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Strukturplan - rörelserikedom på Norra Ön

Innehåll:

RÖRELESERIKA KVARTER
 Skala och typologi
 Gårdar
 Innehåll
 Exploatering och parkering
 Karaktär mot centrala stråket
 Karaktär norra spetsen
 Karaktär mot parken
 Karaktär mot Klungbyn och kulturmiljön 
 

RÖRELSERIKA RUM 
 Längs vattnet, skogen, parker, torg och stråk
 Till fots, på cykel, i bil eller buss 
 Gaturum 
 

NATUR-OCH KULTURVÄRDEN
 Natur- och kulturmiljövärden
 Landskapsanalys

Alla illustrationer i dokumentet är framtagna av SWMS arkitektur. 
Foton kommer från SWMS arkitektur eller Umeå kommun. 

Kvalitetsprogrammet syftar till att visa riktlinjer och  förslag 
till framtida bebyggelseutveckling på Norra Ön, samt att 
vägleda i det pågående planarbete för utveckling av området. 
Dokumentet har sammanställts av Umeå kommun , SWMS 
arkitektur och Sweco society (trafik).

Norra Ön är utpekat som framtida utvecklingsområde i Umeå 
kommuns Översiktsplan, Fördjupad Översiktsplan för Ön, 
antagen 2008. Detaljplaneprocessen pågår i utredninngsfas och 
kvalitetsprogrammet med strukturplanen har tagits fram som 
underlag för planarbetet.

Strukturplanen sammanfattas:
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• Strukturplanen för den rörelserika stadsdelen på Norra Ön 
innebär en stadsstruktur som i täthet kompletterar den 
centrala staden.

• Staden växer inom centrum och femkilometersstaden 
förtätas inom cykelavstånd. Stadens båda sidor om älven 
sammanförs bebyggelsemässigt. 

• Centrala stadens kvartersstruktur och typologi med tydliga 
offentliga och privata rum.

• Bostadsdominerade kvarater men med inslag av 
verksamheter och service. 

• En skola med idrottshall och två förskolor.

• Gång- och cykelrörelser prioriteras på samtliga broar, tre av 
de fem föreslagna broarna är enbart för gång- och cykeltrafik 
och den befintliga öbron föreslås vara för gång- och 
cykeltrafik samt kollektivtrafik.

• Alla offentliga rum främjar rörelserikedom, inbjuder till rörelse 
och aktivitet tillsammans och för olika åldrar.

• Strandskogen och den karaktärsfulla branta strandkanten 
utgör ett sammanhängande upplevelserum längs vattnet.

• Västra sidans skog bevaras till stor del och utgör stadsnära 
skog med unika funktioner och ekologiska värden.

• I strukturen finns också mer urbana rum som parken som 
kopplar mellan Öns båda långa strandsidor, liksom mindre 
platser i strukturen som på norra spetsen. 

 

Utbyggnad av Ön är en framtidssatsning i Umeås strävan att 
bygga ekologiskt, ekonomiskt, tekniskt såväl som socialt hållbart. 
Översiktsplanen lägger förutsättningar för att uppnå en tät 
attraktiv blandad bebyggelsemiljö med ca 2500 - 3000 enheter, 
framförallt bostäder men även verksamheter i ett centralt läge.  
Befintliga gröna värden och miljöer för en rörelserik vardag är 
viktiga beståndsdelar i strukturen för att skapa nya målpunkter 
och mötesplatser för alla. 

På Norra Ön föreslås en kvartersstadsstruktur med bebyggelse 
med snitthöjder på fem våningar. Flera nya broar för fotgängare 
och cyklister kommer göra det enkelt att nå bland annat centrala 
Umeå och underlättar målet att leva bilsnålt. Utbyggnaden 
planeras ske etappvis och pågå under lång tid.

Målpunkter i park- och naturmiljö, t ex för rekreation. 

Målpunkter av urban karaktär, tex torg.  
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Strukturplan - rörelserikedom på Norra Ön

Kvalitetsprogrammet syftar till att visa riktlinjer och  förslag 
till framtida bebyggelseutveckling på Norra Ön, samt att 
vägleda i det pågående planarbete för utveckling av området. 
Dokumentet har sammanställts av Umeå kommun , SWMS 
arkitektur och Sweco society (trafik).

Norra Ön är utpekat som framtida utvecklingsområde i Umeå 
kommuns Översiktsplan, Fördjupad Översiktsplan för Ön, 
antagen 2008. Detaljplaneprocessen pågår i utredninngsfas och 
kvalitetsprogrammet med strukturplanen har tagits fram som 
underlag för planarbetet.
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Rörelserika kvarter

Skala 1:6000 / A3
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• En stadsdel med centrala stadens kvartersstruktur med 
tydliga offentliga och privata rum.

• Sammanhängande bebyggelsestruktur, med nära till allt.

• Bostadsdominerade kvarter men med inslag av verksamheter 
och service, koncentrerat mot torg och stråk.

• En skola med idrottshall och två förskolor.

• Gångavstånd till parkering som föreslås ske samlat i ett fåtal 
punkter strategisk lokaliserade i anlutning till Centrala stråket.

