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060-57 90 50 l www.timrabetong.se
industrigatan 5, 861 38 Bergeforsen

Vi producerade beklädnadselementen till 
brobygget och muren till selångersån

Betongprodukter till bygg,
anläggning och infrastruktur. 
Kontakta oss för en offert.
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Du som kontaktar Sundsvalls kommun med ett ärende 
som berör flera förvaltningar eller bolag kan behöva 
hjälp med samordning.

Det uppdraget sköts av en koordinator på Näringslivsbolaget 
som kallar berörda parter till ett tidigt kundmöte, som sker 
inom 14 dagar från det att du kom in med ärendet.  
Snabbt och bra!

Koordinatorn hjälper dig sedan att följa ärendet som 
ibland kan passera flera avdelningar inom kommunen.

Har du behov av att en effektiv hantering av  
dina tillståndsärenden? 
Kontakta camilla.dubbel@sundsvall.se,  
eller på telefon 070-191 61 59.

Läs mer om tidigt kundmöte och Sundsvalls kommuns 
servicegarantier på www.naringslivsbolaget.se

Tidigt kundmöte -
din lots genom tillståndsdjungeln

Rickard Lindfors på Lindfors Glas är en av många 
nöjda företagare som fått hjälp av Näringslivsbolagets
koordinator Camilla Dübbel Hellberg att snabbt få 
kontakt med en handfull olika förvaltningar och bolag,
när han skulle bygga ut sina företagslokaler.

Maskinen kommer med tre skopor från Volvo; kabelskopa, 
grävskopa och en hydrauliskt tiltbar planerskopa, direkt på ett 
maskinsläp. Släpet har en maximal totalvikt av 3 000 kg. Pa-
ketet finns i ett begränsat antal. www.swecon.se/EC18D

Allt-i-ett med Volvo ec18d

Auktoriserad återförsäljare av Volvo Construction Equipment
Swecon Anläggningsmaskiner AB
Leif-Åke Strömstedt, tel: 010 - 556 19 69
www.swecon.se

Swecon erbjuder nu Volvo L30G kompakthjullastare (5,5 
ton)* med Dunlop SP-T9 365/80 R20 däck, lastarms-
fjädring, Z-länkage, Zettelmeyerfäste, hytt med AC, motorvär-
mare och roterande varningsljus. www.swecon.se/L30G

Ett flexibelt kraftpaket

499 000:-
(exkl. moms) 

Pris från:

* Priset gäller tills vidare. Maskinen på bilden är extrautrustad med skopa från Volvo. 

KAMPANJPRIS

279 000 :-
Komplett med tre Volvoskopor och släp 
(exkl. moms) www.swecon.se/ec18d

MASKINANNONS-Sundsvall-195x125mm-1605.indd   1 2016-04-26   12:01:57
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Byggplats Sundsvall ges ut av Bättre Media i Sverige i  samarbete 
med Trafikverket, Stadsbyggnadskontoret, Mitthem, 
Drakfastigheter, MittSverige Vatten, Sundsvall Energi och 
 Sundsvall Logistikpark.
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   6 Det nya Sundsvall växer fram.

  8  Brobyggare i ny roll. Magnus Borgström 
går från E4-bygge till logistikparken.

12  Ny mötesplats. Olof Palmes torg är det 
senaste projektet i upprustningen av 
stenstan.

14  Ökad trafik på bron. Trafiken genom stan 
har minskat med 38 procent.

16  Bygger grönt. Sara och Anders Olsson är 
en av fyra familjer som bygger hållbart 
och energieffektivt boende i Böle.

20  Tyck till om gamla E4. Processen kring 
väg 562 genom centrala Sundsvall  
är i gång.

24  E14 får fyra filer. Upprustningen av 
sträckan till Blåberget är den första  
etappen för en ny trafiksäkrare väg.

26  Vi som bygger Sundsvall. Orsabon  
Anders Johansson kör borrigg  
på norra Kajen.

28  Så ska köerna minskas. Åtgärder  
planeras vid norra brofästet.

30  Västra station rustas. En del i storsats-
ning på Mittstråket till Östersund och Åre.

32- 37 BYGGBOOMEN. Det blir allt tätare 
mellan byggkranarna i Sundsvall. Mitthem, 
SP fastigheter och Skanska är bara några 
av aktörerna som nu bygger nya bostäder.

38  Lämna bilen hemma. Ett nytt projekt 
ska få Sundsvallsborna att tänka om och 
gå, cykla eller åka buss i stället för att ta 
bilen. Och det är barnen som är nyckeln till 
framgång. 

42  Bilden. Arbete på hög höjd med nya 
campusområdet.

46  Avfall och spillvärme. Genom att  
återvinna avfall och ta tillvara på  
spillvärme får Sundsvallsborna värme.

50 Grönborgs förr och nu.

Så ska bilköerna minskas.

I detta  
nummer

Byggplats

12
38

2628

46
Hushållsavfall  
blir värme till  
Sundsvallsborna.



FASTIGHETSBYRÅN,  STORGATAN 2 ,  SUNDSVALL 060-64 61 50 /  SUNDSVALL@FASTIGHETSBYRAN.SE

WWW.FASTIGHETSBYRAN.SE /SUNDSVALL

FASTIGHETSBYRÅN SÄLJER BRF PÄRLAN

En pärla 
på Norra kajen

SÄLJSTART
28 MAJ

Sommaren 2015 påbörjade vi försäljningen av BRF Prima. Redan 
första veckan såldes över hälften av lägenheterna och succén var ett 

faktum. Ett år senare är det nu dags för BRF Pärlan. 

WWW.BRFPARLAN.SE



VIKTIG jäRNVäGSLäNK 
Bergsåkerstriangeln gör det enklare för 
godstrafik via järnväg som då slipper  åka 
in till centrala Sundsvall och vända. 

E14
Sundsvall-Blåberget byggs om 
till väg med två separata körfält 
i vardera riktningen. Läs mer på 
sidan 24.

NY STADSDEL
Vid norra Kajen byggs nytt va, 
lägenheter, trygghetsboende 
och äldreboende. Läs mer på 
sidan 26 och 32-37.

NYTT RESECENTUM
nya plattformar byggs och ett 
nytt resecentrum planeras vid 
centralstationen.

GÅ OCH CYKLA
Satsningen på att utveckla 
Sundsvalls gång- och cykel- 
banor fortsätter.  
Läs mer på sid 10.

Investeringar på åtskilliga miljarder är på gång under de närmaste 
åren. Här är några av de viktigaste projekten.
Karta & IllustratIoner: AnnIE PALMGREn

GRAnLOHOLM
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NYA BOSTäDER
Det byggs allt fler bostäder  
och flera nya projekt är på gång. 
Läs mer på sid 32–37. 

Det nya  
Sundsvall  
växer fram

MITTSTRÅKET 
Järnvägen mellan Sundsvall och Åre rustas 
upp med hjälp av EU-pengar. Bland annat 
görs förbättringar vid Västra station. 
 Läs mer på sidan 30. 

NYTT CAMPUS
Grönborg och campus Åkanten blir 
hemvist för universitet och krea-
tiva företag. Läs mer på sidan 42.

SUNDSVALLS VARDAGSRUM
Olof Palmes torg och Selångersåns 
centrala kajer är klara. Upprustning 
av Stora Torget har skjutits upp tills 
vidare, Läs mer på sidan 12.



VäXANDE INDUSTRI
Ett nytt industrispår till Tunadals sågverk har byggts. 
Det gör att timmertransporter flyttas över från lastbil 
till järnväg. Tunadalssågen byggs ut. ScA planerar 
också att bygga järnvägsspår till Ortviken. 

VIKTIG LäNK 
ny järnvägsanslutning som kopplar ihop 
Ådalsbanan och Tunadalsspåret i Maland vil-
ket underlättar för godstrafiken på järnväg till 
och från Sundsvalls hamn. Byggstart 2018.

DUBBELSPÅR
Den första delen av utbyggnaden av 
Ostkustbanan sker på den 15 kilo meter 
långa sträckan Sundsvall-Dinger sjö. 

SKÖnSBERG

TUnADAL

KORSTA

VI

ALnÖ

SLäDAVIKEn

LOGISTIKPARK
ny kombiterminal och containerhamn.  
Knutpunkt för tåg, båt och lastbil. Läs mer på 
sidan 8.
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Läs mer om de 
olika projekten

Länkar hittar du på 
 byggplatssundsvall.se

Här kan du också läsa 
tidigare nummer 

av Byggplats.

äLDREBOENDE 
nya platser  skapas på Granlunda  
i Bergsåker, på norra Kajen  och 
på Heffnersgården i Skönsberg.  

VäXANDE INDUSTRI
Sveriges största industrisatsning genom 
tiderna pågår när ScA bygger ut i Ö strand. 

NY STADSDEL
nya stadskvarter vid Södra Kajen och 
Inre hamnen som ger centrala Sunds-
vall kontakt med havet.  
Läs mer på sid 36.
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Magnus Borgström var projektledare för brobygget och har nu fått samma roll 
för ett nytt stort samhällsprojekt, logistikparken. God kommunikation menar 
han är nyckeln till ett lyckat projekt.
text: JOHAnnA BAK  Foto: KERSTIn STIcKLER

Brobyggare  
får ny utmaning

Hur känns det? 
– Det känns spännande, det ska bli roligt 
att vara med om det här projektet. Jag 
tror att det här är jättebra för Sunds-
vall. Staden ligger mitt i landet och har 
utmärkta förutsättningar för att bli ett 
logistikområde som knyter samman järn-
väg med väg- och sjötransport.

På vilket sätt är  
det bra för Sundsvall? 
– Dels kommer det här att bidra till att 
vi släpper ut mindre koldioxid, dels gör 
det att vi inte hanterar miljöfarligt gods 
i centrum och det blir mindre buller i 
staden. Dessutom tror jag att det här 
skapar förutsättningar för företag att 
etablera sig i Sundsvall och det skapar  
i sin tur arbetstillfällen.

Vilka utmaningar  
ser du med bygget? 
– Framför allt ser jag en utmaning i att 
samordna allting, det är ett ganska stort 
område med mycket verksamhet som 
det rör sig om. Jag hoppas få till en bra 
samverkan mellan alla berörda parter. 
Att samordna brukar vara mer kompli-
cerat i större projekt.

Det tekniska då? 
– Själva bygget tror jag är enklare, det 
är oftast inte där det faller. Men att 
ha en god kommunikation mellan alla 
inblandade och att hålla allmänheten 
uppdaterad om vad som händer ser jag 
som en stor utmaning.

Hur ser du på missnöjet  
som har funnits? 
– Jag har förståelse för de drabbade. 
Hade det varit mitt hus hade jag känt  
likadant. Men sedan min tid på Trafikver-
ket vet jag att det generellt är bra villkor 
för dem som blir inlösta. Det allmänna 
intresset och det enskilda intresset behö-
ver alltid vägas mot varandra. Jag antar 
att tjänstemännen och politikerna har 
gjort det också i det här fallet.

Kommer det att påverka  
dig på något sätt? 
– Eftersom människor har drabbats 
kommer det säkert att göra det. Men 
bara att det är många som har åsikter 
om logistikparken påverkar oss som  
arbetar med det här. Ett projekt som 
har stort allmänintresse och uppmärk-
sammas medialt är krävande.

Du var projektledare för 
brobygget. Vilka erfa-
renheter har du med dig 
därifrån? 
– Hur det är att arbeta med ett 
samhällsprojekt. Det var nytt för mig 
då och jag tror att jag kan tackla det 
bättre nu. Jag har också större förstå-
else för vikten av en bra dialog utåt.

När drar bygget i gång? 
– Det vet jag inte. Det pratas om att det 
ska vara klart 2020 men det blir nog 
ingen byggstart i år. Det finns många 
beslut kvar att ta och mycket återstår 
innan vi kan sätta spaden i jorden. 

ny på jobbet
NAMN: Magnus Borgström

ÅLDER: 46 

BOR: centrala Sundsvall

FAMILj: Två grabbar, 15 och 19 år

GÖR PÅ FRITIDEN: är ute i naturen, idrottar 
och umgås med familj och vänner

AKTUELL: Som ny projektledare för Sundsvall 
Logistikpark
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Magnus Borgström på 
plats i Tunadal där den 
nya logistikparken ska 
byggas.
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n Det är knappt att Sundsvall klarar de uppsatta miljömålen för 
luftkvaliteten i centrum. Andelen farliga partiklar och kväve- 
oxider i luften ligger farligt nära gränsvärdena, trots att E4- 
trafiken flyttat.

Efter flera år av överskridande halter av kväveoxid och partiklar  
i centrala Sundsvall beslutade kommunen 2014 att upprätta ett  
åtgärdsprogram för att klara de så kallade miljökvalitetsnormerna.

– Sedan dess har luften blivit bättre, men vi ligger jättenära  
gränsen för vad som är acceptabelt. Då framför allt på Bergsgatan,  
Köpmangatan, Skolhusallén och gamla E4, säger Ylva Jakobsson 
som ansvarar för luftmätningarna på miljökontoret.

Åtgärdsprogrammet innebär att binda dammet under känsliga 
veckor när luften och vägbanorna är torra och folk har dubbdäck 
på sina bilar. Men också att styra bort trafiken så mycket som  
möjligt från centrum.

– Vi klarar troligen miljökvalitetsnormerna tack vare att E4- 
trafiken nu tar en annan väg. Ett orosmoment är att ombyggna-
tionerna av E14 leder till att trafikmängderna ökar på Bergsgatan, 
säger Ylva Jakobsson. 

