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1 - Inledning
1.1 Bakgrund
Enligt Umeå kommuns översiktsplansvision förväntas Holmsund växa med 2 000 invånare fram till år
2050, drygt en tredjedel av Holmsunds nuvarande befolkning [1]. Bostadsbebyggelse utgör därför en
viktig komponent i Holmsunds hållbara utveckling, där tidiga planeringsfaser av detaljplanearbeten för
nya bostäder och verksamheter pågår. Samtidigt bör närheten till Umeå och havet bevaras som
Holmsunds attraktiva egenskaper, och planeringen ska också skapa förutsättningar för hamnens och
näringslivets utveckling.

Figur 1. Överblick över hela Holmsund och fokusområdena

Industriområdet (Märkpojken 1 och 6) västerut har i synnerhet fått ett storskaligt utvecklingsinitiativ,
där minst 1 500–2 000 nya bostäder samt handel- och servicelokaler ska byggas. Projektet kallas också
Skärgårdstaden eller Sjöstaden och förväntas bli en modern stadsdel som uppfyller viktiga
samhällsfunktioner för dess invånare.
I samband med utvecklingen på Märkpojken behöver Himmelska fridens torg mitt i Holmsunds
centrum omvandlas, både funktionellt och fysiskt, för att möjliggöra bättre och fler offentliga
mötesplatser och att underlätta samhällets sociala engagemang. Utgångspunkten för Holmsunds
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torgutveckling är att den nuvarande Coopbutiken ska flyttas, då mataffären ska öppna en ny och
större butik på Märkpojken. Det minskar in sin tur behovet för parkeringsplatser på torget, men
torgets roll som centrumet måste dock tydliggöras eftersom det riskerar att förlora sin
attraktionskraft när COOP flyttas.
Parallellt ingår investeringar i järnvägen i Holmsunds helhetsutveckling, vilket innebär att
godsbangården i centrala Holmsund ska flyttas ner till hamnområdet på Hillskär för att skapa
möjligheten och utrymmet för framtida passagerartågsstation. I nuläget utgör järnvägen en synlig
barriäreffekt på Holmsund som försvårar mobiliteten. Trots att två plankorsningar finns i norr och
söder, upplevs de inte som säkra. Östra sidan av järnvägen blir därmed separerad från centrumet och
framtida kvarteret på Märkpojken.
För att stödja Holmsunds utveckling i enlighet med kommunens strategi för hållbar tillväxt ger denna
rapport en samlad bild av förutsättningar angående bebyggelsemiljön. Förståelsen för varierade
samhällsfunktioner inom Holmsund ska fördjupas med hänsyn till utvecklingsprojektens olika
tidpunkter. För att säkerställa goda kopplingar mellan områdena och lyfta fram gång- och
cykeltillgänglighet innehåller rapporten därutöver en mobilitetsanalys baserad på kommunens
befolkningsprognos.

1.2 Syfte
Det huvudsakliga syftet med denna analys är att utreda, på både kort och längre sikt, hur Holmsunds
centrum, angränsande kvarter och förbindelsen däremellan ska utvecklas. Interna dokument såsom
Umeå kommunens översiktsplan, relevanta detaljplaner och bygglov samt konsultförslag har
innefattats som underlag.
Rekommendationer för utvecklingen och strategier för dialog med Holmsundbor har tagits fram
genom att sammanställa och analysera internationella och svenska projekt och mobilitetslösningar.
Resultaten från studier med jämförbart syfte har också samlats och anpassats till Holmsunds aktuella
sammanhang.

1.3 Avgränsningar
Eftersom de ovannämnda fokusområdena fortfarande är under planeringsfasen och först förväntas bli
färdigutförda under de kommande decennierna, är rapportens förslag baserade på dess nuvarande
förutsättningar. De kan alltså komma att ändras. Dessutom omfattas projektens finansiering och
tekniska svårigheter inte inom denna studies ramverk. Direktivet och begränsningarna relaterade till
andra aktörer som Trafikverket kan ytterligare komplicera utförandet av planen. Dock kan några av de
metodiker som till exempel barriäreffektsberäkningen i 2.3.2 [2] vidare tillämpas på djupet inför ett
eventuellt genomförande av gång- och cykelövergångsställesdesign.

5

1.4 Befolkningsprognos
Befolkningstillväxt och bostadstillhandahållande avgör onekligen planeringsinriktningen, därför är det
viktigt att se till att inga enskilda åldersgrupper kommer att negativt påverkas av utvecklingen. Den
aktuella befolkningsprognosen 2021–2032 är nämligen av särskild vikt som grundläggande
information i analysen [3]. När det handlar om befolkningsändring efter åldersgrupp kommer
Holmsund-Obbola området att se den näst största tillväxten i hela kommunen i åldersgruppen 16–18,
det vill säga gymnasietonåringar. Antalet unga vuxna (19–24 år) väntas också att öka kraftigt med
42%, medan andelen övriga arbetande vuxna (25–64 år) förblir relativt stabil på 49%. Däremot kan
området förvänta sig att ha en större minskning i antal yngre pensionärer (65–79 år), vilket delvis
bidrar till ökningen i den äldsta åldersgruppen (80-plussare). Denna förändring motsvarar också den
mest signifikanta tillväxten (i procentsats) i hela kommunen.

Befolkningsprognos för Holmsund och Obbola efter åldersgrupp, år
2020, 2025 & 2032
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Figur 2. Befolkningsprognos för Holmsund och Obbola efter åldersgrupp, år 2020, 2025, & 2032
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Befolkningsförändring efter åldersgrupp, 2020-2032
80%

69%

60%
42%
40%

20%

33%
24%

20%
10%

8%

0%

-20%
-28%

-40%
1–5 år

6–12 år

13–15 år

16-18 år

19-24 år

25–64 år

65–79 år

80 år och äldre

Figur 3. Befolkningsförändring efter åldersgrupp, 2020–2032

Ovanstående grafer indikerar därför att Holmsunds befolkning kommer att bestå av flera unga och
äldre än idag, två grupper vars mobilitetsmönster och -förmågor ligger lång ifrån varandra (detaljerat i
avsnitt 2 – mobilitet). Detta kan potentiellt också betyda att efterfrågan på olika former av vård och
omsorg, som exempelvis äldreboende, kommer att öka i samband med en åldrande befolkning.
Förutsatt att befolkningstrenden utspelar sig enligt prognosen framöver, kommer det att finnas ännu
fler ungdomar och pensionärer bland Holmsundinvånarna. Bebyggelsemiljön och transportlandskapet
måste därför foga sig efter de särskilda behov som de två växande åldersgrupper har.

1.5 Beräknat tillhandahållande av bostäder
Med målet för befolkningstillväxt på 2 000 invånare år 2050 i åtanke ligger tillhandahållandet av
bostäder primärt i de samtliga pågående detaljplaner i Holmsund. Inom Holmsunds centrum kan de
aktuella planerna möjliggöra upp till 200 bostäder. Däremot har utvecklingen på Märkpojken 1 och 6
en mycket högre siffra för nya bostäder, 1 500 till 2 000. Enligt en privat aktörs beräkning kan siffran
stiga ännu högre, uppemot 4 000 [4]. Det kan därför med säkerhet sägas att Holmsunds mest
signifikanta bostadsbyggelse kommer att ske på just det industriområdet vid hamnen.
De detaljplanerna som pågår visar att det planerade bostadsbyggandet provisoriskt räcker för att
tillgodose befolkningstillväxten. Därför är prioriteten i Holmsunds samhällsplanering framöver inte
enbart att skapa fler bostäder. Snarare är den största utmaningen att säkerställa hur nya bostäder och
efterföljande verksamheter bäst anpassas för de olika åldersgrupperna, och hur de befintliga
stadsdelarna kan få en sammanhängande och konsekvent ståndpunkt i Holmsund gentemot
Märkpojken.
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Figur 4. Pågående detaljplaner i Holmsund
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2 - Mobilitet
2.1 Överblick
2.1.1 Statistik, hela Sverige

Trafikanalys har utfört en nationell undersökning av svenskarnas vardagliga resande i sin senaste
rapport Resvanor i Sverige 2020 [5]. Eftersom resande beror på en blandning av faktorer som kön,
ålder och inkomst, kan skillnaderna som uppstår mellan olika grupper upplysa hur förbättringar kan
göras i transportplanering. Undersökningen bakom rapporten utfördes på den kommunala nivån, men
de större trenderna som finns i statistiken gäller likväl i Holmsund.