En viktig aspekt i planeringen av Norra Ön är att skapa 
förutsättningar för rörelserikedom. Med en kvartersstruktur av den 
centrala stadens karaktär med sammanhängande bebyggelse, 
bostadsdominerade kvarter men med inslag av verksamheter 
och service, mot torg och stråk  skapas förutsättningar för den 
rörelserika och nära staden. Vardagens funktioner finns inom 
gångavstånd, vilket naturligt skapar en daglig rörelse och tid över 
till andra aktiviteter. Även kvarteren i sig ska tillföra värden för 
rörelserikedom. Varje kvarter ska bidra till aktivitet och möten, kan 
t ex finnas på förgårdsmark, gården, väggar eller tak.
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Våningsantal                Förgårdsmark

Skala 1:8000 / A3 Skala 1:1500 / A3

förgårdsmark och 
öppningar i kvartersfront

ingen förgårdsmark och
sammanhängande 
kvartersfront

Princip utformning kvartersgårdarBebyggelsens möte med gatanSkala

Skala 1: 1000/ A3

Principsektion Principsektion

lokal

Centrala stråket Bostadsgård

lokal

Rörelserika kvarter - stadsliv

• Bebyggelseskala i 4 - 6 våningar med inslag av 7-8 våningar 
och enstaka byggnader med uppemot ca 12 våningar i norr 
mot Storån och lägre i söder med 3-4 våningar mot Klungbyn.

• Mot det centrala stråket är kvarterens sidor 
sammanhängande utan öppningar och förgårdsmark. Mot 
de mindre gatorna finns öppningar i kvarterssidan och 
förgårdsmark mot gatan.

• Alla kvarter har gårdar som ska 
bidra till boendekvaliteter, social 
gemenskap i kvarteret och 
ekosystemtjänster.

• Gårdarna ska vara planterade och 
om möjligt ej underbyggda.
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Högre hus uppemot  
ca12 våningar

Flexibelt användning - föremål 
för konceptutveckling 
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Exploatering och delområden

 Del A : ca 117 000 kvm BTA

 Del B: ca 83 000 kvm BTA 

 Del C: ca 30 000 kvm BTA

 Del D: ca 48 000 kvm BTA

 Utbredning parkering i kvarter

• Hela strukturen:  279 000 kvm BTA (exklusive skola och 
förskolor) med möjlig varsam komplettering i Klungbyn i 
enlighet med FÖP Ön, ca 3000 kvm BTA.

• Planområdet beräknas inrymma ca 2800 bostäder. 
        

Rörelserika kvarter - innehåll och exploatering

Skala 1:8000 / A3

 Skola och förskola

 Bostäder

 Krav i DP på verksamheter i bottenplan

 Prioriterat möjligt för verksamheter i bottenplan

Parkering

• Parkering föreslås i separata samlade mobilitetshus, vilket 
gynnar rörelse och främjar gestaltning av en rörelserik 
gatumiljö.

• Parkeringsalternativ med mobilitetshus, upptar plats i kvarter 
vilket ger ca 200 färre bostäder. 

• Parkeringsalternativ med P-garage under kvarter i ett plan, 
skulle behövas under de flesta kvarter (se markering på plan), 
alternativt i färre kvarter men då i två plan.

Innehåll

• Kvarteren föreslås ha stadens blandade innehåll även om 
andelen bostäder kommer dominera. 

• Fördel om några kvarter i norr kan innehålla verksamheter 
som t ex kontor, hotell eller kultur.

• Lokaler föreslås finnas i bottenvåningen i prioriterade lägen 
vid soliga platser och längs det centrala stråket. Kan vara 
service, livsmedelsbutik, cafe, restaurang, småkontor, kultur- 
och föreningsverksamhet.

• Skola med idrottshall: 4 våningar.     

Innehåll Delområden och parkeringsalternativ 1

e 3,46

e 2,28

e 2,68 e 2,74

e 3,29

e 3,06

e 2,45

e 2,26
e 1,97
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e 3,02

e 1,94

e 2,00
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Delområden och parkeringsalternativ 2

• Förskola 2 vån. 

• Förskola 2 vån.

kv 1
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kv 3 kv 6

kv 4
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kv 14
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Flexibelt användning - föremål 
för konceptutveckling 
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Rörelserika kvarter - karaktärsdrag

Mot centrala stråket

• Ett intensivt och stadsmässigt stråk med gen koppling i nord-
sydlig riktning.

• Kvarteren har tydlig stadskaraktär med sammanhängande 
sidor utan passager mot gården.

• Ingen förgårdsmark mot gatan.

• Skalan stiger från 5 våningar i den södra delen av stråket till 6 
våningar och vid det norra brofästet något högre. 

• Lokaler i bottenvåningen framförallt vid i anslutning till torg 
och i strategiska hörn där stråk korsar. 

lokal

Centrala stråket

Centrala stråket

lokal

Principsektion

Torg

Stadsdelsparken och torget vid centrala ståket, vy sett från nordväst.
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Rörelserika kvarter - karaktärsdrag

Norra spetsen

• Norra spetsen har en tydlig och 
sammanhållen stadssiluett.

• Mot den västra sidan med mer sol är 
skalan 5 våningar för att släppa in ljus i 
kvarteren. Översta våningen indragen 
med takterrasser.

