Fördjupad översiktsplan för Kramfors stad

1

Handlingen

Rättigheter

Den fördjupade översiktsplanen för Kramfors stad omfattar följande handlingar:

Om inget annat anges gäller följande beträffande rättigheter till kartor: ©Kramfors kommun

•

Planhandling

•

Konsekvensbeskrivning

Denna handling utgör planhandlingen. Den har blivit utarbetad under perioden september 2014 – februari 2016

Beställare
Kommunstyrelsen i Kramfors kommun.

I de fall fotografen inte arbetar inom Kramfors kommun
anges källan särskilt.

Kartor och illustrationer
Grundkartorna som används i arbetet har tagits fram av
WSP och sedan har ytterligare arbete med kartorna gjorts
av Jonathan Nygaard på miljö- och byggförvaltningen.

Arbetsorganisation

För mer information om arbetet
besök:

Kramfors kommun

www.kramfors.se/index.asp?s=1&id=3804

Staffan Östman, chef samhällsavdelningen
Amat Jobe, samhällsplanerare, projektledare
Martin Söderström, samhällsplanerare
Anna Höglund, bygglovarkitekt
Jonathan Nygaard, fysisk planerare
Love Lidén, samhällsplanerare

Konsulter
WSP
Sweco

2

Förord
Det tas idag krafttag för att utveckla och tillgängliggöra
Västernorrland. Mitt i denna spännande region har Kramfors kommun ett fördelaktigt geografiskt läge. I relation
till den växande regionen pågår likaså ett omfattande arbete för att stärka vår kommun.
Den framtida utvecklingen ska genomsyra hela Kramfors
kommun. Den utspridda bebyggelsen gör kommunen
flerkärning, genom en mängd tätorter, samhällen och
byar. Detta innebär att det pågår parallell planering för
både stad och landsbygd, vilket skapar förutsättningar för
tillväxt i ömsesidig nytta. Den fördjupade översiktsplanen
för Kramfors stad är på så vis en av pusselbitarna som ska
bidra till att stärka helheten, som är en livskraftig kommun.
En stad blir aldrig färdigplanerad. I Kramfors stad finns
både utrymme att tänka om, förädla och tillvarata såväl
som att med varsamhet bevara. Allt detta måste ske inom
ramen för en god samhällsplanering. Denna plan kommer
kunna vara ett hjälpmedel för att vägleda utformningen av
morgondagens Kramfors stad.
Under framtagandet av planen har många Kramforsbor
spelat in synpunkter och idéer. Tack för ert deltagande
och engagemang, det har varit mycket värdefullt!
Tillsammans fortsätter vi utveckla vår kommun och blickar mot framtiden.
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Sammanfattning
Under det senaste decenniet har det skett stora förändringar i centrala Kramfors. Genom nya affärsetableringar
och det nya resecentret har människors rörelsemönster
och behov förändrats. Kramfors stad är därför i behov av
en uppdaterad planering ur ett helhetsperspektiv.
Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att vägleda
den framtida användningen av mark- och vattenområden
samt bädda för en långsiktigt hållbar utveckling mot mer
bebyggelse och aktiviteter i Kramfors stad. En sådan utveckling skapar förutsättningar för ett ökat befolkningsunderlag, vilket är det övergripande målet med planen.

sättningar för ett offensivt bostadsbyggande och förtäta
Kramfors stad genom att identifiera exploaterbar, centrumnära mark.
Avslutningsvis presenteras ett förslag på en framtida
markanvändning. Den innefattar lokaliseringen av 15
utvecklingsområden och 5 prioriterade delområden. Utvecklingsområdena utgör förslag på lokalisering av ny bebyggelse för bostäder, handel och industri. De prioriterade
delområdena består av Hagaparken, Kramforsån (del ett
och två), resecentrum samt stadskärnan. De presenteras
utförligt genom gestaltningsförslag av den nya markanvändningen.

Den fördjupade översiktsplanen beskriver en nulägesbild
av Kramfors stad. Denna innefattar bland annat bebyggelse, grönområden, sociala och kulturella värden och stadens roll i regionen
För att nå planens mål presenteras därefter tolv stadsbyggnadsstrategier. Strategierna är uppdelade efter kategorierna Den kreativa staden, Den säljande staden och Den hållbara
staden. Avsnittet Den kreativa staden lyfter fram vikten av
att skapa en stad med mångfald (av både funktioner och
människor) och kulturella inspel i stadsmiljön, något som
bör göras genom en stadsutveckling där alla stadens invånare har möjlighet att bidra. I nästa kapitel ligger fokus på
att skapa Den säljande staden. Det görs genom att skapa en
attraktiv stadskärna med rörelse och ljus, stärka stadens
grönområden, erbjuda bostäder i vattennära lägen samt
skapa förutsättningar för ett blommande näringsliv. Strategin Den hållbara staden syftar bland annat till att stärka
klimatsmarta transportmedel, exempelvis gång, cykel och
kollektivtrafik. Fokus ligger även på att skapa goda förut-
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1. Inledning
1.1 Syfte och avgränsning
1.1.1 Bakgrund
I dag är Kramfors stad i förändring. De senaste årens stora byggprojekt har omvandlat människors rörelsemönster
och behov. Nu är Kramfors stad i behov av en uppdaterad planering ur ett helhetsperspektiv. Kommunstyrelsen
i Kramfors har därför beslutat att ta fram en fördjupad
översiktsplan (FÖP) för staden.

1.1.2 Syfte

satta i Kramfors stad kommer fler bostäder och arbetstillfällen att behövas. Huruvida en stad upplevs som attraktiv
beror även på andra faktorer. Offentliga rum (allmänna
platser) har till exempel stor betydelse för hur trivsam en
stad upplevs. Den fördjupade översiktsplanen kommer
därför även behandla utformningen av Kramfors stads
offentliga rum.
Kramfors kommun har en ambition om en solidarisk och
modern framtid. Därför ska samhällsbyggandet präglas av
hög kvalitet gällande hållbarhet, jämställdhet och kultur.
Det är en utmaning att planera för tillväxt och samtidigt
beakta ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Den
fördjupade översiktsplanen ska integrera hållbarhetsperspektiven, jämställdhet och kultur med målet om ett ökat
befolkningsunderlag.

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att bädda
för en långsiktigt hållbar utveckling mot mer bebyggelse
och aktiviteter inom Kramfors stad. Den skall även fungera som underlag vid detaljplanering och bygglovsprövning.
FÖP:en ska ge riktlinjer för en framtida utveckling av
Kramfors stad.

1.1.3 Övergripande mål
De senaste decenniernas utveckling har inneburit en åldrande och minskande befolkning. Det är ett mönster som
kommer behöva brytas för att säkerställa en levande stad.
Av den anledningen är det övergripande målet med
FÖP:en att bidra till ett ökat befolkningsunderlag samt
vända trenden med en allt äldre befolkning i staden fram
till år 2035.
För att locka till inflyttning och få invånare att förbli bo-

Hållbarhetsaspekter.
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1.1.4 Avgränsning
Den fördjupade översiktsplanen omfattar ett stort geografiskt område där det i dagsläget bor cirka 6000 invånare.
Avgränsningen följer västra delen av Ångermanälven och
inkluderar hela Kyrkviken med tillhörande strandlinjer i
söder. Vidare inryms Latberget i väster samt bebyggelsen
norr om Kramforsån. Se karta nedan för planområdets
avgränsning.

Ångermanälven
Ödsberget
Bruket

sån

or
mf

Kra

Latberget

Gumåsviken
Hagaparken

Kyrkviken

Planområdets avgränsning.

1.1.5 Gällande planer
Ett av kommunens viktigaste strategiska dokument för
samhällsutveckling är Kramfors kommuns översiktsplan (ÖP),
från 2013. Planen ska ge vägledning för beslut som berör
användningen av mark- och vattenområden i hela kommunen. Kramfors stad reglerades tidigare även av Områdesplan för Kramfors-Frånö och Miljöprogrammet för Kramfors
centrum, båda från 1988.

Den fördjupade översiktsplanen ersätter områdesplanen
samt miljöprogrammet, därmed ges en uppdaterad och
detaljrik överblick av Kramfors stad. Mer generella riktlinjer som anges i översiktsplanen kommer dock fortsätta att
gälla även inom staden.
Planförslagen i översiktsplanen och fördjupningen över
Kramfors stad är inte juridiskt bindande.

1.1.6 Process
Den demokratiska aspekten är en av de mest betydelsefulla delarna i framtagandet av en fördjupad översiktsplan.
Planen ska vara långsiktig och bör därför förankras hos
medborgare, myndigheter och andra berörda aktörer.
I det inledande arbetet med FÖP:en presenterades ett
förslag på planprogram. Efter politisk beredning skickades
planprogrammet sedan ut på samråd för att få in synpunkter från allmänhet och myndigheter. Efter samrådet
beaktades inkomna synpunkter och sammanställdes i en
samrådsredogörelse.
Utöver att förslaget på planprogram skickades på samråd
fördes en medborgardialog med allmänheten. I detta arbete kontaktades grupper vars perspektiv sällan synliggörs
i den fysiska planeringen, exempelvis kvinnor, barn och
ungdomar. Vid dialogerna låg fokus på medborgarnas
upplevelser av Kramfors stad idag, samt deras framtidsvisioner. Dessa presenteras i avsnitt 2.8 Medborgardialog på
sida 18.
Nästa steg i processen var att arbeta fram en samrådshandling för den fördjupade översiktsplanen. I denna
inarbetades det som framkom under medborgardialogen
och samrådet för förslaget på planprogram. Efter politisk

beredning skickades FÖP:en ut på samråd med berörda
aktörer i fem veckor. Den fanns under samrådstiden även
tillgänglig för allmänheten på kommunens hemsida, Kom
in - kundtjänst och biblioteket i Kramfors.
De inkomna yttrandena besvarades och sammanställdes i
en samrådsredogörelse och låg till grund för revideringar
i den fördjupade överiktsplanen. Efter politisk beredning skickades en granskningshandling för FÖP:en ut på
granskning under 6 veckor. Under denna period fanns
planhandlingen återigen f tillgänglig på Kom in - kundtjänst och biblioteket i Kramfors. Den ställdes även ut på
Christoffer-gallerian i staden.
Inkomna yttranden under granskningsperioden beaktades,
sammanställdes och besvarades i granskningsutlåtandet.
Därefter arbetades den slutgiltiga planhandlingen fram.

◆
◆
◆
◆

Den fördjupade översiktsplanen ska:
fungera som en vision och vägledning för
framtida mark- och vattenanvändning i
planområdet.
vara ett verktyg för dialog mellan olika intressenter.
utgöra ett samlat kunskapsunderlag för olika
sektorer.
vara vägledande och fungera som ett praktiskt hjälpmedel i kommunens arbete med
detaljplaner och bygglov. Avsikten är att
FÖP:en ska vara så pass detaljerad att den
kan ersätta program för detaljplaner.
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2. Analys av staden
2.1 Bebyggelsestruktur
Som central plats och största ort i Industriådalen fick
Kramfors sina stadsrättigheter år 1947. Med stadsrättigheterna följde nya ambitioner och framtidsförhoppningar,
som ledde till centrumförnyelse och kommunalt hyreshusbyggande. Längs stadens genomfart ersattes gamla
trähus med byggnader i tegel och puts. Under 1960-talet
försköts stadskärnan till dess nuvarande lokalisering, med
tyngdpunkt öster om järnvägen, och staden fick en mer
stadsmässig struktur.

