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Arbetet med grön plan för centrala Hämösand startades 
med en trädinventering som redovisades 1995. Syftet 
med denna var att få ett underlag för hur stadskämans 
trädbestånd ska kunna förbättras. 

Under 1995-96 har vi haft i uppdrag att ta fram ett 
underlag som även kan användas i revideringen av 
översiktsplanen: en grönplan för centrala Härnösand. 
Denna rapport är en redovisning av inventerings- och 
analysfasen, samt förslag till åtgärder. 

Projektledare har varit Bengt Schibbye. Trädinventering 
och vissa inventeringar till grönplanen är gjorda av ark 
LAR Bo Blomkvist. Analyser, kartor och layout har 
utförts av lark stud Ann eJi Rosendahl, Schibbye Land
skap. Den historiska analysen har utförts av ark AJmika 
Höök, ArkjJag AB. 

Arbetet har skett i nära samarbete med Claes Rogander 
och Tommy Berglund, Plan- och byggkontoret, Lars 
Lundgren, tekniska kontoret samt Nils-Göran Lind
ström, Svensk Markservice. Trädplanen har redovisats 
för en större grupp politiker och tjänstemän. Under 
arbetets gång har samråd och seminarier också skett med 
personal från Miljö- och Hälsokontoret, kommun
styrelsen och byggnadsnämnden. 
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GRONSKAN I HARNOSAND 

Härnösand ligger på sluttningarna 
ner mot och på stränderna kring 
det smala sundet mellan fastlandet 

och Härnön. Det är havet och de skog
klädda bergen som dominerar utblickarna 
från staden. Placeringen vid ett nord-sydligt 
sund skiljer staden från andra norrländska 
städer i bergkullterräng: de andra ligger i 
inre delar av havsvikar eller vid större älvar. 
Det var också detta skyddade läge nära det 
öppna havet och centralt placerat i Norrland 
som gjorde statsmakterna intresserade av att 
ge stadsprivilegier till Härnösand. Här har 
aldrig funnits särskilt stora jordbruks-områ
den. Dessa finns i stället längs de mindre 
skogsåarnas dalgångar norr och söder om 
staden. 

Härnösand är en stad som av de flesta upp
fattas som "grön". Nästan var man än befin
ner sig så ser man lummiga trädgårdar, ha
vet eller de omgivande bergen. Det är up
penbart att det gröna spelar stor roll för hur 
man uppfattar staden. 

I takt med ökad exploatering får stadens 
grönstruktur ge vika för bebyggelse och 
infrastruktur. Stadens "gröna värden" måste 
stärkas i kommunens översikts- och 
dealjplanearbete. Denna studie av grön
strukturen kan vara ett instrument för att 
underlätta detta arbete. 
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HARNOSAfNlDS GRONA STRUKTUR 

I nom samhällsplaneringen har det länge saknats ett sam
lande begrepp för allt det viktiga som grönskan, vattnet, 
marken och allt det levande står för i våra städer. I PBL

utredningen 1994 lanserades begreppet GRÖNSTRUKTUR. 
Här ingår bl.a: 
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Den zon av naturmark som 
skiljer staden från landet. 

Stora och små naturområden 
såsom sjöar, bäckar och kuster. 

Parker, skol- och kyrkogårdar, 
alleer och andra gröna områden . 

Privata trädgårdar och 
bostads gårdar. 

Gröna rest ytor - med natur eller 
kulturprägel. 

Grönstrukturen är det som tillsammans med vägar och hus 
bygger upp staden. Grönstrukturens betydelse och funktio
ner kan delas upp i tre aspekter: sociala, kulturella och eko
logiska. 
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UR TRE ASPIEKTIE~ 

Den ekologiska aspekten beskriver hela 
systemet av växter, djur, mark, vatten, 
klimat och mänsklig påverkan. Denna het .. 
het bidrar på många sätt till Härnösands 
tekniska försörjning: för dagvattenhan
tering, omsättning av kompostmaterial, 
förbättring av luftkvalitet och lokalklimat. 
Grönstrukturen utgör också livsrum för 
stadens biologiska mångfald: alla växter 
och djur som lever i och nära staden. Det 
är viktigt att bevara dessa livsrum, inte bara 
för de olika arterna i sig utan också för att 
vi människor har behov av att uppleva en 
rikedom av växter och djur. 

Med den kulturella aspekten menar man 
att grönstrukturen är en del av vårt kultur
arv. Trädgårdar, parker, kyrkogårdar och 
friluftsområden berättar om stadens historia 
och utveckling och är därför viktiga att ha 
kvar. Stadsbilden formas i huvudsak av 
samspelet mellan topografin, bebyggelsen, 
gatunätet och grönskan. Tänk om alla stora 
träd längs Nybrogatan, stadens "paradgata", 
skulle avverkas - hur skulle man då uppfatta 
Härnösand? Allt detta är delar av den kultu
rella aspekten. 

Den sociala aspekten handlar om grön
strukturens betydelse för lek, idrott, rekrea
tion och friluftsliv. Här finns också grön
skans betydelse för naturupplevelser, förstå
else för naturens kretslopp - tänk på fritids
odlingen! - och för undervisning i en mängd 
olika ämnen. Studier gjorda i flera städer 
visar att idag tillbringar flertalet av oss 
huvuddelen av vår fritid i eller i direkt 
anslutning till tätorten. Att ha tillgång till 
grönområden nära bostaden är därför av 
vital betydelse för såväl den psykiska som 
den fysiska hälsan. 

Vattendraget .. livsrum tör växter och djur. 

Grönskans samspel med gator 
och hus. 

Tiffgången på grönska påverkar oss både psykiskt och fysiskt. 
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DIEN EKOL..OGISKA ASPEKT EN 
"Grön struktu l1" 

Naturmarken. 

Fåglarna är beroende av träden. 

U tvecklingsmöjligheterna för grön 
strukturens ekologiska funktioner är 
beroende av tre förutsättningar. 

För det första graden av orördhet - om det är 
trädgårdar, åkrar och annan kulturmark eller 
om det är skogsmark och andra naturdomine
rade områden. På kartan kallas dessa för kul
turserien respektive naturserien. 
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En andra viktig förutsättning är förekom
sten av träd, eller på finare språk växtlig
hetens fördelning i höjdled. Många djur 
och växter är beroende av träden för sitt 
liv - jämför exempelvis antalet fåglar på 
en åker och i en skog. Dessutom spelar 
träden stor roll för att dämpa vind, minska 
luftföroreningar, ge skugga och utjämna 
extrema temperaturer. Träden har också 
betydelse för vattnets kretslopp. På kartan 
anger vi täckningsgraden i tre klasser. 

En tredje och egentligen helt avgörande 
förutsättning är förekomsten av "grön 
mark", dvs mark som inte är bebyggd el
ler hårdgjord. Om andelen hårda ytor blir 
stor försvinner möjligheterna att ta hand 
om regnet lokalt - allt dagvatten måste 
ledas bort. Det finns heller inga möjlighe
ter att ta hand om komposterbart material. 
Förutsättningarna för växt- och djurliv är 
extrema på dessa ytor. På kartan anges 
områden som har mindre än 25 % grön 
mark. 

För att bevara och utveckla den biologiska 
mångfalden är det viktigt att bevara områden 
med gamla träd och områden kring bäckar 
och stränder. Det gäller exempelvis Sjukhus
parken, Brunnsparken, Gådeån och delar av 
Gerestabäcken. Andra områden behöver ut
vecklas för att öka den biologiska mångfal
den, exempelvis nedre delen av Geresta
bäcken och Strandparken. Förslagen finns 
med i "den gröna visionen" sist i rapporten. 

Notera att kartan på sid 9 inte skiljer på pri
vat och offentlig mark. Ur ekologisk syn
punkt är administrativa gränser ointressanta. 
En talgoxe bryr sig ju inte om den sitter i ett 
träd på kommunal eller privatägd mark. Kar
tan kan ses som en biologisk inventering av 
staden. 



