutom att hastigheterna är för höga i förhållande till
vägens funktion av villagata. De upplevda problemen
bekräftas av en trafikmätning från september 2015 som
visar att 1 100 fordon per vardagsmedeldygn trafikerar
gatan.

A-2 Bostäder
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Möjligt förtätningsområde
Restaurang och café vid Torggatan.
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Prästg
at

an

Nedlagd bensinstation vid Torggatan.

Möjligt område
för lekpark
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Förslag till markanvändning
Centrumnära förtätning föreslås i anslutning till prästgården utmed Bomhusgatan där mindre markresurser
finns. Området kan förtätas med enfamiljshus/parhus
likt befintlig bebyggelse i området. Ny bebyggelse bör
vara småskalig och väl integrerad med omgivande bebyggelse som har höga kulturvärden.
Ytan mellan Bomhusgatan och Torggatan kan utvecklas som en mindre park intill ett nytt föreslaget torg
öster om ICA. Ytan kan även vara lämplig för en mindre lekplats.
När nya resecentrum är klar får Torggatan en viktig
funktion för gående och cyklister till och från resecentrum. Möjligtvis kan en trottoar byggas längs vägen för
att få ned hastigheten längs vägen. Gång- och cykeltrafik sker blandat med biltrafik men på gåendes villkor.
Problemen med genomfartstrafik längs Torggatan
förväntas försvinna i och med att bussangöringen till
resecentrum förläggs i Torggatans sydöstra ände och
medför att gatan blir mindre attraktivt att använda som
smitväg.

Entré
perron
g

Måluppfyllelse
• Möjliggöra för ny bebyggelse på central
mark i Njurundabommen och skapa ett
stadsmässigt gaturum.
• Skapa plats för spontanidrott och lek
Illustrationsbild över exempel på möjligt förtätningsområde och lekplats
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B Service
Miljön runt ICA Bommen är idag ostrukturerad med
en otydlighet i gaturummen runt byggnaden. Entrén till
ICA-butiken kan tyckas ligga åt fel håll i förhållande
till övrig centrumbebyggelse. ICA Bommen planerar
för utbyggnad av befintlig butik samt förändring av
butiksmiljö och befintliga parkeringsplatser. Delvis har
förändringen redan påbörjats.
I och med den nya utformningen av korsningen mellan
gamla E4, väg 551 och Njurundavägen frigörs mark
intill ICA. Utifrån handelns behov av utökad byggnad
och parkeringsplatser behöver lastkajen flyttas och
området i sin helhet omdisponeras. Området mellan
ICA och gamla E4 blir därför viktigt att hantera ur en
estetisk aspekt.
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Möjligt område för park

Parkeringsyta vid spelbutiken.
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Torggatan och Bomhusgatan.

Möjligt område för torgyta

Den planskilda korsningen under gamla E4 tas bort.
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Förslag till markanvändning:
ICA har idéer om att bygga ut butiken samt även att bygga fler parkeringsplatser. Vid en eventuell ombyggnad bör möjligheten att flytta entrén
till den östra sidan av byggnaden prövas. Den större parkeringsytan förläggs norr om butiken medan godsmotagning med lastkaj förläggs till den
östra delen av fastigheten. För att frigöra mark framför den nya entrén
flyttas gatan mellan Njurundavägen och Torggatan något österut. Ytan
framför ICA:s entré kan utvecklas till ett torg som kopplas ihop med centrumverksamheterna i kvarteret intill, väster om ICA. Detta skulle bidra
till att stärka Njurundabommen med en tydlig centrumkärna. Torgytan
kan innehålla sittplatser av olika slag och en del kan även utformas för
barns lek.
Väster om byggnaden behöver utformningen av lastkaj för ICA hanteras
varsamt och beakta närheten till kyrkoruinen. Vid muren kan sittbänkar
placeras i en mindre parkmiljö som håller siktlinjerna öppna från cirkulationsplatsen.
I samband med ombyggnaden av gamla E4 tas den planskilda gångpassagen under bilvägen bort och ersätts med ett övergångsställe. Detta medför
en tryggare förbindelse mellan de östra och västra delarna av samhället.
Slopandet av den planskilda korsningen gör också att markyta frigörs för
andra ändamål.

