
Eventkalendern
Julfesten

Snödrakens vecka
Gatan bjuder in till ett gemensamt 
snöbygge av en drake, Sundsvalls 
symbol, längs hela eventzonen.

Novemberljus
Gatan lyser upp i 

höstmörkret med olika 
teman och kreatörer

Sticklingbytardagen

Körsbärsdagen
Gaturummet firar  
körsbärsblomningen

Sommarsiesta
Eventzonen fylls av  
solstolar för lata dagar

Lagadagen
Gatan ger plats för att 
tillsammans reparera, 
lappa och laga

Bokbytardagen

Kulturveckan
Kulturmagasinet utökas 

till gatan med utställningar
 och eget kreativt skapande

Gaturummet en solig vårdag i maj när körsbärsträden Prunus avium ‘Plena’ blommar. 

Sjögatan är en av Sundsvalls mest centrala 
gator. I direkt koppling finns Kulturmagasinet med 
stadsbibliotek, museum och en angränsande 
park. Parallellt till Sjögatan går Storgatan vilket 
är Sundsvalls primära stadsgata. Verksamheter 
finns även i husen längs Sjögatans södra sida. 
Byggnaderna är stenhus från sekelskiftet, vilka 
anlades efter stadsbranden 1888 och tillsammans 
med Sundsvalls centrala kvarter bildar Stenstaden, 
och präglar platsen med sin tidstypiska arkitektur.

Idag domineras Sjögatan av biltrafik som ansluter 
till en parkeringsplats vilken kommunen planerar 
att bygga bostäder på. Stadsutvecklingen i 
gatans omgivning med sitt vattennära läge går 
mot fler bostadsmiljöer och mindre biltrafik. 
Gångtrafikanter är idag begränsade till en smal 
trottoar längs husen i söder och en mycket smal 
trottoar mot parken i norr. Sjögatans läge och 
områdets utveckling gör det till ett givet gaturum för 
nya flöden som knyter an Stenstaden till vattnet.

Gaturummet Sjögatan

Översiktsplan Sundsvall 
Skala 1:10 000 (A2)
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Gaturummet indelas i fyra zoner med olika innehåll: umgänge, 
event, gångstråk och trädraden med körsbär. Zonerna målas 
med varma färger och vita skiljelinjer på marken, vilket ger en 
ledande hand för gaturummets användning men tillåter fri rörelse.

                       är en social mötesplats för förbipasserande och 
besökare till parken. Längs gatan finns tre rundade, uppvärmda 
vilobänkar och sex puffar utformade i materialet terrazzo.

                          
                           har en lätt böljande form som får fotgängaren 
att sakta ner och kanske stanna till vid ett event eller för titta på 
körsbärsträden. Precis som terrazzobänkarna är gångstråket 
uppvärmd under vintern.

• Rekreativa och sociala mötesplatser
• Utrymme för aktivitet
• Böljande formspråk och rörelsemönster
• Trädplan som svarar mot parkens gestaltning
• Färgspråk som matchar stenstadens kulörer
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Umgänget

             är fylldblommiga fågelbär, Prunus avium ‘Plena’. 
Trädraden följer gatans vågor och svarar mot parkens 

asymmetriska trädplan. De står i blickfånget från sittplatserna 
och speglar fasadernas varma kulörer med brännande 

höstfärger samt gatans linjer med sin vita blomning. 

Körsbären

Gångstråket

Program

Gaturummets fyra zoner

    terrazzobänkar  
värms upp och uppmuntrar till 

vistelse även vintertid.

Umgängets

Umgänget

är gaturummets föränderliga del med 
årets evenemang, men fungerar också som en 

förlängning av umgänget eller gångstråket.

Eventet

EventetGångstråketKörsbären

Umgänget
Eventet

Gångstråket
Körsbären

Parkeringsplats 
-framtida bostäder

Kulturmagasinet

Tvärsektion sommar A-a. Skala 1:100 (A2)

Illustrationsplan. Skala 1:400 (A2)

Längssektion höst B-b. Skala 1:250 (A2)
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