DEN EKOLOGISKA ASPEKTEN 
Vatten, klimat och föroreningskällor 

......... """""""' .......... """""'--......""""""'--

Vattendelen 

Kartan redovisar sjöar, bäckar och havssundet 
mellan Härnön och fastlandet. Öppna bäckar 
som Gerestabäcken är viktiga för den biolo
giska mångfalden och för att kunna rena vatt
net innan det når havet. Den kan också ta om 
hand dagvatten. På fastlandet finns den kul
verterade Godstjärnsbäcken. En kulvert bety
der alltid begränsningar för hur mycket vatten 
man kan ta om hand. När andelen hårdgjorda 
ytor ökar - genom ny bebyggelse, nya parke
ringar på tomter mm - leds vattnet snabbare 
bort, vilket ger stora flöden. Då kan kulverten 
bli ett problem. 

Gerestabäeken - viktig för mångfalden 

Klimat- och föroreningsdelen 

Kartan anger förhärskande vindriktningar 
sommar och vintertid. På grund av topografin 
dominerar de nordliga och sydliga vindarna 
kraftigt, såväl vinter som sommar. Vintertid är 
det vindstilla i genomsnitt varannan dag. Var 
fjärde dag blåser det från väst, nordväst eller 
norr, och från syd 14 % av dagarna. De sydliga 
vindarna är starkast. 
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Sommartid är det lugnt bara var femte dag, 
men under 3 dagar av 4 blåser det mindre än 4 
mjs. Sydliga och syd-västliga vindar dominerar 
(31 %), tillsammans med västliga-nordliga 
(30%). Sammantaget betyder detta att ett antal 
områden i Härnösand är starkt vindutsatta. 
Blåsten gör det otrivsamt att vara utomhus, och 
leder till ökat uppvärmningsbehov och därmed 
ökade föroreningar. Samtidigt innebär den 
stora andelen vindstilla dagar risk för inversion 
och kalluftbildning, och kalluften strömmar ner 
längs dalbottnarna mot havet. Dessa områden 
och strömmar är också markerade. Härnö
sands läge vid sundet leder till att inversions
tillfällena är få jämfört med andra norrländska 
städer som Umeå och Sundsvall. Det finns of
tast ett kalluftdrag genom sundet. De förore
ningskällor som markerats gäller luftförore
ningar. Grönskan kan binda stoft och andra 
föroreningar. Största luftföroreningskällan i 
Härnösand är biltrafiken. På kartan markeras 
hårt trafikbelastade vägar samt värmecentraler 
och andra punktkällor. 

Biltrafiken utgör den största luftföroreningskålfan i Hämösand 



> 40% trädtäckning 

10 - 40% trädtäckning 

< 10% trädtäckning 

> 40% trädtäckning 

10 - 40% trädtäckning 

< 10% trädtäckning 

område med 
< 25% gröna ytor 
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DEN Kl:J LTU R El lA ASPE KT EN 
Grönskan och dess betydelse för stadskaraktären 

samt kulturhistoriskt värdfulla områden. 

B ebyggelsen och grönskan är av stor be
tydelse för stadskaraktären. Grönskan 
utgör dessutom en viktig del av Härnö

sands kulturhistoria. Stadsbilden genomgår en 
ständig förändring i takt med att staden växer. 
Då förändras förutsättningarna för stadens 
grönområden. Mycket av den växtlighet som 
finns i staden har utvecklats under lång tid för 
att få den karaktär den har idag. Den är därför 
svår att ersätta eftersom det skulle ta flera 
generationer att återfå en liknande karaktär, vi 
måste samtidigt planera för ett framtida Här
nösand och föryngra genom nyplantering. 

Kulturkartan - Grönskan och dess bety
delse för stadskaraktären samt kultur
historiskt värdefulla områden. 

En analys av grönskans utveckling i Härnö
sand har utförts av Arkilag AB. Den visar 
vilka grönområden som har lång historisk 
kontinuitet. Här finns flera värdefulla områ
den, exempelvis den forna Brunnsparken vid 
S:t Petriiogen och stadsparken (som tidigare 
var stadsträdgård). Andra har helt förändrat 
karaktär, exempelvis parkstråket kring Döv
skolan, numera Kiömingskolan, båtklubbens 
upplag och Solenskolan. 

Inom Härnösand finns ett antal områden som 
vi klassat som "kulturhistoriska parker mm" 
och vilka går att spåra i grönstrukturen. Bland 
de äldsta finner man Domkyrkopar-ken (1590 
och 1842), Brunnsparken (1740) och Stads
parken (1768). Dessa och övriga kulturhisto
riskt värdefulla parker m.m har ett högt 
upplevelsevärde för våra innevånare och 
måste därför bevaras. 

analyserat grönskans betydelse för Härnö
sand som stad: stadsbilden, stadens karaktär. 
På kartan på sid 15 kan vi urskilja tre över
gripande karaktärer i Härnösands stads
grönska. 

Strukturerande grönska utgör stadens väg
gar där alleer, häckar och kraftiga plante
ringar eller skogsparker är grundstommen. 
Dessa områden är i behov av kontinuerlig 
skötsel och nyplantering för att behålla 
strukturen. Grönskan finns på allmän plats
mark och i tomtgränser. 

Rumsbildande vegetation, förekommer 
inom stadens villaområden där växtligheten i 
trädgårdarna ger ett lummigt intryck med 
tydliga gaturum och avgränsade kvarter. 
Dessa värden är viktiga att bevara och måste 
tillgodoses vid eventuell förnyelse. Det är 
främst de stora träden i tomtgräns som är 
betydelsefulla. 

Möblerande växtlighet finns i stadens 
områden med flerbostadshus. Bostads
gårdarna ska släppa in solljus och vara 
ombonade med buskage och träd som 
möblerar gården. Här finns det behov av 
utveckling inom vissa bostadsområden där 
kvaliteten inte är tillfredställande. 



Rumsbildande grönska "trädgårdsstaden" 

Möblerande grönska 
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1. Naturmark 
STADENS INRAMNING OCH SILHUETI 

2. Trädgårdsstaden .. 
RUMSBILDANDE KARAKTAR 

lummigt grönskande trädgårdar 
o häckar och trädrader ger frodighet till 
det offenlliga rummel 
o växllighell grupper, ej ordnad 

3. J30stadsgården .. 
MOBUERAN DE KARAKTAR 

öppenhet • solljus 
utblickar 
skiftande växtmaterial utgör byggstenarna 

4. Insutulloner I park .. 
STRUKTURERANDE KARAKTAR 

stora träd (rU placerade på tomtmark' 
växelspellJusjskugga 
allåer och parksträk - opllsk våglednJr.g 
och avskärmande 

o klippta häckar '. parkkaraktär 

5. Vattenområden· där palk möllEr vallen 
STRUKTURERANDE KARAKTAR 

klassiska planelement såsom alleer och 
parkstråk 

stora träd I fritt placerade 
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6. S!Bdskvarter 8. "Yngre Industriområden-
GRONSKAN HA.~ LITEN BETYDELSE FÖR G RÖNSKAN HAll LITEN BETYDELSE FÖR 
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nyplanterade träd 
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7. Tqrsvlk· där park möter vatten 9. Traflkleder' E4 och omrc1 de intill Gådeå skola 
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STADSKARAKTAREN STADSKARAKTAREN 

stora gräsylor odl få glesa planteringar av 
unga träd 

o otillgänglig vattennivå 

o oavgränsat 
o storskalighet 

öppet 

10. VaUenområden· där kaj möter Vatten 
GRÖNSKAN HAf.I LITEN BETYDELSE FÖR 
STADSKARAKTAR EN 

öppna ytor 
o ' avsaknad av växtlighet 
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11. Kulturhistorisk värdefulla parker m.m. 
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3 2. Trädgårdsstaden -3. Bostadsgården 

4. Institutioner i park 

5. Där park möter vatten 

6. Stadskvarter 

7. Nattvikens stränder 
samt Torsvik 

8. "Yngre industriområden" 

9. Trafikleder - E4 och omr 
vid Gådeå skola 

" ___ 1 O. Där kaj möter vatten 

_ 11. Kulturhistoriska parker mm 
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Områden där kaj möter vatten behöver utvecklas. 