Färdlängd (kilometer) per person och dag efter
kommungruppsindelning (SKR) och färdsätt
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Figur 5. Färdlängd (kilometer) per person och dag efter kommungruppsindelning (SKR) och färdsätt

Det finns tydliga trender när resande jämförs efter kommungruppsindelning som tyder på att
bilkörning minskar i samband med ökad befolkningsmängd. Pendlingskommuner nära större stad är
dock ett undantag i trenden, vilket förmodligen kan förklaras av bilen som dominerande
pendlingsfärdsätt, om inte ett pålitligt och smidigt järnvägsalternativ finns. När det gäller de mer
hållbara färdsätt kan man dra slutsatsen att täthet bidrar till ökad preferens för gång-, cykel- och även
kollektivresande. Minskningen i bilkörning i större kommungrupper kan också bero på att avståndet
till vardagliga destinationer som arbetsplatser och livsmedelsbutiker är mindre tack vare tätheten.
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Färdlängd (kilometer) per person och dag med 95%konfidensintervall (±) efter färdsätt
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Figur 6. Färdlängd (kilometer) per person och dag med 95% konfidensintervall (±) efter färdsätt

Dessutom kan variationer i resande förekomma på grund av ålder och kön. Generellt reser man
mindre i takt med att man åldras, och kvinnor har kortare reslängd än män i samtliga färdsätt. När det
gäller Holmsunds befolkning kan det vara värt att uppmärksamma att de två åldersgrupper med störst
ökning har motsatt mobilitetmönster i hela landet. De unga vuxna brukar åka kollektivtrafik mer än
någon av de andra åldersgrupperna, medan de äldsta pensionärerna reser minst av alla. Varken de
unga eller de äldsta reser dock lika långt som de arbetande vuxna, som har den längsta färdlängden av
samtliga åldersgrupper.
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Figur 7. Färdlängd (kilometer) per person och dag efter färdsätt och åldersgrupp
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Färdlängd (kilometer) per person och dag efter åldersgrupp,
till fots & cykel
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Figur 8. Färdlängd (kilometer) per person och dag efter åldersgrupp, till fots & cykel

Färdlängd (kilometer) per person och dag efter åldersgrupp och kön

Figur 9. Färdlängd (kilometer) per person och dag efter åldersgrupp och kön
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2.1.2 Resvanor i Holmsund och Obbola

I en undersökning som genomfördes av Trivector år 2014 [6] uppgav invånarna i både Holmsund och
Obbola hur de rör sig i sin vardag. Det visade på ett tydligt bilberoende i både orter oavsett resesyftet,
och bilen stod för ungefär 80% av alla resor. I jämförelse utgör resor med cykel bara 9% av alla arbetsoch inköpsresor, och ännu mindre andel av fridstidsresor. Trots att gångresor står för 15% av
fritidsresor, görs inget inköp till fots i Holmsund och Obbola enligt undersökningsresultat. Detta är
jämförbart med siffrorna gällande färdsmedelsfördelning för icke-tätorter i hela kommunen samma
år.

Arbets-, fritids- och inköpsresor efter färdsätt i Holmsund och Obbola
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Figur 10. Arbets-, fritids- och inköpsresor efter färdsätt i Holmsund och Obbola

Färdmedelfördelning i Holmsund och Obbola vs. i alla icke-tätorter i Umeå

Figur 11. Färdmedelfördelningen i Holmsund och Obbola vs. Färdsmedelsfördelning i all icke-tätorter i Umeå, år 2014
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Denna studie utgår ifrån statistiken om resande och ska fokusera på icke-motoriserad transport, med
övergångslösningar anpassade för de äldre och särskilt äldre kvinnor, för att säkerställa jämställd
mobilitet och minska bilberoende för resor inom Holmsund.

2.2 Busstrafiken
Trots att knappt 5% av Holmsunds invånare åker kollektivt för att utföra sina vardagliga ärenden enligt
undersökningen år 2014, är busstrafiken en viktig del i Holmsunds transport, i synnerhet innan
persontåget börjar trafikera. Dagens busslinjer som passerar Holmsunds centrum färdas i två
riktningar, västerut mot Obbola genom E12, och norrut mot Umeå centrum. Fyra busshållplatser finns
i Holmsunds centrum, varav tre ligger längs eller precis intill Centralgatan. Genom att kartlägga
busstrafiken visar det sig att busslinjerna omringar centrala tomter och försämrar fotgängares flöde i
centrumet. Bussarna i nuläget, om än inte frekventa i sina avgångar, bidrar därmed till att Holmsunds
centrum varken trafikeras till fots eller med cykel. I enlighet med persontågstrafik och bättre gångoch cykeltillgänglighet som mobilitetsmål, bör busstrafiken följaktiglien justeras för att inte sända
signalen att motortrafik alltid har företrädet i stadsdelen.
Persgatan

Trädgårdsgatan

Himmelska
Fridens Torg

Centralgatan

Figur 12. Nuvarande busslinjen i Holmsund

Först och främst ska de tre hållplatser längs Centralgatan sammanslås för att förenkla busslinjen.
Eftersom Holmsunds centrum är ganska kompakt och därför lätt gångbart, behöver stadsdelen inte ha
tre busshållplatser med två minuters gångavstånd från varandra. Dessutom är de nuvarande
busshållplatser små och nedgångna, vilket gör att de varken verkar attraktiva eller rymmer tillräckligt
med väntande passagerare. Med hänsyn till utvecklingen på Märkpojken kommer en ny busshållplats
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troligtvis att placeras på Sjöstaden, vilket inte kommer att stå i strid med den befintliga resrutten längs
E12. Busslinjen sträcker sig sedan mot Järnvägsgatan och hållplatsen Holmsunds Centralgatan, som
kommer att byggas ut, då det väntas en större mängd passagerare när de två övre busshållplatserna
på Centralgatan (Trädgårdsgatan och Himmelska fridens Torg) tas bort. Bussen ska trafikera därefter
enbart på Järnvägsgatan uppåt och passera den framtida tågstationen, som får en busstation för att
understödja tågstationens användning och lokaltrafiksanslutning [7].
De andra busstationerna i norr om torget (Persgatan, Hemvägen, Brogatan, osv.) påverkas inte av
förändringen. Gång- och cykelresor inom Holmsunds centrum kan därmed underlättas, även om
busslinjen trafikeras mer frekvent i framtiden. Detta förslag innebär dock att boenden på Maskinisten
som nu använder hållplatsen Trädgårdsgatan behöver gå längre för att nå en busstation, men
gångavståndet till framtida busshållplats bredvid järnvägsstationen är mindre än tre minuter.
Barriäreffekten vid E12 och järnvägen återstår som ett hinder för tillgängligheten, men själva
centrumet gynnas av förändringen i busstrafiken, som bidrar till att konsolidera barriäreffekten.
Persgatan

Holmsund
Station

Sjöstaden

TECKENFÖRKLARING
Tillagd / förstorad
Bortagen

Centralgatan

Behållen
Nya busslinjen

Figur 13. Busstrafikförändringsförslag

2.3 Järnvägen
Bredvid Himmelska Fridens torg finns det en godsbangård med 7 spår som är en viktig del av
godstransporten i hela Umeå kommunen. Järnvägsinfrastrukturen medför dock en tydlig barriäreffekt
för fotgängare och cyklister, och buller och miljöpåverkan utgör ytterligare en angelägenhet för
Holmsundsbor. Det väntas ta 10 år innan förutsättningarna för persontåg finns, men processen kan
vidare dröjas eftersom Trafikverket är inblandat i bygglovsbeviljandet och säkerhetsutredningen. Med
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hänsyn till att järnvägen ska anpassas för persontågstrafik har denna analys sammanställt exempel
och studier på tågstations- och övergångsdesign för att ta fram strategier för Holmsunds
järnvägutveckling.
2.3.1 Barriäreffekten