Fortfarande dålig 
luft i centrum

Hur ren är luften  
i Sundsvall? 
Nu kan du få svar direkt på 
hemsidan mitt.sundsvall.se 
som uppdateras var femtonde 
minut med information om den 
aktuella luftkvalitén.

På sajten kan besökaren välja vilken dag, 
timme eller kvart som är intressant och se hur partikel- och 
kvävedioxidhalterna förändras över dagen. Linjer visar om den 
valda tidpunkten klarar gränsvärdena, de så kallade miljö- 
kvalitetsnormerna. Besökaren kan också se hur halterna ligger 
i förhållande till miljömålen som riksdagen satt att Sverige ska 
klara till 2020. 

– I och med den här tjänsten är det förhoppningsvis en och 
annan som tänker att något måste göras och låter bilen stå när 
man ser att halterna är höga, säger Kjell Bergkvist, ordförande 
för miljönämnden. 

För den som har e-legitimation går det också att 
logga in på hemsidan för att se sina egna och sitt 

områdes avfallsmängder och vilken miljöpåverkan 
de har.
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Fortsatt  
satsning på 
cykelvägar
n för att få fler att cykla görs 
årligen ombyggnationer av 
cykelvägarna. I sommar berörs 
Oscarsgatan på Södermalm och 
Tjädervägen i Skönsberg. 

– Upp till tre kilometer är 
cykeln det överlägset snabbaste 
transportmedlet i Sundsvall. På 
vissa sträckor är det till och med 
snabbare att gå än att ta bilen. 
Men för att få fler att ta cykeln 
behöver vi göra det ännu enklare 
att ta sig fram på två hjul, säger 
Madeleine Blom, projektingenjör 
på stadsbyggnadskontoret.

I maj drar ombyggnationen av 
cykelbanorna på Oscarsgatan 
och Tjädervägen i gång. Stan-
darden ska höjas. Gång- och 
cykelbanorna ska separeras, 
cykelvägarna ska bli bredare och 
korsningarna säkrare.  

– Sundsvallsborna kommer att 
påverkas på samma sätt som  
under alla byggprojekt. Det kom-
mer att vara lite sämre fram-
komlighet. Men de som blir 
direkt berörda får särskilda 
utskick om detta, säger  
Madeleine Blom.

Det finns drygt 20 mil  
cykelväg i Sundsvalls kom-
mun. Varje år byggs i snitt 
ungefär 2 kilometer ny cykel-
bana. Men Madeleine Blom 
anser att det inte handlar så 
mycket om att göra cykelvä-
garna längre utan mer om att 
de ska bli smidigare att ta sig 
fram på.

– Det viktiga är att ombygg-

nationerna vi gör blir bra och  
underlättar för cyklisterna. Det 
ska vara enkelt och säkert att 
cykla. Man ska inte behöva kliva 
av sin cykel tio gånger under en 
resa eller trängas med fotgänga-
re, säger hon.

Nya cykel-
vägar byggs 
på Alnö
n Trafikverket bygger två nya 
gång- och cykelvägar på Alnö. 

Från Färjevägen mot  
Slädaviken längs väg 615 blir det 
1,3 kilometer gång- och cykelväg. 
Till större delen blir det en frilig-
gande gång- och cykelväg med 
en gräsremsa som skiljer av mot 
vägen.

Från Färjevägen mot Säters 
koloniområde längs väg 665 blir 
det en kilometer ny gång- och 
cykelväg. Den byggs i huvudsak 
i anslutning till nuvarande väg 
med kantsten emellan.

Sträckorna som ska stå 
klara i september har 

bland annat priori-
terats för att ge 

ökad säkerhet för 
barn och unga 

som ska ta sig 
till och från 
skolan och 

till och från 
idrottsplat-
sen.



 
0771-921 921 
trafikverket.se

Arbeten på Sundsvallsbron maj - oktober

Under cirka fem månader ska broentreprenören JVS utföra åtgärder på  SUNDSVALLSBRON. Vid slutbesiktningen noterades bland annat brister 
i täckfärgen på stålbron. Från två väderskyddade ställningar på 360 meter ska den sneda kanten, ovansidan på stålbron, blästras och målas om.  

I samband med att garantiarbeten på Sundsvallsbron ska utföras kommer framkomligheten att begränsas till 
ett körfält, först i norrgående riktning och därefter i södergående riktning. Arbetet inleds kring månadsskiftet 
april/maj och beräknas pågå fram till oktober.

- Arbeten som ska utföras är blästring samt ommålning av 
kantbalken och den sneda ovansidan på stålbron. För att sä-
kerställa att arbetet kan ske i en kontrollerad 
miljö kommer ett mobilt väderskydd att byggas 
som vi kan flytta allt eftersom arbetet fortskri-
der, berättar Björn Sjölund på Trafikverket.

Det var förra året som brister i målningen av 
överdelen på Sundsvallsbron upptäcktes. Om-
målningen är ett garantiarbete och utförs på 
entreprenören JVS bekostnad. Omkring 50 ar-
betare kommer till Sundsvall och jobbar fram 
till oktober.

Arbetet inleds på brons östra sida, längs norr-
gående körfält och fortsätter i juli på brons väs-
tra sida, längs södergående körfält.

För att skapa en säker arbetsmiljö stängs ett 
körfält, och trafiken leds om till omkörningsfi-

len. Hastigheten sänks också till 70 km/h, men hastigheten 
kan komma att begränsas till 50 km/h om det anses befogat.

- Visst är det tråkigt att vi behöver be-
gränsa framkomligheten på grund av ga-
rantiarbeten, men jag hoppas ändå att 
trafikanterna tar det lugnt förbi arbets-
platsen och respekterar den tillfälligt läg-
re hastigheten avslutar Björn Sjölund.

Björn Sjölund visar skador som 
uppstått på delar av kantbalken 
och som nu ska åtgärdas i samband 
med ommålning av ovansidan på 
stålbron.

Så berörs du som Trafikant:
• Ett körfält stängs
• Sänkt hastighet
• Avfarten i Skönsberg stängs i cirka två 

veckor kring månadsskiftet juni/ juli. 
• Påfarten i Skönsberg stängs preliminärt i 

juli då arbetet flyttar över till brons väs-
tra sida. 

• Avfart i Skönsmon planeras hållas stängd 
under cirka två veckor i september.
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 Äntligen har Storgatan fått  
vattenkänning. Stentrappan 
på nyrenoverade Olof Palmes 
torg har blivit en naturlig 

passage till och från kajerna längs 
Selångers ån. 

– Trappan är det bästa med renovering-
en. Nu gäller det att vi drar nytta av kom-
munens satsning, säger företagaren Stig 
Svedberg som bland annat äger fastigheten 
där klädaffären Marinas tidigare låg. 

”Lilla torget”

I maj öppnar pizza- och pastarestau-
rangen Vezzo i den lokalen.

– Hela torget kommer att bli en 

bra mötesplats, lite som Lilla torget i 
Malmö, säger Stig Svedberg. 

Torgets bredaste del har förlängts 
med en utsiktsbalkong och fått en fon-
tän. Ny beläggning, bänkar, belysning 
och trädplanteringar ingår också i upp-
fräschningen. 

– Det här är ett lyft för den här delen 
av stan. Och det är roligt att trappan 
används. Jag har redan sett att det är 
många som springer i den, säger Daniel 
Sandström som driver restaurang Apa 
vid Olof Palmes torg. 

Men det räcker inte med ett fint torg. 
Det måste hända saker också, konstate-
rar Daniel Sandström.

– Vi funderar på att fixa en boulebana 
vid vår uteservering.

Djurpark

I maj öppnar han och kompanjonen 
Tord Budenberg ytterligare en restau-
rang i lokalen intill Apa, där Myrorna 
tidigare låg. Namnet är ännu hemligt, 
men fokus ligger på pizza och pasta. 

Och i höst drar krögarna även i gång 
kött- och fiskrestaurangen Herr Nils-
son i samma fastighet. 

– Vi kallar alla tre för Ménageriet. 
Det är franska och betyder ett ställe 
där man samlar olika djur, säger Daniel 
Sandström lite kryptiskt. n n n

En maffig stentrappa knyter ihop de renoverade kajerna vid ån  
med Sundsvalls nya restaurangmagnet: Olof Palmes torg.

– Vilket lyft! Nu är det lättare att dra folk till den här delen av stan,  
säger näringslivsprofilerna Daniel Sandström och Stig Svedberg. 
text: OLOf AxELSSOn  Foto: KERSTIn STIcKLER

Upprustat torg 
blir ny mötesplats
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Sundsvalls vardagsrum  
får en asiktsslyftning
n Sundsvalls vardagsrum har fått en ansiktslyftning

Kommunen satsar långsiktigt på att utveckla trivseln och 
tryggheten i Stenstan. Arbetet sker utifrån stadsvisionen, som 
togs fram år 2007, med fokus på år 2037.

Ett av projekten inom stadsvisionsarbetet kallas ”Sundsvalls 
vardagsrum”, och innehåller ett antal delprojekt: Renoveringen 
av Magasinparken, Hedbergska parken samt den omfattande 
uppfräschningen av Selångersåns centrala kajområden, Lilla 
Fisktorget och Olof Palmes torg är redan genomförda. 

Den planerade renoveringen av Stora Torget har dock skjutits 
upp, i avvaktan på vad som händer med det nyligen presen-
terade förslaget på ett 38 våningar högt hus vid Stora torget. 
Det innebär också att upphandlingen, för genomförande av 
renovering av Stora Torget, har avbrutits.

Företagarna Stig Svedberg och Daniel 
Sandström storsatsar vid uppfräschade Olof 

Palmes torg, som numera förbinds med 
Selångersån via en ny stentrappa.

Kajerna på Selångers åns 
södra sida har rustats upp ...

... liksom Hedbergska parken.
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 N
är broavgiften infördes i 
februari 2015 sjönk antalet 
fordon på Sundsvallsbron 
drastiskt. Nu har trafiken sta-

biliserat sig på en betydligt högre nivå.
Under perioden februari-april 2016 

var antalet fordon på Sveriges längsta 
motorvägsbro drygt 9 500 per dygn. 

– Det är 1 500 fordon fler än under 
samma period 2015, säger Christer 
Karlsson, trafikplanerare på Trafikverket.

Samtidigt har trafiken genom stan 
minskat kraftigt de senaste åren. 2010 
passerade ungefär 34 500 fordon per 
dygn på Tivolibron (som då var del av 
E4). 

Nu i vår ligger trafikmängden  

genomsnitt på knappt 21 000 fordon 
per dygn. En minskning med drygt  
39 procent på sex år.

– Och jämfört med förra våren, då 
avgiften infördes, har trafiken på  
Tivolibron i genomsnitt minskat med 
omkring 1 000 fordon per dygn, säger 
Christer Karlsson.

En halvering

Extra glädjande är att den tunga trafi-
ken genom stan halverats sedan bron 
öppnades. 

Störst är nedgången för lastbilar med 
släp, där är minskningen omkring 80 
procent. Fem av sex sådana ekipage väl-
jer att köra över Sundsvallsbron. n n n

Varje dygn kör närmare 10 000 fordon över Sundsvalls-
bron. Sedan 2010 har trafiken över Tivolibron genom 
centrum minskat med 39 procent.
text: OLOf AxELSSOn  Foto: KERSTIn STIcKLER

… och allt fler väljer bron

Trafiken har  
minskat med  
39 procent i stan
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TECKNA elavtal 
lokalt!
Bli en lagspelare för regionen och teckna ditt elavtal lokalt med oss. Du får el till inköpspris i tre månader 
och som tack för att du ger Sundsvall energi bjuder vi dig på en trisslott. Efter tre månader får du vårt 
rörliga elpris – allt för att göra det så enkelt som möjligt för dig. 

PROVA OSS!
- UTAN AVGIFTER I TRE MÅNADER

- EN TRISSLOTT PÅ KÖPET
Erbjudandet gäller till och med 30/6 2016

Ring oss på
060 - 19 20 80 

ange kampanjkod 
”triss”

Ange 
”Triss”
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➤

 P å Bölevägen i Sidsjö gapar 
fyra tomter tomma i väntan på 
bygget av hållbara och energi-
effektiva bostäder. Bara 200 

meter bort bor Anders och Sara Ols-
son i en lägenhet tillsammans med 
döttrarna Inez och Stina. De är en av 
kommunens testfamiljer som under 
året påbörjar bygget av ett hållbart och 
energieffektivt hus.

– Vi har länge velat köpa hus här  
i området, men vi har inte hittat något 
som vi tyckt passat oss. Det vi helst 
ville göra var att bygga eget, säger Sara 
Olsson.

På marken där tomterna nu är  
belägna fanns tidigare en skogsdunge.  
I jakten på tomter kändes platsen som 
ett alternativ och paret hörde av sig till 
kommunen.

– Vi fick svaret att inget bygge var 
planerat. Men när jag var ute och gick 
en kväll förrförra hösten kände jag 
lukten av avverkat och såg att dungen 
var borta och att det där i stället stod 
en skylt som berättade om projektet, 
berättar Sara.

   Paret hörde av sig direkt och  
anmälde sitt intresse, men de var inte 

ensamma. Sammanlagt var det 
40-tal familjer som var sugna 
på tomterna.

– Några droppade av  
direkt efter informations-
mötet. Vi var tolv familjer 
som började på seminarie-
serien, säger Anders Olsson.

