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Del 2 Inventering av tätorter
Del 2 innehåller en inventering av tätorternas ekosystemtjänster, identifierar 
svagheter och ger förbättringsförslag för tätorterna� De tätorter som inventerats är 
Bollnäs, Arbrå och Kilafors� Bollnäs stad är uppdelat i fem delområden� För än mer 
specifika åtgärdsförslag hänvisas till Parkinventering, som finns som bilaga. I denna 
del presenteras också en sammanfattning av medborgarenkäten� Del 2 ska ses som 
stöd för att uppfylla Grönstrukturprogrammets strategier�
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Delområde 1 – Björktjära, Brånan, Hamre och Höglunda

Stödjande ekosystemtjänster
Delområdet har flera stödjande ekosystemtjänster även om det på många platser 
finns hot mot eller brister i den biologiska mångfalden. Det finns flertalet stads- 
och stadsdelsparker, och många grannskapsparker och lekplatser� Dock är de två 
sistnämnda ofta väldigt enkla och med äldre utrustning� 

Biologisk mångfald, ekologiskt samspel och livsmiljöer
Delområdet visar både upp platser utan mångfald samt platser som har ett ganska 
varierat växtutbud. Det finns viss skadegörelse mot framför allt träd, bland annat 
finns det ringbarkade träd vid Björktjäratjärnen.

Gröna kopplingar
Grönstråka

aHuvudstråk

a

a Starka stråk

a

a Stråk

a

a Svaga stråk

!( Rödlistade arter
Gröna kopplingar delområde 1
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Gröna kopplingar delområde 1

Karta över de identifierade gröna stråken samt utdrag 
ur SLU Artdatabankens kartläggning av förekomsten av rödlistade arter.
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På flera ställen inom delområdet tillåts naturen komma bostadsnära. Här ligger 
bland annat Björktjärakilen som skapar ett större, sammanhängande naturområde 
med lång kontinuitet. Här finns både skog och ett odlingslandskap som brukats och 
hållits öppet under längre tid� Den biologiska mångfalden i landskapet hotas till 
viss del av de invasiva arterna jättebalsamin och kanadensiskt gullris� Ljusnan, vars 
strand till stora delar är oexploaterad, skapar en grön kil in och genom staden, som 
stödjer ekosystemtjänsterna i vattennära zoner�

I främst Björktjära finns ett stort utbud av bostadsnära natur och parkmiljöer 
samt gång- och cykelstråk som skapar spridningsvägar mellan både de stora, 
sammanhängande grönområdena och mellan de mindre� Spridningsvägarna 
har dock ofta lite växtlighet vilket innebär att deras spridningsfunktion är 
svag� Bebyggelsen i hela delområdet består till största delen av enfamiljshus 
och trädgårdarna kan med sin ofta höga biologiska mångfald stärka de gröna 
kopplingarna� 

Naturliga kretslopp och jordmånsbildning
Den stora andelen grönområden som finns innebär att naturliga kretslopp och 
jordmånsbildning sker i stor utsträckning� Bollnäs kommun håller på att skapa en 
våtmark intill Björktjäratjärnen som än mer främjar dessa ekosystemtjänster� Det 
finns även en hel del jordbruksverksamhet, som signalerar att marken är bördig.

Reglerande ekosystemtjänster
Det pågår (2020-) arbete med att skapa miljöer för att kunna hantera extremväder 
i form av främst översvämningar och skyfall� Lokalklimatet i delområdet är 
jämnt men det är dåligt med bullerdämpande åtgärder� Det är också dåligt med 
blommande växter och boplatser för pollinerare�

Reglerande av lokalklimat och buller 
Som tidigare nämnt finns större, sammanhängande grönområden, både med skog 
och odlingslandskap som skapar lokalt jämnare temperatur� Björktjäratjärnens 
vattenyta bidrar också till ett jämnare lokalklimat� I parker och till viss del längs 
gång- och cykelstråk är det dåligt med skugga och platserna kan bli varma och 
torra�

Halvcirkeln av bollpil skapar avskärmning och ett effektivt vindskydd för den öppna 
gräsytan vid tjärnen samtidigt som gång- och cykelstråket får karaktär.