Det är ett utbrett fenomen att järnväg mitt i stadscentrum skapar en barriäreffekt på dess omgivning,
om inte genomtänkta åtgärder vidtas för att avhjälpa den. Järnvägsstationer runtom i Sverige upplyser
om hur utmaningen kan lösas på olika sätt. Uppsala och Lund har fyra inbyggda övergångar på varsin
centralstation. I Uppsala har man valt att sätta tre tunnlar på plats, eftersom hela stationen har byggts
och förhöjts över marken. Passagerna fungerar också som en del av stationen, där det finns hissar och
rulltrappor upp till tågplattformarna. Övergångsstället på marknivå i nordväst är tillräckligt brett för
att låta fotgängare, cyklister samt bilar passera. Trafikljuset och vägbarriären på både sidor slås på i
takt med inkommande tåg. Lund har däremot både en övergångsbro och en undergångstunnel i
mitten av stationen, som möjliggör för fotgängare att ta sig upp till antingen plattformen eller mot
andra sidan av stationen. Övergångarna i Uppsala och Lund är dock inte perfekta men kan betraktas
som goda exempel, eftersom de skapar flera möjliga alternativ för gång- och cykelresor och inte gör
att hela gatusystemet upplevs som avbrutet.
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Figur 14–16. Tågstationer i Lund, Uppsala och Umeå och sina övergångsställen

Omkring Umeå centralstation finns det tre möjliga alternativ för att ta sig över järnvägen, och det i
mitten är en tunnel. Denna version av övergångslösning passar om det finns tillräckligt med plats, då
kan tunneln byggas bred och hög för maximal säkerhet och bekvämlighet. Däremot måste man ta en
omväg så lång som 400 meter om man kommer västerifrån. I bästa fall kan en återspeglad
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övergångstunnel på västra sidan, alltså i slutet av Vasagatan, hjälpa till med att korrigera denna
asymmetri. Även om det inte finns någon en-storlek-passar-alla lösning på övergångsdesign kan det
sägas på enklaste sättet att ju fler desto bättre.
2.3.2 Övergångsställen

I nuläget finns det två övergångsställen över godsbanan mitt i Holmsund, en i norr och en i söder.
Båda övergångsställen ligger på marknivå, och varningsskyltar och barriär finns för att förhindra
osäkra korsningar. För att ta sig förbi järnvägen måste man först gå över en vägövergång där bilar
trafikerar, vilket gör att övergångsprocessen uppfattningsvis tar dubbelt så mycket tid. Opraktiskheten
orsakar därför besvär för Holmsundsbor, eftersom viktiga samhällsfunktioner och -lokaler finns på
båda sidor och förbindelsen däremellan är väldigt svag.
Samma problem dyker upp mellan Märkpojken och Holmsunds centrum, då övergångsstället nerifrån
Industrigatan korsar en huvudväg med en ännu högre hastighetsgräns. Med tanke på att alla
stadsdelar ska lätt och säkert nås till fots behöver övergångsdesign och -placering inom Holmsund
vara noggrant övervägda.

Figur 17–18. Befintliga övergångsställen i Holmsund

Många föregående studier har undersökt hur övergångsställen bör anpassas för maximerad säkerhet
och tillgänglighet för fotgängare. Analyser om trafikolyckor visar att både de yngre och äldre oftast är
överrepresenterade, och det gäller både Sverige och andra länder i omvärlden. Den största orsaken
bakom osäkert beteende är tidsfaktorn, det vill säga man föredrar den enklaste övergången med det
minsta antalet svängar, även om det finns säkrare alternativ som broar eller tunnlar i närheten [8][9].
Två unika aspekter för äldre som hamnar i trafikolyckor är nämligen ouppmärksamhet och sämre
fysisk rörighet, vilket gör att man inte inser och tar sig ut ur en farlig situation lika snabbt. Dessutom
visar studier på att äldre kvinnor är den mest utsatta gruppen i trafikolyckor, och anledningen till det
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kan bero på att kvinnor går nästan dubbelt så mycket som män [10]. För yngre fotgängare finns det en
rad anledningar till att man överväger en osäker övergång, där bland annat grupptryck och frånvaro av
lärare eller föräldrar spelar roll [11]. Psykologiskt kan yngre vuxna betraktas som den mest risktagande
åldersgruppen, vilket gör att fysiska hinder och utbildningsprogram samtidigt behövs för att stoppa de
yngres olagliga och riskabla övergång [9].
Ett flertal möjliga design för övergångsställen kan utvärderas beroende på lämplighet. Gång- och
cykeltunnel, om inte tillräckligt bred, belyst och trafikerad, kan skapa en känsla av obehag och
otrygghet, vilket leder till att kvinnor undviker tunnlar [12]. På grund av trygghet föredrar kvinnor
gångbroar, men å andra sidan ställer broar till besvär för de äldre med mindre fysisk möjlighet att ta
sig upp och ner [13]. En gångbros höjd kan också avgöra nyttan, då färre vill använda högre gångbroar
[14]. Enligt en annan studie uppger bara en femtedel av fotgängare att de är villiga att ta en omväg till
en säker och designerad övergång, när omvägen överstiger 45 meter [15]. Överdäckning, definieras
som konstruktion över någon form av trafikled som ger ytan ovanpå för vistelse och gång- och
cykelväg, kan bidra till att bygga bort barriäreffekten. Samtidigt är den svårt ekonomiskt försvarbar
och kan även försvåra framtidens förändringar i antal spår [16].

Figur 19–22. 4 övergångsalternativ: bro, plankorsning, överdäckning och tunnel [a–d]

Förstärkt belysning i korsningspunkter för gående och cyklister är generellt positivt, men det kan dock
ha negativ effekt på säkerheten för dem som korsar utanför den belysta ytan, som syns sämre på
grund av kontrastverkan [17]. Dessutom handlar övergångsdesign och stråkdefiniering också om
integration, det vill säga en helhetsutformning i samband med närliggande vägnät och trottoarer [18].
Vägverket hade tidigare ett regelverk för att beräkna kostnaderna kopplade till barriäreffekter, men
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det användes sällan och har tagits bort sedan 1986 [19]. En studie som utfördes av Ramboll och
Chalmers Tekniska Högskola [2] har tagit fram ett sätt att kvantifiera barriäreffekten gällande resetid
och omväg orsakas av en järnväg, och slutsatsen är att barriäreffekten inte är linjärt fördelad. Detta
innebär att resetidsförändringar beror mest på destinationsfördelning i området. Om det endast finns
en livsmedelsbutik i stadsdelen, då upplevs effekten av alla i närheten av transportinfrastrukturen.
Däremot kan det uppstå ojämn påverkan, om ett visst område har ett kluster av verksamheter som
man måste korsa barriären för att nå. Som slutsats är plankorsningar mest lämpliga ur
fotgängarperspektivet i Holmsundssammanhang, allra helst i kombination med en satsning på
säkerhetsåtgärder som belysning och skyddande hinder.