Måluppfyllelse:

Illustration över möjlig torgbildning, lekyta och parkeringsyta vid flytt av ICAs entré

• Möjliggöra för ny bebyggelse på central
mark i Njurundabommen och skapa ett
stadsmässigt gaturum.
• Skapa plats för spontanidrott och lek
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C Resecentrum
Sundsvalls kommun har tillsammans med Trafikverket
och Landstinget i Gävleborg tagit fram en avsiktsförklaring för en tågstation i Njurundabommen. Genom
avsiktsförklaringen visar de tre parterna tydligt viljan
av att en station ska anläggas i Njurundabommen med
tillhörande ytor och anordningar. Trafikverket tar fram
en järnvägsplan för en förlängd mötesstation mellan
Njurundabommen och Nolby.

at
a

Befintliga järnvägsbroar över Stångån, Mjösundsvägen
och Ljungan har en återstående livslängd på 10 – 15
år. Trafikverket kommer därför att bygga om järnvägen
mellan Njurundabommen och Nolby till dubbelspår.
Byggstart är beräknad till 2018.

n
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C Resecentrum

I dag används området till parkering/carport för intilliggande bostäder och närmast Mjösundsvägen finns en
återvinningsstation. Tidigare fanns bostäder i området
men de har lösts in till förmån för dubbelspår för tåg
och pendlings- och mötesstation.
Resecentrum.

Återvinningsstation vid plats för kommande resecentrum.
PLANPROGRAM NJURUNDABOMMEN

Korsningen Prästgatan/Mjösundsvägen.
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Förslag till markanvändning
Ett resecentrum för kollektivtrafiken i Njurundabommen kommer att anläggas. Platsen kommer att fungera
som ett nav med möjlighet till byte mellan cykel, buss,
tåg och bil. Det ska vara lättillgängligt för gående och
finnas parkeringsplatser för cyklar, bilar och taxi. Den
yta som krävs för att åstadkomma detta kommer att
uppta hela den östra sidan av Prästgatan, det innebär att
återvinningsstationen som finns i området idag behöver
flyttas.

Entré
perron
g

Om persontrafiken utvecklas i sådan omfattning att av-/
påstigning påverkar kapaciteten på järnvägen kan sidospår och plattform vid sidospår byggas i senare skede.
Planskildhet för passage till plattformar på båda sidor
om dubbelspåret kommer då att behövas och löses
enklast med passage över järnvägen. Det kan även bli
aktuellt att utveckla stationsområdet med en vänthall
och mark bör därför avsättas för detta ändamål i kommande detaljplan.
På grund av närhet till järnvägen får inte bostadsbebyggelse förekomma öster om Prästgatan inom område C
Resecentrum.

Måluppfyllelse:
• Utveckla det nya resecentrumet till en funktionell bytespunkt mellan olika trafikslag.
Illustration över möjlig utformning för resecentrum
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D-1 Bostäder/Service
Centralt beläget område som angränsar till både skolområdet och centrumområdet. Tidigare var området
delvis bebyggt, idag återfinns en större trävilla. Tidigare har en restaurang funnits i området men i och med
den nya cirkulationen och ombyggnaden av väg 551
revs huset där restaurangen fanns.
Området bedöms ha stor potential att bidra till att skapa
en stark centrumkärna. Bebyggelsen här ska bidra till
att stärka upp gaturummet både längd- och höjdmässigt. Det ger också goda förutsättningar för en högre
exploateringsgrad än vad som idag finns i Njurundabommen. Det i sin tur kan bidra till folkliv och rörelse
samt befolkningsunderlag till butiker och restauranger
i centrum.
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D-1 Bostäder/Service

Möjligt förtätningsområde

Området D1 Bostäder/service sett från Njurundavägen.
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Förslag till markanvändning
Marken kan bebyggas med flera huskroppar som följer
och stärker upp gaturummet. Huskropparna angör mot
gaturummet och stärker känslan av centrumkaraktär.
För att bidra till ett större underlag i Njurundabommen
är det här området ett av de viktigaste områdena som
kan erbjuda mark för flerfamiljshus.
Platsen ligger i anslutning till ICA med en eventuell
torgyta. För att ytterligare utveckla centrumområdet
bör därför bebyggelsen möjliggöra för handel och
verksamheter i bottenplan.