Kartan
Kartan (s. 9) visar hur Kramfors stads byggda miljö är
strukturerad. Denna har kategoriserats utifrån ett antal
funktioner, som återfinns i kartans teckenförklaring.
De mest centrala delarna präglas av blandstadsbebyggelse,
det vill säga den bebyggelse som innehåller service, bostäder och handel. Merparten av den angränsade marken
upptas av servicefunktioner, men även av ett område med
verksamheter för industrier, kontor med mera. Dessa
omges i sin tur av stora områden av bostadsbebyggelse.
Verksamheter är främst belägna i stadens nord-sydliga
ytterkanter.

Kramfors stad präglas idag av en småskalig bebyggelse
från olika tidsepoker. I Kramfors stad finns en blandning
av äldre byggnader i trä, tegel och puts samt senare tillkommen bebyggelse med modernistiska drag. I stadens
ytterkanter finns en stor blandning av färg och material
men i stadskärnan dominerar gul färg.

Blandstadsbebyggelse, Torggatan.

Åren 2010-2014 präglades av stora byggprojekt i stadskärnan som omvandlade stadens funktioner och struktur.
Kramfors resecentrum, Christoffergallerian samt centraliseringen av större handelsetableringar förändrade rörelseflöden i centrum.
Bostadsbebyggelsen i Kramfors stad består till stor del av
småhus. Det finns dock ett antal flerbostadshus, främst
lokaliserade i centrumnära lägen.
All bebyggelse i staden är kopplad till det kommunala nätet för vatten och avlopp.

Bostadsbebyggelse, Skarpåkern.

Stenskolan, byggnadsår 1907.
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2.2 Grönstruktur
En stads grönstruktur omfattar gröna ytor och stråk såväl
som vattenmiljöer. Ur ett biologiskt perspektiv bör grönområden vara ihopkopplade med varandra för att växter
och djur ska kunna spridas och röra sig på ett naturligt
sätt. En närhet till vattenområden, parker och växtlighet
har positiv påverkan på människors upplevelse av stadsmiljön. Studier visar att grönska har goda effekter på folkhälsan och har ett stort pedagogiskt värde.
Kramfors stad ligger vid Ångermanälvens mynning och
skogsklädda berg omger staden. Centralt belägna vattendrag och parker gör att invånarna har nära till rekreationsområden.
Hagaparken och Kramforsån är viktiga sociala tillgångar. Dessa parker erbjuder mötesplatser och möjlighet till
avkoppling och motion. Tillsammans med trädgårdar,
bostadsgårdar och naturmarksområden sätter parkerna en
grön prägel på staden.

Hagaparken.

Kartan
Kartan (s. 11) ger en sammanfattande bild av Kramfors
stads grönstruktur. Gång- och cykelvägnätet visar parkernas tillgänglighet. Av kartan framgår det att delar av staden angränsar till stora grönområden, men även att skogsoch naturmark finns i mer centrala lägen. Stadens närhet
till vattenområden är också tydlig.
Stadens parkområden är välförsedda med gång- och
cykelvägar. Detta vägnät erbjuder i vissa fall en sammankoppling mellan parkerna och stadskärnan. Gång- och
cykelvägnätet i Kramfors stad är främst vattennära längs
Kramforsån, men erbjuder i övrigt sällan vattenkontakt.

Kyrkviken.

Kramforsån.
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2.3 Sociala och kulturella värden
Det som idag utgör Kramfors kommun har varit bebott
i tusentals år. Det vittnar stadens forntida gravhögar,
medeltida kyrka och annan kulturhistoria om. Kulturarvet utgörs bland annat av bevarade byggnader från olika
tidsepoker som återfinns både i centrum och i stadens
ytterkanter. De erbjuder invånare och besökare en inblick
i platsens fundamentala betydelse för Sveriges industrihistoria och ekonomiska utveckling.
På senare tid har stadens historia även framhävts genom
kulturella inslag i det offentliga rummet, främst i närheten
av Kramfors resecentrum där exempelvis konstinstallationerna ”Det blir nog bra”, ”Timmer” och ”Mellan fjäll
och hav” återfinns. Det finns också äldre verk, som ”Kollergångarna” vid torgytan längs Kungsgatan. Många av de
konstnärliga utsmyckningarna har en tydlig lokalförankring som berättar något om platsen och dess omgivningar,
inte sällan kopplat till industrihistoria.

olika ut. Genom att kartlägga sociala och kuturella värden
i Kramfors stad ges en indikation på hur de offentliga
rummen används.
Kartan
Möjligheterna till rekreation är stora i Kramfors stad. Genom en centralt belägen idrottsplats har många invånare
nära till sportutövande. Även utomhusbadet i Flogsta
samt promenadstråket Hälsans stig erbjuder rekreation i
närheten av stadens centrala delar. I väst ligger Latberget
där vintersportsaktiviteter finns samlade. Det finns även
goda fiskemöjligheter i Kramfor stad.
Utbudet av aktiviteter i stadens offentliga rum är främst
riktat mot barn och ungdomar. Det är störst i den östra
delen i anslutning till bostadsområden, men återfinns även
i centrumnära stadsdelar. Det går att utläsa att platser med
kulturhistoriska värden främst återfinns nära vatten.

Babelsberg, en del av stadens kulturhistoria.

”Det blir nog bra”, offentlig konst vid Kramfors resecentrum.

Flogstabadet, erbjuder ett brett utbud av aktiviteter.

Stadens offentliga rum har olika funktioner och värden
för dess användare. Parker, gator och torg är exempel på
offentliga platser. Dess innehåll och läge påverkar i vilken utsträckning de används. Hur attraktivt det offentliga
rummet upplevs har även betydelse för var människor
väljer att bosätta sig.
Boverket menar att ro, naturkänsla, vattenkontakt, utblick,
promenad, lek, uteservering och folkliv med mera bör
finnas tillgängliga för boende. Det är viktigt att sociala
värden som nyttjas dagligen finns lättillgängliga, medan de
som används mer sällan kan befinna sig en bit bort. Det
bör även beaktas att kraven på tillgänglighet varierar för
stadens invånare, då förutsättningar för framkomlighet ser
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2.4 Gatustruktur och tillgänglighet
Efterkrigstidens stadsplanering var starkt påverkad av bilismen. Den tidens planering strävade ofta efter att gynna
framkomligheten med bil. Detta skedde på bekostnad av
rörelsefriheten för andra transportsätt. Dagens trafikplanerare vill dock bland annat samla olika trafikslag i samma
gaturum, där hastighet och utformning anpassas efter
oskyddade trafikanter.
Bilen är det transportmedel som används mest i Kramfors
stad. Hela 77 procent av invånarna i staden har bilen som
det huvudsakliga valet av färdmedel. För att eftersträva en
hållbar framtid samt en attraktiv och inbjudande stad är
det viktigt att öka nyttjandet av andra färdmedel än bilen.
Gång och cykel (GC) är exempel på klimatsmarta alternativ jämfört med andra transportslag. Gång utgör 15 % av
alla resor som sker i Kramfors stad, och cykeln endast 1
%. Det bör poängteras att dessa är två skilda trafikslag och
därför inte alltid har samma förutsättningar och behov.
Gång och cykel kan nyttjas av de flesta och har positiv
inverkan på folkhälsan.
Kartan
Av kartan (s. 15) går det att utläsa att Riksväg 90 löper genom staden, och delar tillsammans med järnvägen Kramfors stad i två delar. Öster om järnvägen löper två ringleder. Den yttre genomskär bostadsområden lokaliserade
norr om Hagaparken och ansluter till en större trafikled
i norr, som sedan länkas samman med Riksväg 90. Den
inre ringleden omsluter de centrala delarnas blandstadsbebyggelse och serviceområden. Innanför denna finns god
struktur för gång- och cykeltrafik.

När gång- och cykelnätet betraktas närmare blir det uppenbart att många av stadens GC-vägar är dragna längs
biltrafikerade gator. På somliga platser har GC-nätet dock
en kompletterande funktion som förbinder platser genom genvägar som inte är biltrafikerade. Detta är bra för
gång- och cykeltrafikanter, då dessa ofta letar efter den
mest gena vägen. Av kartan går det även att utläsa att Hagaparken och grönområdet i anslutning till Kramforsån är
välförsedda med GC-vägar.
Gång- och cykelvägarna i Kramfors stad är främst lokaliserade i utkanten av centrum och i bostadsområden. I
stor utsträckning knyter GC-nätet samman skolor med
bostadsbebyggelse. Det syns dock att gång- och cykelnätet
inte är helt sammanhängande. Flera sträckor slutar abrupt
och kompletteras av enbart biltrafikerade vägar. Det går
till exempel inte att ta sig från alla bostadsområden till
målpunkterna i kartan på en GC-väg utan att behöva, till
viss del, färdas på en biltrafikerad väg. Det går även att
konstatera att Kramfors stads entréer, i nord och syd, saknar gång- och cykelvägar till stadens mer centrala delar.

Skarpåkerskolan.

Kramfors stad har flera viktiga målpunkter. De nås genom gång, cykel och bil. I en liten stad som Kramfors
är tillgängligheten relativt hög till viktiga målpunkter för
samtliga färdsätt.
Kartan visar även i vilken mån gång- och cykelstråk samt
större bilvägar passerar viktiga målpunkter i staden. Det
går att konstatera att flera viktiga målpunkter som exempelvis bibliotek, hälsocentral och service är lokaliserade
i centrum. Verksamheter (industri, kontor mm.) är dock
lokaliserade i stadens ytterkanter och har inte alltid gångoch cykelförbindelse.
Cyklist i Kramfors.
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2.5 Kollektiva kommunikationer
Kramfors är en liten stad, det gör att kommunikationerna
med närliggande och större städer är betydelsefulla. Resecentret är lokaliserat centralt i Kramfors stad och genom
Botnia- och Ådalsbanan erbjuds resemöjligheter till exempelvis Sundsvall, Örnsköldsvik och Umeå. Idag finns
dock brister vid Kramfors resecentrum då tågmöten och
resandeutbyte inte kan ske samtidigt.
Höga Kusten Airport ligger på cirka 10 minuters avstånd
med tåg från resecentret, och erbjuder förbindelse till
bland annat Stockholm.
Kramfors resecentrum erbjuder även kommunikationsmöjligheter till närliggande samhällen, tätorter och kommuner via buss. Denna trafik är främst anpassad efter
arbets- och studiependling för att möjliggöra klimatsmarta
transporter till och från arbete/skola.