2.4 Funktionsfördelning
I Holmsund är olika samhällsfunktioner relativt utspridda. Förutom bostäder har Holmsund en hel del
butiker, servicelokaler och samhällsverksamheter. Restauranger och butiker är geografiskt
koncentrerade på västra sidan av järnvägen, medan idrottslokaler och biblioteket ligger vid
Storsjöparken och i närhet till tre av de fyra skolorna. Holmsund centrum erbjuder mestadels butiker
och ett par caféer och restauranger, och Holmsunds vård- och omsorgsboende ligger precis söder om
Himmelska fridens torg. Därutöver finns ett äldreboende i Eriksdal, ungefär 1 kilometer ifrån
Holmsunds centrum.
I nuläget påverkas alla i Holmsund av barriäreffekten som orsakas av järnvägen samt E12. Beroende
på vilken funktion eller destination utspelar sig effekten annorlunda. I Figur 23 visas att
tillgängligheten mellan de olika områden skiljer sig åt på grund av de två barriärer. Framför allt är
svårigheten mest märkbar mellan Märkpojken och rekreationsområdet vid Storsjöparken, därför att
man måste ta sig över båda barriärerna.
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Figur 23. Funktionskartläggning

Sammanlagt kan det sägas att handel och övriga samhällsfunktioner inom Holmsund är geografiskt
utspridda, där centrumet är kommersiellt orienterat och storsjösområdet fungerar som en magnet för
rekreation. Denna funktionsuppdelning är i själva verket lämplig för vardera stadsdelarnas definiering,
men den dåliga förbindelsen på grund av järnvägen och bristande övergångsställen gör det svårt att
resa fram och tillbaka mellan dem. Med tanke på kommande utvecklingen på Märkpojken,
funktionsjustering på torget och trafikanpassningar, kommer Holmsunds funktionsuppdelning till följd
att förändras. I framtiden kan Sjöstaden ta över torgets nuvarande roll som kommersiellt centrum,
medan torget kommer att bli en ännu viktigare mötesplats med goda anslutningar till övriga
stadsdelar. Storsjösområdet och dess funktionella utbud bör bibehållas, och ingen omlokalisering av
befintliga skolor förväntas. Det kan dock bli aktuellt att en ny skola och ett nytt äldreboende kommer
att byggas på Märkpojken för att betjäna Sjöstadens invånare. Då är frågan hur man bäst balanserar
uppdelningen och ser till att ingen stadsdel har mindre tillgång till de andra. Därför har förslagen
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angående mobilitet och transport oumbärlig betydelse i att skapa distinkta men ändå kopplade
stadsdelar i Holmsund.

Figur 24. Funktionsfördelning i framtiden

2.5 Definition av stråk
Eftersom Holmsunds centrum ligger inklämt mellan två barriärer är övergångsplacering avgörande för
att Holmsunds stadsdelar ska kopplas ihop. Genom busslinjens omdragning och tre övergångställen
vid båda barriärer (E12 och järnvägen) kan gång- och cykelresor inom Holmsund underlättas. De
befintliga övergångsställena längs järnvägen ska behållas och förbättras i enlighet med förslagen i 2.7,
och därutöver behöver nya övergångar skapas längs E12 i takt med att Märkpojken utvecklas. Med tre
övergångsställen vid både barriärer som dessutom kopplas till resten av gatusystemet kan Holmsunds
centrum upplevas som den naturliga mittpunkten i hela staden.
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Vid vägkorsningar, speciellt längs Järnvägsgatan och E12, bör ytterligare designåtgärder finnas på plats
för att minimera risken för trafikolyckor. Fartgupp, trottoarkantförlängning och refug är alla realistiska
lågkostnadslösningar som inte bara synliggör fotgängare och cyklister för bilförare men också
tydliggör hela gatusystemet som just nu är bilorienterat. Målet med dessa småskaliga åtgärder är inte
att förhindra bilresor genom Holmsunds centrum, utan att det ska bli lika lätt, säkert och tidseffektivt
för att ta sig mellan Holmsunds stadsdelar antingen till fots eller med cykel.
Svedborgsgatan i norr och Järnvägsgatan i söder blir därmed viktiga stråk i gatusystemet som
möjliggör enkla resor från Sjöstaden till tågstationen och Storsjösområdet eller tvärtom för alla
färdsätt. Eftersom både Svedborgsgatan och Järnvägsgatan är bredare än de anslutande gatorna kan
skyddade cykelfält skapas bredvid vägbanan. Då gynnas också fotgängare när cyklister inte längre
behöver åka på trottoarerna för att undvika bilar.

Figur. 25–28. 4 möjliga säkerhetsåtgärder: separerat cykelfält, trottoarkantförlängning, farthinder och refug [e–h]
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Samtidigt bidrar Industrigatan och nedre delen av Trädgårdsgatan till ”flöden” som behövs för att
aktivera torget i mitten. Torgets utveckling detaljeras i avsnitt 4, men sett till stråkdefinition är
Industrigatan och Trädgårdsgatan den viktigaste länken för torgets användning och centrumets
livlighet. Där bör bilresor motverkas mest, om det inte är absolut nödvändigt för att till exempel nå
kyrkan. Genom att införa stopplikt för bilar vid korsningar längs Centralgatan och ytterligare sänka
hastighetsgränsen kan Holmsunds centrums gator frigöras för sociala aktiviteter. I Holmsunds
centrum hänvisas bilen alltså till Svedborgsgatan och Järnvägsgatan i stället, om resan måste gå
genom centrumet. Inget av de tre huvudsakliga stråken kommer att vara mer fysiskt ansträngande
eller tidskrävande än de andra, då kommer de förhoppningsvis att vara lika trafikerade. På det sättet
blir Holmsunds centrum av med dagens trafikhierarki där bilen dominerar, och de olika stråken får
någorlunda differentierade funktioner och färdsättsfördelning.

2.6 Parkering
För att göra Holmsunds centrum och andra stadsdelar mindre bilberoende är parkeringen också en
huvudfråga. Dagens Himmelska Fridens torg, om än centralt beläget, är nästan helt upptaget av
parkeringsplatser. Även de tomma tomterna som ägs av kommunen bakom torget är mestadels fyllda
av spontant parkerade bilar. Trots att bilparkering behövs oavsett planeringsinriktning i en mindre ort,
kan en strategisk minskning av parkeringsplatser uppmuntra, i stället för att ställa till besvär för, folk
att tänka om sitt färdsätt beroende på resesyftet.
Med de kommande utvecklingarna i Holmsund kommer man att se en omdisponering av destinationer
inom Holmsund. I takt med att nuvarande Coopbyggnaden flyttas till Märkpojken ska parkeringen
utanför anpassas mer för fotgängare- och cyklistbaserade aktiviteter. Därför kan parkeringsplatserna
som finns idag delvis ombyggas till cykelparkering, vilket just nu saknas formellt. På samma sätt som i
såväl Uppsala som Lund, kan ett cykelparkeringshus i mindre format byggas vid framtida tågstationen.
Antagligen kommer nybyggnation av bilparkering att äga rum i samband med Sjöstadensutveckling
och tågstationen, som också bör ta hänsyn till parkeringsbehovet från boende och besökare i
Holmsunds centrum.
Även om pågående detaljplaner mestadels handlar om bostadsbyggelse kan det vara fördelaktigt att
se till att tillräcklig bilparkering kan skapas för de boende i varje bostadshus. Helst ska parkeringen
placeras bakom byggnaden, då bevaras gatornas ”arkitektoniska kontinuitet” som är avgörande för
stadens gatuliv [20]. Framför allt minimerar det också trycket på icke-privat parkering i centrum, där
utmaningen är att ett minskat antal parkeringsplatser ska ändå räcka till.
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Figur 29–30. Parkering i Holmsunds centrum
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Figur 31–32. Parkeringshuset i Uppsala [i]
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Figur 33. Mobilitetsdesign framåt

2.7 Rekommendationer
Generellt ska mobilitetsutvecklingen sikta mot att aktivera och uppmuntra gång- och cykel som
huvudfärdssätt för resor mellan Holmsunds stadsdelar. Därutöver bör infrastruktursanpassningar
bidra till att bygga bort barriäreffekten från järnvägen och E12, som just nu omger Holmsunds
centrum på både västra och östra sidorna. Till detta ändamål behöver en övergångskonstellation
skapas och förbindas med befintliga gatusystemet i stadscentrum. Därmed kan en tydlig definition av
stråk åstadkommas.
Busstrafik

•

Två av de fyra nuvarande busshållplatser i centrala Holmsund kan tas bort: Himmelska Fridens
Torg, och Trädgårdsgatan; Centralgatans station ska ligga kvar och förstoras för att rymma fler
passagerare

26

•

Två nya stationer kan byggas när Sjöstadensutvecklingen och persontågstationen blir
färdigbyggda