• Mot den östra sidan högre skala och 
högst vid brofästet. Kan där vara mer 
inslag av verksamheter.

parkgata park          

Park

Strandskog

Strandskog

Park

Verksamheter

Utsiktsplats

lokal

Principsektion

Torg

Norra spetsen med Önabben, vy sett från nordväst.
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Norra Önabben - flexibelt kvarter

• Detta alternativ visar kvarteret fullt utbyggt till 
kvartersgräns.

• Kvarteret har öppning mot parken för ljus och utblick.
• Solvarm fasadvägg mot parken på udden.

• Detta alternativ visar ett mindre kvarter, ej fullt utbyggt till 
kvartersgräns.

• Tydlig gavel i kvarterets norra hörn ger skyddat litet torg i 
soligt läge.

• Portik kan koppla stråk mot torg.

• Detta alternativ visar ett mindre kvarter, ej fullt utbyggt till 
kvartersgräns.

• Mindre kvarter ger mer plats för torg i soligt läge mot parken 
på udden.

• Torget blir en del av parken och målpunkten på udden..

• Detta alternativ visar ett mindre kvarter, ej fullt utbyggt till 
kvartersgräns.

• Hela kvarteret innehåller verksamheter, gärna av publik 
karaktär.

• Fri och öppen form som gestaltas utifrån flöden, väderstreck 
och utsikt.

Torg

Solig fasad

Rörelsestråk

Utblick

Park / Parkplats

Verksamheter

BostäderNorra Önabben

• Det norra kvarteret är med sitt speciella läge, synligt från 
andra sidan vattnet och nära till centrala staden, intressant 
både för bostäder, verksamheter och publika målpunkter. 
Det har stor potential att utvecklas till ett  besöksmål och 
landmärke.

• Det norra kvarteret har i detaljplanen ett flexibelt innehåll 
med bostäder eller verksamheter.

• Den norra spetsens bebyggelse skapar en unik vattenfront 
som samspelar med Konstnärligt campus och förändrar 
stadssiluetten och bilden av Umeå.

• Ett kvarter med publik verksamhet som blir en målpunkt 
kan ha en fri och öppen form som gestaltas utifrån flöden, 
väderstreck och utsikt.

• Bebyggelsen ger en tydlig plats längs en solvarm fasadvägg 
och kvarterets utformning ska samspela med parken på 
udden.

Park Park

Park Park

Utsikt Utsikt

Utsikt Utsikt

Torg

Torg
Torg

Alternativ för utförande och innehåll av norra kvarteret

• Kvarterets planeras flexibelt, innehåll och gestaltning 
kommer att vara föremål för fortsatt konceptutveckling/
tävling.
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Mot stadsdelsparken

• Kvarteren som vänder sig mot parken har längre kvarterssidor 
som skapar ett tydligt offentligt rum.  Kvarterssidan innehåller 
även en öppning mot gården innanför. 

• Bebyggelsens skala är 6 våningar mot parken.

• Alla kvarter har förgårdsmark mot gatan.

• I strategiska hörnlägen där stråk korsar kan lokaler finnas.

Cykelstråksgata Park

Principsektion

Rörelserika kvarter - karaktärsdrag

Park

Torg

Park

Ny bro från Konstnärligt centrum över till norra spetsens nordöstra sida.
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Rörelserika kvarter - karaktärsdrag

Vid Klungbyn

• Kvarteren som vänder sig mot Klungbyn är uppbrutna och 
nedtrappande i skala för att möta Klungbyns småskalighet 
och gröna karaktär.

• Kvarteren öppnar sig  med utblickar mellan gård, gatan och 
Klungbyn.

• Husen har korta längder, nedtrappad skala eller gavlar för 
småskalighet i mötet med Klungbyn.

• Bebyggelsens skala är tre våningar, samt på vissa delar en 
inredd vindsvåning under sadeltak.

• Kvarteren har förgårdsmark mot gatan. Gatan är av 
byvägskaraktär och trädplanterad.

• Bebyggelsen kan vara mindre flerbostadshus, stadsradhus 
eller stadsvillor.

• Den nya bebyggelsens möte med Klungbyn ska ta tillvara 
och utveckla dess karaktäristiska särdrag.

• På Klungbyns sida av gatan utanför planområdet, kan 
finnas möjlighet att varsamt komplettera enligt fördjupade 
översiktsplanen för Ön.

Klungbyn

Vy sett från öster, gata med grön rörelsezon norr om Klungbyn.
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Möjlig komplettering i Klungbyn

• Utanför planområdet kan det finnas möjlighet att varsamt 
komplettera Klungbyn enligt den fördjupade översiktsplanen.

• Bebyggelse kan bestå av korta radhuslängor eller stadsvillor 
för att skapa ett småskaligt möte med den befintliga 
bebyggelsens karaktär.

• Även med ny bebyggelse i Klungbyn ska siktvinklar och den 
öppna bykaraktären bevaras.

Vid Klungbyn

• De nya kvarteren möter befintlig väg  och ny bostadsgata 
med grön rörelsezon.

• På andra sidan gatan ansluter Klungbyns befintliga tomter 
med gröna trädgårdar.

• Flera tvärgator har siktlinjer mot Klungbyn.