Utveckla området kring E4. 

Badhusparken • där park möter vatten· viktig att bevara för stadskaraktären. 



IDEN KUILTUREILILAASPEKTEN 
förslag till åtgärder 

F lera områden utgörs av öppna ytor 
och stor avsaknad av högre växt
lighet. Här har grönskan därför liten 

betydelse för stadskaraktären. Här finns stora 
behov av utvecklande åtgärder. 

Härnösand sträcker ut sig runt Nattviken och 
på ömse sidor om sundet vilket ger staden 
speciella värden emellertid är vattenkontak -
ten otillgänglig och åtgärder är önskvärda. 

Landskapet runt om Härnösand stad består i 
stort av skogsbeklädda höjder som ramar in 
staden och ger den dess silhuett, denna natur
mark fungerar som en övergångszon till 
natur- och kulturlandskapet utanför. 

Kartan på sid 19 redovisar vårt förslag. Några 
områden är av kulturhistoriskt värde eller av 
betydelse för stadsbilden. Dessa bör bevar&s. 

Utveckla Nattvikens stränder och kanter 



1. NATURMARK 
bevara 

o viktiga stadssilhueUer skall skyddas 

2. TRÄDG ÅRDSSTADEN 
bevars 

o i samband med förnyelse skall 
trädgårdsstadskaraklären skyddas 

3. BOSTADSGÅRDEN 
utvcclcla 

tydliga garurum 

4. INSTITUTIONER I PARK 
bevara 

6. STADS KVARTER 
utveckla/vårda 

o vid ev awerknlng skall träd ersättas o 
samrAd med fastighetsägare om grönskans o 
värde 

nypianteringar 

vid MIUhögskolan • Gänsvlksvägen: 
utveckla 

trädplanteringar 

I samband med stadsomvandling skall 
möblerande grönska skapas 

7. NATTVIKENS STRÄNDER OCH 
KANTER SAMT TORSVIK 
utveckfa 

o 
5. VATTENOM RÅDEN - DÄR PARK MÖTER o 
VATTEN 

förnya trädbeståndet 
aterskapa vattenkontakt 
skapa rumsbIldande planteringar 

utveckla/bevara 

skapa rumsbildande planteringar 
återskapa vatten kontakt 
växtlighet mot vattnet 

6. "YNGRE" INDUSTRIOMRÅDEN 
utvcclda 

b"ädplanteringar av strukturerande 
karaktär 

9. TRAFIKLEDER - E4 OCH OMRÅDE VID GÅDEÅ SKOLA 
utveckla 

o strukturerande trädplanteringar och alleeT 

10. VATTENOMRÅDEN - DÄR KAJ MÖTER VATTEN 
utveckla 

trädplanteringar av strukturerande karaktär 

11. DEN KULTURHISTORISKA PARKEN 
bevara 

o befintliga träd och parkkaraktärer skall skyddas 

vi d Stadsparken: 
utveckla 

o förnya trädbestånd 
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Områden att utveckla 

Områden särskilt viktiga att 
bevara för stadskaraktären 

Kulturhistoriskt värdefulla 
parker att bevara 
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Utbudet är i stort bra men innehållet i flera 
parker är ofta begränsat och erbjuder inte 
besökaren någon upplevelserik rekreations
miljö. Många parker och grönområden ger 
intryck av att vara oanvända och endast fun
gera som transportsträckor i stadsrummet. En 
fattig miljö inspirerar inte till nyttjande. De 
största bristområdena finns i Norrstan och på 
Änget. Där är det långt till närmaste park eller 
rekreationsområde, och man måste passera 
barriärer. 

Tillgången på sammanhängande gång- och 
cykelvägar är viktigt. G-e-vägnätet utgörs av 
egna stråk eller bilväg med hastighetsbegräns
ning på 30 km/h. Flera av stadens parker in
går också i detta vägnät och ger nyttjama en 
attraktiv naturupplevelse. Samtidigt skall det 
finnas g-e-stråk som utgör den kortaste vägen 
och underlättar när vi skall förflytta oss inom 
staden, där skolor och dagis är viktiga mål, 
samt ut till naturmarkens entre er. I Härnö
sand är detta vägnät i stort sett tillfredställan
de bortsett från den centrala staden och vissa 
sträckor där anslutningar fattas. 

Möjligheten att ta sig mellan bostad och naturmark skall under
lättas. 

Barnen behöver både lekparker och närhet till områden av 
vildare karaktär. 

Fotboll i stadens "finrum" - stadsparken. 



befinUtiga f ölrlh å IIfan dien och analys 

Naturmarken ger utrymme för rekreation i många former. 

M änniskor behöver natur och gröna 
områden av hälsoskäl både fysikt 
och psykiskt. Inom en stad skall 

det därför fmnas rekreationsmöjligheter för 
alla oberoende av intresse och ålder. Därför 
bör det finnas grönområdena av olika karak
tär i staden som helhet och inom de olika 
stadsdelarna. Barnen behöver lekparker men 
också skogsområden som är lättillgängliga 
för att få sina behov tillgodosedda. De vuxna 
vill ha tillgång till rekreationsområden och 
platser centralt där man kan roa sig och möta 
andra människor medan de äldre kräver 
parker alldeles i närheten av bostaden gärna 
med vackra blomsterarrangemang och skyd
dade sittplatser. För vår klassificering av 
parkerna på åtgärdskartan har vi använt en 
modell för parkindelning utifrån karaktärer 
som utarbetats av Patrik Grahn. 

Den sociala kartan: befintliga förhål
landen och analys 

Kartan visar Hämösands tillgång på parker 
och andra grönområden. Ur den kan vi utläsa: 

stadens parker dvs parker som har 
betydelse för staden som helhet 
(folkparker, kyrkogårdar, pro
menadparker etc.), 

lek- och närparker i anslutning till bos
tadsområden. Avståndet till närparker 
är viktigt för svaga grupper som inte 
har möjlighet att ta sig ut till rekrea
tionsområden utanför staden. Barn, 
handikappade och äldre - som tillsam
mans utgör halva befolkningen - är 
mer sårbara och hindras av trafikleder 
och långa avstånd. Frånvaro av parker 
inom ett avstånd av 300m från bostads
området gör att barn, handikappade 
och äldre har svårt att nyttja parkerna. 
Kartan visar på några problemområ
den där avsaknaden av närparker är 
stor. Barriärerna utgörs främst av 
E4:an, järnvägsspåret och hårt trafike
rade leder inom staden. 

platser för idrott 

naturmark för diverse aktiviteter. 