 En utbildningsserie  
i konsten att bygga hållbart 
arrangerades och familjerna 
presenterades för kraven de be-
hövde nå upp till för att få bygga 
och bo i husen. Efter det skulle en 
plan och en energideklaration lämnas 
in och godkännas av kommunen. 

– Det var vi och två andra familjer 
som till slut var kvar på de fyra tomter-
na. Vi höll en högtidlig lottning om vilka 
som skulle få välja tomt först. Den fjärde 
familjen kom in senare, berättar Sara. 

”Det känns självklart”

Klimatsmart boende är inget främ-
mande begrepp för paret. En vän till 
Saras pappa är van byggare av hållbara 
bostäder och har delat med sig av både 
kunskaper och erfarenheter.

– Det känns självklart att man ska 

Det närmar sig byggstart för familjen Olsson.  
Efter ett år med förberedande seminarier och inlämna-
de planer och energideklarationer är bygglovet äntligen 
godkänt. 

– Vem som helst kan bygga hållbart, säger Anders  
Olsson.  
text: THILDE VInDERÅ  Foto: KERSTIn STIcKLER

Familjen som  
bygger grönt  
inför framtiden

Olsson är en av 
fyra testfamiljer
NAMN: Sara och Anders Olsson

ÅLDER: 41 år, båda två

FAMILj: Barnen Stina, 9 år, och Inez, 
6 år

BOR: fyra i Mårtensro

YRKE: Sara jobbar som arbetstera-
peut på sjukhuset och Anders inom 
räddningstjänsten



➤

➤
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bygga något som är hållbart. Men 
innan vi hoppade på det här projektet 
hade vi inte tänkt att vi skulle bygga det 
bästa gröna boendet, säger Sara. 

   De valde att anlita den lokala arki-
tekten Anders Nyqvist som även arbe-
tar centralt i projektet. 

   – Han har ett annat sätt att se på 
saker än vi har. När tomten inte riktigt 
blev som vi hade tänkt hittade han 
lösningar direkt på vad vi kunde göra 
annorlunda. Han lyssnar mycket på 
oss och kan det här med bra material 

sedan innan, berättar Anders Olsson.
– Det är många som tror att det är 

fyra likadana hus som ska byggas, men 
nej, de kommer att se helt olika ut. Vi 
bygger lösvirkeshus medan en annan 
familj beställt sitt från en husleverantör, 
säger Sara. 

Byggstart i maj

Bygglovet är beviljat och bygget pla-
neras sätta i gång i maj för att blir klart 
nästa vår. 

– Vi är nog i den värsta fasen just nu 

med all logistik och planering, tiden går 
jättefort, säger Anders och Sara håller 
med. 

– Samtidigt känns det här helt rätt. 
Jag har svårt att se oss bo någon annan-
stans här i stan, säger hon. 

Billigare drift

Som ett sätt att minska energianvänd-
ningen har familjen valt att satsa extra 
på isolering. 

– Det är inget hokuspokus alls egent-
ligen. I stället för att använda massiva 

Familjen som  
bygger grönt  
inför framtiden

Familjen har bott i området i många år och trivs bra. – Det är jätteskönt att flytten bara blir 200 meter. Barnen kan fortsätta gå till skolan och 
ha nära till kompisarna i området, säger Sara Olsson. 
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FYRA TESTFAMILjER har erbjudits 
att bygga nytt och miljöanpassat på 
attraktiva tomter i Sidsjöområdet. 
Livskvalitet, energi, luft, material och 
vatten är områden som familjerna ska 
uppfylla krav inom, i övrigt har de fria 
händer. 

Med Mittuniversitet som värd har en 
rad seminarier arrangerats där familjer-
na utbildats kring material och hållbara 
energilösningar.

– Vi har som fokus att göra familjerna 
till kunniga och starka byggherrar. Då 
ökar chansen att de kan genomföra sitt 
gröna drömboende. De ansvarar själva 
för att bygga enligt kravensom kom-
munen ställt upp. Men vi vill inte styra 
vilka lösningar de väljer, säger Viveca 
Norberg. 

Utformningen av tomterna är noga 

gjord av miljöprofilen och arkitekten 
Anders Nyqvist. Söderläge för solceller 
och närhet till centrum är några av de  
aspekter som räknats in. 

– Boendet ska vara grönt även runt 
omkring, bland annat genom att hålla 
nere bilåkandet. Det ska vara enkelt 
att välja en hållbar livsstil, säger Viveca 
Norberg. 

Under året lämnar kommunen över 
stafettpinnen till familjerna som  
sätter i gång med bygget. Efter två år 
sker en uppföljning av hur väl familj-
ernas gröna ambitioner har uppnåtts. 
Erfarenheter dokumenteras och husen 
kan användas som ett referensområde 
för andra familjer som vill bygga grönt.

– Vi ska paketera kunskapen från 
projektet för att hjälpa andra på vägen, 
säger Viveca Norberg. 

reglar som skapar köldbryggor har vi 
valt att ha lite trä som förbinder men 
desto mer isolering. Genom att spara 
på värmen kommer vi ner i energin, 
säger Anders. 

– För att vi ska kunna hålla oss 
inom vissa energivärden måste vi 
bygga på ett speciellt sätt och egent-
ligen är det inte särskilt krångligt, 
menar Sara. 

– Visst blir det lite dyrare att bygga, 
men driften blir desto billigare, säger 
Anders.

Vill inspirera andra

Anders och Sara hoppas att deras byg-
ge ska inspirera andra att göra samma 
sak och menar att vem som helst kan 
bygga hållbart.

– Vi har en liten vision om att folk 
som besöker vårt hus ska säga: ”Är 
det inte svårare än så här att bygga 
så pass bra?” Vi vill skapa en sprid-
ning och ju fler som är intresserade 
av detta desto större effekt kan vi få, 
säger Anders.

– Det här är egentligen som vilket 
bygge som helst, fast med fler krav 
från kommunen, säger Sara. n n n

Materialet är noga utvalt för att vara bra för 
både miljön och familjen.

– Det känns dumt att bygga in gifter i huset, 
våra barn ska ju växa upp här, säger Sara. 

➤

Håller nere  
energiförbrukningen  

Med hjälp av arkitekten Anders Nyquist har famil-
jen Olsson kommit fram till smarta energilösning-

ar. Fokus har varit isolering med bra och anpassade 
fönster, dörrar för att hålla nere energianvändning-

en under både vintern och sommaren.  
Ett solcellspaket ska installeras på husets  

           södra sida som kommer att generera upp till 
3 000 kilowatt per år.

Ska inspirera till grönt boende
Anders och Sara Olsson är en av fyra testfamiljer som valts ut för att vara en 
del av Sundsvalls kommuns projekt Grönt Boende. 

– Vi vill inspirera andra och lyfta det gröna och hållbara, berättar Viveca  
Norberg, projektledare för Grönt Boende. 

Inez med nyplockade vårtecken som 
vittnar om en nalkande byggstart.
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Simma lungt – eller snabbt! Vad sägs om 25 meter bassäng för träning, 

tävling, motion och undervisning. Med plats för evenemang och med 

passage till Himlabadet. En modern, energieffektiv anläggning. 

Snart börjar vi bygga den nya simhallen.

Interiörbild: Norconsult

Perspektivbild: Sweco Architects AB

Tänk dig ett trevligt, luftigt äldreboende. 

Öppen planlösning i ett souterränghus som 

smälter in i miljön. Snart blir det verklighet. 

Heffnersgården i Skönsberg  

– vi börjar bygga hösten 2016.



 N
u när motorvägen flyttats ut 
från Sundsvalls centrum ska 
Trafikverket bygga om gamla 
E4 till en kommunal stads-

gata. Men hur utformningen ska se ut 
är inte klart.

Klart är däremot att det finns många 
chanser för allmänheten att tycka till. 

Precis som vid andra väg- och järn-
vägssatsningar följer Trafikverket en 
process i flera givna steg. Samråd, det 
vill säga att ta in synpunkter från andra, 
är en viktig del.

Möte för frågor

Så här ser processen ut när det gäller 
gamla E4 (väg 562) genom Sundsvalls 
centrum.
Våren 2016: Trafikverket tar fram 
en så kallad samrådshandling och ber 
kommun, fastighetsägare, organisatio-

ner och allmänhet att lämna synpunk-
ter på denna. Kommunen har redan 
meddelat att man förordar två i stället 
för fyra filer på vissa delar av sträckan.

Chans att påverka

Allmänheten bjuds in till ett samråds-
möte med chans att ställa frågor den 16 
juni. Samrådshandlingen finns tillgäng-
lig på Sundsvalls kommun, Trafikverket 
i Härnösand och www.trafikverket.se/
vag562-sundsvalls-resecentrum-trafik-
plats-skonsberg. Synpunkter kan läm-
nas på samrådsmötet, på hemsidan eller 
skickas in skriftligt till Trafikverket.
Augusti/september 2016: Trafikver-
ket ställer ut en så kallad gransk-
ningshandling. Den innehåller en 
samrådsredogörelse som visar vilka 
samråd som skett och hur Trafikver-
ket beaktat synpunkterna. Därefter 

finns chansen att under ungefär en 
månads tid komma med synpunkter 
som beaktas i ett så kallat gransk-
ningsutlåtande. 

Trafikverket sammanställer där- 
efter synpunkterna och gör eventuella 
ändringar i vägplanen. Planen skickas 
till länsstyrelsen för tillstyrkan, och 
därefter till Trafikverket i Borlänge för 
fastställelseprövning. 

– Gamla E4 är en fråga som verkli-
gen berör. Vi hoppas att allmänheten 
tycker till nu när chansen finns, säger 
Stina Feil, trafikplanerare på Sundsvalls 
kommun.

Målet är att påbörja ombyggnaden 
hösten 2017.

– Går allt enligt planerna ska arbetet 
vara klart årsskiftet 2018-2019, säger 
Bengt-Erik Eriksson, projektledare på 
Trafikverket. n n n

Tyck till om  
   gamla E4…

Missa inte chansen att tycka till om gamla E4 genom centrum. Den 16 juni 
bjuder Trafikverket in allmänheten till samrådsmöte. Och efter sommaren 
presenteras ett förslag som alla kan lämna synpunkter på.
text: OLOf AxELSSOn  Foto: KERSTIn STIcKLER
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I Sundsvall vill vi ha en levande, grön och upplevelserik stad 
där människan står i centrum. Vi vill att vår stad ska vara  
mer än en transportsträcka eller en avställningsyta för bilar.

En stor del av bilresorna som görs inom Sundsvall är korta 
resor på upp till fem kilometer. Resor som vi vill att fler ska 
ersätta med gång, cykel eller kollektivtrafik. Vi kallar det 
Hållbart resande. 

Det handlar inte om förmaningar, förbud eller regleringar. 
Snarare är det ett arbete som ska inspirera, uppmuntra och 
fokusera på de områden där det finns möjligheter att välja 
alternativ till bilen. Och vi tycker att cykeln som transport-
medel har en given plats i en attraktiv och långsiktig hållbar 
stad. En levande och attraktiv stad innebär mer spännande 
mötesplatser med mer möjlighet till samvaro, spontanidrott, 
lek, uppträdande, festligheter och gröna bostäder.  
Så släpp ratten och cykla med oss.

Cykla i morgon?

sundsvall.se/hallbartresande

”År 2030 utgör andelen  
som går, cyklar och åker kollektivt  

två tredjedelar av alla resor.”
Sundsvalls kommun, översiktsplan 
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 U
nder vintersäsongen har en 
stor del av ledningsarbetena 
genomförts för de cirka 280 
fastigheterna i området som 

ska få kommunalt vatten och avlopp.
– Hela området söder om ån och längs 

Strandvägen är klart för vår del. Slutlig 
återställning kommer dock att ske först 
2017, säger Erik Norin, projektledare 
på MittSverige Vatten som ansvarar för 
arbetena.

Det är med omtanke om sommar-
gästerna som man styrt arbetena till 
vinterhalvåret. I sommar återstår en del 
jobb norr om ån och mot infarten till 
Sörfjärden. Även kring det nya vatten-
verket som byggs i området och det nya 
avloppsreningsverket som byggs ett par 

kilometer väster om Sörfjärden återstår 
arbeten. 

Enligt tidplanen ska allt jobb vara 
klart den sista september. Sedan har 
fastighetsägarna två år på sig att koppla 
in sig på nätet.

Informationsmöten

I sommar hålls också informationsmöten, 
både i juni och juli, för hur fastighetsä-
garna ska gå tillväga för att koppla in sig 
på det nya vatten- och avloppsnätet.

– För omkring 200 av fastigheterna, 
där det inte finns självfall, krävs en 
pump, LTA-station, som vi tillhanda-
håller men som fastighetsägarna måste 
gräva ner på sin tomt, förklarar Erik 
Norin. n n n
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VA i Sörfjärden
n SÖRFjäRDEN ligger sex mil söder om 
Sundsvall i nordanstigs kommun. Enligt 
ett beslut i VA-nämnden ska området 
förses med kommunalt vatten och 
avlopp, ett arbete som ska vara klart 
senast den sista september 2016.

n VA-PROjEKTET är i första hand ett 
miljö- och hälsoskyddsprojekt. Den fina 
strandmiljön omges av naturreservat 
både söder och norr om fjärden och 
många av de äldre enskilda avloppen 
kan innebära problem ur hälso- och 
miljösynpunkt.

n VA-UTBYGGNADEN medför också 
utvecklingsmöjligheter. Det nya nätet är 
dimensionerat för att klara ökade behov 
i framtiden och cirka 1 500 boende, 
vilket är nära en fördubbling jämfört 
med i dag. 

n ARBETENA GENOMFÖRS av Mitt 
Sverige Vatten, ett bolag som ägs 
gemensamt av kommunerna i Timrå, 
Sundsvall och nordanstig.