Entré
perron
g

Illustration över möjlig utformning av Njurundavägen vid ICA Bommen. Illustrationen är framtaget av Sweco.
Illustration över möjlig förtätning

Måluppfyllelse:
• Möjliggöra för ny bebyggelse på central
mark i Njurundabommen och skapa ett stadsmässigt gaturum.
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D-2 Bostäder/Service
Tillsammans med ICA Bommen är detta område att
betrakta som Njurundabommen centrum. Området ligger centralt med bostäder i flerfamiljshus och med handel och restaurang i bottenvåning. Gaturummet är idag
otydligt vilket skapar osäkerhet både för oskyddade
trafikanter och bilister.
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D-2 Bostäder/Service

Befintligt bostadshus med handel och restaurang i bottenvåning.
PLANPROGRAM NJURUNDABOMMEN
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Förslag till markanvändning
Området har tillsammans med D-1 Bostäder/service
stor möjlighet att förstärka Njurundabommens centrum
och huvudgata.
För att tydliggöra området mellan butikslokaler, parkeringsplats och gata bör gaturummet utvecklas t.ex.
genom en tydligare infartsparkering till butikerna och
parkeringar mellan butiker och Njurundavägen. Mark
vid fasad kan upplåtas till butikernas utemiljöer/uteserveringar.
Njurundavägen är i behov av en väl utformad gångoch cykelväg. Denna kan avgränsas från bilvägen och
med hjälp av träd kan tydliga in- och utfarter skapas.
När det nya resecentrumet är klart får Torggatan en viktig funktion för gående och cyklister som ska till och
från resecentrum. Gång- och cykeltrafiken sker blandat
med biltrafik men på de gåendes villkor.

Illustration över möjlig gatuutformning

Måluppfyllelse:
• Möjliggöra för ny bebyggelse på central
mark i Njurundabommen och skapa ett
stadsmässigt gaturum.
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D-3 Bostäder/Service
Området mellan Njurundavägen och Torggatan innehåller en blandning av funktioner. Längs med Torgatan
finns idag främst enfamiljshus men även verksamheter.
Thaikiosk/-restaurang och en grusad parkeringsyta
utgör delen mot Njurundavägen och i korsningen med
Mjösundsvägen finns en grönyta. Mot Mjösundsvägen
ligger en sportbutik. Området längs Mjösundsvägen är
spretigt och domineras av stora asfalterade ytor.
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D-3 Bostäder/Service

Thairestaurang och parkeringsyta.

PLANPROGRAM NJURUNDABOMMEN

Möjligt förtätningsområde
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Förslag till markanvändning
Intill Njurundavägen och Mjösundsvägen finns möjlighet till förtätning i form av flerfamiljshus med högre
exploateringsgrad än vad som idag finns i Njurundabommen. Huskropparna kan ansluta till gaturummet
för att skapa en tydligare centrumkaraktär i centrala
Njurundabommen. Förtätning i centrum innebär också
ett utökat underlag för handel och service i Njurundabommen. Flerbostadshus bör ges möjlighet att utformas med handel och verksamheter i bottenplan.
Gaturummet längs Mjösundsvägen struktureras upp
med tydligare infart till butikslokal och anordnande av
parkeringsplatser.

Måluppfyllelse:
• Möjliggöra för ny bebyggelse på central
mark i Njurundabommen och skapa ett
stadsmässigt gaturum.
• Placera busshållplatser strategiskt i samhället
och utforma dessa med hög standard.

Illustration över exempel på förtätning
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D-4 Bostäder/Service
Idag nyttjas en del av församlingens tomt till bus�station och har funktionen av bytespunkt mellan flera
busslinjer. Njurunda församling är angelägna att nyttja
området för andra ändamål vilket förutsätter att busshållplatserna flyttas.
I detta område är det vanligt att föräldrar lämnar och
hämtar barn som ska till och från Kyrkmons skola. Eftersom det sker under en kort period och det är många
skjutsar samtidigt blir trafiksituationen ofta ganska
besvärlig.
Närmare järvägsviadukten och Stångån finns bebyggelse i flerbostadshus varav några med service i bottenvåningen.

D-4 Bostäder/Service

Åbäcken passerar i söder och ansluter till Stångån som
utgör en del av riksintresset Ljungan. Värdet består
bl.a. i vandrande havsöring och lax. Tidigare industrier
som funnits vid Stångån är bland annat ett pappersbruk, två tullkvarnar och två vadmalstampar.