Principsektion bebyggelse vid KlungbynPrincipsektion bebyggelse vid Klungbyn
Småskalig bostadsgataSmåskalig bostadsgata Ev bebyggelse KlungbynKlungbyn

Rörelserika mötet med kulturmiljön

KlungbynKlungbyn
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Rörelserika rum på Norra Ön

Skala 1:6000 / A3
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Skolgård

Förskola

Förskolegård

Förskola

Torg

Utsiktsplats

Torg

Utsiktsplats

Torg

Torg

Torg

Torg

Rekreativa 
målpunkter

Rekreativa 
målpunkt

Rekreativa 
målpunkter

Rekreativ 
målpunkt

Skog

Skog

Torg

Park

Park

Park

Park/torg

Rörelse rik och 
attraktiv målpunkt, 
park och torg i ett

• Den nya stadsstrukturen på Norra Ön präglas av tydliga, 
attraktiva och gröna allmänna rum med hög tillgänglighet för 
både den som bor i närheten och den som besöker.

• Alla rum gestaltas för att främja rörelse i vardagen och 
inbjuder till aktivitet tillsammans och för olika åldrar.

• Det finns också rum för stillhet, ro och lugn naturupplevelse.

• De rörelserika rummen har olika karaktär och är alla 
förbundna med stråk som kopplar mot centrum och Teg över 
sammanlagt fyra nya och en befintlig bro.

• Strandskogen och den karaktärsfulla branta strandkanten 
utgör ett sammanhängande upplevelserum längs vattnet.

• Västra sidans skog bevaras till stor del och utgör stadsnära 
skog med unika funktioner och ekologiska värden.

• I strukturen finns också mer urbana rum som parker, liksom 
mindre torg i strukturen. Dessa urbana platser kan med fördel 
utvecklas med olika former av växtlighet, möblering och 
lokaler som vänder sig mot platsen.
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Rörelserika rum - längs vattnet

• Upplevelsen längs vattnet på Norra Ön är unik och kommer 
att karaktärisera hela den nya stadsdelen.

• Strandskogen med sin enkla strövstig längs krönet, ovanför 
den branta sluttningen mot vattnet har höga naturvärden 
och föreslås att tillgängliggöras på utvalda platser genom 
att skapa vissa partier av mer parkliknande karaktär.  
Strandskogsvegetationen bryts i partier för siktlinjer vid 
förlängning av stråk, park och brofästen.

• Älvsstranden kan med fördel kompletteras, där det bedöms 
möjligt, med platser för att skapa vattenkontakt.

• Bryggor och trappor till strand- och vattenlinjen kan 
tillsammans med befintliga stigar öka rörelserikedomen och 
öka möjligheten till fler funktioner av stranden.

• Vid några strategiska platser kan dessa funktioner få högre 
fokus som brygganläggningar för större besöksmål för              
t ex vinter- och sommarbad på den soliga västra stranden 
och som en förlängning av den anlagda parken längs östra 
kanten.

Rekreativa målpunkter

Skog

Lek
Rörelse
Träning

Ro 
Visuell 
koppling
mot norra 
stadsparken

Naturupplevelse

Naturupplevelse

Lek
Rörelse
Träning

Lek
Rörelse
Träning
Picknick
Social 
samvaro

Folkliv, 
Sitta i solen 
Vattenkontakt 
Blomprakt
Social samvaro

Utsikt
Sitta i solen
Vattenkontakt, 
visuell kontakt
centrum och 
Öbackaparken

Kallbadhus
Solbryggor

Solbryggor
Bad
Fiske

Bryggor
Fiske
Kanoter

Brygga

Befintlig
gångstig

Park

Park

Torg

Utomhusskola

Löpning

Skolgård

Utsiktsplats
Visuell koppling
mot centrum, 
Konstnärligt campus 
och grönstruktur på  
Tegsidan

Illustrationsplan som visar förslag på funktioner som bidrar till rörelserika rum längs vattnet.
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Rörelserika rum - längs vattnet
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Rörelserika rum - längs vattnet

• Upplevelsen längs vattnet på Norra Ön är unik och kommer 
att karaktärisera hela den nya stadsdelen.

• Strandskogen med sin enkla strövstig längs krönet, 
ovanför den branta sluttningen mot vattnet har höga 
naturvärden och föreslås att tillgängliggöras ytterliggare 
genom att skapa vissa partier av mer parkliknande karaktär.  
Strandskogsvegetationen bryts i partier för siktlinjer vid 
förlängning av stråk, park och brofästen.

• Stranden kan kompletteras med platser för att tillgängliggöra 
vattnet för fiske, utblick och enklare bad.

• Bryggor och trappor till strand- och vattenlinjen kan 
tillsammans med befintliga stigar öka rörelserikedomen och 
öka möjligheten till fler funktioner av stranden.

• Vid några strategiska platser kan dessa funktioner få högre 
fokus som brygganläggningar för större besöksmål för vinter- 
och sommarbad på den soliga västra stranden och som en 
förlängning av den anlagda parken längs östra kanten.

• Vid norra spetsen är ett fint läge för en plats med funktioner 
som förstärker naturläget och bildar en målpunkt. Ett bad 
liksom en utsiktsplats med blick mot centrala staden kan bli 
en aktiv mötesplats för både boende och besökare.

Norra spetsen med Önabben, vy sett från nordväst.
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Rörelserika rum - norra spetsen

• Norra spetsen är ett fint läge för en plats med funktioner som 
förstärker såväl platsens urbanitet och det naturnära läget 
och bildar en målpunkt. En brygga liksom en utsiktsplats med 
blick mot centrala staden kan bli en aktiv mötesplats för både 
boende och besökare.