VA-projektet i Sörfjärden är inne på upploppet. I höst 
kan fastighetsägarna i området börja att koppla in sig på 
det nya kommunala VA-nätet.
text: THOMAS EKEnBERG  Foto: KERSTIn STIcKLER

Lugn sommar  
i Sörfjärden

- tillsammans gör vi det goda livet möjligt!

mitthem.se
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E14 mellan Sundsvall och Stöde, där 10 000 fordon per dygn 
passerar, är mycket olycksdrabbad.

Den låga hastigheten leder också till problem med framkom-
ligheten, särskilt morgon och kväll. Därför vill Trafikverket och 
Sundsvalls kommun se förbättringar av vägen. Den första del-
sträckan, Timmervägen-Blåberget, är finansierad med planerad 
byggstart 2018. Beräknad kostnad är cirka 230 miljoner kronor.

– Hela den fem kilometer långa sträckan blir fyrfilig och 
byggs till större delen i ny sträckning. Det betyder att vi inte 
behöver leda om trafiken under byggtiden, säger Ulrika Sund-
gren, projektledare på Trafikverket.

Bygget av den 16,5 meter breda nya vägen beräknas vara 
klart 2020 eller 2021.

Övriga två delsträckor i satsningen, Blåberget–Matfors och 
Matfors-Stöde, är inte finansierade ännu. n n n

E14 blir fyrfilig 
till Blåberget

 Varför betalar vi broavgift? 

Broavgiften används för att betala av på lån 
som tagits för att bygga bron. 2010 beslutade 
Riksdagen att Sundsvallsbron delvis ska 
finansieras med lån som ska återbetalas med 
infrastrukturavgifter, så kallade broavgifter. 
Man såg det som ett sätt att angelägna 
projekt kunde byggstartas och färdigställas 
i närtid. Investeringen har därför blivit av 
mycket tidigare än vad som annars hade varit 
fallet. 

Varför kan vi inte ha trängselavgift för 
de som kör genom staden istället? 
Broavgiften kan inte ändras till en trängselav-
gift, eftersom broavgiften ska betala bygget 
av bron, och de som använder bron är med och 
bekostar bygget av den. Broavgift är ett sätt 
för regeringen att finansiera bron, som därmed 
kunde byggas flera år tidigare än planerat. 

Hur länge måste vi betala broavgifter? 
när lånet är betalt tas avgiften bort. Beräk-
nad återbetalningstid på det lån som tagits 
för att finansiera bron är cirka 36 år. Återbe-
talningstiden påverkas bland annat av trafik- 
och ränteutveckling.

Vad går pengarna till? 
Broavgifterna ska täcka räntor och amorteringar 
av lånet som är taget för att bygga bron, samt 
till drift och administration av betalsystemet.

Varför måste personbilar betala,  
räcker det inte med lastbilar? 
Hur vi får ta in infrastrukturavgifter styrs 
av EU. Det så kallade Eurovinjettdirektivet 
reglerar bland annat hur vägavgifter för tunga 
lastbilar får utformas. Direktivet säger att 
lastbilskollektivet inte får bära mer än sin 
andel av kostnaderna. när den tunga trafiken 
inte kan avkrävas att stå för den totala delen 
av avgifter måste därför samtliga fordon 
betala avgift för att bron ska betalas inom 
utsatt tid, ca 36 år.

Kan avgiftsbeloppet ändras  
och vem tar det beslutet? 
Trafikverket beslutar om avgiftsnivåerna på re-
geringens uppdrag. Avgifterna kan komma att 
justeras men inte förrän tidigast 2018. Det finns 
många faktorer som spelar in som ränteutveck-
lingen, trafikutvecklingen och att avgifterna 
följer den allmänna prisutvecklingen. Men det 
blir ingen justering eller höjning under 2016 eller 
2017, utan tidigast 2018 kan det bli aktuellt.

Sex raka frågor om Sundsvallsbron

E14 till Stöde behöver bli säkrare och få 
bättre framkomlighet. 2018 är det bygg-
start för den första etappen: sträckan 
Timmervägen-Blåberget blir fyrfilig.
text: OLOf AxELSSOn

fakta Sundsvallsbron
n Bron har kostat cirka 1,9 miljarder 
kronor. Ungefär 600 miljoner av detta har 
betalats med statliga anslag och reste-
rande cirka 1,3 miljarder har betalats med 
lån från Riksgälden som ska återbetalas 

med broavgifter.

n Sundsvallsbron har byggts för att  
förbättra trafiksäkerheten, framkomlighe-
ten och miljön i Sundsvall. Bron är ett alter-
nativ för dig som vill ta dig förbi Sundsvall 
utan att behöva åka genom centrum. när 
du passerar bron tas det ut en broavgift 
på 9 eller 20 kr, beroende på fordon. 

Timmervägen

Cirkulationsplats



FÖRE EFTER

Hårdfog – För 
en ogräsfri 
markstensyta

tel: 060-581195 tel: 070-3050528

Lagbasvägen 6, Birsta, Sundsvall
Tel/fax:060-52 54 90 

www.grandinscement.se

vårfint i trädgården?

grå MUr STOr 900 kr/m2 
MArKSTEn tumlad grå 135 kr/m2

ErbjUdAndET gällEr Till 24/6.

GRANDINS
CEMENTGJUTERI AB

Minigrävare kan även hyras vid köp av betongprodukter

Vi klarar 
det mesta!

Ett hål i marken eller ett 
fyra mil långt fjärrvärmedike?

Vi utför idag alla typer av markentreprenader och vi 
gör det med gedigen kunskap och långerfarenhet 

i botten, med moderna maskiner och ett väl 
utvecklat miljötänkande.

Vi utför bland annat dränering, bygger lekparker och 
stödmurar samt åtar oss alla typer av VA-arbeten. 
Både reparation och byte av gamla ledningar som 

vid nyanläggning av fastigheter på kommunal 
och privat mark.

Tyngdpunkten har under lång tid dock utgjorts av 
jobb knutna till utbyggnad av fjärrvärmenätet och 

bredband, där vi utvecklat stort kunnande av 
schakt i gatumark och att följa samt uppfölja 
T A planer med allt vad det innebär med av 
till exempel avstängningar och skyltning.

Snälla! Ta det lite lugnt.

Vi kan allt, har allt och gör allt som behövs för 
en säker trafikavstängning. Men det vi sysslar 
med är att rädda liv. Nu behöver vi din hjälp. 

Snälla, ta det lite lugnare nästa gång du närmar 
dig en arbetsplats på vägen.

Ramudden AB  
Gärdevägen 3   Sundsvall   

060-12 01 90  sundsvall@ramudden.se 
www.ramudden.se
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Dalmasen Anders johansson har med sig borriggen till  
Sundsvall och gör spontarbeten vid Norra Kajen. Men innan 
han åker hem kommer han att ta upp sponten igen!
text: THOMAS EKEnBERG  Foto: KERSTIn STIcKLER

 D
et är längs Heffnersvägen som 
arbeten pågår för den nya  
huvudvattenledningen. 
MittSverige Vatten lägger 

grunden för det nya bostadsområdet på 
Norra Kajen och passar samtidigt på att 
uppgradera huvudledningsnätet för att 
klara framtida behov av vatten och rening.

– Eftersom marken är dålig och vi  
arbetar under grundvattennivån måste vi 
sponta innan grävjobben kan göras. Det 
innebär att vi klär in gropen med plåtar, 
annars skulle massorna rasa in i VA-schak-
ten, säger Anders Johansson som sitter 
bakom spakarna på en Liebherr 942. 

En tio meter lång arm sticker upp 
framför förarhytten och jobbet går ut på 
att borra ner tio meter långa ihåliga rör 
i marken med jämna mellanrum.

– En av svårigheterna är att få plats 
med både rör och borrigg mellan husen 
här.  Därför har jag en hjälpreda som 
står på backen utanför maskinen. En bra 
hjälpreda är ovärderlig. Han är mina 
ögon. 

Totalt är det 103 rör som ska ner  
i backen.

– Man vet aldrig riktigt vad man kan 
stöta på i marken. Här är det mycket 
lervälling men även stenblock. Det finns 
också mycket annat i marken, alla sor-
ters ledningar, tele, fiber, el, fjärrvärme, 
vatten, som vi måste passa.

Hur länge har du kört borrigg?

– Jag har jobbat med det här sedan 1995 

så det har blivit några år. Eftersom det 
är en specialmaskin ligger jag nästan all-
tid borta på veckorna. Vi jobbar ofta fyra 
dagar, från klockan 7 till 7, och är ledig 
tre dagar. Innan jag kom till Sundsvall 
var jag på Kvarnholmen i Stockholm 
på en saneringsborrning. Jag kör även 
grävmaskin om det behövs.

Varför kallas  
du för Skruven?

– Jag gillar att hålla på och skruva med 
alla slags motorer. Det är också något 
jag har nytta av i jobbet. Det blir ett 
stort slitage på maskinen och då är det 
bra om man kan laga en hydraulslang 
och byta olja.

Jobbet på Norra Kajen görs med en 
teknik som kallas berlinerspont vilket 
innebär att spontrören kompletteras 
med hammarband och svetsade plåtar. 
När sponten är klar kan grävjobbet 
göras. 

Pumpar används för att ta bort grund-
vattnet och sedan kan den 1200 milli-
meter stora ledningen läggas ner.

– Sedan plockas både plåtar och 
spont rör bort igen och allt fylls igen. 

Hinner du se något av  
Sundsvall när du är här?

– Vi har långa dagar så det blir inte 
mycket fritid. Men jag har i alla fall 
tagit några kvällspromenader i stan. 
Jag gillar den nya bron. Den är riktigt 
läcker. n n n 

Borrning som  
banar väg för  
nytt vatten

vi som bygger sundsvall

Anders johansson från Orsa 
kör borrigg på Norra Kajen.



Ledningsarbeten 
längs kajen
MITTSVERIGE VATTEN gör ledningsarbeten i tre etapper 
från Sundsvallsbrons norra sida via norra kajen och gamla 
E4 till Landsvägsallén. I den första etappen läggs nya 
ledningar ner längs Heffnersvägen. 

MittSverigeVatten lägger även ny utloppsledning för 
renat vatten från Tivoliverket, som renar avloppsvattnet 
från Sundsvalls centrala och västra förorter.

I samband med grävjobben får Heffnersvägen också 
en ny rakare sträckning. Den får också en ny gång- och 
cykelväg och ett trädstråk planteras.

Kör snabbare 
”kärra”på fritiden
NAMN: Anders ”Skruven” Johansson

YRKE: Maskinförare

BOR: Orsa

KÖR: En Liebherr 942 i jobbet. En 
chevrolet Malibu -68 på fritiden

ÅLDER: 42 år

FAMILj: fru och en son som är 8 år

FRITID: Bilar, traktorer, dragracing, 
allt som rullar och har motor

AKTUELL: Gör pålningsarbeten vid 
norra Kajen för en ny huvudvatten-
ledning
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Under rusningstrafik kan det uppstå problem 
med köbildning för södergående trafik vid 
avfarten från E4 i Skönsberg. Trafik verket  
planerar därför fyra åtgärder under våren och 
sommaren, enligt trafikplaneraren  Christer 
Karlsson.
text: OLOf AxELSSOn  

Så ska köerna minska
 Digitala skyltar som 
varnar för köbild-
ning om hastigheten 
blir för låg. Detta 
blir ett komplement 
till de befintliga 
varningsskyltarna.

Hastighetsbegräns-
ning i flera steg för  
att få en jämnare 
hastighet på avfar-
ten. I dag går det 
direkt från 110 till  
50 km/h.

Omdragning av linjer 
för att underlätta 
samspelet mellan 
bilisterna där körfäl-
ten från Skönsberg 
och E4 går ihop.

Förlängning av  
sträckan med två kör-
fält där filerna går ihop 
på gamla E4. Sikten 
snett bakåt blir bättre 
om man hinner längre 
ut ur kurvan.

      www.jwbrunnsborrning.se Tel 060-91680
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Så ska köerna minska

SVERIGES NÖJDASTE KUNDER 
ÅTTA ÅR I RAD ENLIGT SVENSKT 

KVALITETSINDEX.

Vi på Mäklarhuset är väldigt glada över att vi 
för åttonde året i rad har Sveriges nöjdaste 
kunder enligt Svenskt kvalitetsindex. 

Vill du också bli en av Mäklarhusets nöjda 
kunder tveka inte att kontakta oss. 

Vi sitter högst upp på Esplanaden 9 i Sundsvall  
Telefon: 060 15 15 40
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Passagen till och från spåren på Västra station ska  
förses med fällbara bommar. I dag passerar resenärerna 
bara ett slags enkel spärr.

– Vi har precis dragit i gång förprojekteringen, säger  
Anders Svensson, projektledare på Trafikverket.
text: OLOf AxELSSOn  Foto: KERSTIn STIcKLER

Västra station 
blir säkrare

 D
et finns även planer på att 
bygga ett nytt 110 meter 
långt stickspår väster om 
Västra station. Detta för att 

tågen på X-trafiken ska kunna gå av 
spåret (Ådalsbanan) i väntan på ny 
avgång. 

– Men något beslut om det är inte 
fattat ännu, säger Anders Svensson som 
berättar att det även finns behov av att 

rusta upp perrongen och anpassa den 
bättre för funktionshindrade.