Nuvarande busstation vid korsningen Njurundavägen/
Mjösundsvägen
PLANPROGRAM NJURUNDABOMMEN

Mjösundsvägen vid korsning mot Prästgatan
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När busstationen flyttar till det nya resecentrumet år
2020 öppnas möjligheterna att omvandla området
mellan församlingsgården och Kyrkmons skola. Det
centrala läget i samhället i kombination med den idag
trafikdominerade miljön gör att området lämpar sig
väl för en mindre park. En park skulle kunna bidra till
ett lugnare intryck av Njurundabommen som helhet.
Dock måste en yta inom detta område fortsatt vara till
för besöksparkeringar till församlingsgården. Längs
Njurundavägen måste behovet av busshållplats utanför
Kyrkmons skola säkerställas.

tré pe
rrong

Förslag till markanvändning:

Korsningen Njurundavägen - Mjösundsvägen kommer
inför ombyggnaden av vägarna i samhället projekteras
för att avgöra lämplig detaljutformning. En mindre
cirkulationsplats skulle kunna vara lämplig i denna
korsning. Vägombyggnaden kommer innebära ett tydligare gaturum framför pizzeria och restaurang intill församlingsgården med gång- och cykelväg samt tydligt
anvisade parkeringsplatser.

I samband med att Trafikverket bygger den förlängda
mötesstationen för järnvägen genom Njurundabommen
kommer vägporten under järnvägen längs Mjösundsvägen att byggas om med gång- och cykelväg längs
bägge sidor om vägen fram till korsningen med Njurundavägen.

Måluppfyllelse:
•

Utforma Njurundavägen och Mjösundsvägen
utifrån oskyddade trafikanters behov
Illustration över möjligt grönområde vid flytt av bussstation
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E - Idrott och skola
Med flera idrottsanläggningar och elljusspår utgör området ett viktigt rekreationsområde för boende i hela
Njurundabommen. Området upptar en stor yta i centrala Njurundabommen där gamla E4 tidigare delade
upp NSK:s idrottsanlägging och Njurunda friskola med
Kyrmons skolområde. Tidigare skar E4 rakt igenom
området och skapade därigenom en kraftig barriär mellan östra och västra Njurundabommen. Flytten av E4
har inneburit att platsen har öppnats upp och att framförallt utemiljön har blivit bättre.

Nj
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un
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g

en

E - Idrott och skola

Möjligt område för idrottshall och plats för lek och/eller träning

Modin & Zetterberghallen
PLANPROGRAM NJURUNDABOMMEN

Fotbollsplan vid Modin & Zetterberghallen

Område där E4 tidigare passerade
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Förslag till markanvändning
Efter att E4 flyttats har helt nya förutsättningar skapats
för att utveckla området vilket gör detta till ett av de
mest intressanta Njurundabommen. Eftersom både den
östra och den västra delen domineras av verksamheter
för skola och fritid är det lämpligt med en markanvändning som stödjer dessa funktioner och som bidrar till
att kontakten och samarbetet mellan Kyrkmons skola
och Njurunda friskola kan stärkas och utvecklas.
Det finns ett stort behov av en ny idrottshall i Njurundabommen både utifrån föreningslivets behov och
för skolorna i området. Efterfrågan på en idrottshall
bedöms bli större då elevantalet på Kyrkmons skola
förväntas öka samtidigt som Njurunda friskola inte har
tillgång till en egen idrottshall. En yta avsätts för en
idrottshall som möter dessa behov. Placeringen bidrar
även till att stärka centrumkärnan i Njurundabommen

En ny sydlig anslutning till cirkulationsplatsen mellan
väg 562 och väg 551 är möjlig att bygga. Primärt skulle en sådan utgöra anslutning till en plats för hämtaoch lämna till Kyrkmons skola och Njurunda friskola.
På sikt kan ett fjärde ben till cirkulationsplatsen även
utgöra anslutning till idrottshall.
En ny gång- och cykelväg kan byggas mellan Njurundavägen och ishallen, parallellt med Åbäcken och med
en nordlig anslutning till ny idrottshall och fotbollsplan. I anslutning till elljusspåret söder om Åbäcken

kan det även vara lämpligt med hinderbana, utegym
eller andra idsrottsanläggningar som uppmuntrar till
spontanidrott. Behovet av dessa anläggningar behöver
dock undersökas ytterligare
Besökare som kommer med bil bör även fortsättningsvis hänvisas till befintliga parkeringsytor i den västra
delen av området.