• Den norra spetsen skapar en unik vattenfront som samspelar 
med Konstnärligt campus och förändrar stadssiluetten och 
bilden av Umeå.

• Det norra kvarteret är med sitt speciella läge, synligt från 
andra sidan vattnet och nära till centrala staden, är intressant 
både för bostäder, verksamheter och publika målpunkter. 
Det har stor potential att utvecklas till ett  besöksmål och 
landmärke.

• Bebyggelse ger en tydlig plats längs en solvarm fasadvägg. 

Lek
Rörelse
Träning

Ro 
Visuell 
koppling
mot norra 
stadsparken

Folkliv, 
Sitta i solen 
Vattenkontakt 
Blomprakt
Social samvaro

Kallbadhus
Solbryggor Brygga

Utsiktsplats
Visuell koppling
mot centrum, 
Konstnärligt campus 
och grönstruktur på 
Tegsidan
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Rörelserika rum - skogen

Skala 1:8000 / A3Skala 1:3000 / A3

• Västra sidans skog har höga naturvärden och bevaras till stor 
del för att utgöra stadsnära skog med unika funktioner och 
ekologiska värden. Här finns det också rum för stillhet, ro och 
lugn naturupplevelse.

• Delar av skogen lämnas så orörd som möjligt, befintliga stigar 
leder igenom och en del av dem kan kompletteras med 
träspänger för upplevelserikt strövande igenom.

• Delar i brynzonen kan utvecklas för naturaktivitet och 
rörelserikedom, som naturlek, äventyr och aktiv träning.

• Den befintliga glänta som finns för skolverksamhet kan 
utvecklas för detta ändamål.

• Längs skogens kanter och närmast kvarteren norr om, 
får skogen mer parkkaraktär, öppnare och med mer 
lekfunktioner. Här kan också finnas plats att lägga upp snö 
vintertid för lek och pulkaåkning. 

Skog

Lek
Rörelse
Träning

Solbryggor
Bad
Fiske

Park

Utomhusskola

Naturlek

Löpning

Skolgård

Promenad
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Rörelserika rum - stadsdelsparken

Skala 1:8000 / A3

• I strukturens norra del finns en ny stadsdelspark som kopplar 
mellan öns båda långa strandsidor.

• Parken ges en urban aktivitetskaraktär - en rörelserik 
mötesplats.

• Parken föreslås innehålla öppna gräsytor för lek och rörelse 
men också grupper av träd för skugga och picknickplatser.

• Där parken möter östra stranden öppnas strandskogen så 
att den mer anlagda parken når vattnet. Det ger utblick mot 
vattnet från långt inne i strukturen och skapar en variation i 
uppleveler och funktioner längs stranden.

• Genom att möta vattenlinjen med parken förbättras 
kontakten mellan park, strandskog och älven men även 
parker på andra sidan vattnet. Detta kan, om möjligt, uppnås 
genom en flackare, bearbetad sluttning av parkkaraktär.

Befintlig
gångstig

Befintlig
gångstig

Park

Park

Soligt 
torg

Lek
Rörelse
Träning
Picknick
Social 
samvaro

Utsikt
Sitta i solen
Vattenkontakt, 
visuell kontakt
centrum och 
Öbackaparken

Bryggor
Fiske
Kanoter
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Rörelserika rum - stadsdelsparken och torget

Stadsdelsparken och torget vid centrala ståket, vy sett från nordväst.
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Skala 1:8000 / A3

Rörelserika rum - soliga småplatser

• I strukturen finns urbana småtorg strategiskt placerade i 
korsningspunkter mellan stråken där det största flödet av 
passerande sker.

• Torgen har fina sollägen och varma väggar att vistas mot från 
tidig vår. 

• Mot torgen vänder sig lokaler i bostadshusens botten- 
våningar. Lokaler med upplysta och genomsiktliga fronter 
och ett publikt innehåll gör platsen till en mötespunkt. Det 
kan vara t ex service, cafe, mindre kontor eller kultur- och 
föreningslokaler.

• Det centrala torget söder om stadsdelsparken har extra vikt 
som mötesplats, då bussen har sin hållplats här.

• Torget vid norra önabben präglas av sitt kvällsolsläge och 
utsikt mot staden, vilket kan göra den till en välbesökt 
målpunkt. 

I strukturen finns soliga småtorg strategiskt placerade 
i anslutning till stråk där också verksamheter kan vara 
lokaliserade i husens bottenvåningar.

Park

Park

Soligt 
torg

Centrala stråket

Soligt torg

Soligt 
torg
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Rörelse till fots

• Rörelserikedom längs stadens stråk ser olika ut och innehåller 
olika uttryck och funktioner. Strukturen erbjuder en rikedom 
i val av rörelsestråk, för olika åldrar, fysisk förmåga och 
anledning till rörelse.

• Rörelse i vardagshögt tempo till jobbet, skolan och service  
sker säkert på separata gångbanor längs de stora stråken 
förbi målpunkter, över broarna eller till busshållplats på Norra 
Ön.

• Till skola, förskola och park kan man också välja den 
upplevelserika rörelsezonen, strategiskt placerade gatuavsnitt 
med bred grönremsa för dagvatten, lek och rörelse. Kan vara 
trampstenar, spång, hinderbana mm.