4 Grönstrukturprogram bilaga 1



Ett gott exempel på hur stor skillnad ett litet träd kan ha för upplevelsen av gaturummet 
samtidigt som det är bullerreducerande samt renar och reglerar vatten. Gräsytan kan 
hantera och fördröja stora mängder vatten vid översvämning.

Det är främst mycket trafik och därmed buller vid riksväg 83 men även längs 
Bollevägen� Överlag är det dessutom lite växtlighet kring vägar i delområdet, så 
buller och andra trafikrelaterade föroreningar dämpas i liten utsträckning.

Rening och reglering av vatten, erosionsskydd och skydd mot 
extremväder 
De större grönområdena ger goda förutsättningar för rening av vatten� Enligt 
skyfallskarteringen som gjordes 2020 är risken för översvämning störst i området 
kring Björktjäratjärnen och stora delar av Björktjära� Området består dessutom av 
siltiga lerjordar, som innebär skredrisk� Siltig mark är känslig för packning, vilket 
försämrar jordens infiltrationsförmåga drastiskt. Kommunen håller på att anlägga 
en våtmark för att kunna ta hand om stora mängder vatten samt också rena vattnet 
innan det rinner vidare till Björktjäratjärnen och Ljusnan�

Pollinering och reglering av skadedjur och skadeväxter
I delområdet är det dåligt med blommande växter, speciellt i parkerna och längs 
vägar, gång- och cykelstråk. Det finns dock större ytor med jordbruksverksamhet 
men inga specifika boplatsytor, bikupor eller insektshotell. Sådant kan finnas i 
trädgårdar och på privata bostadsgårdar�

Det finns ingen stadsodling, ängsmark eller blomrika marker inom delområdet. 
Dock kan trädgårdarna vara både blomrika, ha ängsmark och odlingsytor�

Den invasiva arten jättebalsamin har hittats kring Björktjäratjärnen och kommer att 
åtgärdas�

Grönstrukturprogram bilaga 1 5



Utbredning vid Q100

Max utbredning med Qklass I-scenarier kombinerade

Aktsamhetsområden strandnära

Aktsamhetsområden lutningar

Skredrisk

Översvämningsrisk

Utdrag ur SGUs skredriskkartering samt Länsstyrelsens 
översvämningskartering. Q100 är detsamma som vattenmängd vid 

100-års regn och Qklass 1 är detsamma som beräknat högsta flöde.
Utbredning vid Q100

Max utbredning med Qklass I-scenarier kombinerade

Aktsamhetsområden strandnära

Aktsamhetsområden lutningar

Skredrisk

Översvämningsrisk

100 år RCP 8.5 1 h
0,100002289 - 0,398703123

0,398703123 - 0,825418599

0,825418599 - 1,422820267

1,422820268 - 2,361594316

2,361594317 - 10,98124695

Utdrag ur SMHI:s skyfallskartering över Bollnäs stad. Den mörkaste nyansen 
motsvarar vattendrag eller ytor där större mängder vatten ansamlas vid skyfall.

Produktivitet skog

Produktiv skogsmark

Improdktiv skogsmark
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Vattentäkter

Jordbruksblock

Grundvatten

Åker

Åker permanent gräsmark

Bete

Okänt

Våtmark

Övrig mark

Grundvattenmagasin

Vattentäkter

Jordbruksblock

Grundvatten

Åker

Åker permanent gräsmark

Bete

Okänt

Våtmark

Övrig mark

Grundvattenmagasin

Produktivitet skog

Produktiv skogsmark

Improdktiv skogsmark

Vattentäkter

Jordbruksblock

Grundvatten

Åker

Åker permanent gräsmark

Bete

Okänt

Våtmark

Övrig mark

Grundvattenmagasin

Produktivitet skog

Produktiv skogsmark

Improdktiv skogsmark

Vattentäkter

Jordbruksblock

Grundvatten

Åker

Åker permanent gräsmark

Bete

Okänt

Våtmark

Övrig mark

Grundvattenmagasin

Utdrag ur Jordbruksverkets kartläggning av jordbruksblock 
samt SGUs kartläggning av grundvattenmagasin.