Söder om idrottshallen föreslås ett park/skolskogsområde som utformas för att stärka kopplingen mellan
skolområdena. Den passage över gamla E4-området
som binder samman Kyrkmon skola med Njurunda
friskola används frekvent redan idag och bör förstärkas
ytterligare.

Måluppfyllelse:
• Möjliggöra för ny bebyggelse på central
mark i Njurundabommen och skapa ett
stadsmässigt gaturum.
• Skapa plats för spontanidrott och lek.
Illustration över möjlig plats för idrottshall, område för lek/träning, bilanslutning, grönområde samt gång- och cykelväg
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Befintlig infrastruktur
I de centrala delarna av Njurundabommen utgör Njurundavägen tillsammans med Mjösundsvägen centrumgator i bemärkelsen att de utgör huvudgator i området.
Nämnda vägar uppvisa dock stora funktionsmässiga
brister på vad som kan förväntas av centrumgator i ett
kommundelscentrum. Vägrummet är på många håll
otydligt med undermåliga förutsättningar för oskyddade trafikanter. Parkeringsytor vid butiker är ostrukturerade och cykelvägar saknas helt vilket får till följd att
många undviker att gå och cykla i området, alternativt
väljer att cykla på bilvägen. Upprustningen av väginfrastrukturen i samhället är ett mycket viktigt åtgärdsbehov för att utifrån ett helhetsperspektiv skapa en väl
fungerande miljö i Njurundabommen.
Trafikflödet uppgår till 4600 fordon respektive 4200
fordon per årsmedeldygn (ådt 2004). Sommartid är
dygnstrafiken betydligt större. All biltrafik från östra
och södra Njurundabommen (Forsa, Berga, Mjösund,
Skedlo) samt trafiken från Löran/Björkön som ska till
E4 passerar genom centrum. Kyrkmons skola ligger
vid denna gata och har huvudentré/huvudangöring mot

den. På denna sträcka har huvudgatan endast två övergångsställen trots att det rör sig många skolungdomar i
centrumområdet.
Vägbredden längs Njurundavägen är ca 6,6 meter med
trottoarer om ca 1,9 meter på vardera sida om vägen.
Längs Mjösundsvägen är motsvarande bredder 7,8 meter respektive 1,2 – 1,9 meter. Vid butiksinfarter saknas
dock trottoarer helt.

Parkering
Bilparkering vid butiker och servicefunktioner i Njurundabommen sker ostrukturerat till följd av otydliga
eller inga iordningställda parkeringsplatser. Det gör att
samhället ur gestaltningsmässigt perspektiv är starkt
präglat av gator, vägar och större asfaltsytor/grusytor
vilket i sig innebär en otrygg trafikmiljö för oskyddade
trafikanter.

Njurundavägen fungerarar idag som omledningsväg för
E4 vilket innebär att framkomligheten för biltrafik och
tung trafik inte bör begränsas.
Gång och cykel
Huvudgatorna i samhället har smala trottoarer (< 2 meter breda) som inte är trygga för gångtrafikanter.
I centrala Njurundabommen saknas cykelvägar vilket
innebär att cyklister får samsas om utrymmet med
bilar, bussar och andra tunga fordon. I samband med
anläggandet av den nya anslutningsvägen till E4 (väg
551) byggdes även en gång och cykelväg längs vägen.
Kollektivtrafik
Noden för busstrafiken ligger idag vid församlingsgården centralt i Njurundabommen. Bussterminalen
är start- och ändhållplats för flera busslinjer som utgår
från Njurundabommen. Däribland linje 120 mot Sundsvall och Timrå. Busshållplatser finns vid Kyrkmons
skola och i höjd med ICA Bommen. Utformningen av
bussterminalen har stora brister gällande trafiksäkerhet.
Till exempel saknas övergångsställen och passager till
och från bussterminalen.