Prydnadsparker har betydelse för staden som helhet. 
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1. Viktig tör staden nom helhet 
8ADHUSPARKEN 

rum5rrghel 
bra fn,nohoU 
skydded frän störning 

5. Del kulturella orvet 
STADSPARKEN 

slora träd I grätmolIn 
krnlllg stömlng · ltl1l11ded skär parletrQk 
genomlll\d · hola parnen ses 

visuol1 valtenkonlakt men branln tlriindor o relnUVl bm Innehöll, slllplalser, skulptur 

2. Viktig lör sladen !lom he/hDI 
SÖDRA MELLANHOLMEN 

cpelljus/skugga 

6. Del kulturclla arvel 
OOMKYRKOPARKEN 

vl!luell vallenkontald mon branta clriinder o 
bm Innehiill (Iekplat!l, plnnteringl!l; fonl6n ele) 
Insynuskydd mol porke.ring 

3. ViktIg tör stoden som helhet 
SJUKHUSPARKEN 

::lutellriid::kill1, dlvel1il!elltriidt:klld 
::nmlingspla1!l lloknoc 
onskfktat - busk och blom tinknns 

laultlg lltöming -Irallkled !lkiir park!ltnik 

7. Grii!lporken 
HAMNPARKEN 

restvio 

vi!luoll vallenkonlokI mon bran ia stränder o 
öppet - grfi!l, enstaka träd, lelcplo!s 
liIellnnehdll 

4. Grfit:parken 
STRAND PARKEN 

en!lortat, kuparing sakna!: 
clorsko[:l 
ultu!lfnlng :;nknO!l 

tstsllct över VilIInel, bruten vallenkonl:lkl 
nära t;kolo oål doglc 

a SlröVGlnikel 
NORRA SÄLSTEN 

grön Idt av !ötaden 
nalurpräu1al, badplats, bryggn 
hatvöppet 

9. StrUket 14. Den bostadsnäro parken 
PASSAGE TILL NORRA BAÄNNAN STENHAtAMAR 

1 B. Det kullurella aN1l1 
TULLPORTSPARKEN 

o vlktlgl sltl1klrAn ctlnlrum 1111 tekreollonsomr. o Innehån saknas o Innehållsrik - ~prldda träd, gräs., perenn. 
plantering, lapelgrupp, kuperal griicmallo, grupper nv triid restylOT 

10. Don boslad:;nliru parken 
PARKEN VID BAÄNNANS DAGIS 

öppet· grän enstnko träd 
mungo. lekredt:knp - talllo lelanlijö 

11. Don bO!ölodsniiro parken 
PRÄSTJORDEN 

öppet· gtlit, enstaka träd 
/akplalll 

12. Viktig för sloden com helhel 
Gt:RESTABÄCKEN 

howöng, pntkdol och nalUrmark 
örtrlk 
litrnkllllctrövorntnde 

l a Con bO!ltod!lniim parken 
GERESTA PARK 
o kuperad, lokplolG, grän, grupper av träd 

!öldllonderumsllghef 
un:;lulorli1lclrövomrndo 

holvöppnl 
lögnlvå påsl(Otsol • 
an:llulerl[ll skog och slrövomtllde 

15. Den bo!ötodllnöro parken 
HOVSJORDEN 

enstako Iröd och gräll 
lekplols 

lekplol~ 

19. Strövområde 
LÖVUODEN 

lörvildade lomfer och plIrkomnide 
giingslråk, borrplan 
ufslld övervalIneI 
omväxlande ~ulenhel 

16. Viktig f Sr stodon !lom helhol 20. Den bOlltadsniira parken 
NORRA MELLANHOLMEN HAGA LEKPARK 

hög frekvens bosökare o öppet - öde karaktär, gräs och enstaka träd 
l!Ienskm!lOI 1eJ.-pIolli 
vl!luell vallonkonlak1 men branIa sfriinder n5rhellill :!ikOD 
en!llokn träd I grii:!imnllo, !ökulplUter, lekplal!ö 

21. Den bost:ldsnäm parken 
17. Del cenlraln pol1crummel HAGA 
TORVIKSPARK o Igonvuxel 

grticmolla, enctllk:l ungo lriid, lekptolc, rniijUg hav:!iulslld 
mlnlgoU en parkman rOr slO Igenom 
kroUlg störning från vägar 

~~~~~t~~~!:~~~~~~. ~,~~ .. ~~~to stränder 
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32. 

Lek -/nä rpark 

Natu rmark 

Gång-/cyke lväg 

Elljusspår 
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Bristområde, 
långa avstånd 1111 rekreation (>300 m) 

~ Entre till rekrea
tionsområde 

22. Den bosladsniirn parken 
KUllEN 

nnlunnatk· hällmark 
omväxlande !ölulenhel 

23. Den boslad!lnäro parken 
GÄoEApARKEN 

24. 

gräs och äng, liillelrulle, 
lekplolllol; bollplan 
låg skölselnlvn 
oanvända ytor 

PARK VID VÄSTRA RINGVÄGEN 
re::lyla 
vnclta delen: Igenväxnnde ungtttidsloll 
och gollrange 
Ö!ltro delen: Igenväx:lnde buckagp 
liIel ny\IJande 

25. Den boclodnäta pnrken 
PARK VID LINDVÄGEN 

sMet av griinsfråk och möjlig konl:lk1 
bakåuUJ sIrövområdet 

26. Den bo!:ladsniirn parken 
HÄLLETORPSPAAKEN 
o nalurkoraktär 
o !ölråkpark med sUgar 
o bolJplon 

27. Den bO!ölodsnäm parken 
MUABEAGSTAOEN 
o halvöppet. träd I nulunnatk 
o vidsluleI krontak· spännande 

re!:ullol 
IlpOnlan:l sUgar, Innehöll s:llmas 

28. Den bo!:l:ldsnäm p:lrken 
ÖVRE ÄNGET 
o nsturdel, parndel· gräs och 

Iräd,lekpark 
delvl!l slutet kronlale, ridå nv 
tmd odl busk 

29. Den bo::tad!ion5rn parken 
ÄNGET 
o gräs och träd, lekplalt: 
o en del av området har 

nOlurkamklär 

3D. Det kulturehs arvet 
FOLKETS PARK 
o enslokatrnd och gms, 

kuperat 

.,. 
bra lnnehiill 
en del av omtiidet har 
nofurkaraktkiir 

PARK INTILL TINGSHUSET 
buokoge, t;tototröd 
lekplat s 

32. NATURMARK 

33, IOROnSPLA.TS 

34. KYRKOGÅRD 



SOCIALA ASP 
förslag till åtgärder 

Kartan presenterar den analys av parkernas 
funktion som vi gjort, samt vissa förslag 
till åtgärder som gäller just parkkaraktä

rerna. Hur kan vi förbättra de parker och grönom
råden som är karaktärslösa? Med viss komplette
ring och nyanläggning är möjligheterna stora att 
de utvecklas till bra parker. 

Utveokla Strand parken med trädplanteringar ooh markmode/lering. 

Andelen "grön mark" avgör möjligheterna för friluftsliv i ooh i anslutning till staden. 
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1. Badhusparken 
FESTPARKEN 
utveckla genom aktlvlteter, paviljong 
och enklare lramträdanden 

2. Södra Mellanholmen 
ROFLLDHETEN 
utveckla genom åtgärder i strandzonen 

6. Domkyrkopat1<en 
PR\1JNADSPARJ<;N 
bevara 

7. Homnporken 
LB<VÄNUGHETEN 
utveckla gonom nyonUiggnlng 

B. NorroSö/!llen 

3. SJukhusparken IEKVÄNUGHEl'ENIBADPLATS 
ROFYLLDHETEN MED KULTURPRÄGEL bevo,o 
bevara 9. Passoge 1111 Nort1l Brlinnnn 

""'"' ~'~~~~g~~EN MED NATURKARAKTÄl'fvo,o 
utveckta genom nyanläggnIng (planteringa,o. Parksn vid Srännans dagis 
markmodelierlng) LB<V.4NLIGHETEN 

5. Stadsparken 
PRYDNADSPARKENfFESTPARI<EN 
utveckla - förstärk rumslighet. 
minska störning 

bcvetlJ 

11. Prlisljorden 
I.B<VÄMJGHCTEN 
bevera 

12. Gors!ltobäcken 
ARTRIKEDOMEN 
utveckla genom viss nynnlngg· 
ning 

13. 'Geresla park 
LEKVÄNUGH88\I 
bevara 

1t!. Slenhommor 
I.EK\IÄNUGHElEN 
utveckla _ utnrbelo ckÖ\sclplnn lör 
aU !llyrn!lköl!lslhHlal!ler 

15. HovGlorden 
I.EK\IÄNUGHElEN 
utieeklo rumslig het genom 
plnntering 

16. Norra Mellonholman 
'511WI<IN 
utveckla genom nyanläggning 
(plantering, markmodenering) 

17. Ton:vlkspark 
FES1F\\RJ<EI'\'DFPT1IN 
utveckla genom nyplantering, onlligg 
stråk, sknpo rvmslfghel, avgriinsD mol E4 

18. Tullpotlspluken 
PRfDNADSPARKEN.tB<VÄNUGHE'TBII 
bevara 

19. lövudden 
ARTRIKEDOMEN 
utveckla _ utarbeta !lköI!lelpJon 

20. Hngn lekpark 
LE<VÄNUGHE'l'Bl 
bevara 