Kartan
Av kartan (s. 17) går det att utläsa att busstrafiken främst
går längs de större vägarna i Kramfors stad.
Centrumlinjen är den enda busslinje vars sträckning enbart är lokaliserad inom staden, det är således även den
som har flest busshållplatser förlagda i stadens centralaste
delar. Genom att den trafikerar stadskärnan passerar den
servicefunktioner och målpunkter som livsmedelsbutiker
och vårdcentral.
Det går att se hur järnvägen genomskär staden och Kramfors resecentrums centrala lokalisering. Läget gör stora delar av stadskärnan till stationsnära bebyggelse, och innebär
att verksamheter och boende har nära tillgång till kollektiva resmöjligheter. Detta ger gynnsamma förutsättningar.
Persontrafik längs Botniabanan.

Den samlade trafiken vid Kramfors resecentrum gör platsen till hela kommunens nav för kollektivtrafik. Samspelet
mellan buss- och tågtrafik gör att både stad och landsbygd
kopplas samman med omgivande tätorter, kommuner
och regioner. Detta sker delvis genom att busstrafiken i
hög utsträckning ansluter till tågtrafiken från kommunens
många samhällen och landsbygdsområden.
Under april 2015 skedde trafikstarten för Kramfors stads
centrumlinje. Syftet med den är att tillgängliggöra stadskärnans servicefunktioner och erbjuda människor anslutningsresor till Kramfors resecentrum. Busslinjen är därför
anpassad efter tåg- och landsbygdstrafik, för att underlätta
transportbyten.
Buss angör Kramfors resecentrum.
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2.6 Kramfors i regionen
Kramfors kommun är en del av Västernorrland, och därmed även en del av det regionala utvecklingsarbetet för
att skapa ”Ett stolt Västernorrland - med funktion och
attraktivitet”.
Kramfors kommun ligger mitt i världsarvet Höga kusten,
den region där landhöjningen efter den senaste istiden varit störst i världen. Höga kusten är idag ett starkt varumärke med en växande turism. De besökande kommer främst
från närområdet (mellersta Norrland), men det finns även
en marknad på såväl nationell som internationell nivå.
Arbetet med destinationsutvecklingen drivs bland annat
av ett samarbete mellan Kramfors, Härnösands, Sollefteås,
och Örnsköldsviks kommuner.

Somliga orter har en pågående tillväxt medan andra avbefolkas. Den ökade tillgängligheten har dock förändrat förutsättningarna. I dag kan orter med negativa trender dra
fördel av de expansiva områdena. Det finns på så vis stor
utvecklingspotential genom Kramfors stads fördelaktiga
läge. Ur ett regionalt perspektiv finns stora möjligheter att
bli ”ett bra kvarter i den stora staden”.
Kramfors resecentrum är centralt beläget i staden, och
persontåg strömmar genom stadskärnan. Det ger en betydelsefull marknadsföring, då resenärer får en inblick i
Kramfors stads centrum.

Kramfors stad ingår i Ådalens industrilandskap, ett område vars historia haft stor betydelse för dagens samhälle,
vilket är en stor del av kommunens kulturarv.

Illustration av Kramfors geografiska läge.

Kramfors stad och kommun har ett centralt geografiskt
läge i ett av Norrlands mest befolkningstäta område.
Kramfors kan nås av 250 000 människor inom 10 mil, och
500 000 människor inom 20 mil. Botniabanans etablering
har förstärkt detta, genom att pärlbandet av städer och
tätorter längs Norrlandskusten knutits samman.
Tågtrafiken tillgängliggör i dag arbete, utbildning, kultur
och service på en ökad geografisk skala. Det upplevda
avståndet i regionen har förändrats, och på så vis även
synen på Kramfors stad – från att ligga cirka 19 mil söder
om Umeå, till ett fåtal stationer bort.
Skuleberget, en del av Höga Kusten.
Monument i Lunde, till minne av Ådalshändelserna.

Skuleberget, en del av Höga kusten.
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2.7 Riksintressen

Riksintresse friluftsliv

Ett område eller en anläggning av särskild regional, nationell eller internationell betydelse kan utpekas som ett
riksintresse. Dessa syftar till att skydda och ge prioritet åt
specifika områden. Riksintressen är viktiga faktorer vid
avvägningar inom samhällsplanering. Inom Kramfors stad
finns fem utpekade riksintressen.

Enligt miljöbalken 3:6 ska områden av riksintresse för
friluftslivet skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Med friluftsliv menas i detta
sammanhang vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap
för välbefinnande och naturupplevelser. Nedre Ådalen är
av riksintresse för friluftslivet. Vid Kramfors stad berör
riksintresset endast Ångermanälven, således endast vattenområden. Gränsen går intill planområdesgränsen för den
fördjupade översiktsplanen.

Riksintresse yrkesfiske
Enligt miljöbalken 3:5 ska områden av riksintresse för
yrkesfisket eller vattenbruk skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra näringarnas bedrivande. Kramfors
kommun berörs av Bottenhavets fångstområde för lax och
sik. Gränsen för riksintresset följer Ångermanälvens och
Kyrkvikens stränder.
Riksintresse naturvård
Enligt miljöbalken 3:6 ska miljöer av riksintresse för naturvård skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
natur- eller kulturmiljön. Ångermanälven nedströms Sollefteå (där även Kramforsån och Kyrkviken ingår) är ett
exmpel på en sådan miljö.
Ångermanälvens havsöringsbestånd utgör en nationell
tillgång som har ett mycket högt fiskeribiologiskt värde.
Förutom älvens huvudfåra som är ett vandringsstråk
innefattas reproduktionsområden av det mindre biflödet
i Kramforsån. Kramforsån är ett viktigt lekområden för
Ångermanälvens ursprungsbestånd av havsöring, harr och
sik. Kramforsån har även ett reproducerande flodpärlmusslebestånd.

Riksintresse kommunikation
Riksväg 90 är en viktig förbindelse mellan kusten (Sundsvall/Härnösand) och norra Jämtland/Västerbottenfjällen. Vägen är ett viktigt stråk för godstransporter med
koppling till E4. Den är även ett viktigt stråk för persontransporter i nord-sydlig riktning både nationellt, regionalt
och lokalt. Riksväg 90 är ett viktigt stråk för arbetspendling och en rekommenderad färdväg för farligt gods.
Riksväg 90 är en allmän väg som är säkerställd genom
väglagens bestämmelser, bland annat om byggnadsfritt
avstånd. Ådalsbanan sträcker sig mellan Sundsvall och
Långsele. Banan ingår i TEN-nätet samt är utpekad som
en del i det strategiska godsnätet.
Riksintresse totalförsvaret
Enligt miljöbalken 3:9 ska områden av riksintresse för
totalförsvarets anläggningar skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av dessa.
Riksintresset påverkas framförallt av uppförande av höga
byggnadsobjekt, som master och vindkraftverk.

Kramforsån, naturmiljö av riksintresse.
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2.8 Medborgardialog
En förutsättning för en lyckad planering är samarbetet
mellan kommunen och dess invånare. De bör tillsammans
komma överens om hur den framtida markanvändningen
ska se ut. De människor som dagligen rör sig i Kramfors
stad och deras upplevelser av platsen bör vara utgångspunkten för samhällsplaneringen.
Medborgardialogen under arbetet med den fördjupade
översiktsplanen för Kramfors stad innehöll två samrådsperioder. Under dessa fanns möjlighet att lämna
synpunkter på planhandlingarna. En enkätundersökning
och möten med allmänheten bidrog också till att samla in
nyttig kunskap. Genomförda workshops vid en ungdomsgård och en organisation för kvinnor bidrog även till en
ökad förståelse för barn, ungdomar och kvinnors behov
samt syn på staden.

En plats själ är något som alltmer lyfts fram som betydelsefull i skapandet av en attraktiv livsmiljö. Summan av
själen är vad andra tror om platsen (image), vad platsen faktiskt är (identitet) samt vad platsen vill vara och
förmedlar att den är (profil). Det är viktigt att dessa tre
faktorer överensstämmer, i annat fall bör åtgärder vidtas.
I illustrationen till vänster presenteras Kramfors stads själ
och dess beståndsdelar. Identiteten och imagen grundas
i enkätsvar och workshops med medborgare. Profilen
utgörs av Kramfors kommuns nuvarande kärnvärden.
Illustrationen visar att det finns en konflikt i stadens
själ. Dagens upplevelser av staden som trist, tråkigt och
oestetisk stämmer inte överens med profilen. För att behandla denna problematik behövs ytterligare förståelse för
människors olika behov. På så vis kan samhällets mångfald
återspeglas i den bebyggda miljön.

Illustrationen visar sammanfattande värdeord som framkom under dialoger som förts med
barn och ungdomar.

Kunskap om dessa behov är viktigt då medborgarna har
en gemensam rätt till stadsmiljön och dess offentliga rum.
Barn- och ungdomsperspektivet är av särskild vikt att ha
med i medborgardialogen, då Kramfors kommun har som
riktmärke att alltid synliggöra denna grupp i planeringen.
De värden som återkom oftast under medborgardialogen
presenteras i figurerna till höger. Orden beskriver vad
kommuninvånarna i framtiden vill se mer av och storleken
på värdeorden representerar dess popularitet. Uppe till
höger redovisas barn- och ungdomsperspektivet medan
figuren i det nedre högra hörnet visar det vuxna perspektivet.
Värden som medborgare i Kramfors stad vill se stärkta
bör vägleda den framtida planeringen. I förlängningen kan
det bidra till en omvandling av imagen och identiteten,
vilket gör stadens själ mer enhetlig.

Illustrationen visar sammanfattande värdeord som framkom under de dialoger som förts med
vuxna.