PLANPROGRAM NJURUNDABOMMEN
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Ny infrastruktur

Kollektivtrafik

Njurundavägen och Mjösundsvägen genom Njurundabommen centrum utformas som stadsgator med centrumkaraktär. Tillsammans med omgivande bebyggelse
skapas ett tydligt centrumstråk som med sina handelsoch servicefunktioner förstärker Njurundabommens
centrum. Området ska vara tillgänglig, framkomligt
och trafiksäkert för alla.

När gamla E4 byggs om 2017 kommer de busshållplatser som tidigare låg vid ICA ersättas med nya
busshållplatser vid gamla E4 i höjd med kyrkoruinen
respektive ICA.

Vägen utformas för att möjliggöra god framkomlighet
för fordonstrafik, inklusive kollektivtrafik. En gemensam gång- och cykelväg på 4 meter byggs längs Njurundavägen. Detta för att skapa god tillgänglighet till
befintliga butiker men även för att tillskapa en smidig
koppling till det nya resecentrumet.
Gång och cykel

I samband med att det nya resecentrumet tas i drift år
2020 är det viktigt med en samordning mellan tågtrafik
och busstrafik. Det nya resecentrumet innebär inte att
busstrafiken till och från Njurundabommen kan tas bort
eftersom turtätheten med tåg inte kan bli lika hög som
med buss. Däremot kan tidtabellerna och turutbudet
med busstrafik anpassas utifrån tågtrafikupplägget.
Ansvaret för tidtabellplanering och koppling mellan
trafikslag ligger under Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns

Gatusektion med gång och cykelbana
Typsektion för hur vägområdet
längs Njurundavägen och
Mjösundsvägen bör utformas.

Gång- och cykelvägar byggs längs Njurundavägen och
Mjösundsvägen. En ny gång- och cykelväg kan byggas mellan Njurundavägen och ishallen för att förbättra
tillgängligheten till en ny idrottshall och befintligt
idrottsområde.
När gamla E4 byggs om med start 2017 kommer även
en gång- och cykelväg att byggas längs vägen med nya
anslutningar mot Njurundabommen centrum. Se karta
på sid 31.
Cykelparkeringar bör finnas vid alla större målpunkter
som exempelvis skolor, förskolor, resecentrum, butiker
och vid församlingsgården.

X-tåg kommer att trafikera den nya tågstationen.
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4. Behovsbedömning bedömning av betydande
miljöpåverkan
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförandet av
planen inte anses innebära sådan betydande miljöpåverkan som avses i PBL 4:34.
Behovsbedömningen grundar sig på en genomgång av
planens miljöpåverkan. I eller i anslutning av planområdet finns ett antal riskintressen samt strandskydd och
skydd enligt kulturmiljölagen. Störningar och risker
finns till följd av närhet till Ostkustbanan, buller, föroreningar med mera. Dessa frågor ska dock behandlas
i kommande detaljplanarbete. Stadsbyggnadskontoret
bedömer därför inte att det finns ett behov av att ta
fram en separat miljökonskevensbeskrivning (MKB).

Bifogat planprogrammet finns en behovsbedömning
med en mer utförlig beskrivning av planprogrammets
miljöpåverkan.

5.

Genomförande och
finansiering

Upprustning av de statliga vägarna Njurundavägen och
Mjösundsvägen i centrala Njurundabommen kommer
att finansieras via medel från den regionala transportplanen.
För kommunala gator som exempelvis Torgatan och ny
anslutning till cirkulationsplatsen mellan väg 562 och
väg 551, som också bör ingå i ett kommande upprustningspaket, är kommunen ansvarig för finansieringen.
Därutöver kommer kommunen även att finansiera väganslutningar, bussangöring och parkeringsytor till det
nya resecentrumet. Kommunen ansvarar även för anläggande av parker och andra anläggningar på allmän
plats.
Exploatörer har det samlade ekonomiska ansvaret att
genomföra anläggningar på kvartersmark. Exploatörer
ansvarar även för att ansöka om fastighetsbildning på
kvartersmark och bekosta eventuell omdragning av
ledningar som berörs av genomförande av kommande
detaljplaner.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats, vilket innebär att kommunen ansvarar för genomförande, drift
och underhåll av allmän plats.

PLANPROGRAM NJURUNDABOMMEN
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6.