~~~: 

(-~'Ckla spårj GC-stråk 
(32. .. 
'r 

Festparken 

Prydnadsparken 

Rofylldheten 

Lekvänligheten 

Idrotten 

Artrikedomen 

Det vilda 

Stråk 

Naturmark 

Kyrkogård 

parkkaraJctärer ener modell 
utarbetad av Palrlk Grahn 

__ re •• r'"""··- -.. ·· .... :::.-~""'··. Enkel ram - bevara 
, • , •• :. ;.- .~.---::. h. " (:- , Dubbel ram, prickad - utveckla 

21 . Hoge 26. Hffllejorpspnrken 
LB<V.ÄJ'..'lJGHCTEN lB<VÄtlJGJ-ElEN 
utveckla • uTarbeta skÖlselpl,m bevera 

22. Kunan 27. Murbergstaden 
LB<V.ÄMJGHETEN LS<V.ÄN..JGt-ElEN 
~~~ ~_ro 

~~e:=n ~~GÄ~ 
utv~klg gonom komplellernnde plantering nv b~varo 
VIndskydd och rumsavgrii.n!lningnr 

29. Ängel 
24. Patl:vld vä!llra RIngvägen LB<V$NJGI-ElEN 
a) IORonEN b) DET VILDA bevara 
e) beVara (lIlictrn dolen) 
b) utveckla nolurmntk på ylan mol järnvägen 30. FoJkel!l park 

F5I1!'fI<EN 
25. Pal1;vld Undvögen 
lE<VÄNUGHElEN 
bevara 

bevara 

31.ParklnIiIlTlng!öhucet 
LB<VÄNlJGHETEN 

32. NnlUnnntk 
bevara 

33.ldrOllspleb 
bcvaro 

3t!. Kyrkogård 
bevara 
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Bevara n ärskog 

Utveckla området kring E4 

,'. J" . lo. J.: ... :. ... ...... . 
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Utveckla och bevara gröna 
stråk ut till naturmark 

Utveckla Nattviken som 
centralt ';parkområde" 

Bevara området kring Gådeån 
och Lövuddens stränder 

Utveckla strandpromenad 
och gör strandzonen rikare 

Utveckla Mellanholmen som 
stadens evenemanasDark 

•... - _. - -

Skapa ny park i Norrstan 
och Änget 
-- - - - = r---

Skapa trädplanteringar 

Utveckla stadsparken 

Utveckla och bevara gröna 
stråk ut till naturmark 

I , 

Bevara närskog 'I 

Projekt Gerestabäcken. 
Skapa naturliga strandängar 

och möjligheter till fiskvandring 
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HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (13)

Grönplan för Härnösand
(endast texten)

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 1999-09-01 att utredningen Sta-
dens gröna struktur och samrådsredogörelsen tillsammans ska utgöra
Grönplan för Härnösand.

Kommunfullmäktige beslutade 1999-11-22 att Grönplan för Härnösand
ska utgöra underlag för arbetet med revidering av översiktsplanen.
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Stadens gröna struktur
- inventering, analys och förslag

Arbetet med grönplan för centrala Härnösand startades med en träin-
ventering som redovisades 1995. Syftet med denna var att få ett un-
derlag för hur stadskärnans trädbestånd ska kunna förbättras.

Under 1995-96 har vi haft i uppdrag att ta fram ett underlag som även
kan användas i revideringen av översiktsplanen: en grönplan för cen-
trala Härnösand. Denna rapport är en redovisning av inventerings- och
analysfasen, samt förslag till åtgärder.

Grönskan i Härnösand

Härnösand ligger på sluttningarna ner mot och på stränderna kring det
smala sundet mellan fastlandet och Härnön. Det är havet och de skog-
klädda bergen som dominerar utblickarna från staden. Placeringen vid
ett nord-sydligt sund skiljer staden från andra norrländska städer i berg-
kullterräng: de andra ligger i inre delar av havsvikar eller vid större äl-
var. Det var också detta skyddade läge nära det öppna havet och cent-
ralt placerat i Norrland som gjorde statsmakterna intresserade av att ge
stadsprivilegier till Härnösand. Här har aldrig funnits särskilt stora jord-
bruksområden. Dessa finns i stället längs de mindre skogsåarnas dal-
gångar norr och söder om staden.

Härnösand är en stad som av de flesta uppfattas som “grön”. Nästan
var man än befinner sig så ser man lummiga trädgårdar, havet eller de
omgivande bergen. Det är uppenbart att det gröna spelar stor roll för
hur man uppfattar staden.

I takt med ökad exploatering får stadens grönstruktur ge vika för be-
byggelse och infrastruktur. Stadens “gröna värden” måste stärkas i
kommunens översikts- och detaljplanearbete. Denna studie av grön-
strukturen kan vara ett instrument för att underlätta detta arbete.

Härnösands gröna struktur ur tre aspekter

Inom samhällsplaneringen har det länge saknats ett samlande begrepp
för allt det viktiga som grönskan, vattnet, marken och allt det levande
står för i våra städer. I PBL-utredningen 1994 lanserades begreppet
grönstruktur. Här ingår bl.a:
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• Den zon av naturmark som skiljer staden från landet.
• Stora och små naturområden såsom sjöar, bäckar och kuster.
• Parker, skol- och kyrkogårdar, alléer och andra gröna områden.
• Privata trädgårdar och bostadsgårdar.
• Gröna restytor - med natur eller kulturprägel.

Grönstrukturen är det som tillsammans med vägar och hus bygger upp
staden. Grönstrukturens betydelse och funktioner kan delas upp i tre
aspekter: sociala, kulturella och ekologiska.

Den ekologiska aspekten beskriver hela systemet av växter, djur, mark,
vatten, klimat och mänsklig påverkan. Denna helhet bidrar på många
sätt till Härnösands tekniska försörjning: för dagvattenhantering, om-
sättning av kompostmaterial, förbättring av luftkvalitet och lokalklimat.
Grönstrukturen utgör också livsrum för stadens biologiska mångfald:
alla växter och djur som lever i och nära staden. Det är viktigt att bevara
dessa livsrum, inte bara för de olika arterna i sig utan också för att vi
människor har behov av att uppleva en rikedom av växter och djur.

Med den kulturella aspekten menar man att grönstrukturen är en del av
vårt kulturarv. Trädgärdar, parker, kyrkogårdar och friluftsområden be-
rättar om stadens historia och utveckling och är därför viktiga att ha
kvar. Stadsbilden formas i huvudsak av samspelet mellan topografin,
bebyggelsen, gatunätet och grönskan. Tänk om alla stora träd längs
Nybrogatan, stadens “paradgata”, skulle avverkas - hur skulle man då
uppfatta Härnösand? Allt detta är delar av den kulturella aspekten.

Den sociala aspekten handlar om grönstrukturens betydelse för lek, id-
rott, rekreation och friluftsliv. Här finns också grönskans betydelse för
naturupplevelser, förståelse för naturens kretslopp - tänk på fritidsod-
lingen! - och för undervisning i en mängd olika ämnen. Studier gjorda i
flera städer visar att idag tillbringar flertalet av oss huvuddelen av vår
fritid i eller i direkt anslutning till tätorten. Att ha tillgång till grönområden
nära bostaden är därför av vital betydelse för såväl den psykiska som
den fysiska hälsan.

Utvecklingsmöjligheterna för grönstrukturens ekologiska funktioner är
beroende av tre förutsättningar.

För det första graden av orördhet - om det är trädgårdar, åkrar och an-
nan kulturmark eller om det är skogsmark och andra naturdominerade
områden. På kartan kallas dessa för kulturserien respektive naturseri-
en.

En andra viktig förutsättning är förekomsten av träd, eller på finare
språk växtlighetens fördelning i höjdled. Många djur och växter är bero-
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ende av träden för sitt liv - jämför exempelvis antalet fåglar på en åker