•

Busslinjen som trafikerar igenom Holmsund blir därmed omritad för att konsolidera
barriäreffekten och underlätta gång- och cykelresor i och förbi Holmsunds centrum

•

Hållplatserna norr om Holmsunds centrum (t. ex. Persgatan) påverkas inte av denna förändring

Förbindelse

•

Befintliga övergångställen ska behållas, dock behövs förbättrade säkerhetsåtgärder för att
skydda fotgängare och cyklister. Möjliga åtgärder inkluderar sensoraktiverade varningsskyltar,
ifall fordonsförare inte ser varningsskylten, och barriärer för att stoppa fotgängare/cyklisters
osäkra övergång
o Övergångställena kan till och med breddas om utrymmet finns och om det inte står i
strid med Trafikverkets riktlinjer

•

Utreda möjligheten för att skapa en välbelyst passagetunnel i samband med tågstationen

•

Utreda möjligheten för övergångar över E12 som kan kopplas ihop med centrumets
gatusystem vid Svedborgsgatan, Industrigatan, och Järnvägsgatan

Stråk

•

Fler säkerhetsåtgärder som exempelvis fartgupp, trottoarkantförlängning och refug längs E12
och Järnvägen, de två dominerande barriärer i Holmsund

•

Svedborgsgatan och Järnvägsgatan bör anpassas till de enklaste vägvalen för samtliga
passagerare genom Holmsunds centrum, där skyddade cykelfält ska skapas

•

Däremot blir Centralgatan, Industrigatan och Trädgårdsgatan prioriterade för fotgängare som
vill nå Himmelska Fridens torg, där hastighetsgränsen ska sänkas i samband med stopplikt vid
vägkorsningar för biltrafik

Parkering

•

Befintliga bilparkeringsplatser på Himmelska Fridens torg ska delvis ersättas med
cykelparkering

•

Nya bilparkeringsplatser ska byggas vid tågstationen och på Märkpojken som också ska räcka
till att täcka kravet på parkering i Holmsunds centrum

•

Ett cykelparkeringshus ska byggas vid tågstationen
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3 - Märkpojken
3.1 Befintliga planen
På marken vid hamnen sker utvecklingsinitiativet kallat Skärgårdsstaden eller Sjöstaden, där en ny
stadsdel som kan omfatta minst 1 500 och upp till 4 000 nya bostäder kommer att finnas [4]. Enligt
behovsbedömningsdokument för Märkpojken 1 & 6 finns det plats för handel, vård, skola med mera i
området, och stora Coopbutiken väntas stå klar inom ett par år. Hela byggnationen kommer att pågå i
10–25 år, och tanken är att projektet ska uppfylla Holmsunds befolkningstillväxt.

Figur 34. Ungefär utbredning planområde

Figur 35. Utvecklingsskiss för förslag för exploatering [j]
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3.2 Hamnområdesutveckling på internationella skalan
Initiativet på Märkpojken kan, i stor utsträckning, klassificeras som en så kallad waterfront
development, eller hamnområdesutveckling, något som har vuxit fram på flera platser i världen.
Samtida hamnområdesutvecklingar har gemensamt fokus på åter- och omanvändning av visst
överblivet industriområde som inte längre har stor ekonomisk betydelse. Särskilt i storstäderna anses
sådana utvecklingar som en win-win lösning för bostads- och markbrist samt kommersiell stimulans.
Exempel sträcker sig från Aker Brygge-Tjuvholmen (också känd som Fjord City) i Oslo och Ørestad i
Köpenhamn i Norden till HafenCity i Hamburg och Hudson Yards i New York. Offentliga sektorn kan ha
nytta av ökad insamling av allmänna medel och en uppgraderad stadsbild som gynnar turism, medan
privata intressen ser möjligheten att utveckla lönsamma och exklusiva bostäder och
kontorsbyggnader.

Figur 36–39.Hamnområdersutvecklingar i Hamburg (DE), Oslo (NO), Köpenhamn (DK) och New York (US) [k–n]
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Till synes är ekvationen politiskt och ekonomiskt övertygande, men det finns dock ett antal potentiellt
negativa konsekvenser. Nästintill alla nämnda projekt i omvärlden har höjt priset på städernas
respektive markvärde, möjligen för mycket i vissa fall, med andra ord kan bara de rikare vara bosatta i
det nya hamnkvarteret [21]. Projektet i Oslo har exempelvis blivit hårt kritiserat, där högprofilshandel
och -restauranger dominerar och i huvudsak sker gentrifiering. Även om man inte behöver betala för
att besöka stranden och parker i Fjord City, motverkar dessa mötesplatser, som faktiskt är privatägda
och kraftigt övervakade, spontana sammankomster som ger liv åt offentliga rummet [22]. Ur denna
synvinkel har Oslos hamnområdesutveckling kallats för ”socialt okänslig, ”eftersom den envist följt
marknadslogiken i stället för att fullgöra utvecklingspotentialen i området för allmänhetens skull [23].
Andra studier har ofta påpekat att både Barcelona och Bilbao i Spanien däremot har lyckats med sina
hamnområdesomvandlingar, som har lyft upp stadsbilden och -identitet tack vare sitt avantgarde
arkitektursdesign i samband med genomtänkt mötesplatsskapelse [24][25]. I Köpenhamn har
kommunen vidare investerat inkomsten i stadens tunnelbaneutveckling som ett sätt att kompensera
för projektets negativa sociala påverkan [26]. När alla för- och nackdelar sammanvägs är det av
särskild vikt att beakta den sociala och offentliga aspekten i en sådan hamnområdesutveckling. Fastän
Holmsund inte har samma storlek som Hamburg eller Köpenhamn, har utvecklingen på Märkpojken
ändå samma potential och effekt på hela stadens näringsliv och bild. Avseende bostadsbebyggelse
planeras Sjöstaden i Holmsund egentligen att ha ett högre antal nya lägenheter än Tjuvholmen i Oslo.
Därför är det relevant att uppmärksamma projekten från omvärlden även för Holmsund.

Figur 40. Guggenheim museum i Bilbao, Spanien [o]
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3.3 Ur kommunens perspektiv
Även inom Sverige finns det ett antal hamnområdesutvecklingar, till exempel Västra Hamnen i Malmö
och Hammarby Sjöstad i Stockholm. Projekten nämns ofta för bland annat sin arkitektur och scenisk
omgivning som gör stadsdelarna till populära besöksmål även för internationella turister. Ur ett
stadsplaneringsperspektiv är dessa svenska projekt även värdefulla testbädd för nya, mer hållbara
design och transportinfrastruktursutveckling. Men samma utmaningar har uppstått i de svenska
projekten som i de internationella, vars höga bostadspris och exklusiva karaktär drar mycket kritik. På
det sättet uppstår en paradox, ur offentliga sektorns perspektiv, att på bästa sätt balansera vinsten, i
stadsbilden och den storskaliga bostadsbygganden som behövs för långsiktig tillväxt, mot potentiellt
missnöje och socialt ojämlika levnadsstandarder inom Holmsund.
I fallet med Holmsund och Sjöstaden kan situationen utvecklas på ett liknande sätt, men eftersom
projektet fortfarande är i en tidig planeringsfas finns det möjlighet för alla involverade parter att vidta
förebyggande åtgärder för att undvika problemen som andra hamnområdesutvecklingar har haft. Ur
kommunens perspektiv är utvecklingen på Märkpojken en fundamental komponent i staden och
kommunens tillväxt, men dess utbud av offentliga platser och samhällsservice bör dock noggrant
planeras. Om utvecklingen följer modellen i omvärlden då kan den potentiellt dra samma kritik att
stadsdelen är för avskild från resten av Holmsund.
Även om marken är privatägd har kommunen ändå ansvaret för att säkerställa att Sjöstaden kommer
att betjäna alla. Det är därför avgörande att vilken utvecklare som helst som slutligen får bygga på
Märkpojken skapar offentliga mötesplatser utöver de innegårdar och parker omgivna av bostadshus
som visas i skissen (figur 35). Helst ska parker och stränder byggas på större dimension och ett öppet
sätt så att de inte upplevs som privata.
I Malmö har man sett till att bygga större parker, både längs vattnet och i mitten av hamnkvarteret,
som attraherar besökare från olika stadsdelar. Å andra sidan har Hammarby Sjöstad ett mycket
eftertraktat studentboende med 265 lägenheter [27], men siffran är dock endast en bråkdel av
stadsdelens 12 700 lägenheter [28]. Trots det utgör studentboende ett sätt för att anpassa Sjöstaden
till den växande studentåldersgruppen. Att bygga ett nytt äldreboende och en ny vårdcentral i
stadsdelen kan också vara till fördel för både befolkningsförändring i Holmsund i större utsträckning
och bostadsförsäljning, då Sjöstaden kan vara lämplig för de äldre.
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Figur 41. Studentboende i Hammarby Sjöstad [p]