Satsningarna finansieras delvis av EU 
via ”Funktionella Mittstråket”. Pro-
jektets mål är att korta restiderna med 
tåg på Mittbanan mellan Sundsvall och 
Åre, öka kapaciteten för godstranspor-
ter samt förbättra trafiksäkerheten på 
E14. Den totala budgeten är omkring 
323 miljoner kronor. n n n

... och det blir bommar vid Bultgatan
n I höst ska järnvägsövergången för gång- och cykeltrafik vid Bultgatan i nacksta förses med 
bommar. I dag finns enbart ljud- och ljussignal.

– Vi räknar med byggstart efter sommaren. Det handlar om en investering på omkring två 
miljoner kronor, säger Anders Svensson, projektledare på Trafikverket. 

Som en del i upprustningen av mittstråket ska det bli säkrare för gående att passera  
vid Västra station.

110 meter  
högt torn  
på torget
n En skyskrapa på 38 våningar 
på Stora torget. Förslaget från 
entreprenören Nicklas Nyberg 
och arkitekten Gert Wingårdh 
väcker uppmärksamhet.

– Vi tror på Sundsvall och vill 
se vårt hus, som en väluppfos-
trad medlem i Sundsvalls stads-
bild, som binder samman torget 
och vängåvan. Det gamla möter 
här det nya: 38 våningar och 110 
meter, tegel, koppar och granit, 
säger Gert Wingårdh.

Innan bygglov kan sökas för 
projektet måste en ny detaljplan 
för torget göras och Nicklas  
Nyberg räknar med att huset kan 
stå färdigt om två till tre år. 

– En dramatisk byggnad med 
torget som placering skulle föra 
Sundvall till nya höjder, nya 
tider. Helt enkelt ett landmärke 
för Sundsvall säger han.



Vill du bo centralt i nybyggda, välplanerade, moderna lägenheter med en utsikt över vatten,  
stad och land är detta en dröm som kan bli din verklighet.

BRF Stenhammaren
c/o SP Fastigheter i Sundsvall AB
Erstagatan 4
852 35  SUNDSVALL

Kontakta oss
060-15 15 40
brfstenhammaren@maklarhuset.se

Fastighetsmäklare
Chanida Wickholm Sofie Svelander
076-667 77 22 070-314 88 15
chanida.wickholm@maklarshuset.se sofie.svelander@maklarhuset.se
 

Hitta ditt drömboende hos oss

Inflyttning  december  
2017

Låt dig inspireras på www.brfstenhammaren.se

Kontakta Mäklarhuset för närmare information.

Försäljning pågår. Än finns många trevliga lägenheter kvar. De tre nedersta våningarna 
består av garage, förråd och driftrum. Därefter nio våningsplan med 33 lägenheter. En takterrass 

med utsikt åt alla vädersträck är tillgänglig för hela huset. 
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byggboom

 P
er Kraft, 2BK Arkitekter, är 
ansvarig arkitekt för Skanskas 
projekt Inre hamnen. 

– Vi vill att den nya bebyg-
gelsen ska kännas som en naturlig för-
längning av stenstan, säger han.

Det unika med stenstan är inte bara 
stenhusen utan även att kvarteren 
är ovanligt små. Det är nära mellan 
gatorna, vilket beror på att delar av 
stadsplanen är anpassad för den trä-
husbebyggelse som fanns före bran-
den. 

Det har man tagit fasta på även i pro-
jektet. Den yta som i den ursprungliga 
detaljplanen var ett kvarter har därför 
delats upp i fem. Och det är det första 
av dessa som nu bebyggs.

– Husen får samma höjd som i sten-
stan och med olika färgsättning på 
fasaden och variation i taken ges också 
intrycket att kvarteret består av flera 
olika hus, berättar Per Kraft.

De som flyttar in i området blir 

granne med hamnträdgården, små-
båtshamnen och casinot. Närheten till 
järnvägsstation och resecentrum är 
också en faktor som kommer att bidra 
till attraktiviteten.

– Det ser vi i alla moderna städer att 
det är attraktivt att bo nära knutpunkter 
och att det kommer att bli viktigare  
i framtiden.

Stenstan når havet

Per Kraft och 2BK Arkitekter var också 
en av fyra arkitektkontor som deltog 
i arbetet med Sundsvalls stadsvision 
som är en analys kring hur den centrala 
staden ska utvecklas. Man tittade bland 
annat på hur området kring södra och 
norra kajerna skulle kunna utvecklas 
med bostäder.

– Det är en stor fördel för Sundsvall att 
det finns en gemensam målbild som ger 
en tydligare bild av vad vi är ute efter. Att 
vi nu förlänger stenstan mot havet är helt 
i linje med den strategin. n n n 

Stenstan växer 
mot havet
Det byggs vid småbåtshamnen och hamnträdgården där 
Skanskas projekt Inre hamnen dragit i gång.

– Att kunna bo så centralt och ändå skyddat och havs-
nära är något helt unikt, säger arkitekten Per Kraft.
text: THOMAS EKEnBERG  Foto och IllustratIon: SKAnSKA OcH 2BK ARKITEKTER

Hamnparken
n Den första etappen i området, 
brf Hamnparken 1, består av 40 
lägenheter, varav fyra stads- 
radhus. Kvarteret får en hästsko-
form med fasader mot havet och 
en skyddad innergård mot söder. 
I fastigheten blir det även ett par 
affärslokaler i bottenplanet vilket 
Skanska tror kommer att bidra 
med liv och rörelse i området och 
upplevas som att stenstan växer 
mot havet. 

n  Kvarteret byggs med prefa-
bricerade betongstommar och 
fasadelement vilket ger en kort 
byggtid. Fasaderna kommer  att 
vara betonggrå då huset växer 
fram. Infärgning sker på plats,  
i varma naturfärger som påmin-
ner om stenstans kvarter. Under 
hösten kommer hela huset att 
stå på plats, därefter tar inom-
husarbeten vid. Inflyttning sker 
våren 2017.

n Skanska har även planer för 
de andra fyra kvarteren, men i 
dagsläget är det inte klart i vilken 
ordning de kommer att bebyggas.

n Skanska är kanske det bygg-
bolag som byggt flest lägenheter 
i Sundsvall under senare år. 
BoKlok konceptet har resulterat 
i cirka 180 lägenheter i åtta olika 
byggprojekt i Sidsjö, Bosvedjan 
och nedanför Södra berget.

Arkitekten Per 
Kraft är uppvuxen i 

Sundsvall och har länge 
gått och sneglat på det 

område vid inre hamnen som 
till stora delar legat för fäfot 

sedan 70-talet. Arkitektkolle-
gan Bodi Karlman har  

konkretiserat Pers vision och 
har medverkat med framta-

gandet av bygghandlingarna 
tillsammans med Skanska.



skanska.se/inrehamnen

Sundsvall, Inre Hamnen, Brf Hamnparken 1 
Du har väl inte missat att du nu kan köpa en lägenhet i ett av Sundsvalls bästa lägen?  
I vårt nya kvarter Brf Hamnparken 1, bor du alldeles intill småbåtshamnen i  
Inre hamnen och bara ett par hundra meter från både Stenstans stadsliv och  
centralstation. Kika in på hemsidan för att se alla tillgängliga hem! 

Vill du veta mer om våra hem i Inre Hamnen? Gå in på vår webbsida och läs mer.

Hemmen i Inre hamnen säljs av Mäklarhuset 
Olle Almqvist, 070-314 51 04 och Elin Riklander, 070-314 53 52

Inflytt  
våren  
2017

Kajläge mitt i  
centrala Sundsvall



 B
efolkningen ökar och det råder 
bostadsbrist i Sundsvall. Mitthem 
har i dag över 11 000 personer i sin 
bostadskö och väntetiden är flera 

år. Hundratals anmäler sitt intresse när lä-
genheter blir lediga, särskilt om de finns  
i centrala lägen. 

– Bostadsbristen finns i hela landet och 
är inte bara ett problem för Sundsvall.  
På många håll har det byggts för lite  
under flera år och regeringen har tillsatt 
en mängd olika utredningar för att  
belysa problemen, säger Marie Selin,  
vd för Mitthem.

Rekordnivå

I Sundsvall har det kommunala bostads-
bolaget en tillväxtplan med målet att bygga 
500 nya lägenheter fram till år 2021. Ett 
mål som är på god väg att nås, kanske  
redan till år 2018.

– Vi har aldrig byggt så mycket som nu 
i bolagets historia. Eftersom det inte har 
varit tillräckligt många andra byggkranar i 

staden så är det bra för Sundsvalls utveck-
ling att vi kunnat vara proaktiva och ligga 
i framkant vad gäller bostadsbyggandet, 
säger Marie Selin.

Nya planer

Planerna tar inte slut med 500 nya lägen-
heter. Mitthem har redan börjat förbereda 
för att bygga mer. Bland annat har bola-
get gjort en genomgång av alla bostads-
områden i Sundsvall tillsammans med 
stadsbyggnadskontoret för att hitta po-
tentiella tomter för nya byggen. Mitthems 
fastighetschef Ante Bromée talar om vikten 
av att ha en projektportfölj.

– Det handlar om långa ledtider. Det rör 
sig om år från planering till att folk kan 
flytta in och därför behöver vi en bered-
skap och ett handlingsutrymme när beho-
ven uppstår, säger han.

– Det är viktigt att ha örat mot rälsen. 
Nu har andra aktörer också kommit i gång 
med bostadsbyggande, i inre hamnen, på 
Norra Kajen och på Solhöjden. Man jag 

Mitthem har gått i bräschen 
för byggboomen i Sundsvall. 
Förutom byggena på Norra 
Kajen är Södermalm och  
universitetet nya heta  
områden för det kommunala 
bostadsbolaget som kan nå 
sitt mål om 500 nya lägen-
heter redan 2018, tre  
år tidigare än planerat.
text: THOMAS EKEnBERG   

Foto: SVAnTHE HARSTRÖM

Nya heta  
områden 
för bostäder

byggboom
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fem steg till 
nya lägenheter
Vapelhöjden på Sköns-
mon var först ut. Norra 
Kajen är på gång och 
byggplaner finns även på 
Södermalm och vid uni-
versitetet. Totalt handlar 
det om 500 hyreslägen-
heter i fem olika projekt.

      De 37 nya lägenheterna på 
Vapelhöjden, Skönsmon, stod 
färdiga våren 2015 och invigdes 
av bostadsminister Mehmet 
Kaplan. Här blev Mitthem 
först i landet att bygga efter 
branschorganisationen Sabos 
koncept Kombohus Plus med 
syfte att hålla nere byggkost-
naderna. 

       Det blir inflyttning  
i trygghetsboendet på norra 
Kajen i juni med 139 lägenheter 
för sjuttioplussare i kvarteret 
Skepparen.

       Intill bygger Mitthem  
56 vanliga hyreslägenheter i 
kvarteret Primus närmast  
vattnet med inflytning i 
oktober.         

      
    
 

ser att det finns utrymme även för Mitthem 
att bygga mer, säger Marie Selin.

De redan beslutade byggena riktar sig 
delvis till olika målgrupper. På Norra Kajen 
byggs ett trygghetsboende för människor 
över 70 år, medan man på Södermalm och 
vid universitetet bygger mindre lägenheter 
som passar unga och studenter.

– Vi har infört något som kallas för ung-
domskontrakt. Det innebär att vi avsätter 
hundra lägenheter över hela vårt bestånd 
där ungdomar mellan 18 och 26 år har 
förtur. Nytt är också att unga kan ställa sig 
i vår kö redan från 16 års ålder, säger Marie 
Selin.

Går före i kön

Även arbetsinflyttare prioriteras i Mitthems kö. 
– Andelen som flyttar till Sundsvall på 

grund av jobb har ökat under senare år och 
att de för förtur gör det enklare för dem att 
flytta hit och är bra för Sundsvalls utveck-
ling.

Mitthem ska även, enligt ägardirektiven, 

med början 2016, sätta av hundra lägen-
heter per år för bostadssociala kontrakt till 
människor som annars har svårt att få en 
lägenhet.

– Det är en utmaning för oss att ju fler 
grupper vi prioriterar desto svårare blir det 
för andra att få en lägenhet, säger Marie 
Selin.

De höga byggkostnaderna nämns ofta 
som en bidragande faktor till bostads-
bristen. 

Allmännyttans branschorganisation Sabo 
har försökt tackla de höga kostnaderna för 
nyproduktion genom att hitta standardi-
serade lösningar. Nybygget på Skönsmon 
är ett sådant exempel där byggkostnaderna 
och därmed hyrorna kunde hållas nere.

Ett annat bekymmer är att byggmark-
naden i Sundsvall börjar bli het, vilket kan 
leda till arbetskrafts- och resursbrist.

– Det märker vi av på Södermalm där 
bygglovet är klart men där entreprenören 
inte kan komma i gång förrän tidigast i slu-
tet av året, säger Ante Bromée. n n n

Marie Selin och Ante Bromée 
på Mitthem planerar för nya 

bostäder på Södermalm.

1

2

3

4

5

       Två suterränghus med 
drygt 50 lägenheter byggs 
ovanför Allégården i hörnet 
nygatan-Skolhusallén. även 
här blir det Sabos koncepthus 
med små yteffektiva lägenhe-
ter. Byggstart sker i bästa fall  
i slutet av året.