Illustrationen visar Kramfors själ och beståndsdelar.
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3. Strategisk inriktning

Riksintressen
För att ta hänsyn till riksintressenas fortsatta funktion
och värden krävs det att de tillgodoses i den kommande
planeringen.
Gällande riksintresset för friluftslivvärden som utgör
grunden för naturupplevelser, till exempel växt- och djurliv, skyddas. Det är därför viktigt att undvika exploateringar som har negativ påverkan på allemansrätten.
För att tillgodose riksintresset för totalförsvaret ska inga
åtgärder som försvårar den millitära verksamheten tillåtas.
Vid planering av objekt (inom tätort) som är högre än 45
meter ska samråd ske med Försvarsmakten i tidigt skede.
Planområdet rör i synnerhet riksintressena naturvård,
yrkesfiske och kommunikationer. I enlighet med den
kommunövergripande översiktsplanen ska åtgärder som
har negativ påverkan på vattenområden av särskilt värde

för naturvård och yrkesfiske inte tillåtas.
Vattennära områden är dock attraktiva, inte minst för att
skapa trivsamma rekreations- och boendemiljöer. Detta
motiverar en planering av områden som angränsar vattenområden av riksintresse. Exploateringar ska dock inte leda
till att värden av riksintresse försämras eller försvinner. En
grundläggande utgångspunkt i arbetet med att ändamålsenligt och långsiktigt tillgodose värden av riksintresse är
att bevara vegetation längs strandlinjen.
För att tillgodose riksintresset för kommunikationer reserveras området utmed järnvägen och Riksväg 90. Kramfors
stads centrala delar är dock relativt tätbebyggda och transportlederna av riksintresse löper genom stadskärnan. Det
är inte ovanligt att en högre exploateringsgrad i närheten
av stationer eftersträvas. En komplettering av befintlig,
tät bebyggelse i stationsnära lägen kan därför motivera ett
avsteg från reservationen.
En av orsakerna till det reserverade området längs kommunikationslederna av riksintresse är att järnvägen och
Riksväg 90 orsakar buller och störningar. Ny bebyggelse
i närheten av riksintresset för kommunikation ska beakta
gällande riktvärden för god inom- och utomhusmiljö samt
säkerhetsavstånd. Det är därför viktigt att de undantag av
bostäder och verksamheter som placeras inom det reserverade området planeras på ett sätt som minimerar risker
för störningar, exempelvis genom tysta sidor. Vid planläggning eller prövning av bygglov av ny bebyggelse inom
150 meter från vägen eller järnvägen ska risker till följd av
buller eller vibrationer klarläggas.

Miljökvalitetsnormer
För att säkerställa den goda luftkvaliteten i Kramfors stad
ska planeringen erbjuda möjligheter för ett reducerat bilberoende. Detta görs genom stadsbyggnadsstrategier som
vägleder framtida lokaliseringar och framhäver klimatsmarta alternativ till bilen. På så vis skapas förutsättningar
för en bibehållen god utomhusluft i Kramfors stad.
Kramfors kommun tillhör Bottenhavets vattendistrikt.
Frågorna om vattenvård samordnas genom vattenmyndigheterna (en länsstyrelse i varje distrikt), i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund och andra lokala vattenintressenter. På sikt kommer detta innebära stärkt uppföljning
och skydd av vattendragen, vilket är ett viktigt arbete för
att säkra en framtida god vattenkvalitet inom planområdet.
Allmänna utgångspunkter för den fysiska
planeringen
I enlighet med Kramfors kommuns översiktsplan ska de
allmänna utgångspunkterna för den fysiska planeringen
även tillämpas inom Kramfors stad. Detta innebär att hållbar utveckling, barn och ungdomar, jämställdhet, folkhälsa
och tillgänglighet är perspektiv som ska beaktas och genomsyra samhällsplaneringen inom planområdet.
Utifrån ovanstående utgångspunkter, analysavsnittet och
medborgardialogen har stadsbyggnadsstrategierna arbetats fram. Strategierna har delats upp i rubrikerna: den
kreativa, den säljande och den hållbara staden. Dessa har i
sin tur underrubriker där viktiga riktlinjer presenteras.
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3.1 Stadsbyggnadsstrategier
3.1.1 Den kreativa staden

Utveckling i samverkan

Aktiviteter och mötesplatser för alla

Kultur ger staden karaktär

Offentliga miljöer har blivit allt viktigare i vad som är av
kulturhistoriskt intresse. Ett synliggörande av kulturarvet kan skapa en identitetskänsla och en förståelse för
omgivningen. Det ger också en möjlighet att framhäva
något som inte finns någon annanstans, vilket förstärker
Kramfors stads karaktär och självbild. Detta motiverar ett
fortsatt arbete med att använda kulturella resurser i planeringen.

I Kramfors stad bör:

◆

kulturarvet bevaras och skyddas.

◆

kulturella värden synliggöras genom skyltning
och vägvisning.

◆

ny bebyggelse i områden med höga kulturvärden anpassas efter omgivande byggnader.

◆

konstnärliga utsmyckningar (med exempelvis
kulturhistorisk förankring) finnas i offentliga
rum.

Planerade och spontana möten sker i stadens offentliga
rum. Det är platser där människor kan betrakta och bli
betraktade, men även interagera. De offentliga rummen är
alltså viktiga ytor för social aktivitet. Kramfors kommun
ska verka för trivsamma och trygga offentliga miljöer.
Det är bland annat samvaron mellan människor som stärker känslan av trygghet. En satsning på aktiviteter och
mötesplatser uppmuntrar till vistelse och stärker därmed
stadens sociala värde.

◆
◆
◆
◆

I Kramfors stad bör:

En öppenhet och tydlighet ska genomsyra planeringen i
Kramfors kommun. Detta underlättar för medborgare,
oavsett kön och ålder, att påverka samhällsutvecklingen.
Stadens invånare utgör stora kunskapskällor som stadsplaneringen ska ta vara på. Dialogen mellan användare och
planerare kan vara en grogrund för kreativitet, vilket ofta
resulterar i goda lösningar.
Samverkan är och kommer fortsätta vara en viktig förutsättning för att uppnå en lyckad stadsutveckling i Kramfors stad.

utformningen av offentliga rum tillgodose
olika behov, intressen och vardagsliv genom
en mångfald av aktiviteter och stadsrum.
trygghetshöjande åtgärder utvecklas (exempelvis god belysning och siktlinjer).
allmänna platser vara tillgängliga för alla.
vägvisare till målpunkter finnas på olika språk,
vilket tillgängliggör mötesplatser och aktiviteter för alla.

I Kramfors stad bör:

◆
◆
◆

en öppenhet och tydlighet genomsyra planeringen.
en god medborgardialog eftersträvas.
människors kunskaper om kulturella resurser
tas tillvara på.
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Blandade funktioner

3.1.2 Den säljande staden

Gott näringslivsklimat

Utbyggnadsriktning mot vatten

Begreppet blandad funktion innebär en varierad markanvändning som innehåller servicefunktioner, bo- och
arbetsplatser. Det innefattar även en variation av äldre och
moderna byggnader, samt en blandning av aktiviteter och
stadsrum.
Forskning pekar på att en blandstadsbebyggelse är att
föredra framför enfunktionella områden. Fördelarna med
detta är många, bland annat en levande stadsmiljö med
mångfald. Blandande funktioner är även tidsbesparande
då det underlättar människors rörelsemönster. En funktionsblandning bidrar till flöden av människor. Det skapar
ett kundunderlag för befintliga och framtida butiksetableringar, som leder till att de boende blir erbjudna god service. Detta medför även en ökad stadspuls under stora delar
av dygnet, vilket stärker känslan av trygghet.

För att åstadkomma en framtida befolkningsökning är det
viktigt att göra staden mer attraktiv. Av den anledningen
bör Kramfors stads naturgivna resurser tas tillvara på.
Stadens natursköna omgivningar med närhet till vatten
möjliggör vackra utblickar. Fler exploaterbara lägen med
vattenkontakt behöver dock identifieras. På så vis kan ett
ökat bostadsbyggande uppmuntras.

Kramfors centrum ska ha ett attraktivt och allsidigt utbud
av handel. En blandning av dagligvaru- och sällansköpshandel i staden skapar förutsättningar för ett attraktivt
boende och ökade flöden av människor. Ges näringslivet
goda etablerings- och expansionsmöjligheter gynnas arbetsmarknaden och därmed blir Kramfors stad mer attraktiv.

◆
◆
◆
◆

◆

I Kramfors stad bör:
en mångfald av funktioner och byggnadstyper
finnas i och kring stadskärnan.

◆

I Kramfors stad bör:
lägen med vattenkontakt som är attraktiva för
bostadsbyggande identifieras.

I Kramfors stad bör:

det finnas en blandning av dagligvaru- och
sällanköpshandel i centrum.
det finnas exploaterbar mark för näringslivet i
attraktiva lägen.
företag kunna växa och utvecklas.
handeln utvecklas i centrum och på centrumnära platser.

◆

mindre livsmedelsbutiker kunna lokalisera sig
i och i närheten av bostadsområden.

◆

industri och service utvecklas på nuvarande
platser.
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Stärka grönstrukturer

Attraktiv stadskärna

3.1.3 Den hållbara staden
Förtäta staden

Det är viktigt att skydda Kramfors stads gröna inslag. I
en hållbar stad måste parker och andra grönområden
tillgängliggöras. Det görs bland annat genom trygghetshöjande åtgärder, till exempel slyröjning och ökad belysning.
Det är också viktigt att stadens grönområden har tydliga
entréer och knyts samman genom gröna stråk.

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

I Kramfors stad bör:
stadens delar knytas samman genom trädalléer och planteringar.
ett stråk som kopplar ihop Hagaparken och
Kramforsån skapas.
vattenkontakten i parker ökas.
de gröna inslagen i staden bevaras.
trygghetshöjande åtgärder i grönområden
utvecklas.
det finnas tydliga entréer till parker.
aktivitetsutbudet i Hagaparken och Kramforsån utvecklas.

En stadskärna som erbjuder mångfald i form av handel
och aktiviteter upplevs ofta som attraktiv. Uppfattas platsen även som estetiskt tilltalande får den en karaktär som
uppmuntrar besök. Trygghet är en förutsättning för vistelse i centrum, och det skapas genom ljus och rörelse.
Många tåg- och bilresenärer passerar genom Kramfors
stad dagligen och får därmed en inblick i centrum. För att
uppmuntra dessa till besök är det viktigt att stadskärnan
upplevs som tilltalande, även på avstånd. En attraktiv
stadskärna kan alltså uppmuntra både invånare och besökare till vistelse, något som gynnar företagare och stadens
varumärke.

◆
◆
◆
◆
◆

I kombination med funktionsblandning skapar förtätning
förutsättningar för att reducera bilberoendet. När olika
funktioner inryms i stadens centrala lägen gynnas fotgängare och cyklister, genom små avstånd mellan aktiviteter.
Närheten skapas genom täthet. Stadens utbud tillgängliggörs således även för grupper som saknar tillgång till bil.
Förtätning innebär även en effektivare markanvändning
och hushållning av resurser, då orörd mark i större utsträckning lämnas oexploaterad.

I Kramfors stad bör:
det skapas en attraktiv färg- och ljussättning
på fler fasader.
arbetsplatsparkeringar omfördelas till fördel
för boende och besökare i centrum.
kulturella och gröna inspel i stadsmiljön öka.
det skapas inbjudande entréer och finnas
tydlig vägvisning.
fler sociala aktiviteter skapas i stadskärnan.

I Kramfors stad bör:

◆
◆

exploaterbar, centrumnära mark identifieras.
staden förtätas.
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Enkelt att gå och cykla

Stärkt kollektivtrafik

Transportsystemet i Kramfors kommun ska ställas om
till resurssnåla och miljöanpassade transporter. Det finns
goda förutsättningar som bör utvecklas vad gäller såväl
trafik och infrastruktur som marknadsföring. Kramfors
kommun, som kommunens största arbetsgivare, ska arbeta
fram riktlinjer för tjänsteresor samt uppmuntra till klimatsmarta alternativ. Detta innebär även att bättre samordna
cykel- och kollektivtrafik för att stärka hela reskedjan.
Kollektivtrafik används främst av kvinnor och barn, deras
vardagsliv gynnas därför av en satsning på kollektivtrafik.
Strävan efter ett jämställt transportsystem stärks av denna
strategiska riktning. Kramfors stads centrala läge i Sverige
och Västernorrland är en styrka som kan utvecklas genom
förbättrade transportmöjligheter. Infrastrukturen är särskilt viktig när det kommer till tågtrafikens utveckling.