och i en skog. Dessutom spelar träden stor roll för att dämpa vind,
minska luftföroreningar, ge skugga och utjämna extrema temperaturer.
Träden har också betydelse för vattnets kretslopp. På kartan anger vi
täckningsgraden i tre klasser.

En tredje och egentligen helt avgörande förutsättning är förekomsten av
“grönmark”, dvs mark som inte är bebyggd eller hårdgjord. Om andelen
hårda ytor blir stor försvinner möjligheterna att ta hand om regnet lokalt
- allt dagvatten måste ledas bort. Det finns heller inga möjligheter att ta
hand om komposterbart material. Förutsättningarna för växt- och djurliv
är extrema på dessa ytor. På kartan anges områden som har mindre än
25% grön mark.

För att bevara och utveckla den biologiska mångfalden är det viktigt att
bevara områden med gamla träd och områden kring bäckar och strän-
der. Det gäller exempelvis Sjukhusparken, Brunnsparken, Gådeån och
delar av Gerestabäcken. Andra områden behöver utvecklas för att öka
den biologiska mångfalden, exempelvis nedre delen av Gerestabäcken
och Strandparken. Förslagen finns med i “den gröna visionen” sist i
rapporten.

Notera att kartan inte skiljer på privat och offentlig mark. Ur ekologisk
synpunkt är administrativa gränser ointressanta. En talgoxe bryr sig ju
inte om den sitter i ett träd på kommunal eller privatägd mark. Kartan
kan ses som en biologisk inventering av staden.

Den ekologiska aspekten
vatten klimat och föroreningskällor

Vattendelen

Kartan redovisar sjöar, bäckar och havssundet mellan Härnön och
fastlandet. Öppna bäckar som Gerestabäcken är viktiga för den biolo-
giska mångfalden och för att kunna rena vattnet innan det når havet.
Den kan också ta om hand dagvatten. På fastlandet finns den kulverte-
rade Godstjärnsbäcken. En kulvert betyder alltid begränsningar för hur
mycket vatten man kan ta om hand. När andelen hårdgjorda ytor ökar -
genom ny bebyggelse, nya parkeringar på tomter mm - leds vattnet
snabbare bort, vilket ger stora flöden. Då kan kulverten bli ett problem.
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Klimat- och föroreningsdelen

Kartan anger förhärskande vindriktningar sommar och vintertid. På
grund av topografin dominerar de nordliga och sydliga vindarna kraftigt,
såväl vinter som sommar. Vintertid är det vindstilla i genomsnitt varan-
nan dag. Var fjärde dag blåser det från väst, nordväst eller norr, och
från syd 14% av dagarna. De sydliga vindarna är starkast. Sommartid
är det lugnt bara var femte dag, men under 3 dagar av 4 blåser det
mindre än 4 m/s. Sydliga och syd-västliga vindar dominerar (31%), till-
sammans med västliga-nordliga (30%). Sammantaget betyder detta att
ett antal områden i Härnösand är starkt vindutsatta. Blåsten gör det
otrivsamt att vara utomhus, och leder till ökat uppvärmningsbehov och
därmed ökade föroreningar. Samtidigt innebär den stora andelen vind-
stilla dagar risk för inversion och kalluftbildning, och kalluften strömmar
ner längs dalbottnarna mot havet. Dessa områden och strömmar är
också markerade. Härnösands läge vid sundet leder till att inversions-
tillfällena är få jämfört med andra norrländska städer som Umeå och
Sundsvall. Det finns oftast ett kalluftdrag genom sundet. De förore-
ningskällor som markerats gäller luftföroreningar. Grönskan kan binda
stoft och andra föroreningar. Största luftföroreningskällan i Härnösand
är biltrafiken. På kartan markeras hårt trafikbelastade vägar samt vär-
mecentraler och andra punktkällor.

(Kartbild: Ekologiska kartan - grön struktur)
(Kartbild: Ekologiska kartan - vatten, klimat och föroreningskällor)

Den kulturella aspekten

Grönskan och dess betydelse för stadskaraktären samt kulturhistoriskt
värdefulla områden.

Bebyggelsen och grönskan är av stor betydelse för stadskaraktären.
Grönskan utgör dessutom en viktig del av Härnösands kulturhistoria.
Stadsbilden genomgår en ständig förändring i takt med att staden väx-
er. Då förändras förutsättningarna för stadens grönområden. Mycket av
den växtlighet som finns i staden har utvecklats under lång tid för att få
den karaktär den har idag. Den är därför svår att ersätta eftersom det
skulle ta flera generationer att återfå en liknande karaktär, vi måste
samtidigt planera för ett framtida Härnösand och föryngra genom ny-
plantering.

Kulturkartan - Grönskan och dess betydelse för stadskaraktären samt
kulturhistoriskt värdefulla områden.
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En analys av grönskans utveckling i Härnösand har utförts av Arkilag
AB. Den visar vilka grönområden som har lång historisk kontinuitet. Här
finns flera värdefulla områden, exempelvis den forna Brunnsparken vid
S:t Petrilogen och stadsparken (som tidigare var stadsträdgård). Andra
har helt förändrat karaktär, exempelvis parkstråket kring Dövskolan,
numera Kiörningsskolan, båtklubbens upplag och Solenskolan.

Inom Härnösand finns ett antal områden som vi klassat som
“kulturhistoriska parker m.m.” och vilka går att spåra i grönstrukturen.
Bland de äldsta finner man Domkyrkoparken (1590 och 1842), Brunns-
parken (1740) och Stadsparken (1768). Dessa och övriga kulturhisto-
riskt värdefulla parker m.m. har ett högt upplevelsevärde för våra inne-
vånare och måste därför bevaras.

Förutom den historiska utredningen har vi analyserat grönskans bety-
delse för Härnösand som stad: stadsbilden, stadens karaktär. På kartan
kan vi urskilja tre övergripande karaktärer i Härnösands stadsgrönska.

Strukturerande grönska utgör stadens väggar där alléer, häckar och
kraftiga planteringar eller skogsparker är grundstommen. Dessa områ-
den är i behov av kontinuerlig skötsel och nyplantering för att behålla
strukturen. Grönskan finns på allmän platsmark och i tomtgränser.

Rumsbildande vegetation, förekommer inom stadens villaområden där
växtligheten i trädgårdarna ger ett lummigt intryck med tydliga gaturum
och avgränsade kvarter. Dessa värden är viktiga att bevara och måste
tillgodoses vid eventuell förnyelse. Det är främst de stora träden i tomt-
gräns som är betydelsefulla.

Möblerande växtlighet finns i stadens områden med flerbostadshus.
Bostadsgårdarna ska släppa in solljus och vara ombonade med buska-
ge och träd som möblerar gården. Här finns det behov av utveckling
inom vissa bostadsområden där kvaliteten inte är tillfredställande.

(Kartbild: Kulturkartan - analys)

Flera områden utgörs av öppna ytor och stor avsaknad av högre växt-
lighet. Här har grönskan därför liten betydelse för stadskaraktären. Här
finns stora behov av utvecklande åtgärder.

Härnösand sträcker ut sig runt Nattviken och på ömse sidor om sundet
vilket ger staden speciella värden emellertid är vattenkontakten otill-
gänglig och åtgärder är önskvärda.
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Landskapet runt om Härnösand stad består i stort av skogsbeklädda
höjder som ramar in staden och ger den dess silhuett, denna naturmark
fungerar som en övergångszon till natur- och kulturlandskapet utanför.

Kartan redovisar vårt förslag. Några områden är av kulturhistoriskt vär-