Konsekvenser

Sociala konsekvenser
Planprogrammet möjliggör en utveckling av Njurundabommens centrumområde. Genom att anlägga det nya
resecentrumet, utforma Njurundavägen och Mjösundsvägen utifrån gång- och cykeltrafikanters behov och att
placera busshållplatser strategiskt i samhället förbättras
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i Njurundabommen. Förtätning av bostäder och utvecklade
gaturum förväntas leda till fler rörelser i området vilket
bidrar till en ökad trygghet samtidigt som ett större
underlag kan bidra till handel och service.

rådets kulturhistoriska värden. Exempelvis behöver
ICA:s behov av ny lastkaj och parkering samt även
återvinningsområdet i närheten till ruinen utredas.
1999 genomfördes en inventering där områden med
höga kulturvärden pekades ut, se nedan. Utöver dessa
områden finns äldre bebyggelsemönster med höga
bevarandevärden i område A2 och i södra delen av område D1.
Njurundabommens kulturhistoriska värden behöver
beaktas i efterföljande detaljplanearbete. Områdena
A1 och A2 bedöms vara särskilt betydelsefulla i detta
avseende.

Risker
Ostkustbanan är klassificerad som farligt godsled och
en riskbedömning behöver göras i efterföljande detaljplaner inom 150 meter från järnvägen. I bedömningen
kommer avståndet till Ostkustbanan och tilltänkt
exploatering utvärderas och vid behov kan åtgärder
behöva redovisas som syftar till att minska risken till
olyckor. På grund av närhet till dubbelspåret bör dock
bostadsbebyggelse inte förekomma öster om Prästgatan
i område C Resecentrum.
I översiktlig stabilitetskartering klassas området närmast Ljungan som stabilitetszon 2 av 3. Marken består
av sand som skulle kunna vara erosionskänslig vid

Miljökonsekvenser
Naturmiljö
Planområdet består mestadels av en redan exploaterat
yta och betecknas därför inte som särskilt värdefullt
ur naturvårdssynpunkt. I områdets närhet finns Nedre
Ljungan som är av riksintresse för naturvård. Ljungan
och även Stångån utgör dessutom riksintresse för skyddade vattendrag. Riksintressenas värden måste i planarbetet beaktas för att inte tilltänkt exploatering ska
påverka det negativt.
Kulturmiljö
Njurundabommen har karaktären av gammalt sockecentra med kyrkoruinen från 1200-talet centralt belägen intill Ljunga älv. Namnet kommer sig av den bom
som tidigare fanns intill älven, vid vilken resenärerna
fick betala brotull.
Idag utgör området en entré för biltrafiken in till Njurundabommen. Detaljplanen behöver säkerställa omUtpekade miljöer med höga kulturvärden från inventering 1999
29
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höga flöden. Vid exploatering nära Ljungan behöver
risk för ras och skred analyseras vidare.
Buller
Området påverkas av buller från väg- och järnväg. En
förutsättning får bostadsbebyggelse är att acceptabla
bullernivåer kan klaras. I kommande detaljplanearbete
ska bullersituationen utredas och är nivåerna för höga
behöver bebyggelsen utformas med möjlighet till ljuddämpad sida.
Miljökvalitetsnormer för luft
Byggrätter inom området kommer troligen bidra till
ett ökat antal permanentboende i Njurundabommen.
Möjlighet till hållbart resande genom tåg eller busstrafik utvecklas och kommunen bedömer att det inte finns
risk för överskridande av miljökvalitetsnormer för luft
till följd av planprogrammets genomförande.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Andelen hårdgjorda ytor kan öka något inom planområdet, framförallt vid resecentrum. Efterföljande
detaljplaner ska behandla frågan om dagvatten med
eventuella åtgärder för att inte försämra vattenkvaliten.
Planprogrammet bedöms ha en begränsad påverkan på
vattenförekomsterna Ljungan, Stångån och Åbäcken.

Ekonomiska konsekvenser
Ombyggnation av gator och offentliga ytor gör att det
finns ett behov för investering i området. Kommunens
driftkostnader för gata, park och social service bedöms
också öka något till följd av ombyggnationen och att
fler människor bosätter sig i Njurundabommen. Samtidigt ökar kommunens skatteintäkter som en följd av
den tillkommande bebyggelsen. Den ökade befolkningen ger även ökat underlag för handel i området vilket
bedöms ge positiva effekter för kommunen.
PLANPROGRAM NJURUNDABOMMEN
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