◆
◆
◆

I Kramfors stad bör:
möjligheterna för anslutningsresor till och från
Kramfors resecentrum förbättras.
målpunkter och bostadsområden knytas samman genom kollektivtrafik.
en utbyggnation av Kramfors resecentrum
beaktas i planeringen.

Det ska vara enkelt att gå och cykla i Kramfors stad. Med
utgångspunkt i folkhälsa har det visat sig att de mest betydande hälsofrämjande vinsterna ligger i det vardagliga resandet. Detta ställer stora krav på gång- och cykelvägarna.
Forskning har visat att bilen är ett mansdominerat transportmedel. En satsning på gång- och cykelvägar är således
förenligt med en strävan efter ett jämställt transportsystem.

◆
◆
◆

I Kramfors stad bör:
gång och cykel blir prioriterade färdsätt.
en komplettering av GC-vägar ske för att knyta
ihop GC-vägnätet.
GC-vägar byggas ut och förbinda viktiga målpunkter.

◆

GC-vägar vara trygga och säkra.

◆

nya GC-vägar både vara tidseffektiva och tilltalande i utformning.

◆

det finnas bra skyltning för GC-trafikanter, med
fördel på flera språk.

Offensivt bostadsbyggande

Vart människor väljer att flytta beror bland annat på vilken fas i livet de befinner sig i. Kramfors kommun har i
dag en åldrande befolkning. Äldre människor efterfrågar
ofta mindre lägenheter med närhet till service och aktiviteter. Unga vuxna har ett liknande behov. Som centralort
har Kramfors stad en potential att locka inflyttare, vilket
motiverar ett offensivt bostadsbyggande. I en långsiktigt
planerad bostadsförsörjning är det viktigt att samtliga
målgrupper beaktas. Den bör täcka behovet av seniorbostäder, bostäd er för unga, studenter, inflyttare inklusive
flyktingar och återflyttare med flera.

◆
◆
◆
◆
◆
◆

I Kramfors stad bör:
det finnas en socialt hållbar bostadsförsörjning.
det finnas ett bra utbud av byggnadsklara
tomter med närhet till service, rekreation och
aktiviteter.
bostadsbyggandet ske i befintliga/planerade
kollektivtrafikstråk.
det kunna byggas på höjden för att skapa
landmärken i stadsmiljön och effektivisera
markanvändning.
trygga boendemiljöer skapas.
äldre detaljplaner aktualiseras till dagens
förhållanden.
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4. Föreslagen markanvändning
4.1 Utvecklingsområden
Karta 6 (s. 28) presenterar den föreslagna markanvändningen för utpekade områden inom Kramfors stad. Vid
framtagandet av utvecklingsområden har stadsbyggnadsstrategierna Förtätning och Blandade funktioner varit vägledande. Områden avsedda för bostäder har även lokaliserats utifrån strategierna Utbyggnadsriktning mot vatten och
Offensivt bostadsbyggande. Förutom de som pekats ut finns
det flera andra områden i Kramfors stad med god potential för bostäder. Stadsbyggnadsstrategin Ett gott näringslivsklimat har väglett framtagandet av utvecklingsområden för
handel, vilket innebär att merparten av utpekade handelsområden lokaliserats i centrumnära lägen. Områden avsedda för industriverksamhet har likaså tagits fram utifrån
Ett gott näringslivsklimat och utvecklas därför på nuvarande
platser, i stadens ytterkanter. Samtliga utvecklingsområden
är aktuella för anslutning till det kommunala nätet för
vatten- och avloppssystem.
Detta kapitel bör läsas samman med kartan på sida 28.
Rubrikernas färger representerar dess typ av funktion. De
prioriterade delområdena hittas på sida 29-39.

Bostadsområden
1. Bruket, etapp 2. Utvecklingsområdet är lokaliserat i
anslutning till befintligt bostadsområde nordost om stadskärnan. Bruket, etapp 2 planeras inrymma cirka 80 bostäder i flerbostadshus. I anslutning till området finns en rik
kulturhistoria med bland annat en kulturmärkt byggnad.
Det finns även en förskola i närområdet och på cirka en

kilometers avstånd återfinns Ådalsskolan, Kramforsån
samt stadens centrum. Gång- och cykelanslutningarna
till utvecklingsområdet är goda och närmsta busshållplats
ligger på cirka 500 meters avstånd. Området gränsar till
befintlig detaljplan där även viss utredning för detta utvecklingsområde är gjort. Ytterligare undersökningar, med
särskild hänsyn till kulturmiljön, kommer dock krävas.
2. Brunne. Utvecklingsområdet är lokaliserat i Brunne
och innebär att det befintliga bostadsområdet kompletteras med småhus. Gång- och cykelvägar finns i direkt
anslutning, och ett flertal busshållplatser som trafikeras av
regionalbuss finns inom gångavstånd. Inom en kilometers
avstånd finns både för- och grundskola. Gumåsviken, som
erbjuder rekreationsmöjligheter, nås inom kort gångavstånd. Utvecklingsområdet omfattas av detaljplan där det
är planerat för bostäder
3. Bergom. Föreslaget utvecklingsområde är lokaliserat mellan befintligt bostadsområde och Kyrkviken. Då
området sluttar mot vattnet bör planerad bebyggelse av
bostäder inte påverka utsikten för den befintliga bostadsbebyggelsen. Det finns goda möjligheter att utveckla
kollektivtrafik i området. På mindre än en kilometers
avstånd återfinns närmaste för- och grundskola. Strax
nordväst om utvecklingsområdet ligger Kramfors stads
idrottsplats. I Hagaparken, strax väster om utvecklingsområdet, finns god tillgång till gång- och cykelvägar. Parken
erbjuder även tillgång till grönområde, vattenkontakt samt
aktivitetsmöjligheter. På gångavstånd i ostlig riktning finns
möjligheter till naturupplevelser. Inför byggnation krävs
utredningar med fokus på geotekniska förhållanden.
4. Öd. Utvecklingsområdet är beläget strax öster om Riks-
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väg 90 i anslutning till Ångermanälven. Den absoluta närheten till älven gör platsen väl lämpad för bostadsbebyggelse då den erbjuder vattenkontakt med vackra utblickar.
Närheten till järnvägsspåret innebär att bebyggelse av modernt flerbostadshus kan bli ett betydelsefullt landmärke i
stadens nordliga entré. Närmaste skola är lokaliserad cirka
en kilometer bort och 300 meter ifrån utvecklingsområdet
befinner sig de mest närliggande kollektivtrafikanslutningarna. Inför byggnation krävs utredningar med fokus på
geotekniska förhållanden och närheten till järnvägen.
5. Kungsgatan - Drottninggatan. Detta utvecklingsområde är beläget i centrala Kramfors stad, utmed Kungsgatan och Drottninggatan, och föreslås bebyggas med
flerbostadshus. Läget erbjuder god tillgång till kollektivtrafik, genom centrumlinjen som trafikerar Kungsgatan och
närheten till Kramfors resecentrum. Utvecklingsområdet
är även lokaliserat på gångavstånd till stadskärnan, men
även till för- och grundskolor. Det centrala läget, skapar
även möjligheter till affärsverksamheter på bottenplan av
den föreslagna bebyggelsen.
6. Limstagatan. Området är lokaliserat på Limstagatan
i den centralaste delen av Kramfors stad. Det präglas av
närhet till service och kollektiva kommunikationer, men
även till för- och grundskolor. Utvecklingsområdet omfattas av detaljplan där markområdet är planerat för bostäder
med handel i gatuplan.
7. Järnvägsgatan. Utvecklingsområdet är lokaliserat efter
Järnvägsgatan och är lämpat för bebyggelse av flerbostadshus. Det centrala läget innebär ett gott serviceutbud
samt tillgång till kollektivtrafik genom resecentrum.
Kramfors stadskärna ligger inom gångavstånd, där fler-

talet för- och grundskolor återfinns. Området omfattas
av detaljplan där markområdet är planerat för handel och
bostäder.
8. Kramforsån. Området är lokaliserat i anslutning till
befintlig park utefter Kramforsån. Det föreslås bli bebyggt
med bostäder, kontor eller handel. Närheten till riksväg 90
erbjuder en god tillgänglighet, samtidigt som närheten till
Kramforsån medför rekreationsmöjligheter och natursköna kvaliteter för boende. Inom 500 meter återfinns skolor,
stadskärnan och stadens resecentrum. Vid byggnation bör
en ny plats för skateparken hittas.
9. Kramfors IP - Hagaparken. Vid Hagaparkens norra
entré och bredvid Kramfors IP föreslås byggnation av
flerbostadshus. Närheten till Hagaparken, Kyrkviken och
Kramfors IP innebär goda rekreationsmöjligheter tillsammans med natursköna kvaliteter för boende. Skola,
förskola, centrum, lokal kollektivtrafik och resecentrum
finns inom gångavstånd. Det kommer dock krävas vidare
utredningar med fokus på geotekniska förhållanden.

Handelsområden

och cykelvägar i anslutning till utvecklingsområdet.
Närmsta busshållplats till centrumlinjen ligger på ett
avstånd om cirka 300 meter. För utveckling av området
kommer dock vidare utredningar med fokus på kulturmiljön krävas. Sammanlagt yta 11500 kvm.

Industriområden
12. Vallen. Utvecklingsområdet utgör cirka 190 000

kvadratmeter och är beläget i anslutning till riksväg 90,
vid den södra infarten till Kramfors stad. I dag finns
både industri och vuxenskola inom området. Platsen har
goda förutsättningar för att kompletteras med utökad
handel och/eller industri. Vid områdets östra del finns
gång- och cykelvägar samt kollektiva kommunikationer.
13. Centralt handelsområde. Området är beläget i nära
anslutning till stadskärnan, Riksväg 90 och Kungsgatan.
Det är 72000 m2 stort och föreslagen markanvändning är
handel och industriverksamhet. Inom området finns goda
kollektiva kommunikationer i form av såväl centrumlinjen
som regionalbuss samt gång- och cykelväg. Även närhet
till resecentrum finns.

10. Södra Ådalsvägen. Utvecklingsområdet är lokaliserat i anslutning till riksväg 90 och föreslås innehålla
handelsetableringar. De kollektiva kommunikationerna till
platsen är goda och likaså gång- och cykelmöjligheterna.
Det kommer krävas utredningar med särskild hänsyn till
kulturmiljön i området innan eventuell byggnation.