       Vid Mittuniversitetet 
planerar Mitthem 100–150 
mindre lägenheter intill de 
nuvarande studentbostäderna 
vid förrådet. Detaljplanen för 
området väntas vinna laga 
kraft i sommar och byggstart 
blir det i bästa fall till hösten.
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byggboom

 T
omten ligger i ena änden 
av Esplanaden, ovanför 
Bergs gatan och är i dag en 
parkering. Här byggs ett tolv-

våningshus som ska ägas av bostads-
rättsföreningen Stenhammaren. 

Intresset är stort för de nya lägen-
heterna. Många har också sålts sedan 
säljstarten i april, däribland de största 
lägenheterna längst upp i huset med 
en prislapp på över fem miljoner kro-
nor.

– De största lägenheterna gick fort 
att sälja men vi har även i övrigt haft 
ett bra tryck på försäljningen och det 
är roligt men inte helt oväntat då vi 
vet att det finns en stor efterfrågan på 
lägenheter i centrala lägen, säger Per 
Hägglöv, vd för SP Fastigheter.

Inflyttning 2017

Det är en satsning på drygt 130 miljo-
ner kronor som SP Fastigheter nu gör. 
Försäljningen av lägenheterna fortsät-

ter under maj månad och byggstart blir 
det efter sommaren. Inflyttning sker  
i november/december 2017.

Entreprenör för bygget blir Sunds-
vallsföretaget Faradium Bygg.

– Vi har gått ut med en bred för-
frågan så det var roligt att det var ett 
lokalt företag som hade det attrakti-
vaste anbudet, säger Per Hägglöv.

Attraktivt läge

Att aktörer som Lillskär, HSB och 
Skanska också har nya bostadsprojekt 
ute på marknaden har inte påverkat SP 
Fastigheters satsning.

– Det attraktiva läget, den fina ut-
sikten från alla lägenheter och fastig-
hetens energisnåla drift är faktorer som 
gör oss unika, säger Marie Ambrosson, 
ekonomiansvarig på SP Fastigheter.

Stenhammaren skiljer sig också från 
satsningarna i inre hamnen och Norra 
Kajen genom att det är en unik tomt.

– Här byggs bara det här huset och 

det blir inte någon byggarbetsplats här 
i åratal framöver som i de andra områ-
dena, säger Marie Ambrosson.

En annan detalj som sticker ut är  
takterrassen som ger ett stort mervärde 
för alla som bor i huset.

– I och med att vi nyttjar de tre för-
sta våningsplanen till parkeringar och 
förråd kommer de första lägenheterna 
först på fjärde våningen, vilket innebär 
att alla boende i huset får bra utsikt och 
ljusa lägenheter med inglasade  
balkonger, säger Marie Ambrosson.

Fastigheten blir också mycket 
energi snål, bland annat får den berg-
värme, och energiförbrukningen be-
räknas till endast 33 KWh/m2. Snittet 
för flerbostadshus i landet ligger på 
134 kWh.

– Bergvärme innebär en större inves-
tering initialt men ger betydligt lägre 
driftskostnader och är också mycket 
bättre för miljön med låga koldioxid-
utsläpp, konstaterar Per Hägglöv. n n n 

Ett bygge med  
lysande utsikter
Ett nytt tolvvåningshus på Södermalm med 33 välplanerade lägenheter,  
en spektakulär takterrass och ett central läge lockar köparna till Stenhammaren.
text: THOMAS EKEnBERG  fOTO: SP fASTIGHETER, THOMAS EKEnBERG

Per Hägglöv och Marie Ambrosson på 
SP Fastigheter räknar med att det 
nya höghuset på Södermalm ska 

stå klart nästa höst.
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FRAMTIDEN 
SKAPAS NU.

www.wspgroup.se

Framtiden ligger på våra skrivbord. Varje dag 
funderar vi på hur framtidens samhälle ska se ut. 
Hur kommer man vilja ha den här byggnaden, 
parken, gallerian, vägen, spåret, kvarteret, staden, 
samhället i framtiden? Det är den viktigaste 
frågan som vi arbetar med dagligen.

Vi kallar dem Future Cities – hållbara, attraktiva 
och konkurrens  kraftiga. Det är den sortens städer 
vi på WSP gillar och vill vara med att utveckla. 

Vi är därför stolta över förtroendet att leverera 
projektledningstjänster i byggandet av  
brf Stenhammaren. 

Kontakta Åsa Björklund, 010-722 96 92,  
för mer information.  

Brf Stenhammaren
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Här är andra projekt 
som är på gång…

concordia
Ett Sundsvallskonsortium ska bygga 7 radhus och 7 lägenheter på norra 
Kajen. förhandsvisningar har gjorts i vår. Planerad byggstart är januari 2017 
och planerad inflyttning är våren 2018.

Solgläntan
På södersluttningen ovanför 
norra Kajen bygger HSB 35 
lägenheter. Inflyttning är tänkt 
hösten 2017.

Prima
Lillskär bygger två femvånings-
hus med totalt 63 lägenheter 
på norra Kajen. Inflyttning 
under andra kvartalet 2017.

Skepparen/Primus
Mitthems trygghetsboende med 138 lägenheter som riktar sig till pensionä-
rer över 70 år. Inflyttning i juni 2016. Mitthem bygger också två hus närmast 
vattnet nedanför Skepparen med 56 hyreslägenheter i kvarteret Primus. 
Inflyttning i oktober 2016.

• Produktionsutsättning
• Inmätning
• GPS
• Volymberäkning
• Stomnät

• Maskinstyrning
• Fasadmätning
• Sjömätning
• Skanning
• MängdregleringTel: 070-563 26 26 www.mattjanster.se
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 S
undsvalls kommun har satt 
ett högt mål: år 2030 ska två 
tredjedelar av alla resor som är 
kortare än fem kilometer ske 

till fots, på cykel eller med buss. För att 
nå dit krävs både långsiktigt planerande 
och påhittiga projekt. 

– Att få våra invånare att välja rätt 
handlar självklart om att det ska finnas 
bra cykelvägar och kollektiva transpor-
ter som gör det enkelt att ta sig runt  
i staden. Men minst lika viktiga är de 
beteendepåverkande åtgärderna. Vi 
måste få Sundsvallsborna att tänka om 
och ändra attityd till resande, säger 
projektledare Angelica Lindqvist.

Och nu tar kommunen barnen till 
hjälp. Under våren påbörjas en stor 
satsning mot skolorna. Tanken är att 
väcka intresset och nyfikenheten för 
att cykla och gå hos barnen, så att de 
sedan kan gå hem och berätta för sina 
föräldrar vad de skulle tjäna på att cykla 
oftare. Till exempel att cykel är snab-
bast från dörr till dörr om man ska åka 
kortare än fyra kilometer. 

– Alla vet ju hur bra barn kan vara 
på att påverka sin omgivning. Om min 
dotter kom hem och sa att alla hennes 

kompisar cyklar till skolan så skulle det 
i alla fall få mig att fundera över om vi 
kunde det också.

Vad är det ni kommer att göra?

– Vi är främst ute 
efter att lära och  
inspirera! Vi kommer 
att gå ut på skolorna 
och prata om cykel-
vett och trafikvett. Vi 
kommer att lära ut 
vad vägskyltar  
betyder. Prata om vad 
en säker cykel är och 
varför man behöver 
en hjälm på huvudet. 
Sedan kommer vi att 
bygga upp miljöer 
och ordna trafikdagar där eleverna på 
ett lekfullt sätt får gå ut och öva på det 
de lärt sig. 

Föräldrar kör barnen 

Barnen kommer också att få delta i en 
undersökning där de fyller i hur de kom-
mer till och från skolan, och hur de skulle 
vilja ta sig till och från skolan. Kommu-
nen har tagit fram material, för skolor 

och för föräldrar, med tips och fakta som 
ska göra det lättare att välja rätt. 

– Har man långt till skolan kan det 
självklart vara motiverat att ta bilen. 
Men föräldrars vanligaste  

argument till 
att de väljer bi-
len är att miljön 
kring skolan är otrygg. En 
otrygghet som skapas av för-
äldrarna själva, genom att de kör sina 
barn i bil fram till dörren. Om fler cyk-
lade och gick skulle miljön automatiskt 
bli lugnare, säger Angelica Lindqvist. 

Parallellt med skolsatsningen pågår 

Sundsvall ska upp på föt-
ter. På kommunen pågår 
ett envist arbete med att få 
Sundsvallsborna att lämna 
bilen hemma. I den nya 
satsningen mot skolorna 
tar projektledaren Angelica 
Lindqvist barnen till hjälp.

– Alla vet att barn kan 
vara duktiga på att påverka 
sin omgivning, så nu hop-
pas vi att vår satsning på 
dem ska få föräldrarna att 
tänka om, säger hon.
text: MIA BERG  Foto: KERSTIn STIcKLER

Barnen ska visa vägen 
till ett hållbart resande

Angelica Lindqvist vill inspirera unga att färdas hållbart.

Så mycket tjänar du på att …  
inte ta bilen 
ANTAL MINUTER DET TAR ATT TA SIG

från  Sidsjön Granloholm  Skönsmon  Haga 

Till  centrum centrum centrum centrum 

Bil    26 13  25 12 

Buss   30  14  16 12 

cykel  10 10  9 7 

Gång   26 -   31 15

Mätningarna är gjorda i rusningstrafik  
under morgonen från dörr till dörr. 



Barnen ska visa vägen 
till ett hållbart resande

en satsning mot Sundsvalls företag. 
Där vänder sig kommunen till företag 
som redan visat att de prioriterar håll-
barhet och personalens hälsa för att 
tillsammans komma på sätt att under-
lätta för deras anställda att prova andra 
alternativ än bil till jobbet. Kommu-
nen kommer att ta fram olika paket 
utifrån företagens sammansättning. 
Det kan vara stor skillnad på vad som 
fungerar för ett företag där många är 
55+ jämfört med ett där nästan alla är 
småbarnsföräldrar. 

Varför är det viktigt att få barn och 
vuxna att cykla och gå mer?

– Förutom den uppenbara klimatfrå-
gan som gör att vi behöver minska 
utsläppen så har vi problem med dålig 
luft i Sundsvall. Vårt ökade bilåkande 
börjar också få allvarliga följder för vår 

hälsa. 
Utöver det finns forskning som 

visar att barn som går och cyklar 
till skolan, presterar bättre i 

skolbänken. Att få barnen att 
ändra beteende är därför en 

bra investering i framti-
den. n n n 
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Smarta tips till 
alla föräldrar
n  Parkera en bit ifrån skolan och gå 

den sista biten – då blir trafikmil-
jön runt skolan lugnare.

n  Gå eller cykla när ni kan – två  
dagar i veckan är bättre än ingen.

n  Du är förebilden – visar du att det 
går att cykla är det större chans att 
dina barn gör det.

Så mycket tjänar du på att …  
inte ta bilen 
ANTAL MINUTER DET TAR ATT TA SIG

från  Sidsjön Granloholm  Skönsmon  Haga 

Till  centrum centrum centrum centrum 

Bil    26 13  25 12 

Buss   30  14  16 12 

cykel  10 10  9 7 

Gång   26 -   31 15

Mätningarna är gjorda i rusningstrafik  
under morgonen från dörr till dörr. 
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n Det nya teaterkvarteret lockar med nya scener och i höst öppnar 
även en ny restaurang i de nyrenoverade lokalerna.

Upprustningen av teaterkvarteret har gjorts i flera etapper.  
Redan 2014 renoverades Sundsvalls teater. Den anrika salongen 
fick då bland annat nya stolar och ett nytt scengolv. Nu har även 
Konsertteatern i kvarteret längs Köpmangatan fått en ny skrud 
med en ny entré och tre nya scener.

Och för att göra kvarteret komplett har också Skifu byggt om i sin 
fastighet på teaterkvarterets baksida, mot Norra Järnvägsgatan, och 
en förbindelse öppnas upp mellan fastigheterna. Här de lokalerna 
Scenkonstbolaget kontor och en del andra verksamhetslokaler.

Teaterchefen Lena Engqvist Forslund är nöjd med de nya loka-
lerna.

– Vi har nu flexibla lokaler i olika storlekar som passar för många 
olika typer av verksamheter. Nu är det upp till bevis, inte bara för 
oss på teatern, utan för näringslivet, kommunen, föreningar och 
andra att se till att det här blir ett levande kvarter, säger hon. 

Ny mötesplats för 
Sundsvallsborna
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Smidigare  
att parkera  
i stenstan
n från och med den första juli i år 
kommer det bli lättare att parkera 
i stenstan. nio större kommu-
nala parkeringsplatser öppnar för 
allmänheten och möjligheten att 
betala månadsvis för en förhyrd 
parkeringsplats upphör. 

– Det handlar om att centrala 
parkeringsplatser nu kommer att 
kunna användas mer effektivt, 
säger Linnea Lång, kommunika-
tör på stadsbyggnadskontoret. 

   Samnyttjandet är en del av 
Åtgärdsprogrammet för friskare 
luft i Sundsvall och ett politiskt 
beslut. Linnea Lång menar att 
responsen hittills varit positiv.

   I och med de nya parke-
ringarna lanserar Sundsvalls 
kommun en ny betal-app. Tidi-
gare har det funnits två appar 
kopplade till företag som tagit 

emot parkeringsavgiften. 
– Den app vi tar fram ska vara 

kostnadsneutral för att man 
inte ska behöva betala mer 
än vad det faktiskt kostar 
att parkera. Med kort eller 
mynt är det ofta man betalar 
för mycket eller får springa 

tillbaka till bilen 
för att fylla på 

med pengar. Det här blir mycket 
smidigare när allt sköts från 
telefonen och betalningen sker i 
efterhand, säger Linnea Lång. 