• För naturupplevelse, motion och samvaro till fots finns 
upplevelsenätet som sträcker sig längs stränderna men 
även i landskapet mellan Klungbyn och Radbyn. Längs nätet 
kan det finnas platser att stanna på för vila, träning, lek, 
naturupplevelse, fika och samtal. Skidåkning vintertid.

Hållplats

Skola

Förskola

Förskola

Upplevelserika rörelsestråk

Vardagsstråk

Natur/parkstråk

Hållplats

Hållplats
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Rörelse på cykel

• Rörelserikedom längs stadens stråk kan också upplevas för 
cyklister och kan då  fungera olika för olika typer av cyklister. 
Strukturen erbjuder en rikedom i val av röreslestråk, för olika 
åldrar, fysisk förmåga och anledning till rörelse.

• Rörelse i vardagshögt tempo till jobbet, skolan och service  
sker i prioriterade cykelstråk både längs det centrala stråket 
och cykelstråksgatorna som angör de nya cykelbroarna mot 
Teg och centrum. Stråken passerar målpunkter på Norra ön 
som skola, förskola, park och service.

• I ett lite lugnare tempo kan man också välja att cykla längs 
vattnet på de trafiklugna parkgatorna och cykelvägar genom 
skogen och parken. 

• Flera av gatorna i strukturen har högst begränsad trafik 
enbart för angöring och inga infarter till parkering. Denna 
bostadsnära miljö är också förankrad i cykelstrukturen, 
förbunden med övrigt nät och passar även den som just 
håller på att lära sig cykla.

• För naturupplevelse, motions- och äventyrscykling finns 
upplevelsenätet som ansluter till stråken längs vattnet och 
sträcker sig in i landskapet mellan Klungbyn och Radbyn. 
Längs nätet kan det finnas platser att stanna på för vila, 
träning, lek, naturupplevelse, fika och samtal. 

Hållplats

Gränder med cykeltrafik

Cykelstråk

Lugnare cykelstråk 

Cykelstråk i natur

Skola

Förskola

Förskola

Hållplats

Hållplats
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Rörelse till fots och på cykel

• Rörelserikedom längs stadens stråk kan också upplevas för 
cyklister och kan då  fungera olika för olika typer av cyklister. 
Strukturen erbjuder en rikedom i val av röreslestråk, för olika 
åldrar, fysisk förmåga och anledning till rörelse.

• Rörelse i vardagshögt tempo till jobbet, skolan och service  
sker i prioriterade cykelstråk både längs det centrala stråket 
och cykelstråksgatorna som angör de nya cykelbroarna mot 
Teg och centrum. Stråken passerar målpunkter på Norra ön 
som skola, förskola, park och service.

• I ett lite lugnare tempo kan man också välja att cykla längs 
vattnet på de trafiklugna parkgatorna och cykelvägar genom 
skogen och parken. 

• Flera av gatorna i strukturen har högst begränsad trafik 
enbart för angöring och inga infarter till parkering. Denna 
bostadsnära miljö är också förankrad i cykelstrukturen, 
förbunden med övrigt nät och passar även den som just 
håller på att lära sig cykla.

• För naturupplevelse, motions- och äventyrscykling finns 
upplevelsenätet som ansluter till stråken längs vattnet och 
sträcker sig in i landskapet mellan Klungbyn och Radbyn. 
Längs nätet finns platser att stanna på för vila, träning, lek, 
naturupplevelse, fika och samtal. 

Ny bro från Konstnärligt centrum över till norra spetsens nordöstra sida.
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Rörelse med bil eller buss

• Gång- och cykeltrafikanterna prioriteras i strukturen för säkra, 
upplevlserika rörelser, men bilen och bussens framkomlighet 
är viktig för områdets tillgänglighet för alla oavsett ålder och 
fysisk förmåga.

• Den huvudsakliga biltrafiken sker på centrala stråket men 
alla kvarters entéer är tillgängliga för angöring med bil inom 
minst 25 meter från plats för angöring. Ingen parkering längs 
gatorna utan enbart korttidsangöring.

• Bussen trafikerar det centrala stråket och vänder vid torget 
söder om parken. Finns även möjlighet till ytterligare hållplats 
längre söderut.

• För  att undvika onödig körning i kvarten ska parkering 
(mobilitetshus eller garage under kvarter) förläggas med 
infart så nära centrala stråket som möjligt.

• Parkering ska integreras i kvartersstrukturen antingen som 
garage under kvarteren eller som mobilitetshus. 

• Garage under kvarter ska ligga dolt från gatan, ingen 
parkering i fasad mot gata, utan placeras djupare eller bakom 
enkelsidiga bostäder/lokaler mot gata.

• Mobilitetshus ska utföras med fasader anpassade för 
stadsmiljö. Kan vara ”klädda” med bostäder eller ha lokaler i 
bottenvåningen.

• Mobilitetshus kan också ha integrerade funktioner för 
rörelserikedom, t ex pulkabacke eller aktivitetsytor på tak eller 
väggar.