14. Kramfors hamnområde. I den nordöstra delen av
Kramfors stad föreslås fem mindre industriområden lokaliseras, sammanlagt omfattar de cirka 30 000 kvadratmeter.
Tillgången till kollektivtrafik är god, både vad gäller lokaloch landsbygdstrafik.

11. Ringvägen - Väg 755. Längs med Industrivägen föreslås en byggnation av två handelsområden. Det finns gång-

15. Brunneplatån. I närhet till befintligt industri- och
verksamhetsområde föreslås utökat industriområde om
cirka 30 000 kvadratmeter. Tillgången till kollektivtrafik är
god.
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4.2 Prioriterade delområden
16. Hagaparken

Förutsättningar
Hagaparken är lokaliserad i söderläge och i direkt
anslutning till Kyrkviken, nära Kramfors centrum.
Kopplingen till stadskärnan är dock svag, då närmsta
väg är högtrafikerad av motorfordon. Huvudentrén till
Hagaparken är otydligt markerad och befinner sig inte i ett
naturligt stråk från centrum, vilket ytterligare försämrar
förbindelsen till resten av staden.
I dagsläget är det svårt att få vattenkontakt och utblick
över Kyrkviken då vegetationen längs stranden, till stor
del bestående av vass och sly, sätter stopp. I övriga delar
av parken består växtligheten främst av träd, buskar och
ängsmark. I området finns fotbollsplan, frisbeegolfbana
och grillplats, men utbudet av sittplatser är dåligt och det
saknas till stor del belysning.
Det är främst bostadsområden som omger Hagaparken,
och de ansluter till den genom gångvägar. För att nå
småbåtshamnen, lokaliserad i områdets sydvästra del,
finns det gångvägar som sträcker sig nära hustomter.
Vägledande för förslag
Utformningen av det prioriterade delområdet har
tagit avstamp i riksintressen, medborgardialogerna,
allmänna utgångspunkter för den fysiska planeringen och
stadsbyggnadsstrategier. Hagaparken befinner sig inom
riksintresse för naturmiljö och yrkesfiske, genom att delvis
bevara vegetation längs strandlinjen bedöms påverkan bli
marginell. Parkens innehåll har inspirerats av värdeord

som framkom under dialog med Kramfors stads
medborgare (där barnperspektivet varit i fokus). De
allmänna utgångspunkterna för den fysiska planeringen
har också genomsyrat förslaget, särskilt gällande barn
och ungdomar, jämställdhet och tillgänglighet för alla.
Gestaltningsförslaget för Hagaparken har även tagits fram
utifrån stadsbyggnadsstrategierna Stärka grönstrukturer,
Aktiviteter och mötesplatser för alla och Utveckling i samverkan.
Förslag
Målet med den framtida Hagaparken är att den ska
användas i större utsträckning, av barn, män och kvinnor
i alla åldrar. Det ska förverkligas genom att befintliga
aktiviteter förbättras och att nya utvecklas. Detta förslag
innebär att den befintliga fotbollsplanen får naturgräs
(istället för dagens grus). I parkens centrala del föreslås
det att beachvolleybollplanen, som idag är belägen
vid Herrgården, anläggs. Även en kiosk, lekplats och
sandstrand ingår i förslaget, något som skapar värdefulla
inslag i en stad. En centrumnära tillgång till dessa
aktiviteter blir värdefulla inslag för stadens invånare och
besökare.

strandkanten. Bryggorna ska tillgängliggöra vattnet
sommar- som vintertid. De ska även främja båttrafik
och möjliggöra för besökare att komma till parken
via vattenvägen. Dagens upptrampade stigar görs till
gångvägar som dras mellan målpunkter, och bänkar
placeras ut på strategiska platser. Parken ges en enhetlig
inramning av häckar och buskar för att tydliggöra gränsen
mellan de privata trädgårdarna och den offentliga parken.
Entréerna tydliggörs genom högvuxna pelarträd som syns
på avstånd.
Känslan av en välskött park förstärks genom att avlägsna
vegetation av sly-karaktär och samtidigt plantera in
fler blommande buskar och träd. Viktiga naturvärden
ska dock behållas. Strandområdet gallras ur och vass
avlägsnas, men grupper av björkar sparas. I den centrala
strandnära björkskogen anläggs spänger för att besökarna
ska kunna ta sig genom det periodvis våta området.
Björkskogen kan rymma mindre rum med varierande
innehåll, exempelvis sittplatser och konstverk. Ett
blomsterstråk med vattenväxter anläggs utmed befintligt
dike.

Det är viktigt att parken kan användas under alla
årstider. Genom en strand tillgängliggörs vattnet mer
även under vintern, då kan isen användas för pimplande
och promenad med mera. Plogas isen möjliggörs även
skridskoåkning.
Hagaparkens anknytning till Kyrkviken bör ytterligare
förstärkas. Sly och vass intill strandkanten röjs bort
för att skapa god utsikt. Närmast vattnet anläggs en
strandnära promenad på spänger som sträcker sig utmed
hela den inre viken. Ett antal nya bryggor anläggs utmed

Inspirationsbilder för förslaget.
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17. Kramforsån, del 1
Förutsättningar
Kramforsån är en park lokaliserad i centrala Kramfors
stad. Parken har ett väldefinierat ”årum”, med sittplatser
och en enhetlig belysning. Den har i dag en rekreationsfunktion för dess besökare, vilket förstärks av faktumet att
Hälsans stig löper igenom de centrala och västra delarna.
Entréerna till parken som sammanfaller med Hälsans stig
är tydliga, men övriga är mindre framträdande.
I den västra delen av Kramforsån del 1 finns det flera
broar över ån och vissa av dem är belysta. I detta område
är parkrummet vidsträckt och erbjuder till viss del god
utblick över Latberget (västerut). De mer centrala delarna
av Kramforsån del 1 erbjuder sittplatser, men även en
rutschkana och två konstverk. Platsen används frekvent av
skolbarn och Hotell Kramm har en uteservering i området. Kramforsån besitter flera viktiga naturvärden för
stadens invånare och besökare, bland annat grönska men
genom broar och en mindre strand erbjuds även vattenkontakt. I området kan det även finnas kulturhistoriska
lämningar från sågverkstiden.
Den upplevda tryggheten i den östra delen av parkområdet är problematisk. För att ta sig mellan den centrala och
östra delen krävs att man går under en obelyst passage.
Vegetationen längs gångvägen är främst sly, och den kantas av ett stängsel som till stor del är trasigt.
Vägledande för förslag
Utformningen av Kramforsån, del 1, har tagit avstamp
i riksintressen, medborgardialogerna, allmänna utgångs-

punkter för den fysiska planeringen och stadsbyggnadsstrategier.
Det prioriterade utvecklingsområdet befinner sig inom
riksintresse för naturmiljö och yrkesfiske, genom att delvis
bevara vegetation längs strandlinjen bedöms påverkan bli
marginell. Parkens innehåll har inspirerats av värdeord
som framkom under dialog med Kramfors stads medborgare (där barnperspektivet varit i fokus). De allmänna
utgångspunkterna för den fysiska planeringen har också
genomsyrat förslaget, särskilt gällande barn och ungdomar, jämställdhet, folkhälsa och tillgänglighet för alla. Gestaltningsförslaget för Kramforsån, del 1, har även tagits
fram utifrån stadsbyggnadsstrategierna Kultur ger staden
karaktär, Stärka grönstrukturer, Aktiviteter och mötesplatser för
alla och Utveckling i samverkan.

som delvis fokuseras på vatten, broar, tunnlar och enstaka
träd kan parken upplevas som mer livfull och spännande.
Ett rikt och varierat innehåll av aktiviteter är viktigt för att
parken skall upplevas som attraktiv. Detta förslag innebär
bland annat att en utsiktsplats, en paviljong och en konstfullt utformad lekplats förläggs på höjder. Nya målpunkter
utgörs främst av en rosenträdgård, ett sommarkafé, en
scen och ett utomhusgym.

Förslag
Målet med förslaget är att fler människor ska kunna och
vilja använda parken. Ett viktigt steg i detta är att tydliggöra kopplingen och närheten till stadskärnan. Genom att
ytterligare förstärka goda värden, i form av parkmöbler,
grönska, konst och liknande, kommer fler besökare att
lockas.
Med det centrala läget, den vindlande ån och den lummiga
vegetationen har Kramforsån del 1 förutsättningar att bli
en fantastisk stadspark. Även sociala värden skall förstärkas exempelvis trygghet, stillhet och trädgårdskänsla.
Genom perennplanteringar utmed gångvägen samt en
översållning av påskliljor och tulpaner i grässlänter ökar
även blomsterprakten i området och därmed parkens
dragningskraft. Belysning är en förutsättning för den
upplevda tryggheten i parken, men kan även bidra till att
platsen får en färgrik prägel. Genom effektfull belysning

Inspirationsbilder för förslaget.
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18. Kramforsån, del 2
Förutsättningar
Denna del av parken vid Kramforsån sträcker sig västerut
från del 1. Parkområdet är av en öppen karaktär där träd
och buskar främst växer längs ån. Den anlagda gångoch cykelvägen sträcker sig till stor del i utkanten av
parkområdet, nära bebyggelsen. Till stor del sammanfaller
gångsystemet med Hälsans stig.
I områdets västra och östra del finns det broar, men i
övrigt är möjligheten till vattenkontakt låg. Avsaknaden av
en bro i områdets centrala delar är tydlig. Längs ån finns
det en upptrampad stig, vilket tyder på att människor går
där trots att gångväg saknas.
Vägledande för förslag
Utformningen av Kramforsån, del 2, har tagit avstamp
i riksintressen, medborgardialogerna, allmänna
utgångspunkter för den fysiska planeringen och
stadsbyggnadsstrategier.
Det prioriterade utvecklingsområdet befinner sig inom
riksintresse för naturmiljö och yrkesfiske, genom att
delvis bevara vegetation längs strandlinjen bedöms
påverkan bli marginell. Parkens innehåll har inspirerats av
värdeord som framkom under dialog med Kramfors stads
medborgare (där barnperspektivet varit i fokus).
De allmänna utgångspunkterna för den fysiska
planeringen har också genomsyrat förslaget, särskilt
gällande barn och ungdomar, jämställdhet, folkhälsa
och tillgänglighet för alla. Gestaltningsförslaget

för Kramforsån, del 2, har även tagits fram utifrån
stadsbyggnadsstrategierna Stärka grönstrukturer, Aktiviteter
och mötesplatser för alla och Utveckling i samverkan.
Förslag
Promenadstråket föreslås få en starkare koppling till
vattnet. Detta görs genom att ett nytt vattennära stråk
anläggs på norra sidan ån, och i den centrala delen
tillkommer en bro.
Längs hela gångsträckan placeras nya sittplatser och
papperskorgar i strategiska lägen. Belysningen bör
förbättras, och även här eftersträvas en funktionell,
trygghetsökande samt livfull ljussättning. Befintlig
fotbollsplan bör även rustas upp, och grillplatser föreslås
på ett antal platser längs ån.
Formspråket för belysning, sittplatser och grillplatser
föreslås vara likartat för hela sträckan genom Kramforsån,
del 2. Koloniområdet är ett populärt inslag i staden och
bör därför utvecklas. Vid vattnet föreslås att befintligt
sly röjs för att ge ett mer välskött intryck och förbättra
kontakten med Kramforsån.