Figur 42. Västra Hamnen, Malmö [q]

3.4 Rekommendationer
•

Se till att riktiga offentliga platser kommer att finnas, särskilt längs vattnet, som ska följa
samma öppenhetsprincip som gäller Himmelska Fridens torg för allmänt utnyttjande
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•

Parallellt med torget och övriga stadsdelar ska tillräckligt markytor avsättas för gående och
cyklister i stället för att skapa ytparkering för bilar, som kan rymmas inomhus i t.ex. garage

•

Om förhandlingskraft finns, säkerställ att bostäder till rimligt pris ska kunna vara en del av hela
bostadsbebyggelsen
o Därtill kan nya studentboende och äldreboende bidra till Sjöstaden-stadsdelens
socialekonomiska mångfald och betjäna de två snabbast växande åldersgrupperna i
Holmsund
o Kommunens utvärdering av projektplanering ska utgå ifrån dessa önskade kvalitet och
värden
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4 - Himmelska fridens torg
4.1 Nuläget och tidigare förslag
Himmelska fridens torg står idag relativt tomt, med Coopbutiken och dess parkeringsplatser i mitten
och några butiker och restauranger däromkring. Pingstkyrkan och Handelsbankens lokala kontor finns
också på torget. En liten busshållplats ligger på Centralgatan, därifrån avgår busslinjer mot centrala
Umeå och österut mot Obbola var halvtimme. Gångtiden mellan torget och järnvägen och framtida
Sjöstaden tar mindre än fem minuter, men trafiken till och från torget sker mestadels med bil. I
samband med utvecklingsinitiativen för persontågstrafik och mot hamnen bör torgets centralitet
bibehållas och sina funktioner förstärkas.

Figur 43. Dagens funktioner på torget
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Figur 44. Himmelska Fridens torg

Tidigare har två alternativ för att exploatera och förnya torget tagits fram av TM Konsult [29], som
förespråkar fler bostadshus i samband med nya bebyggelser på dagens tomma Resedan 21 och 22.
Alternativen skiljer sig åt i bebyggelsestrukturen, men de har ett gemensamt ställningstagande att
torget ska bli “en samlingspunkt i mindre och mer slutet format.” Eftersom Coopbutiken väntas att
flytta föreslår båda alternativen ett bostadshus som är märkbart högre än befintliga byggnaden, där
nya bostäder kommer att finnas ovanpå handel- och parkeringslokaler. Totalt handlar förslagen om
40–50 nya lägenheter, och alternativet 2 beskrivs som “lämpat för äldre med närhet till service.”
Båda alternativen kan riskera torgets allmänna tillgänglighet, då de är grundade på samma princip att
torgets yta ska förminskas. I dagens form är torget redan ganska slutet på grund av sin lilla yta och
bilvägarna som finns däromkring. Det bostadsfokus som ligger bakom förslagen skapar också oro att
det mindre, dock välskött, torget mestadels kommer att utnyttjas av de nya bostadsägarna på samma
sätt som privata innegårdar. Andra Holmsundsbor kommer att ha ännu svagare anledning till att
använda torget som mötesplats om det inte uppfattas som offentligt.
Risken blir ännu mer uppenbar när det gäller fotgängartillgänglighet norrifrån, där ett fyrdelat
bostadshus i alternativ 2 kastar en skugga över byggnader och vägar norrut. Den nuvarande
Coopbutiken har redan samma barriäreffekt på området, därmed nås torget lättast söder-, väster- och
österifrån men inte norrifrån. I detta avseende kan alternativ 1 bedömas som mindre problematiskt,
då bara ett högre bostadshus kommer implementeras som ändå tillhandahåller upp till 45 nya
lägenheter. Dessutom kommer taket på handel- och parkeringsbyggnad att kunna användas som
friyta till olika aktiviteter som bidrar till bättre allmänt utnyttjande.
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Figur 45–46. De 2 alternativen framtagna av TM Konsult [r]

Av samma anledning bör östra och västra byggnaderna som presenteras i både alternativen inte
genomföras, då torget riskerar att bli ännu mer slutet. Trots att byggnaderna avsätts för handel och
restauranger, vilket kan vara till nytta för torgets användning och attraktionskraft, minskar de torgets
fysiska tillgång och öppenhet. Synnerligen kan västra byggnaden, som tar upp dubbelt så mycket yta
som den östra, äventyra torgets sociala betydelse och centrumets förbindelse västerut.
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Dessa nackdelar i båda alternativen förvarnar om att Himmelska fridens torgs framtida position som
samhällssamlingspunkt i Holmsund kan komma att försvagas när utvecklingen på Märkpojken blir klar.
I samband med Coops nya lokalisering i Sjöstaden är det mycket sannolikt att Sjöstaden har starkare
dragningskraft som köp- och nöjesdestination inom Holmsund, och torget riskerar att passeras förbi
obemärkt. Eftersom Märkpojken oundvikligen kommer att bli ett nytt centrum för nya handel och
service, där privata intressen kommer att dominera, kan Himmelska fridens torgs funktionsutbud i
jämförelse framstå allt mindre lockande. Med hänsyn till denna dynamik behöver utvecklingen på
torget försöka skilja sig från Sjöstaden, både funktionellt och arkitektoniskt, då slipper torget
potentiella konkurrens med utvecklingen på Märkpojken, som utan tvivel är mer storskalig och
modern än själva torget i nuvarande form och enligt alternativens framställning.

4.2 Referenser
4.2.1 Stadcentrumsutvecklingar i Sverige

Bristande mötesplatser leder ofta till att få människor vistas i ett stadsdelscentrum, och konkurrensen
med köpcentrum utgör en stor utmaning samt en svårighet i samhällens utveckling [29]. Detta
fenomen har märkts överallt i Sverige, särskilt i de mindre orterna. Med det sagt har många studier
försökt att ta fram designlösningar för att förnya och stimulera livlighet i sådana stadscentrum. Till
exempel har en studie identifierat att bilparkeringsöverutbudet runt tågstationen i Markaryd hindrar
stadens potential till att införa en transitorienterad utveckling [30]. Det gemensamma problemet
mellan Markaryd och Holmsund är att det finns två ogenomträngliga fasader som omger torget. För
detta ändamål visar det sig att stadmöbler ger bättre och mer sittytor i centrum.
Liknande analyser i andra svenska stadsdelar har identifierat samma problem, där stadscentrum blir
överskuggad av en närliggande galleria. I Brommaplan i Stockholm har man föreslagit två huvudsakliga
lösningar för att försvara centrumets roll. Studien visar att kommunen ska ta initiativet att uthyra
säljplatser för att underlätta och uppmuntra evenemang på torget som loppisdagar,
bakluckeförsäljningar, osv. [31] Samtidigt vill man se till att bussarnas på- och avstigning ska
separeras, så sätt vinner man mer yta och resenärer exponeras för handeln på torget. Argumentet
bakom det andra förslaget är att skapa flöden som behövs för att torget ska kontinuerligt trafikeras,
vilket också bidrar till att skapa trygghet i området [32].
I Falkenbergs centrum har ett förslag för fler bostäder lagts fram som ska byggas vid sidan av en
offentlig stadspark och ett kunskaps- och kulturcentrum, som ska bli kvarterets nya nav [33]. I
Mariesjö i Skövde har likaså en vision för en tätare och mer attraktiv central stadsdel utarbetats, där
flera nya bostäder kommer att byggas och en Science Park ska ge goda förutsättningar för företags
och högskolans funktioner att växa [34]. Gemensamt för dessa två planer, förutom bostadsbebyggelse
och nya lokalytor, är att det finns en attraktionspunkt som ytterligare ska främja det sociala livet. Trots
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att antalet nya bostäder fortfarande står centralt i imageskapandet, visar satsningar på
attraktionselementen på att samhällsfunktioner i närheten av boenden i sig är av betydelse.