de eller av betydelse för stadsbilden. Dessa bör bevaras.

(Kartbild: Kulturkartan - förslag till åtgärder)

Den sociala aspekten
Befintliga förhållanden och analys

Människor behöver natur och gröna områden av hälsoskäl både fysikt
och psykiskt. Inom en stad skall det därför finnas rekreationsmöjligheter
för alla oberoende av intresse och ålder. Därför bör det finnas grönom-
rådena av olika karaktär i staden som helhet och inom de olika stads-
delarna. Barnen behöver lekparker men också skogsområden som är
lättillgängliga för att få sina behov tillgodosedda. De vuxna vill ha till-
gång till rekreationsområden och platser centralt där man kan roa sig
och möta andra människor medan de äldre kräver parker alldeles i när-
heten av bostaden gärna med vackra blomsterarrangemang och skyd-
dade sittplatser. För vår klassificering av parkerna på åtgärdskartan har
vi använt en modell för parkindelning utifrån karaktärer som utarbetats
av [personuppgift].

Den sociala kartan: befintliga förhållanden och analys.

Kartan visar Härnösands tillgång på parker och andra grönområden. Ur
den kan vi utläsa:

• Stadens parker dvs parker som har betydelse för staden som helhet
(folkparker, kyrkogårdar, promenadparker etc.).

• Lek- och närparker i anslutning till bostadsområden. Avståndet till
närparker är viktigt för svaga grupper som inte har möjlighet att ta
sig ut till rekreationsområden utanför staden. Barn, handikappade
och äldre - som tillsammans utgör halva befolkningen - är mer sår-
bara och hindras av trafikleder och långa avstånd. Frånvaro av par-
ker inom ett avstånd av 300m från bostadsområdet gör att barn,
handikappade och äldre har svårt att nyttja parkerna. Kartan visar
på några problemområden där avsaknaden av närparker är stor.
Barriärerna utgörs främst av E4:an, järnvägsspåret och hårt trafike-
rade leder inom staden.
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• Platser för idrott.

• Naturmark för diverse aktiviteter.

Utbudet är i stort bra men innehållet i flera parker är ofta begränsat och
erbjuder inte besökaren någon upplevelserik rekreationsmiljö. Många
parker och grönområden ger intryck av att vara oanvända och endast
fungera som transportsträckor i stadsrummet. En fattig miljö inspirerar
inte till nyttjande. De största bristområdena finns i Norrstan och på
Änget. Där är det långt till närmaste park eller rekreationsområde, och
man måste passera barriärer.

Tillgången på sammanhängande gång- och cykelvägar är viktigt. G-c-
vägnätet utgörs av egna stråk eller bilväg med hastighetsbegränsning
på 30 km/h. Flera av stadens parker ingår också i detta vägnät och ger
nyttjarna en attraktiv naturupplevelse. Samtidigt skall det finnas g-c-
stråk som utgör den kortaste vägen och underlättar när vi skall förflytta
oss inom staden, där skolor och dagis är viktiga mål, samt ut till natur-
markens entréer. I Härnösand är detta vägnät i stort sett tillfredställande
bortsett från den centrala staden och vissa sträckor där anslutningar
fattas.

(Kartbild: Sociala kartan/rekreation - befintliga förhållanden och analys)

Den sociala aspekten
Förslag till åtgärder

Kartan presenterar den analys av parkernas funktion som vi gjort, samt
vissa förslag till åtgärder som gäller just parkkaraktärerna. Hur kan vi
förbättra de parker och grönområden som är karaktärslösa? Med viss
komplettering och nyanläggning är möjligheterna stora att de utvecklas
till bra parker.

(Kartbild: Sociala kartan/rekreation – förslag till åtgärder)

(Kartbild: Sammanfattningskarta)
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Samrådsredogörelse

Utredningen har under tiden 1999-04-01--05-06 skickats ut på skriftligt
samråd till länsstyrelsen, kommunala nämnder, andra berörda organ
och företag. Generellt har grönplanen överlag mött positiva reaktioner.

Utan erinran

Vård- och omsorgsförvaltningen, Mitthögskolan, SJ Fastighetsdivisio-
nen Region Nord, Lantmäterimyndigheten, Landstinget, Fritids-, kultur-
och ungdomsnämnden samt Härnösands Näringsliv AB har ingen erin-
ran mot utredningen.

Synpunkter på utredningen med kommentarer

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen finner utredningen mycket värdefull och lämnar några
synpunkter på möjligheter att ytterligare utveckla planeringsunderlaget.

Under rubriken “den kulturella aspekten”, talas det om samspelet mel-
lan topografin, bebyggelsen, gatunätet och grönskan. Dessa delar är så
intimt förknippade att de inte bör skiljas åt. Vad vore stadsparken utan
den monumentala bebyggelsen? Längs Långgatan finns en småskalig
trähusbebyggelse från mitten av 1800-talet, där de fina trädgårdarna
fortfarande bär spår efter en tid då självhushållet var en viktig del för att
dryga ut hushållskassan. Vad vore dessa trädgårdar utan den småska-
liga trähusbebyggelsen? Det vore mycket positivt om kommunen, ut-
ifrån denna utredning utvecklade ett underlag som även inbegriper fö-
reskrifter för den bebyggda miljön - en början till ett bevarande/utveck-
lingsprogram med ett helhetsperspektiv som omfattar ekologiska, kultu-
rella och sociala värden staden.

Länsstyrelsen saknar en fördjupad analys av den ekologiska aspekten
och förslag till åtgärder som te x kan stärka den biologiska mångfalden.
Förslag till att utveckla t ex artrikedomen ses som enbart en social
aspekt. Inriktning på utveckling av de gröna områdena i staden bör vara
ett helhetsperspektiv, men vid t ex konflikt mellan olika gröna önskemål
(ekologiska, kulturella och sociala) t ex om skötsel är det viktigt att ha
en samlad bild av olika områdens huvudinriktning utifrån värde och fö-
religgande behov.

Kartan över den gröna strukturen visar natur resp kulturmark med olika
% trädtäckning. Områden med <25 % gröna ytor är undantagna. Pro-
centtal beror på vilken grundyta man väljer. Som vi tolkar kartan har be-
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räkningen gjorts för parkmark/naturmark för sig och kvartersmark för
sig. Detta är troligen bästa sättet att gå till väga. För vidare tolk-
ning/analys av kartan är detta konstaterande viktigt. Fördelningen
parkmark/kvartersmark skiljer sig mellan olika typ av bebyggelse och
genom tiderna. Så saknar t ex radhusområdena Gådeåberget och
Gånsviksdalen parkmark insprängd inne mellan kvarteren medan t ex
flerfamiljshusen i Gådeåstaden, Kullen och Murbergsstaden har såda-
na. Aven i vissa villaområden finns parkmarksområden t ex Övre Änget,
Södra Brännan.

Vissa områden är vita på kartorna, särskilt nyare bostadsområden –
vad karaktäriserar deras tillgång (och brister) på gröna områden av oli-
ka karaktär sett från perspektivet bostadens entré, via när- och lekpar-
ker ut till stadens parker resp större ströv- och motionsområden. Varje
stadsdel har sin struktur. Aven inom nyare områden är en analys av
kulturhistoriska, funktionella och ekologiska aspekter nödvändiga för att
kunna förstå och utveckla positiva faktorer och komma till rätta med