Nu slutförs 
arbetet  
kring E4
n Bygget vid E4 i Skönsberg har 
varit omfattande, men nu syns 
ljuset i tunneln och det slutgilt-
liga arbetet beräknas vara klart 
under hösten. Det är Trafikgatan 
som är sist ut och får sig ett lyft 
med två nya cirkulationsplatser 
och upprustning av gång- och 
cykelvägen hela vägen från 
Skönsbergsvägen till Bygatan.

– Den blir bredare och får en 
ny fin beläggning, säger Linnea 
Lång, kommunikatör på stads-
byggnadskontoret.

Projektet drar i gång den 18 april 
med den första cirkulationsplat-
sen vid Medborgarbron där Rid-
dargatan och Trafikgatan möts.

– Där kommer vi öppna Bjälkvä-
gen som ett fjärde ben i cirkula-
tionen. Vägen har varit avstängd 
under bygget av E4, säger Linnea 
Lång. 

Den andra cirkulationen byggs 
vid Skönsbergsbron där Sköns-
bergsvägen och Trafikgatan möts. 
Trots det närliggande bygget 
kommer både Skönsbergsbron 
och Medborgarbron vara öppna 
under byggtiden, men projektle-
daren Mikael Johansson förklarar 
att framkomligheten kan bli 
begränsad på andra ställen. 

– Vi kan komma att behöva 
stänga någon del, men som det 
ser ut just nu tror jag inte att 
det kommer att bli nödvändigt, 
säger han. 

– Det här bygget kommer i 
slutändan underlätta och förenkla 
trafikflödet, säger Linnea Lång. 

SISta KraFttaGEt  
I rENoVErINGEN aV  
KöPmaNGataN
n Det är dags för etapp två i upprustningen av 
Köpmangatan där väder och trafik satt sina spår på 
belysning, träd och gångbanor. 

– Under etapp ett bytte vi ut lamporna bortifrån 
E4 till Nytorget och nu jobbar vi oss vidare längs 
resten av gatan. Vi sätter nya stolpar på norra 
sidan och väggbelysning på den södra. Det blir lite 
gammaldags stil på det hela, fast med moderna 
LED-lampor, berättar projektledare anneli Claesson.

   tidigare hängde lamporna i linspann med kvick-
silverarmaturer som nu, enligt lag, måste bytas ut. Även 
träden längs gatan byts ut och skelettjordar anläggs för att 
träden ska trivas bättre och frodas.

– I och med det bryts plattorna upp och trottoaren rustas den 
med, säger anneli Claesson. 

   Framkomligheten kan komma att påverkas 
med arbetsmaskiner som inkräktar på körbanan. 

– Så är det alltid när vi är och stökar, men vi 
gör vårt bästa för att det ska gå så smidigt som 
möjligt, säger anneli Claesson.

   Projektet förväntas vara klart den 30 juni i år 
och anneli ser framemot resultatet.

– Det känns jättekul. redan i fjol när vi bytte ut 
julbelysningen längs halva gatan gick det att se 
skillnad mellan det nya och gamla. men nu får vi 
vänta till hösten då nätterna inte är lika ljusa för 
att verkligen uppleva skillnaden, säger hon.



Köp en trädgårdsavfallssäck (800 L) och få ditt 
trädgårdsavfall hämtat hemma hos dig. 

Köp säcken på Kretsloppsparken eller på Stuvarvägen 17 
i centrala Sundsvall senast veckan innan hämtning. 
Hämtning sker vecka 21 och vecka 42. 

Vi hämtar ditt trädgårdsavfall

150 kr per säck

www.rekosundsvall.se
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bilden

Hög höjd på 
Grönborgs
n Den inglasade innergården  
håller på att ta form på Grön-
borgs. Skifu bygger om och nytt 
och hela kvarteret förvandlas för 
att ge plats åt studenter, forskare 
och entreprenörer. 

nya hyresgäster är bland an-
nat Åkroken Science Park och 
Studentkåren. Kvarteret intill 
kompletteras med campus  
Åkanten – som innehåller nya 
lokaler för Mittuniversitetet. 

Redan i juni börjar universite-
tet att flytta in möbler i de nya 
lokalerna och från i höst blir det 
full fart med undervisning.

campus Sundsvall får med ny- 
och ombyggnationerna en större 
tyngd väst på stan. I anslutning 
planerar Mitthem för nya bostä-
der och det skissas på en flytt av 
västra station till området.
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Två av hantverkarna på plats är  
plåtslagarna Micke Nilsson och  

Henke Andersson från Timråföretaget Bekab.
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n Det nybildade bolaget Biogas i 
mellannorrland ska se över möjlighe-
terna att göra fordonsgas av regionens 
matrester.

Sundsvall, östersund och Hudiksvalls 
kommuner är inledningsvis delägare. 
men för att det ska bli ekonomiskt 
hållbart säger vd torbjörn Stark att fler 
kommuner behöver involveras.

– Vi behöver få mer matavfall. Vår  
vision är att alla kommuner i Väster-
norrland, Jämtland och norra Hälsing-
land ska vara med på tåget. Det är 
därför det kallas för mellannorrland, 
säger han.

matavfallet från Sundsvalls kom-
mun skickas i dag till Härnösand där 
det komposteras och blir till matjord. I 
stället skulle resterna skickas till Korsta 

för att malas sönder och rötas. metan-
gasen som bildas omvandlas sedan till 
fordonsgas. Ytterligare en möjlighet 
som torbjörn Stark ser är att använda 
rågasen från reningsverken i närområ-
det och upparbeta den till fordonsgas.

– Biogas ger en avsevärd miljöeffekt 
eftersom den ersätter fossila bränslen. 
Vi vill dessutom sälja biogasen på hem-
maplan för att undvika långa transport-
sträckor, både för avfallet 
och för gasen, säger han. 

I februari 
nästa år 
ska bolaget 
redovisa 
för ägar-
kom-
munerna 

vilka förutsättningar som finns för en 
biogasanläggning. torbjörn Stark vågar 
inte säga hur han tror att det kommer 
gå.

– Det vore fel av mig att säga  
någonting innan vi har satt i gång med 
arbetet. men om vi får klartecken nästa 
år sker väl upphandlingen under 2018. 
Då kan anläggningen vara klar till 2020, 
säger han.

SUNDSVaLL KaN Få EN BIoGaSFaBrIK I KorSta

n Sundsvall kan få en förstärkt motorväg till 
Rotterdam. Det rör sig om transporter sjövägen 
– Motorways of the Sea – där mer gods ska flyt-
tas från lastbilar och vägar.

Sundsvall Logistikpark, Sundsvalls Hamn, 
SCA och Trafikverket har tillsammans ansökt 
om EU-pengar för att förbättra godsflöden 
mellan Sundsvall och Rotterdam.

 – EU vill främja en hållbar utveckling där 
mer gods går via järnväg och båt och mindre 
via lastbilar och att söka EU-finansiering är 
en del av ett långsiktigt arbete för att öka ka-

paciteten i Sundsvalls hamn och skapa en  
effektiv logistiklösning mellan väg, järnväg 
och sjöfart, säger Magnus Svensson, vd för 
SCA Logistics.

I Sundsvalls hamn handlar det främst om 
investeringar för att öka containerhante-
ringen men också förberedelser för en ny 
hamn och logistikpark samt nya järnvägsan-
slutningar till hamnen.

Regeringen har redan givit klartecken till 
ansökan och besked från EU-kommissionen 
väntas i sommar.
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Stärkt motorväg till Rotterdam

Natur  
möter råhet
n En park planeras vid norra 
brofästena. Parken kan vara klar 
redan i höst.

– Staden växer och då behövs 
fler grönområden, säger Helena 
flodin, landskapsarkitekt på 
kommunen.

Bygget på sidan påbörjas under 
våren.

– Vi vill ha en känsla av natur 
som ska möta råheten som bron 
inger. I parken tänker vi oss ett 
område som Sundsvallsborna 
kan vandra runt i och samtidigt 
uppleva bron och vyerna, säger 
Helena flodin.

Vid brofästet kommer parken att 
delas i två delar av Lagergatan.

– En av delarna ska vara mer för 
familjer och i den andra ska fokus 
ligga på ungdomar. Men det allra 
roligaste vore om vi fick till ett 
generationsmöte, säger hon.

Området vid södra brofästet 
kommer att ses över senare, 
men för det området är inte 
planerna fastställda 
ännu.

Motorvägen till konti-
nenten går till havs.



Mer gods 
fraktas 
på järnväg
n Godsvolymerna i Sundsvalls 
kombiterminal har ökat med 33 
procent de tre första månaderna 
i år, i jämförelse med samma 
period förra året. Det betyder att 
mer långväga gods till och från 
Sundsvall har fraktats på tåg  
i stället för på lastbil. 

Sundsvall Logistikpark driver 
kombiterminalen i Sundsvall via 
en operatör. nu är bolaget inne  
i en upphandling som går ut på 
att hitta ett företag som ska driva 
verksamheten i kombiterminalen 
från hösten 2016, och sedan flytta 
verksamheten till logistikparken i 
Tunadal när den är klar.

– Denna aktör kommer att följa 
med i flytten till logistikparken. 
Det är viktigt för att inte få ett 
glapp för godstågens möjlig-
het att köra till Sundsvall, säger 
Sven Magnusson, vd Sundsvall 
Logistikpark. 

Sundsvall Logistikpark tog över 
driften av kombiterminalen i juli 
2015. Sedan dess har godsvolym-
erna ökat och mer gods fraktats, 
till och från Sundsvall och södra 
Sverige, på tåg. Ökningen innebär 
2 200 färre lastbilar på vägarna 
vilket motsvarar 2 000 ton min-
dre koldioxidutsläpp.

– Det är precis en sådan 
utveckling vi strävar efter. Med 
en effektivare kombiterminal 
i logistikparken, samt effek-
tiva järnvägsanslutningar i alla 
riktningar, blir järnvägstranspor-
terna mer konkurrenskraftig på 
transportmarknaden – vilket 
kommer att gynna miljön, säger 
Sven Magnusson.

Ska bli  
ledande inom 
transporter
n Ett logistik- och transport- 
nätverk i Sundsvall ligger i 
startgroparna. Det ska skapa ett 
bättre samarbete mellan aktörer 
i Västernorrlands och Jämt-
lands län. På sikt ska regionen 
bli ledande inom logistik och 
transport. 

nätverket är ett resultat av 
EU-projektet Smartset som 
Sundsvalls kommun har deltagit 
i. Målet var att få i gång en  
effektivare och bättre samordnad 
godsverksamhet i regionen.

– Projektet har gett oss många 
värdefulla insikter. Det känns bra 
att det mynnar ut i det här logis-
tik- och transportnätverket, säger 
Tomas Widenfalk på Sundsvall 
Logistikpark.

Oliver Dogo är vd på Mittsveri-
ges handelskammare, som håller 
i trådarna för det nya nätverket. 
Han menar att Sundsvall har mer 
att erbjuda när det kommer till 
logistik och transport än vad som 
visas upp i dag. 

– Vore vi bättre på att sam- 
arbeta tror jag att vi skulle ha ett 
starkare erbjudande när vi ska 
locka företag att etablera sig  
i den här delen av Sverige. Oav-
sett om det är 
ScA eller 
den som 
kör tim-
mer-
bilen, 
säger 
han.
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Godstrafiken på järnväg ökar i Sundsvall.
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Att gjuta  
med betong 
ska vara lätt

skanska.se/betong

Telefon: 010- 449 20 43                                

E-post: orderbetongnorr@skanska.se  

l  Lösullsisolering 
l Bygg 
l  Måleri 
l Plattsättning

Vi har heLhetsLösningen 
just för dig! 

www.alviks.nu060-66 20 00
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 Dygnet runt brinner värme-
pannan på Korstaverket. Avfall 
som inte går att återvinna för-
bränns och används i produk-

tionen av fjärrvärme tillsammans med 
överbliven värme från industrier. 

– Vi fångar upp värmen som fabri-
kerna inte kan ta hand om. Samma 
gäller vår avfallsförbränning på Korsta-
verket. Det avfall vi eldar där är så kall-
lat ”end of the road”, alltså sånt som 
inte går att återvinna vidare, berättar 
Nils Nyström, produktionsansvarig på 
Sundsvalls Energi.  

Vatten värms upp och skickas ut till 
hushållen i Sundsvall i ett slutet två-
rörssystem. Tillbaka kommer samma 
vatten, 40 grader kallare, för att värmas 
upp och skickas iväg igen. 

Tar vara på energin från industrier

Sedan 1981 har Ortvikens pappersbruk 
levererat spillvärme till Sundsvalls  
Energi och på senare år har även Öst-
rand blivit en del av industrisamarbetet. 
Avtalet mellan SCA och Sundsvalls En-
ergi har inneburit positiva förändringar 
i avfallsförbränningen. 

– För fem år sedan så brände vi olja 
för att producera fjärrvärme. Det är en 
miljöfarlig process som vi lyckas kom-
ma ifrån nu. I dag eldar vi bara avfall 
som samhället inte vill eller kan ha kvar, 
säger Nils Nyström. 

Omkring 200 000 ton avfall för-
bränns i Korstaverkets panna varje år. 

Är det verkligen miljövänligt  
att bränna upp sopor? 
– Förbränning är det bästa alternativet.  
Istället för att vi skulle lägga soporna 
på hög tar vi tag i avfallsproblemet och 
gör energi av det, säger Nils Nyström. 