Inspirationsbilder för förslaget.
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19. Centrum
Förutsättningar
Kramfors stadskärna innehåller bostäder men även flera
typer av service. På torget finns det i dag en lekplats, sittytor, träd och blommor. Under sommardagar är torget
en livfull plats, men upplevs ofta som ödslig under kvällar
och på vintern. Både Limstagatan och torget är i behov av
en upprustning. Stenplattorna i marken orsakar dålig avrinning efter regn, och belysningen behöver bytas ut.
Vägledande för förslag
Utformningen av centrum har tagit avstamp i medborgardialogerna, allmänna utgångspunkter för den fysiska
planeringen och stadsbyggnadsstrategier.

Kramfors ska stolt visa upp stadens tillgångar. Genom att
skapa ”Kramfors walk of fame” görs tydligt vilka offentliga personer som har rötter i staden. Det visar både på
stadens stolthet samtidigt som ett personligt och inbjudande inslag i stadsrummet skapas. Stadsmiljön föreslås
gestaltas utifrån en lokal kulturell förankring. Gatukonst
ska placeras ut för att uppmärksamma Kramfors konstnärliga kapital. Vidare föreslås en följetong av lokal poesi
på centrala lyktstolpar. Detta förädlar den befintliga miljön och skapar möjligheten för människor att upptäcka
och bli överraskade.

Stadskärnans innehåll har inspirerats av värdeord som
framkom under dialog med Kramfors stads medborgare
(där barnperspektivet varit i fokus). De allmänna utgångspunkterna för den fysiska planeringen har också genomsyrat förslaget, särskilt gällande barn och ungdomar, jämställdhet och tillgänglighet för alla. Gestaltningsförslaget
för Kramfors stads centrum har även tagits fram utifrån
stadsbyggnadsstrategierna Kultur ger staden karaktär, Aktiviteter och mötesplatser för alla och Utveckling i samverkan.
Förslag
För att skapa rörelse och ge liv till Limstagatan, förläggs
ett flertal olika aktiviteter längs sträckan. Målet är att en
mångfald av människor ska vilja uppehålla sig på platsen
och det kräver en mångfald av aktiviteter. Vidare föreslås
sittytor som är anpassade efter olika behov. Centrum och
stadens torg kan exempelvis ha träfåtöljer, lutande plank,
slingrande bänkar, hängmattor, trappsteg och en zon med
cafémöbler. Möbleringen styrker på så sätt torgets roll
som mötesplats i staden.

Exempel på aktiviteter.

Exempel på sittytor.
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För att skapa ett inbjudande centrum skapas en ny entré
vid Limstagatan. Syftet är att framkalla känslan av att träda
in i ett nytt rum. En tydlig entré ger även en välkomnande
inblick i stadskärnan för passerande tågresenärer längs
Botniabanan och Ådalsbanan.
Vidare föreslås en skylt som pekar mot Hagaparken,
Kramforsån och Kramfors resecentrum. Vägvisaren visar
på stadens ”gröna alternativ” samt hjälper människor att
orientera sig. Information om staden är viktigt. Förslaget
är att skapa en cylindrisk anslagstavla som marknadsför
stadens utbud. Anslagstavlan hjälper till att bidra med information och kopplingar till dåtidens Kramfors.
Kramfors centrum ska vara tillgängligt för alla. Att markera och färgsätta höjdskillnader samt hinder i den byggda
miljön är viktigt för att öka tillgängligheten. Tillgänglighet
påverkar även hur trygg en plats uppfattas. Här föreslås
att träd, bänkar och gatukonst får belysning. Det skapar
en tryggare och därmed mer tillgänglig stadskärna. Vidare
kan utvalda husfasader belysas i färg för att skapa ett mer
uttrycksfullt centrum. Detta är något som är starkt efterfrågat av stadens invånare.
Öppnas Limstagatan för biltrafik är det fortfarande av
stor vikt att lyckas skapa och behålla liv på platsen. I detta
fall kommer aktiviteter och sittytor främst placeras på det
bilfria torget. För Limstagatan föreslås ett delat gaturum ”Shared space”.
För att uppnå detta tas gränser mellan fordon och fotgängare bort. Planeringen av Limstagatan avser dock inte
ge biltrafiken en förhöjd roll över gångtrafiken. Gatan bör
fortsatt vara belagd med marksten och hastighetsbegränsningen ska styras av gångtrafiken. Ett samspel mellan
trafikanter behövs där särskild hänsyn tas till fotgängare.
Limstagatan kommer på så vis bli ett gemensamt stadsrum i rörelse som leder till möten och interaktion.

Exempel på kulturella värden.

Exempel på delat gaturum.

Exempel på hjälp till navigering

Exempel på belysning i staden
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Kramfors centrum, förslag 1
Gestaltningsförslag vid biltrafik på Limstagatan.
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Kramfors centrum, förslag 2
Gestaltningsförslag utan biltrafik på Limstagatan.
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20. Kramfors resecentrum
Förutsättningar
Den samlade trafiken vid Kramfors resecentrum består
av tåg, buss och taxi. Det finns även pendlarparkering
för bil och två väderskyddade cykelparkeringar samt en
cykelpump. I stationsbyggnaden finns toalett, väntsal och
kiosk/café/snabbmatsrestaurang.
Kramfors resecentrum ligger centralt i Kramfors stad
och är en viktig entré, både till staden och kommunen. Av
resenärerna som stiger av är det vissa som aldrig tidigare
varit i staden, vilket innebär att de behöver förlita sig på
vägvisare för att orientera sig.
I dagsläget finns det dock få vägvisare på Kramfors
resecentrum som visar vägen till viktiga målpunkter
i staden. Oroligheter i omvärlden har gjort att många
flyktingar söker sig till Sverige, en del av dessa besöker
och bosätter sig i Kramfors. Detta, i kombination med en
ökande turism, ställer krav på en god information som
underlättar orientering.
Kramfors resecentrum har två järnvägsspår med en 175
meter lång plattform som går parallellt med Riksväg
90. Dagens utformning innebär att tågmöten och
resandeutbyten inte kan ske samtidigt, vilket skapar en
förlängd restid.
En utbyggnad av plattformen på Kramfors resecentrum
skulle bidra till en viktig utveckling för den regionala och
nationella tågtrafiken. Resecentrets närhet till Riksväg 90
innebär dock att det saknas utrymme för att bygga en ny
plattform väster om järnvägen.

Vägledande för förslag
Det prioriterade delområdet är av riksintresse för kommunikationer. Förslaget nedan har tagit avstamp i Kramfors
kommuns allmänna utgångspunkter för den fysiska planeringen, medborgardialoger och stadsbyggnadsstrategier.
Det är främst stadsbyggnadsstrategierna Aktiviteter och
mötersplatser för alla, Utveckling i samverkan och Stärkt kollektivtrafik som har legat till grund för utformningen av det
prioriterade delområdet.
En stärkt kollektivtrafik bidrar till ett mer jämställt samhälle, vilket är förenligt med de allmänna utgångspunkterna för den fysiska planeringen. En välutvecklad kollektivtrafik bidrar även till en hållbar utveckling samt ökad
tillgänglighet för invånare och besökare, inte minst för
barn och ungdomar.
Förslag
Genom att förlänga den befintliga plattformen i norr och
söder kan två tåglägen skapas. Med en kryssväxel i mitten
kan två persontåg köra in på stationen samtidigt, detta
möjliggör att resandeutbyten och tågmöten kan ske på
samma gång.

Exempel på vägvisare.

Ett gott utbud av vägvisningsskyltar främjar känslan
av att vara välkommen. Det tillgängliggör staden och
dess funktioner, särskilt för turister och immigranter.
Därför föreslås en tydlig skyltning på flera språk för att
överbrygga språkbarriären och underlätta nyttjandet av
staden för alla.

Kramfors resecentrum, idag.
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4.3 Utvecklingsstråk för gång och
cykel
Vägledande för förslag av utvecklingsstråk
Två av de prioriterade delområdena är lokaliserade inom
områden som är av riksintresse för kommunikationer, detta på grund av närheten till Riksväg 90 samt Botnia- och
Ådalsbanan.
Utvecklingsstråken och cykelkartan (karta 7) har tagits
fram utifrån samtliga av Kramfors kommuns allmänna
utgångspunkter för den fysiska planeringen, det vill säga:
Hållbar utveckling, barn och ungdomar, jämställdhet,
folkhälsa och tillgänglighet för alla. Medborgardialog och
stadsbyggnadsstrategierna Utveckling i samverkan, Stärka
grönstrukturer och Enkelt att gå och cykla har även varit vägledande vid utpekande av utvecklingsstråken.
För att ytterligare tillgängliggöra gång- och cykelvägar är
det viktigt med tydliga vägvisningsskyltar. Detta gör att
människor enklare kan orientera sig och därmed ta del av
vad Kramfors stad har att erbjuda.

20. Kungsgatan

Kungsgatans norra del till vänster och Kungsgatans södra del till höger.

Kungsgatan genomskär den inre ringleden och är den
mest gena vägen mellan centrum och Hagaparken. Vägen

är lång och har goda siktlinjer. I den norra delen trafikeras
Kungsgatan av kollektivtrafik, i form av Centrumlinjen.
Den södra delen trafikeras av lokal- och landsbygdstrafik.
Gatan omfattas delvis av gång- och cykelstråk.

skapas genom närheten till riksväg 90. Detta kommer utredas vidare i en separat handling.

2.2 Kramfors norra entré

Kungsgatan kommer kunna bli ett betydelsefullt stråk för
gång- och cykeltrafik om handel och bostäder etableras i
bebyggelsen väster om Kungsgatan (utvecklingsområde
5 och 13). Stråket kommer få en mer framträdande roll
som länk mellan Hagaparken och centrum. Kramforsån
angränsar till centrum i norr, vilket innebär att satsningar
längs Kungsgatan också kommer knyta samman stadens
grönstrukturer.
Kungsgatan bör utformas till ett gaturum där GC-stråket
kompletteras, och parkerna sammanlänkas genom bland
annat en trädrad.

21. Kramfors södra entré
I sydvästra delen av Kramfors stad går det en gång- och
cykelbana utmed riksväg 90 till Vallen-området. Öster
om detta område finns viktiga arbetsplatser som inte nås
av GC-banor från stadens centrum. Genom att förlänga
GC-banan i sydostlig riktning skulle de anställda i större
utsträckning kunna gå och cykla till arbetet och Kramfors
stad skulle få en tydlig gång- och cykelentré.
Det är inte fastställt om ett nytt gång- och cykelstråk ska
fortsätta parallellt med Riksväg 90 eller om det ska gå
närmre Kyrkviken. Det senare alternativet har bättre topografiska förutsättningar, är mer naturskönt och innebär
större trafiksäkerhet då det är helt separerat från biltrafiken. Utvecklas GC-vägen längs med Kyrkviken kan dock
trygghetskänslan försämras då gående och cyklister inte
har samma närhet bilvägen. Med andra ord kan trygghet

Utsikt vid Öds kaj.