300 meter 
från hållplats

Busshållplats

Busslinga

Centrala stråket, norra delen med begränsad biltrafik

Mobilitetshus

Skola

Förskola

Förskola

Hållplats

Hållplats

Hållplats
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Centrala stråket
Ryggraden i trafiknätet på Norra Ön för alla trafikslag. Störst flöde 
av både biltrafik och oskyddade trafikanter. Sista delen av stråket 
längst i norr enbart för gång- och cykeltrafik. Hög täthet av boende, 
verksamheter och service. Höga anspråk på framkomlighet för 
cyklister i det centrala, separata cykelstråket som ska hålla mycket 
hög kvalitet och bör vara upphöjt vid passage av anslutande gator. Ej 
infart till garage/mobilitetshus. Busstrafik fram till torget och parken. 
Norr om parken kan sektionen vara 1 meter smalare eftersom bussen 
ej planeras trafikera denna del.

Rikt planterad med tre trädrader med planteringszon som även 
hanterar dagvatten och snöupplag.  Den ena trädraden bryts av med 
angöringsplatser och hållplats. Gångbana utförs med ledstråk. Norr 
om parken får gatan en annan utformning, än mer prioriterad för 
gång-och cykel.

Cykelstråksgata 
Viktiga cykelpendlingsstråk som binder samman målpunkter både 
inom Norra Ön och på båda sidor om älven. Det separata cykelstråket 
längs ena sidan bör vara upphöjt vid passage av anslutande gator.  
Viktig lokalgata som binder samman olika kvarter och har viss 
genomfartstrafik. Anspråk på god framkomlighet även för större 
fordon.  Kan finnas infart till garage/mobilitetshus men då inte på 
den sida av gatan där cykelstråket ligger. Planteringszon för träd, 
dagvattenhantering och snöupplag.

Rörelserikedom - gaturum

Centrala stråket  
 

Cykelstråksgata

Skala 1: 1000/ A3

Skala 1: 1000/ A3

Centrala stråket

Cykelstråket

Cykelstråksgata
Cykelstråk

Park

Ön, Umeå 1:200 A3
Ön, Umeå 1:200 A3

Principsektion

Principsektion
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Parkgata

Rörelserikedom - gaturum

Bostadsgata
Lokalgata i bostadskvarter med endast angöringstrafik till och från 
bostaden, med låga biltrafikflöden och låga fordonshastigheter 
där cykeln kan färdas i blandtrafik. Gatan ska inte locka till 
genomfartstrafik och låga anspråk på god framkomlighet. Kan finnas 
infart till garage/mobilitetshus.

Planterad med en trädrad med planteringszon för 
dagvattenhantering och snöupplag. Förgårdsmark framför husen.

Parkgata
De oskyddade trafikanterna är högst prioriterade och biltrafiken 
ska hålla mycket låg hastighet. Kan på korta avsnitt i anslutning till 
korsningspunkter/platsbildningar utformas som gångfartsområde 
med god gestaltning. Lokalgata med mycket små biltrafikmängder.

Planterad med en trädrad med planteringszon för 
dagvattenhantering och snöupplag. Förgårdsmark framför husen.

Bostadsgata 
 Skala 1: 1000/ A3

Principsektion

Principsektion
Skala 1: 1000/ A3

Bostadsgata

Bostadsgata

Parkgata

Ön, Umeå 1:200 A3
Ön, Umeå 1:200 A3
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Bostadsgata med rörelsezon

Rörelserikedom - gaturum

Bostadsgata med rörelsezon
Lokalgata i bostadskvarter med endast angöringstrafik till och från 
bostaden, med låga biltrafikflöden och låga fordonshastigheter. 
Gatan ska inte locka till biltrafik och låga anspråk på god 
framkomlighet. Får ej finns infart garage/mobilitetshus.

Extra bred planterad zon för rörelse, dagvatten, träd och snöupplag. 
Kan innehålla spång, trampstenar, hinderbana, klättring mm. En 
rörelserik väg att välja till skola, förskola och park. 

Principsektion

Skala 1: 1000/ A3

rörelsezon
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Rörelserikedom - gaturum

Vy sett från öster, gata med grön rörelsezon
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Natur - och kulturmiljövärden

Skala 1:3000 / A3

Klungbyn

Radbyn

Storån

Lillån

Bef bro

Skog
med naturvärde

Strandskog
med naturvärde

Strandskog
med naturvärde

Strandskog
med naturvärde

Naturvärden

• Västra sidans skog har höga naturvärden och bevaras till så 
stor del som möjligt för att utgöra stadsnära skog med unika 
funktioner och ekologiska värden.

• Delar av skogen lämnas så orörd som möjligt, befintliga stigar 
leder igenom och en del av dem kan kompletteras med 
träspänger för upplevelserikt strövande igenom.

• Strandskogen har höga naturvärden och utgör delvis också 
erosionsskydd. Den bevaras delvis med sin enkla strövstig 
längs krönet, ovanför den branta sluttningen mot vattnet.

• Strukturen öppnar upp släpp i strandskogen för park och 
utblickar på några ställen. Återtar utblickar som tidigare 
funnits i ett öppnare landskap.

• Stranden kan kompletteras med mindre bryggplatser, där det 
är möjligt, för att tillgängliggöra vattnet för fiske, utblick och 
enklare bad.

Kulturmiljövärden

• Radbyn och Klungbyn på Ön har har kulturmiljövärden.

• Inom kulturmiljön föreslår den fördjupade översiktsplanen 
varsam komplettering samt att nya hus ska förstärka 
befintliga värden samt skapa nya värden på platsen.