Figur 47. Falkenbergs centrum [s]

Figur 48. Mariesjö i Skövde [t]

I Malmö har kommunen sedan 2017 temporärt omvandlat 4 gåtor i innerstaden till gågator under
sommarhalvåret [35]. Målet med gågatorna är skapa nya sätt att ”använda gaturummet på”, med
fotgängare och folkliv som högsta prioriteten. Tydliga skyltar finns vid sluten av gatorna för att
informera folk att bilen måste ta omväg, och cyklister bör åka i gångtempo. Kommunen kan också
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bevilja fler uteserveringstillstånd för att locka in besökare och uppmuntra livliga sociala aktiviteter.
Här får stadsmöbler, som tillhör det större fenomenet taktisk urbanism, spela en roll i att aktivera
utrymmet vanligtvis upptaget av bilar och parkering. Dessa designlösningar, visserligen replikerbara i
Holmsund, ska detaljeras i avsnitt 4.3.

Figur 49–50. Malmös sommargator [u]

4.2.2 Omvärlden

I förorten har intresset för att främja gång- och cykelresor inom förorten vuxit fram under senaste
tiden. I Nordamerika har varje kommersiell byggnad ytaparkering som uppmuntrar bilkörning och
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motverkar promenerande, då det är lättare att köra mellan destinationer även om avståndet inte är
stort [36]. Det är inte så att man skulle vilja ge upp bilanvändningen, utan man vill också ha
gångavståndsalternativ för handel, service och verksamheter i sin närhet [37].
Förutsatt att bilar fortfarande kommer att dominera långdistansresor oavsett resesyftet [38], måste
man lägga fokus på vad passar bäst i ett förortscentrum. Butiker med mindre och dyrare utbud än de i
större tätort kommer att utan tvekan väljas bort av invånarna, och lokaler bör samverka med
attraktiva offentliga mötesplatser för att skapa en känsla av gemenskap. Ett sätt att göra förorten
funktionellt integrerad är att skapa ett obehindrat streetscape, eller varierade bebyggelser och lokaler
längs gator, helst gågator [36]. Förutom att skapa bättre tillgänglighet till nödvändiga faciliteter måste
det också finnas goda förutsättningar för framtida anpassningar, det vill säga icke-privata utrymmen
för allmänt utnyttjande och flexibiliteten att byta funktion när det behövs [39].
Den väsentliga skillnaden mellan ett köpcentrum och ett traditionellt stadscentrum är att
stadscentrum per definition håller alltid öppet för alla. När det gäller Holmsund kommer den nya
utvecklingen på Märkpojken antagligen att uppfylla kommersiella intressen, medan Himmelska fridens
torg måste urskilja sig genom att erbjuda så mycket icke-kommersiell funktion och attraktion som
möjligt. Endast när denna differentiering etableras kan Holmsund undvika den historiskt ohållbara
förortsutvecklingstrenden.

4.3 Taktisk urbanism i Holmsund
Fenomenet där lågkostsamma och temporära förändringar sker, först som spontan
medborgarhandling men sedan uppmuntras av offentliga sektorn, i stadsmiljön kallas taktisk
urbanism. Exempel på detta finns i otaligt antal städer, vilket tyder på att taktiska lösningar utgör ett
effektivt och enkelt sätt att stimulera städers sociala karaktär. Ett antal av variationer av taktisk
urbanism finns, men de vanligaste är modulära gatumöbler, det vill säga sittplatser, bord,
cykelparkeringsställen som lätt och billigt tillverkas, monteras och även demonteras. Förutom dess
kostnadseffektivitet har sådana stadsmöbler också fördelen att de inte tar upp mycket yta. I många
fall kan en kombination av sittplatser och plantering sättas på tidigare parkeringsplatser, som
underlättar folksamling och gynnar stadscentrums sociala liv. I Berlin har konsult- och
arkitektföretaget Gehl fått uppdraget att utreda hur gatorna i ett visst område kan omvandlas till
förmån för socialt engagemang [40]. Där har man upptäckt att drygt 70% av bilar i det studieområdet
dygnet runt parkerar längs den soliga Schönhauser Allee, vilket förhindrar gatans roll som en allmän
resurs och offentlig yta. Idéen bakom förslaget för att implementera taktiska lösningar är att man
måste tänka om gator som utrymme för olika användningssätt, inte bara som mobilitetskorridorer.
I Holmsund och Himmelska Fridens torgs omvandling kan liknande stadsmöbler bidra till att lyfta
torgets användning och uttryck. I och med COOP:s omlokalisering förväntas parkeringsplatserna
utanför som ägs av butiken frigöras för andra ändamål. Då finns det möjlighet att slå ihop hela ytan
framför COOP byggnaden till en grönyta med flera sorters stadsmöbler och plantering för att locka
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besökare. Eftersom det troligen kommer att finnas ett par nya butiker och restauranger i den nya
byggnaden som ersätter COOP, finns det också goda chanser att kommersiella attraktioner kan
synergisera med den nya offentliga mötesplatsen strax utanför. I enlighet med stråkdefinition i
Holmsunds centrum, dock på längre sikt, kan bostadshusen längs Centralgatan delvis omvandlas till
att skapa butiksyta på bottenvåningen. I så fall skapas förutsättningen för någon slags temporär
sommargågata i framtiden, vilket är möjligt med hänsyn till Centralgatan och Industrigatans
fotgängarprioritering.

Figur 51–52. Taktiska stadsmöbler i USA och Spanien [v,w]

Figur 53–54. Taktisk urbanism och dess modularitet [w,x]
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Figur 55. Torget i framtiden

4.4 Rekommendationer
•

TM:s alternativ 1 bör föredras framför alternativ 2, eftersom det skapar mer yta till en mängd
olika aktiviteter
o De kommersiella byggnaderna på västra och östra sidan av torget i både alternativen
ska däremot inte genomföras, för att bevara torgets öppenhet
o Mindre butiker, restauranger eller även serviceställen (till exempel paketupphämtning)
i samband med nya byggnaden ska byggas i stället för att låta Sjöstaden blir den enda
heltäckande destinationen inom Holmsund
o Alternativ 1 ger också fri yta ovanpå byggnaden som ska tas i bruk

•

På torget
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o På grund av minskat behov för parkeringsplatser, kan nuvarande parkeringsyta
omvandlas till en större allmän yta med grönstruktur och stadsmöbler för att aktivera
det sociala livet
§

Denna mötesplats detaljerade design ska helst utgå ifrån taktisk urbanismens
principer, framför allt modulära och kreativa stadsmöbler som lösningen för
sittyta och cykelparkering

§

Behåll parkeringsplatsen utanför kyrkan och bankkontoret, då behovet för
bilparkering där ligger kvar

§

Cykelparkeringsplatser ska skapas bredvid den bibehållna bilparkeringen
framför kyrkan och bankkontoret

o Bättre och fler skyltningar som visar avståndet till tågstationen och Sjöstaden till fots
ska sättas på plats för att skapa en känsla av närhet
o På längre sikt kan bostadshusen längs Centralgatan delvis omvandlas till att skapa
butiksyta på bottenvåningen
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5 - Sammanfattning
5.1 Förslagssammanställning
De olika förslagen framtagna i denna analys har härmed sammanställt för att tydliggöra vad som gäller
i varje fokusområde. Medan de tre fokusområdena har var sin gemensamma ambition, delar de
samma utgångspunkt för befolkningstillväxt enligt kommunens översiktsplan.
Utgångspunkt: + 2 000 invånare år 2050 enligt Umeå kommuns översiktsplan
Busstrafik