brister. Varför har inte Bondsjöstaden fått vara med i analysen?

Det vore intressant att utveckla underlaget från aspekten vilka områden
folk faktiskt använder och hur. Särskilt intressanta grupper att te x inter-
vjua är förskolor, skolor och äldreboende, dvs de grupper som inte har
möjlighet att förflytta sig så långt och behöver säkra förflyttningsväger
till fots/cykel. Kvartersfotbollen är stor i stan, hur täcks behovet av enk-
lare bollplaner för olika kvartersgäng, skolor? Vilken närnatur har sko-
lorna/förskolorna i stan?

Banverket önskar kontakt när järnvägsområde blir berört av trädplan-
teringar eller stråk.

Kommentar

En fördjupad analys av den ekologiska aspekten med förslag till åtgär-
der för att stärka den biologiska mångfalden är värdefull och avses att
göras i ett senare skede.

Det vita områdena på den Ekologiska kartan visar gröna ytor med <25
% täckning. I Kulturkartan har ambitionen varit att redovisa den klassis-
ka dimensionen och av den anledningen har inte “nyare” områden ta-
gits med. I övrigt finns dessa områden närmare karaktäriserade i över-
siktsplanen, kartbilaga 1.

Vad gäller Bondsjöstaden så har en för snäv avgränsning gjorts. Detta
får åtgärdas i ett senare skede. Någon större efterfrågan på fler, enkla-
re bollplaner i stan finns inte enligt fritids-, kultur- och ungdomsförvalt-
ningen.
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Räddningstjänsten

Räddningstjänsten påpekar att stor försiktighet gäller vid åtgärder som
kan ge upphov till större folksamlingar i direkt närhet till E4, järnvägen
och hamnen.

Miljökontoret

I sammanfattningskartan redovisas tre lägen med kommentaren
“bevara närskog” men miljökontoret vill också peka på andra områden
där stråk leder ut mot skogen t ex Gådeåberget, bakom KA, Högslätten
och Vårdkasen.

Även företrädare för skogsbruket bör ges möjlighet att delta i diskussio-
nen anser miljökontoret. Stiftet, Norrskog, Hushållningssällskapet och
Skogssällskapen är exempel på aktörer som inte finns på sändlistan
men som är aktiva inom skogsbruket.

Vidare skriver man att det finns flera områden i stan där växtlighet i
stort sett saknas. Kattastrand, Kronholmen och Djuphamnsområdet är
sådana exempel. Där finns långa strandlinjer mot havet som har mycket
asfalt och betong i närheten. Förorenat dagvatten från sådana ytor leds
direkt ut havet. Om växtlighet tillåts även i dessa områden kan neder-
börden i större utsträckning infiltreras i marken och absorberas av växt-
ligheten.

Andra viktiga områden som man anser bör utvecklas/skyddas är:
• De långa strandlinjerna med kajer och stenbeläggning.
• Utveckla parkerna. Parker saknas i vissa områden.
• Gådeåns och Lövuddens stränder.
• Gerestabäcken.
• Gröna stråk till naturmark.

Miljökontoret anser att i detta fall finns behov av en kommunekolog som
kan bidra till en vidareutveckling av förslag som redovisas i utredning-
en. Vidare föreslår de att SBK skall bjuda in till en temadag om grön-
planen där alla de aktörer som bedriver verksamhet i Härnösand och
som påverkar vår närmiljö bjuds in. Fältbesök på aktuella platser ökar
intresset och förståelsen för frågorna.

Kommentar

De områden som miljö kontoret pekar på som områden där stråk leder
ut mot skogen och som bör redovisas som “bevara närskog” kommer
att beaktas i det fortsatta arbetet med översiktsplanen. Dessutom blir
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de en del av grönplanen då denna utgörs av utredningen och samråds-
redogörelsen tillsammans.

Varför inte företrädare för skogsbruket fick möjlighet att ta del av grön-
planen beror på att planen i första hand berör tätorten. Avsikten i det
fortsatta arbetet är dock att koppla samman grönplanen med närskogen
utanför bebyggelsen.

Avsikten för de områden som har lite växtlighet är att på sikt öka antalet
träd och att göra vissa kompletteringar och nyanläggningar så att om-
rådena utvecklas.

En temadag under rubriken ”Trädens dag” är under planering av Stads-
byggnadskontoret tillsammans med bl a [personuppgifter] (Konst i det
fria) m fl. Dagen planeras till den 18 juni 2000.

Friluftsfrämjandet

Cykelbanorna från Folktandvården via Nybrogatan och Nybron finns
inte med på kartan påpekar Friluftsfrämjandet. Parkområdet på området
som brukar benämnas Lägret har fått namnet Gådeåparken (samma
karta) men för de flesta Härnösandsbor är Gådeåparken det grönområ-
de som ligger nedanför gamla Gådeå sjukhus, på kartan benämnd
Sjukhusparken.

Murbergsområdet med Friluftsmuseet är ett viktigt område som fallit
bort på de flesta kartor. Ett viktigt rekreationsområde inte bara för de
som bor på området utan även för andra och turister. Utredningen har
bedömt nedre Ängetområdet som ett bristområde trots närheten till
kulturmiljön som erbjuds på Murberget.

Slutligen vill de uppmana att ordet dagis borde bytas ut mot förskola.

Kommentar

Parkområdet Gådeåparken på kartan byter namn till Lägret samt Sjuk-
husparken byts till Gådeå parken.

Murbergsområdet borde ha framhållits bättre i utredningen. Vid bedöm-
ningen av bristområden har bl a friluftsmuseets område tagits som ut-
gångspunkt. Ängetområdet har ändå inte bedömts innehålla något eget
eller nära liggande rekreationsområde.
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Länsmuseet Västernorrland

I den f d Brunnsparken vid S:t Petrilogen och stadsparken finns värde-
fulla områden med äldre träd. Förutom ett bevarande måste man tänka
på framtiden genom att föryngra grönområden genom nyplantering. Al-
léer, som exempelvis den utmed Nybrogatan, är viktiga att bevara och
förnya genom nyplanteringar. Detta gäller även för villaområden, där
många gamla träd står nära tomtgränsen men ger karaktär åt
gatumiljön.

Kommentar

För bl a Stadsparken pågår arbete med nyplantering av träd. En av av-
sikterna med “Trädens dag” (se ovan) är att visa privata fastighetsägare
vilken betydelse träden faktiskt har.

Banverket

Banverket har synpunkter på Kulturkartan, område 8 “Yngre industriom-
råde” där det är tänkt att utföra trädplantering men att detta bör undvi-
kas i direkt anslutning till kontaktledningssystemet. På sammanfatt-
ningskartan, står det att kommunen ska “utveckla och bevara gröna
stråk ut till naturmark”. Ett av de föreslagna stråken ser ut att passera
järnvägen, varför BV förutsätter att kontakt tas med dem i samband
med genomförandet av förslaget.

Härnösands Turism

Ur turistisk synpunkt lämnar man följande synpunkter:
Mötesplats Nattviken (Ytterligare sjöbodar, muddring farled, gång- och
cykelled, bänkar och planteringar etc - rekreations/aktivitetsområde).
Mellanholmen (ny scen och dansbana, parkbänkar).
Kronholmskalen (uppsnyggning, uppställningsplats för husvagnar/tivoli,
gång- och cykelled, bänkar etc).
Härnösands torg (portal med välkomnande text, ljudanläggning, bodar
till mindre försäljning och aktiviteter).
Sälstens- och Vårdkaseområdet
Uppsnyggning av infarter

I övrigt hänvisar man till tidigare redovisade synpunkter till ÖPL-
gruppen och stadsbyggnadskontoret.