Han beskriver energiutvinningen 
som kontrollerad med höga krav. 

– Förbränning innebär att vi bryter 
ned och stabiliserar föroreningar, be-
rättar han.

Kvar efter förbränningen blir metall-
ler och grus. Gruset kan återanvänds 
och metallerna återvinns och får nytt 
liv. 

– Inom avfallsbranschen är denna typ 
av cirkulation i ekonomin vanlig. Vi har 
ett överskott av avfall i samhället och 
det är bara positivt om vi kan återvinna 
så mycket som möjligt, menar Nils  
Nyström. n n n

Varje dag levereras fjärrvärme till över 80 000 Sundsvalls- 
bor. Trots det är det en teknik som få är bekanta med.  
I underjorden där 30 mil ledningar slingrar sig för att förse  
hushåll och offentliga lokaler med återvunnen energi. 
text: THILDE VInDERÅ  Foto: KERSTIn STIcKLER/cAnSTOcK

Så blir avfallet  
till energi

Spillvärme och avfall är två nycklar till miljöeffektiv fjärrvärme,  
menar Nils Nyström på Sundsvall Energi.
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I Sverige hanterar ungefär 50 hamnar 
den mesta av vår import och export. Så 
mycket som 95 % av alla varor passerar 
hamnarna faktiskt. Det betyder att nästan 
allt som vi kan handla i våra butiker någon 
gång har åkt via vattenvägen. 

I Sundsvall står industrin för många av trans-
porterna. Det är varor in till fabrikerna och 
sedan färdiga produkter ut till kunder som 
finns över hela världen. Varje dag transpor-
teras även varor som du och jag handlar, i 
en affär eller via internet. 

Om hamnarna i Sverige skulle stänga så 
skulle det inte dröja länge innan butikernas 
hyllor skulle gapa tomma, för det mesta 
som vi köper finns där tack vare fungerande 
transporter. Det gäller den där tröjan du 
köpte, mobiltelefonen på jobbet, oljan du 
bytte i bilen eller frukostbordet där du ställ-
er din apelsinjuice.

Det är, som du märker, inte bara Sunds-
valls industri som har ett stort transport-
behov. Ändrade konsumtionsbeteenden och 
ökad e-handel ställer nya krav på smartare 
transport- och logistiklösningar. Och i sam-
ma takt ökar också miljökraven från såväl 
lagstiftare som kunder. Med all rätt. Vi kan 
inte förbruka tre jordklot när vi bara har ett.

Därför bygger vi en logistikpark
Sundsvall Logistikpark innebär bland annat 
att Tunadalshamnen ska byggas ut med en 

containerhamn. Redan i år kommer 
hamnen att kunna hantera nästan dubbelt 
så många containrar och genom att bygga 
ut infrastrukturen kan näringslivet lättare 
välja mer miljövänliga transporter, som tåg 
eller sjöfart. 

Att frakta gods med container blir allt 
mer vanligt. Det är ett säkert, smidigt och 
flexibelt transportsätt då det lätt går att 
byta transportslag, från t.ex. båt till tåg eller 
lastbil. Ett fartyg som kommer till Sundsvall 
kan lasta gods motsvarande lasten från 500 
lastbilar. Ett tåg som kommer till Sundsvall 
kan lasta gods motsvarande lasten från 30 
lastbilar.

När infrastrukturen fungerar bra då blir 
järnvägen och sjöfarten ett konkurrenskraf-
tigt transportsätt i jämförelse med lastbilen 
och det är precis en sådan utveckling vi vill 
se; mer gods via sjöfart eller järnväg för de 
långa transporterna till och från Sundsvall. 

För mer info och senaste nytt besök 
www.sundsvalllogistikpark.se

3% är via omlastning från tåg till lastbil

Från världen till ditt frukostbord

1 st 1 st

1 st 30 st

500 st1 st

TiDsplan

Klart      Detaljplan

Klart      Tillgång till marken och 
      samlat exploateringsavtal

Inlämnad    EU-ansökan - Trafikverket, 
     SCA, Sundsvall Hamn AB, 
     Sundsvall Logistikpark AB

Klart      Projektledare för projektering 
      & byggande på plats

Klart      Miljöansökan kungjord

2016-05      Nytt operatörsavtal för 
      kombiterminalen

2017      Slutligt investeringsbeslut
      i kommunen och SCA

2017      Byggstart Logistikparken

2017      Byggstart Bergsåker

2018      Byggstart Maland/Tunadal

Byt till: 
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LYSSNa IN NYa SUNDSVaLL
n Kommmunalrådet Peder Björk, bloggaren HanaPee, näringslivsrepresentanten 
Eva Nyh Hederberg och stadsbyggnadsdirektören anneli Wikner är Sundsvalls-
profilerna som står i fokus när Sundsvalls kommun lanserar den nya hemsidan-
nyasundsvall.nu.

 De olika personerna ger sina reflektioner kring genomförda eller planerade 
satsningar runtom i staden. 

till exempel kan den som klickar sig in på sidan höra Peder Björk berätta om 
renoveringen av olof Palmes torg eller HanaPee prata om bostadsbyggandet i 
Inre hamnen. 

Syftet med hemsidan är att ge Sundsvallsborna en bättre helhetsbild av stads-
utvecklingen. 

n Spårbytet på Ostkustbanan mellan 
Hudiksvall och Sundsvall går in på tredje 
och sista etappen. I sommar gäller det 
sträckan Årskogen-Sundsvall. 

– Spårbytet görs för att den nuvarande 
rälsen har nått sin tekniska livslängd.  
I skuggan av spårbytet pågår även en del 
andra arbeten som markarbeten för att 
stabilisera och förstärka banvallen, vilket 
vi gör för att öka säkerheten och klara 
tyngre tåg, säger Anna Pia Lingemyr, 
projektledare vid Trafikverket.

Som en del i upprustningen sker även 

brobyten i Hudiksvall i sommar samt en 
del signalarbeten på sträckan. 

– Upprustningen har inget att göra 
med en kommande utbyggnad av 
dubbel spår utan är en del i det fort-
löpande underhållet av banan, säger 
Anna Pia Lingemyr. 

Trafiken kommer att påverkas av arbe-
tena och vissa tåg kommer att ersättas av 
buss under vecka 27–32. 

– Men det rör inte alla tåg så kolla med 
din tågoperatör vad som gäller, råder 
Anna Pia Lingemyr.

Sommarjobb på Ostkustbanan
fO

TO
: SJ Hamnen satsar 

på ökad  
containertrafik
n  I juni står en ny containerhamn klar  
i Tunadal för att möta ett ökat godsflöde. 
Men den blir bara tillfällig.

– Vi kommer att vara väldigt trångbodda  
i hamnen under ett par-tre år, säger Magnus 
Svensson, vd för SCA Logistics.

I norra delen av hamnen, vid Kor-
stabäckskajen, ställs ytor i ordning för 
container trafik. Flera tältmagasin har tagits 
bort för att ge plats åt de ökade container-
volymerna och SCA Logistics har även  
investerat i en ny containerkran.

Lösningen är tillfällig i väntan på den nya 
containerhamnen som ska byggas i södra 
delen av Tunadalshamnen i anslutning till 
den nya logistikparken. Den räknas stå klart 
2020/2021.

– Från 2018 kommer vi att få stora 
ökningar av godsvolymerna på grund av 
Östrands utbyggnad. Samtidigt byggs även 
Tunadals sågverk ut vilket också ger mer 
gods i hamnen. Det kommer att bli väl-
digt trångt i hamnen under några år innan 
logistik parken och den nya container-
hamnen är på plats, säger Magnus Svensson.

Den långsiktiga satsningen på Sundsvall 
Logistikpark och containerhanteringen  
i hamnen ger också nya logistikmöjligheter 
för hela näringslivet i regionen – inte bara 
för skogsindustrin.

– I dag har vi ett transportsystem som 
är skräddarsytt för skogsprodukter, men vi 
skiftar över allt mer till ett generellt system 
med containrar som alla kan nyttja. Då 
spelar det ingen roll om du skickar en eller 
tusen containrar – alla kan nyttja samma in-
frastruktur. Kostnaden blir dessutom lägre 
per enhet ju mer som skeppas från Sunds-
vall, säger Magnus Svensson.



Utökade öppettider på återvinningscentralerna
1 maj -31 oktober

www.rekosundsvall.se

Svartvik och Johannedal
Måndag 13.00–15.00  och 17.30–20.00
Tisdag 17.30–20.00
Onsdag  17.30–20.00
Torsdag 17.30–20.00
Lördag 9.00–15.00
Söndag 12.00–15.00

Kretsloppsparken
Måndag 7.00–19.00
Tisdag 9.00–19.00
Onsdag 9.00–19.00
Torsdag 9.00–19.00
Fredag 9.00–17.00
Lördag 9.00–15.00

Nu går det också att lämna till återbruk på vår mobila återvinningscentral. 
För datum och plats besök vår hemsida eller läs mer i miljöalmanackan. 

Mobil återvinningscentral
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Förr & nu

De röda stugorna är sedan länge försvunna. Nu byggs nya lokaler för utbildning och forskning när Mittuniversitetet expanderar i området.

Nya vindar väst på stan
Förr var det gränsen mellan landet och 
staden och bebyggelsen väst på stan 
dominerades av Grönborgs. I dag är det 
ett hett område för forskning och högre 
utbildning.
text: THOMAS EKEnBERG  
Foto: SUnDSVALLS MUSEUM /SVAnTHE HARSTRÖM

 K
varteret Grönborgs dominerar 
denna vy som är tagen av en 
okänd fotograf, troligen under 
30-talet med tanke på bilen 

som syns nere i kurvan.
Till vänster om bryggeriet skymtar 

Vinfabriken där det tillverkades vin av 
bär och frukt. Harald Wilhelm Lund-
qvist, som byggde Vinfabriken, var även 
med och grundade Grönborgs Bryggeri 
1875.

Grönborgs byggdes som bryggeri 
men har under åren huserat många oli-
ka verksamheter, som restaurang, skola, 

dagcenter, 
bostäder 
och konst-
närsatel-
jéer.

I dag är 
de röda 
stugorna 
längs Sidsjövägen borta sedan länge.  
I stället är området runt Grönborgs ett 
av Sundsvalls hetaste med ett expande-
rande universitet.

Vinfabriken finns i dag på Norra  
berget dit den flyttades 1980. n n n

En grusväg slingrar sig mellan röda 
stugor. Bilden är troligen tagen på 

30-talet och Grönborgs är ett tydligt 
landmärke väst på stan. 



Behöver du bygglov?
I många fall krävs ett bygglov för att få bygga. 
Och oavsett vad du ska bygga så krävs det  
en anmälan och ett startbesked för att få börja 
bygga, samt ett slutbesked för att få använda 
det du har byggt. Det gäller även åtgärder  
som är befriade från krav på bygglov som  
exempelvis Attefallshus. 

Om du fått bygglov
När du fått bygglov kan det vara särskilda  
krav kopplat till ditt bygglov. Läs noga igenom 
ditt bygglov innan du hämtar hammaren.

Nybyggnadskarta
Vid nybyggnad av bostadshus, industri eller liknande  
ska du bifoga en nybyggnadskarta till din bygglovsansökan. 
Lantmäterikontoret kan hjälpa dig med dessa frågor:
www.sundsvall.se/fastigheterochlantmateri

Var går tomtgränsen?
Om du har en fastighet och inte hittar gränsmarkeringen 
kan lantmäterikontoret hjälpa dig.

Detaljplaner
Om din fastighet ligger inom ett område med 
detaljplan finns regler som styr mycket av det du 
får göra. Saknas detaljplan finns det vissa saker 
som du får göra utan bygglov. Prata med någon 
av våra handläggare om du är tveksam på vad 
som gäller för dig

Vad kostar det?
Bygglov, lantmäteriförrättningar, detaljplaner 
med mera är förenat med kostnader. 
Läs mer på: www.sundsvall.se 

/taxorochavgifterstadsbyggnadskontoret

sundsvall.se/bygglov bygglov@sundsvall.se
Hemsida E-mail Telefon Evenemang

26
Besök

26

Hemsida E-mail Telefon Evenemang

26
Besök

26

Det här gäller  
om du ska bygga i Sundsvall

På vår hemsida hittar du all information som du behöver veta om bygglov, med mera. 
Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Telefonväxel: 060-19 10 00

Ska du glasa in din altan? Bygga ett attefallshus? Skaffa växthus?  
Mura en stenmur? Oavsett byggprojekt ska du alltid kolla med oss först 
om du behöver bygglov eller göra en bygganmälan.

Sök  

bygglov  

via webben!

e-tjanster.sundsvall.se/oversikt

Använd vår nya e-tjänst (med kart- 

funktion) för exempelvis tillbyggnad,  

komplementbyggnad, byggnad  

av uterum och installation  

av eldstad.
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SCA investerar nästan åtta miljarder kronor i Östrands 

massafabrik i Timrå, den största industriinvesteringen 

i Norrland – någonsin.

Östrand ökar produktionen från 430 000 ton till 900 000 ton 

och får den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa 

i världen.

Projektet har fått namnet Helios, efter 

solens gud i den grekiska mytologin. 

Genom Helios får Timrå och Norrland 

världens mest konkurrenskraftiga massa-

fabrik som i decennier framåt kommer 

att skapa tillväxt, sysselsättning och 

välfärd i Norrland. 

LYFTET FÖR OSS 
OCH FÖR NORRLAND

SCA FOREST PRODUCTS www.sca.com