• De föreslagna kvarteren som vänder sig mot Klungbyn är 
uppbrutna och nedtrappande i skala för att möta Klungbyns 
småskalighet och gröna karaktär.

• Kvarteren möter gatan med förgårdsmark. Gatan är 
trädplanterad för en grön karaktär.

• Utanför planområdet kan det finnas möjlighet att varsamt 
komplettera Klungbyn enligt den fördjupade översiktsplanen.

• Bebyggelse inom Klungbyn kan bestå av korta radhuslängor 
eller stadsvillor för att skapa ett småskaligt möte med den 
befintliga bebyggelsens karaktär.

• Siktvinklar och den öppna bykaraktären ska bevaras.
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  Skog - slutna rum

  Åkermark - öppna rum

  Parkmark

  Platser med utblickar 
 
  Kraftledningsgata - öppen passage 

  Vägar 
 
  Gångvägar och stigar 

  Släntkant ner mot vattnet

Övergripande beskrivning av de olika skogspartierna: 
 
1.  Större sammanhängande skogsområde med aspdominerad 
lövskog. Delvis undervuxen med gran, bitvis tätvuxen. Förekomst 
av grövre lövträd och död ved.  

2. Variationsrik lövskog på brant brink mot Umeälven som 
påverkas av årliga översvämningar. Varierad artsammansättning 
med välutvecklat buskskikt av rönn, sälg hägg och vinbär. Döda 
och levande träd ligger i och hänger ut över vattnet. 

3. Mindre och sammansatta lövskogsområden med bryn och 
delvis parkliknande lövskog.  Hög krontäckning och ett väl 
utvekcklat buskskikt.  

4. Större sammanhängande lövskogsdominerat område på 
tidigare öppen odlingsmark. Bitvis tättbevuxen med hög 
krontäckning och avsaknad av buskskikt. Östra partiet är av 
fuktigare karaktär och stråket närmast vattnet svämmas vid 
vårflod över. 

5. Lövdominerad strandskog på brant sluttande mark utmed 
Umeälven. Bitvis parklik karaktär med utbredda gräsmattor och 
frodig undervegetation med buskar och örter. Variation av olika 
lövträd, buskar och enstaka tallar. 

Landskapsanalys - befintligt Plandiagram; landskapsanalys före

1.

4.

4.

2.

2.

5.

3.

3.

Skala 1:3000 / A3
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  Skog - slutna rum

  Åkermark - öppna rum

  Parkmark

  Platser med utblickar 
 
  Nya vägar och gång-cykelstråk

  Befintliga vägar 
 
  Gångvägar och stigar 

  Släntkant ner mot vattnet

 
1.  Stadsnära skog

• Större sammanhängande skogsområde med aspdominerad 
lövskog bevaras till stor del för att utgöra stadsnära skog med 
unika funktioner och ekologiska värden. Delvis undervuxen 
med gran, bitvis tätvuxen. Förekomst av grövre lövträd och 
död ved. 

• Delar av skogen lämnas så orörd som möjligt, befintliga stigar 
leder igenom och en del av dem kan kompletteras med 
träspänger för upplevelserikt strövande igenom.

• Delar i brynzonen utvecklas för naturaktivitet och 
rörelserikedom, som naturlek, äventyr och aktiv träning.

• Den befintliga glänta som finns för skolverksamhet kan 
utvecklas för detta ändamål.

• Längs skogens kanter, där kraftledningen finns och närmast 
kvarteren norrom får skogen mer parkkaraktär, öppnare och 
med mer lekfunktioner. Här kan också finnas plats att lägga 
upp snö vintertid för lek och pulkaåkning.

• Kraftledningen tas bort och rummet under hålls fortsatt 
öppet.

Landskapsanalys - strukturplan

Skala 1:3000 / A3

1.

2.

3.

2.

4.

4.

2 och 3. Strandzonen

• Upplevelsen längs vattnet på Norra Ön är unik och kommer 
att karaktärisera hela den nya stadsdelen.

• Strukturen öppnar upp släpp i strandskogen för park och 
utblickar på några ställen. Återtar utblickar som tidigare 
funnits i ett öppnare landskap.

• Strandskogen har höga naturvärden med sin enkla strövstig 
längs krönet, ovanför den branta sluttningen mot vattnet.

• Stranden kan kompletteras med mindre bryggplatser, där det 
är möjligt,  för att tillgängliggöra vattnet för fiske, utblick och 
enklare bad.

• Till bryggorna behövs trappor  och enklare stigar, för att nå 
vattnet men också för att öka rörelserikedomen och bredda 
funktionen av stranden.

• På några ställen kan finnas lite större brygganläggningar som 
större besöksmål på den soliga västra stranden och som en 
förlängning av den anlagda parken längs östra kanten.

• Vid norra önabben föreslås ett kallbadhus med bastu och 
solbryggor liksom en utsiktsplats med blick mot centrala 
staden.

4. Skog och öppet landskapsrum

• För naturupplevelse, motion och samvaro till fots finns 
upplevelsenätet som sträcker sig in landskapet mellan 
Klungbyn och Radbyn. Längs nätet kan det finnas platser 
att stanna på för vila, träning, lek, naturupplevelse, fika och 
samtal. Skidåkning vintertid.

• Bäcken synliggörs och kan kopplas till dagvattenhantering. 
Gångväg passerar över och förbi.
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