Det saknas gång- och cykelvägar från Kramfors stad till
viktiga målpunkter norr om staden. I dagsläget finns det
ett GC-stråk som ligger mellan Riksväg 90 och Kramforsviken, det sträcker sig till Öds kaj. En utveckling av detta
stråk mot Bollstabruk kan innebära en naturskön färdväg
för cyklister och gående.
Även för detta cykelstråk krävs det en avvägning gällande
gång- och cykelvägens exakta placering. Prioriteras naturskönheten blir avståndet till Riksväg 90 större, vilket kan
leda till att färre gående och cyklister känner sig trygga.
Detta kommer utredas vidare i en separat handling.

40

41

4.6 Viktigt vid fortsatt arbete

Kulturmiljö

Naturmiljö

•
Vid planering av områden med höga kulturvärden
är det viktigt att beakta dessa. Genom detta kan negativa
konsekvenser för kulturvärdena mildras eller helt
undvikas. Eventuella miljökonsekvenser som uppstår
kommer att beskrivas i kommande planeringsskeden, t.ex.
vid detaljplaneläggning, prövning enligt kulturmiljölagen
etc.

•
I kommande planeringsskeden behöver överväganden göras mellan naturmiljövärden och andra värden.
Naturvårdsinventeringar kan behöva utföras, särskilt för
de områden som ligger nära riksintresset Ångermanälven.

Riksintressen
•
Den fördjupade översiktsplanens utvecklingsområden berör Ångermanälven såsom naturvård av riksintresse samt riksintresse för yrkesfisket. Planen berör även
Kramforsån, vilken är inom riksintresse för naturvård.
Detta behöver beaktas i fortsatt planering då vattenmiljön
i Kramforsån och Ångermanälven inte får försämras.
•
Försvarsmakten bör kontaktas i tidigt skede vid
större markanvändningsförändringar, för att säkra hänsyn till riksintressen för totalförsvaret. Den fördjupade
översiktsplanen berör inga öppet redovisade intressen för
totalförsvaret, men det kan finnas hemliga.
Landskapsbild/stadsbild

•
Vid detaljplaneläggning av Bostadsområde
Bruket (nr 1) behöver kulturmiljövärden i den befintliga
bruksmiljön särskilt beaktas och behovet av arkeologisk
utredning prövas.

•
I fortsatt planering av stadsutvecklingen som
den fördjupade översiktsplanen föreslår behöver stadsoch landskapbildsfrågor studeras närmre. Detta för att
förbättra miljöer som idag har brister i arkitektonisk
utformning, men även identifiera, bevara och förstärka
befintliga, värdefulla karaktärsdrag i Kramfors stad.

•
I fortsatt planering av Handelsområde Södra
Ådalsvägen (nr 10) och Handelsområde Ringvägen –
väg 755 (nr 11) behöver samråd ske med Länsstyrelsen
om lämpligheten i att bebygga området och behovet av
arkeologisk utredning.

•
Följande områden ligger inom 100 meter från
större vattendrag, vilket behöver beaktas i kommande planeringsskeden: Bostadsområde Bergom (nr 3, ej detaljplanelagt), Kramfors norra entré (nr 4, ej detaljplanelagt),
delar av Industriområde Kramfors hamnområde (nr 14,
detaljplanelagt), Område för bostäder, handel och kontor
(nr 8, ej detaljplanelagt), del av Handelsområde, S Södra
Ådalsvägen (nr 10, ej detaljplanelagt), stråket längs Kramforsån samt Hagaparken. Dispens från strandskyddet eller
hävande av strandskydd i detaljplan kommer att behövas.
•
Vid detaljplaneläggning av bostadsområdet Bergom (nr 3) är det viktigt att spara en ridå av blandad växtlighet ned mot Kyrkviken, för att djurlivet och strandnära
växter inte ska påverkas av exploateringen. En fri passage
för allmänhetens tillgång till strandområdet behöver säkras.
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•
Konsekvenserna för naturmiljön av den fördjupade översiktsplanens förslag kommer att studeras vidare
i kommande planeringsskeden såsom detaljplaneläggning,
ansökan om strandskyddsdispens samt bygglovhandläggning.

ligger nära älven, vilket bör beaktas i tillståndsansökan om
nya verksamheter etableras här, med tanke på spridningsrisk av föroreningar.
Buller, trafik och tillgänglighet

•
Området för bostäder, handel och kontor vid
Kramforsån (nr 8) bör i detaljplanen avgränsas så att den
gröna korridor som i dag finns längs Kramforsån bevaras.

•
I fortsatt planering av Handelsområde Södra
Ådalsvägen (nr 10) behöver det utredas om planförslaget
går att anpassa så att naturmiljövärdena kan kvarstå i området och eventuellt förstärkas. Björkallén kräver särskild
uppmärksamhet. Skyddsbestämmelser kan anges i planen
för att säkra att allén blir kvar. Om ingrepp ska göras i
allén krävs dispens från biotopskyddet.

Risker
•
Det bör göras en riskbedömning av
bostadsetableringar nära Riksväg 90 och Ådalsbanan med
avseende på buller, vibrationer och trafiksäkerhet.
•
En analys av utökat behov av kollektivtrafik bör
göras i samband med upprättande av detaljplan.
•
En analys av påverkan på trafik i och genom
centrum främst för handelsområde Ringvägen - väg 755
(nr 11) bör ske i nästa planeringsskede och vid behov
åtgärder för att begränsa eller leda om trafik.

•
Inventering av naturvärden för Hagaparken, bostadsområdena Bruket etapp 2 (nr 1), Brunne (nr 2) och
Bergom (nr 3) samt Handels- och industriområde Vallen
(nr 12) och Industriområde (nr 14) bör genomföras i fortsatt planering av dessa områden.

•
Det bör göras en analys i samband med
detaljplaneläggning av etablering på västra sidan av
Riksväg 90. Detta för att studera trafiksäkerheten.

•

•
I fortsatt arbete bör en analys av ytterligare
passagemöjligheter över Riksväg 90 och järnväg göras.

Det övre delområdet inom Industriområde nr 14

•
Bullerstörningar för planerad och befintlig
bebyggelse bör undvikas i så stor utsträckning
som möjligt. En bullerkartläggning för respektive
utbyggnadsområde bör utföras i samband med detaljplaneläggning.
•
Vid eventuell samlokalisering av bostäder,
småindustri och hantverk behöver lämpliga åtgärder vidtas
för att minimera bullerstörningar. Hänsyn till detta bör tas
i den fortsatta planeringen.

•
Tillsammans med Länsstyrelsen Västernorrland
och deras planer på flottledsåterställningar, kan utläggning
av grus och sten göras på lämpliga sträckor längs ån för
att skapa lek- och uppväxtområden för öringen. Fiskvårdsföreningen bör även samrådas med kring förändringar av ån.
•
Inför genomförandet av åtgärder längs Kramforsån kan beståndet av fiskarter behöva fastställas, för att
kunna bedöma eventuella konsekvenser för fisken.

•
Vid planläggning av bostäder ska riktvärden i
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
beaktas.

•
Vid etablering av byggnader eller övriga
allmänna ytor (t ex parkering) i utvecklingsområdena
som ligger inom riskområden för skred, ras och/
eller slamströmmar (moränskred) bör en geoteknisk
utredning och markundersökning genomföras för
att säkerställa stabiliteten och minimera risker. Även
översvämningsscenarion bör lyftas in i dessa utredningar.
Åtgärder kan behöva vidtas för att säkerställa att inte
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onödiga risker tas kopplat till detta.
•
Vid ombyggnation, rivning eller markarbeten
i områden som berörs av potentiellt förorenad mark
bedöms det relevant att utreda förekomsten av
föroreningar. I det fortsatta arbetet bör miljöteknisk
markundersökning och inventering av byggnader kopplat
till föroreningssituationen ske.
•
Riskbedömning och riskreducerande åtgärder
måste genomföras inför planering av anläggning av
verksamhet, byggnader etc. inom de utpekade förorenade
områdena.
•
Både Riksväg 90 och järnvägen är utpekade
som rekommenderade transportleder för farligt gods.
Länsstyrelsens riktvärden för transport av farligt gods
skall vara vägledande för all planering i anslutning tilll
dessa transportleder.
Klimat och hushållning med naturresurser

nya bebyggelseområden skapas, med mer hårdgjorda ytor
som följd.
•
I de områden där det finns risk för erosion,
ras och skred bör geotekniska undersökningar utföras
inför byggande eller andra åtgärder som innebär ökad
belastning på marken. Stabiliseringsåtgärder kan behöva
vidtas.

•
De sociala motiv till utvecklingsidéer för
stadsmiljö och grönstruktur som förs fram i den
fördjupade översiktsplanen behöver hållas levande i
kommande planeringsskeden, då tankarna och skisserna
ska konkretiseras.
Folkhälsa

•
Exploatering bör endast tillåtas inom områden
med tillräckliga säkerhetsmarginaler för översvämning.
Det är viktigt att höjdsättning av mark och fastigheter vid
planering av ny bebyggelse anpassas till högsta förväntade
vattenstånd.
•
Vid detaljplaneläggning i områden som omfattas
av strandskydd måste strandskyddsdispens sökas. Längs
strandlinjen ska en fri passage på ungefär 30 meter finnas.
Detta för att allmänheten fortsättningsvis ska ha tillgång
till stränderna.
Sociala konsekvenser

•
För att ta ett samlat grepp och gå mot ett hållbart
samhälle kan en trafikstrategi vara lämplig. Detta för
att skapa riktlinjer och strategier för utvecklingen av
transportmedlen.
•
En grönplan underlättar för kommunen vid
beslut om förändringar, drift och underhåll. Genom att
komplettera med en vitplan (hantering av snö) samt en
blåplan (hantering av vatten) skapas en god helhetsbild för
kommunen.
•
Om en badplats ska komma till stånd i Kyrkviken
behöver vattenprovtagningar utföras.

•
En konsekvens av klimatförändringarna är ökad
nederbörd, vilket bedöms påverka Kramfors stad. För
hela planområdet bör dagvattenhanteringen beaktas vid
fortsatt planläggning. Detta bör vara av särskild vikt där

•
Behovet av förändrade strategier för omsorg,
skola och andra sociala aspekter behöver studeras i
framtiden.

Miljökvalitetsnormer
•
Flera av den fördjupade översiktsplanens
förslag till ändrad markanvändning och utveckling av
gröna miljöer ligger nära vattendrag som omfattas av
miljökvalitetsnormer. Detta behöver beaktas i kommande
planeringsskeden, då en ökad belastning inte ska tillåtas.
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