Mobilitet

Övergångsställen

Stråkdefinition

Parkering

Omdragning av busslinjen

Tre plankorsningar på
E12

Svedborgsgatan och
Järnvägsgatan som de enklaste
vägar för samtliga passagerare
med skyddade cykelfält

Delvis omvandling av
bilparkering på torget till
cykelparkering

Två nya och två borttagna
busshållplatser

Två plankorsningar
(befintliga) och en tunnel
längs järnvägen

Centralgatan, Industrigatan och
Cykelparkeringshus i
Trädgårdsgatan prioriterade för
samband med
fotgängare, sänkt hastighetsgräns tågstationen
och stopplikt för bilar

Förbättrad
säkerhetsdesign

Fler säkerhetsåtgärder behövs för Nya bilparkeringsplatser
samtliga gator och stråk
vid tågstationen och på
Märkpojken

Gemensam ambition: att minska barriäreffekten av E12 och järnvägen och att maximera säkerhet för fotgängare och cyklister, särskilt
de äldre och de yngre
Önskade värden i
bebyggelsen

Offentliga mötesplatser

Bostäder till rimligt pris

Flera öppna mötesplatser
som parker och stränder
för inte bara
Sjöstadensbor men alla
Holmsundsbor

Märkpojken
Tillräckliga markytor avsätts
för gående och cyklister i
stället för att skapa
ytparkering för bilar

Samhällsfunktioner
Studentboende (for de unga
vuxna)

Ny skola

Nytt äldreboende (för de äldre)

Gemensam ambition: En ny attraktiv stadsdel med bostäder och verksamheter som samtidigt gynnar andra stadsdelar
Tidigare förslag

Offentliga karaktärer

Bebyggelsesförändringar

Alternativ 1 föredras jämfört Minskad bilparkering som Kyrkan och bankkontoret
med alternativ 2
frigör utrymmet för andra förväntas att ligga kvar, likaså
aktiviteter
bilparkeringen utanför

Himmelska
Fridens torg

Torget ska inte bli mer slutet En större allmän grönyta
och i mindre format som i
med lekplats och
konsultförslag
stadsmöbler som ger fler
sittplatser
Nya butiker och
restauranger och fler
boenden kan dock bidra till
torgets livlighet

Nya bostadshuset som ersätter
Coopbutiken ger friyta på taket
för aktiviteter

Skyltning som visar
Busshållplatsen vid torget ska
avståndet till tågstationen byggas bort för att göra torget
och Sjöstaden till fots ska mer öppet åt alla håll
sättas på plats för att
skapa en känsla av närhet

Gemensam ambition: ett mer promenad- och cykelvänligt centrum som erbjuder varierade samhällsfunktioner och attraktiva
mötesplatser

Figur 56. Förslagssammanställning
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5.2 Tidslinje
Men hänsyn till de befintliga beräknade tidsramar för de olika projekten har denna studies
huvudsakliga rekommendationer ordnats på ett sätt som passar in i en samlad tidslinje. Trots att
enskilda processerna kan vidare dröjas vid eventuella förändringar, ska de förslagen baserade på
denna analys bäst utföras vid vissa tidpunkter. Exempelvis kan omvandlingen av Himmelska Fridens
torg påbörja i takt med att Coopbutiken flyttar. Samma gäller mobilitetsåtgärder för att koppla ihop
Märkpojken och de övriga stadsdelar, då folk kommer att besöka den nya Coopbutiken så snart som
den öppnar. I så fall kan Järnvägsgatan, och även Svedborgsgatan, prioriteras för att underlätta gångoch cykeltillgänglighet och säkerhet.
Eftersom tågstationen inte kommer att bli klarbyggd förrän någon gång mellan 2040–50, är
busstrafiksförändringarna och parkeringsbebyggelsen inte lika tidsbegränsade som övergång- och
stråksutveckling för Holmsunds centrum och Märkpojken. Dock ska de förslagna
mobilitetsförändringar helst ske i samband med tågstationens byggnad och även planering, då
undviker man ytterligare förseningar.

Figur 57. Beräknade tidslinjen för samtliga kommande utvecklingar och förslag

5.3 Strategier för dialog
För att säkerställa att kommande transportförändringar och bebyggelseutvecklingar kan gynna
Holmsundsbor så lika som möjligt, behöver medborgarsamråd eventuellt hållas. Baserat på resultaten
av denna analys kan det påstås att samhällsfunktioner och mobilitetsfrågan inom Holmsund är
avgörande för att utvecklingarna ska bli väl mottagna av allmänheten. I princip bör dialog med
Holmsundsbor, innan stadens utvecklingar fysiskt sätts i gång, fokusera på folks synpunkter om
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dagens samhällsfunktionsfördelning i Holmsund, kanske till och med bristerna, för att utreda vad
passar bäst på torget och i Sjöstaden. Där väger även de unga och de äldres perspektiv tyngre, därför
att de två åldersgrupper kommer att växa kraftigast.
Det är också av betydelse att upprepa mobilitetsundersökningen tidigare utförd av Trivector år 2014,
men med ett uppdaterat och mer detaljerat frågeformulär. Huvudsakligen ska utvecklingarna inte
medföra för mycket tvångbeteendesförändringar, utan de ska vara baserade på invånarnas nuvarande
resmönster och -vana. Dialogen är därför viktig för att stadsplanering inte ska stå i strid med sociala
hållbarhets principer, vilket innebär att den måste vara hänsynsfull och representativ för alla
invånarna.

Samhällsfunktioner

•

Vilka är de funktioner och ställen som idag saknas i Holmsund, eller som man måste åka bil till
någon annanstans för att ta del av?
o Fler attraktiva restauranger / caféer?
o Fler butiker? Vilka typer av butiker?
o Fler serviceställen?

•

Vad och var är de mest populära / mest besökta mötesplatser i dagens Holmsund? Och varför?

•

Vilka typer av verksamheter är önskvärda, rent hypotetiskt, att kunna skapas på Märkpojken,
som man kan tänka sig att gå eller cykla till i stället för att åka utanför Holmsund?

•

Vad är de unga och de äldres synpunkter om Holmsunds utbud av service, vård och
underhållning? Vad krävs ur deras perspektiv för att göra Holmsunds boendemiljö mer
trivsam?

Mobilitetsundersökning

•

Vart åker man vanligtvis inom Holmsund och för vilka resesyften? (en uppdaterad
undersökning baserad på den utfördes av Trivector 2014, helst med en jämförelse mellan de
olika åldersgrupper)

•

Vad är det maximala gång- eller cykelavståndet (alternativt maximala resetiden) man tolererar
för att göra ett ärende?

•

Hur reser man till nuvarande Coopbutiken? (Färdsätt)
o Vad tycker man om COOP:s flyttning? Ställer det till besvär att butiken kommer att
finnas längre bort från östra sidan av järnvägen och centrumet?

•

Vad är folks synpunkter om parkeringstillhandahållande i Holmsund? Är det för mycket eller
för litet?
o Kan man tänka sig att cykla och gå oftare om det fanns fler säkra och skyddade
cykelfält och låghastighetsgator?
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o Om bilparkering inte är garanterad vid destinationen, vilken skulle man överväga?
§

Att köra till en annan destination längre bort för samma resesyfte, eller

§

Att åka till den initiala destinationen till fots eller med cykel, eftersom den är i
närheten

•

Vad tycker man om den nuvarande busstrafiken i Holmsund?
o Kan man tänka sig att ta bussen i stället för att köra om den hade avgått oftare?
o Föredrar man en av de befintliga busstationerna över de andra? Om ja, varför?

•

Hur mycket kan man tänka sig att åka tåg, när persontrafik börjar, i stället för att köra? För
vilka resesyften?

•

Vad gör att övergångsställena inte upplevs som säkra och smidiga?
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