Utdrag ur  Naturvårdsverkets kartläggning 
av skoglig produktivitet, NMD2018.
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Försörjande ekosystemtjänster
Det finns viss mat- och vattenförsörjning i delområdet.

Mat- och vattenförsörjning, råvaror och energi
Det finns bördiga jordar och jordbruksverksamhet i delområdet. Det finns också 
vattensamlingar och möjlighet till grundvattenbildning� Visst skogsbruk bedrivs i 
delområdet�

Kulturella ekosystemtjänster
Delområdet stödjer fysisk hälsa genom möjlighet till olika typer av aktiviteter, både 
programmerade och oprogrammerade. Det finns platser för människor med olika 
åldrar och bakgrund att mötas. Det finns två platser som ger delområdet karaktär, 
kulturella värden samt identitet�

Det finns få platser som förbättrar mentalt välbefinnande och inga platser som 
sprider kunskap och inspiration�

Fysisk hälsa, mentalt välbefinnande och social interaktion
Det finns ett flertal miljöer som främjar barn och ungdomars fysiska aktivitet 
året om, i form av lekplatser, skolgård, liten grusyta som spolas för bandy, 
fotbollsplaner med organiserad verksamhet och stora, öppna och plana gräsytor för 
spontanaktivitet. I delområdet finns även ett utegym, badmintonnät, en basketplan 
och tennisbana som är mer riktade till ungdomar och vuxnas fysiska aktivitet� Det 
finns också en badplats, flertalet grillplatser och längre gång- och cykelstråk som 
främjar aktivt resande�

Vaxes

Gammel-Hults

Grönstruktur
Parktyp

Badplats

Grannskapspark

Grönyta

Idrottsplats

Kvartersmark

Rekreationsområde

Skolgård

Stadsdelspark

Stadspark

Torg

Vaxes

Gammel-Hults

Grönstruktur
Parktyp

Badplats

Grannskapspark

Grönyta

Idrottsplats

Kvartersmark

Rekreationsområde

Skolgård

Stadsdelspark

Stadspark

Torg

Kartläggning av kommunens och Bollnäs bostäders grönytebestånd samt 
Riksantikvarieämbetets kartläggning av fornlämningar.

Fornlämningar

©Lantmäteriet
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Det är ofta 300 meter eller närmare till närmaste park eller naturområde� Parkerna 
ligger i anslutning till vägar och är lättåtkomliga� Det är endast i norra Björktjära, 
närmast Arbråvägen som avståndet till närmaste park är längre än 300 meter� Dock 
finns tätortsnära natur inom kvartersmarken, till exempel på bostadsgårdar, som gör 
att tillgängligheten till parker ökar. Här finns både grannskaps-, stadsdelsparker och 
en stadspark� 

De flesta områden har ganska lite grönska som bidrar till mentalt välbefinnande. 
Platserna är ofta små och innehåller främst klippta gräsytor med enklare 
lekutrustning� Dessa platser har dock sociala värden för grannskapet då det är lätt 
att mötas kring barns lek. Den variation av aktivitetsytor som finns i delområdet 
medger också möjligheter för människor med olika åldrar och bakgrund att mötas 
på ett naturligt sätt�

Kunskap och inspiration
Möjligheten att sprida kunskap och inspiration är låga i delområdet. Det finns inga 
informationsskyltar och få värdefulla naturvärden�

Kulturarv och identitet 
I delområde 1 finns två platser som bidrar med identitet, Björktjäratjärnen och 
Brånans IP� Björktjäratjärnen har en karaktäristisk vattenspegel som skapar identitet� 
Dess centrala läge mellan två bostadsområden gör den till en naturlig mötesplats 
och utflyktsmål. Dess aktivitetsmöjligheter bidrar även de med att ge platsen tydlig 
karaktär och därmed identitet� Brånans IP bidrar också som mötesplats men har ett 
starkare kulturvärde då den profilerar fotbollen och är en plats för hela Bollnäs att 
mötas för evenemang�

De gröna miljöerna bidrar till en relativt varierad stadsbild� Parkerna erbjuder olika 
funktioner men varje park i sig har ganska få parkkaraktärer�

Grönskan i trädgårdar bidrar bland annat till mentalt välbefinnande och gröna samband.
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Delområde 2 – Gärdet och Sävsberg

Stödjande ekosystemtjänster
I delområde 2 finns det flera områden med stödjande ekosystemtjänster av bra 
kvalitet� Här kan Schenströmsparken, kyrkogårdarna och Hoberget nämnas� Det 
finns stora, sammanhängande grönområden med lång kontinuitet men det finns 
också barriärer i grönstrukturen. Det finns ett fåtal parker och grönytor med 
varierande kvalitet�

Biologisk mångfald, ekologiskt samspel och livsmiljöer
Delområdet visar både upp platser utan mångfald samt platser som har ett ganska 
varierat växtutbud� Schenströmsparken samt gång- och cykelstråket vid Torsberg/
kyrkogården har ett stort antal växtarter av parkkaraktär� Vid den sistnämnda är 
dock flera arter drabbade av sjukdomar och ohyra.

Inom delområde 2 är det kanske främst Hoberget, som är stort och 
sammanhängande samt har lång kontinuitet, som bidrar med biologisk mångfald� 
I delområdet återfinns också större, sammanhängande grönstrukturer av både skog 
och odlingslandskap� Stadens kyrkogårdar, som är välskötta, innehåller också 
biologisk mångfald och kontinuitet�

Även i detta delområde tillåts naturen komma bostadsnära� I grönkilen in mot 
Hoberget och Sävsberg präglas grönstrukturen av odlingslandskap� Grönkilen in 
mot det södra verksamhets- och industriområdet präglas mer av skog�

Delområdets spridningsvägar är koncentrerade till gång- och cykelstråk även om de 
är svaga i och med fåtal växter� Bebyggelsen i delområdet består av både enfamiljs- 
och flerfamiljshus och deras trädgårdar stärker spridningsvägarna. Det finns ett 
fåtal större grönområden och parker insprängda i bebyggelsen� I verksamhets- och 
industriområdet finns också ett antal grönytor, men de är av låg ekologisk kvalitet 
och dessutom ganska isolerade� Området är en barriär som stoppar den södra 
grönkilen och dess grönstruktur�

©Lantmäteriet
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Naturliga kretslopp och jordmånsbildning
Den stora andelen grönområden som finns innebär att naturliga kretslopp och 
jordmånsbildning sker i stor utsträckning� Bollnäs kommun håller på att skapa en 
våtmark intill Sävsberg som än mer främjar dessa ekosystemtjänster. Det finns även 
en hel del jordbruksverksamhet, som signalerar att marken är bördig�

Reglerande ekosystemtjänster
Lokalklimatet i området är jämnt men det är dåligt med bullerdämpande åtgärder 
samt stödjande av pollinerare i form av blommande växter och boplatser för 
dem, dock finns det många skogsbryn där odlingslandskapet möter de mindre 
skogsområdena�

Reglerande av lokalklimat och buller 
Det finns flera stora, sammanhängande grönområden som reglerar lokalklimatet och 
skapar en jämnare temperatur� Även inom bebyggelsen, i form av kyrkogårdarna, 
regleras lokalklimatet� Det är dock dåligt med skugga på lek- och idrottsplatser samt 
längs vissa gång- och cykelstråk och det kan bli torrt och varmt�

Det går som tidigare nämnt mycket trafik på riksväg 83 och även på riksväg 50. 
Det är dåligt med växtlighet längs vägarna och därmed dåligt med bullerdämpande 
strukturer�

Gröna kopplingar
Grönstråka

aHuvudstråk

a

a Starka stråk

a

a Stråk

a

a Svaga stråk

!( Rödlistade arter

Biotopskyddsområde Gröna kopplingar delområde 2

Gröna kopplingar
Grönstråka

aHuvudstråk

a

a Starka stråk

a

a Stråk

a

a Svaga stråk

!( Rödlistade arter
Gröna kopplingar delområde 1

Karta över de identifierade gröna stråken samt utdrag 
ur SLU Artdatabankens kartläggning av förekomsten av rödlistade arter.
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Rening och reglering av vatten, erosionsskydd och skydd mot 
extremväder 
De större grönområdena ger goda förutsättningar för rening av vatten� Enligt 
skyfallskarteringen är det störst risk för översvämning längs vattendragen som löper 
genom delområdet� På vissa ställen löper gång- och cykelstråk längs dessa� Även 
områdena längst norrut ovanför Hoberget och vid Gärdets centrum, kyrkogårdarna 
och verksamhetsområdet i söder kan drabbas av översvämning� Gärdets centrum 
och verksamhetsområdet i söder har dessutom en hög andel hårdgjord mark, vilket 
gör dessa områden mer känsliga för översvämning� Bebyggelsen är till stora delar 
byggt på siltiga lerjordar� Kommunen har planer på att anlägga en till våtmark vid 
Sävsberg, som kommer att kunna ta hand om och rena stora mängder vatten�

Pollinering och reglering av skadedjur och skadeväxter
Det är dåligt med blommande växter, speciellt i parkerna och längs vägar, gång- 
och cykelstråk. Det finns större ytor med jordbruksverksamhet, men inga specifika 
boplatsytor, bikupor eller insektshotell, även om detta kan finnas i trädgårdar och på 
bostadsgårdar� Inom verksamhets- och industriområdena är det speciellt dåligt med 
denna ekosystemtjänst� 

100 år RCP 8.5 1 h
0,100002289 - 0,398703123

0,398703123 - 0,825418599

0,825418599 - 1,422820267

1,422820268 - 2,361594316

2,361594317 - 10,98124695

Utdrag ur SMHI:s skyfallskartering över Bollnäs stad. Den mörkaste nyansen 
motsvarar vattendrag eller ytor där större mängder vatten ansamlas vid skyfall.

©Lantmäteriet
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Utbredning vid Q100

Max utbredning med Qklass I-scenarier kombinerade

Aktsamhetsområden strandnära

Aktsamhetsområden lutningar

Skredrisk

Översvämningsrisk

Förutom de ekosystemtjänster som jordbruksverksamheten bidrar med kan det även 
finnas värdefulla strukturer för skadedjursbekämpande arter som skogsbryn där 
odlingslandskapet är uppsprucket av mindre skogsområden. Området har flera ytor 
för stadsodling, men ingen ängsmark eller blomrika marker� Dock kan trädgårdarna 
vara både blomrika, ha ängsmark och odlingsytor�

Försörjande ekosystemtjänster
Det finns viss mat- och vattenförsörjning i delområdet.

Mat- och vattenförsörjning, råvaror och energi
Det finns bördiga jordar och jordbruksverksamhet i delområdet. Det finns också 
vattensamlingar och möjlighet till grundvattenbildning� Viss skogsbruksverksamhet 
bedrivs i delområdet�

Utdrag ur SGUs skredriskkartering samt Länsstyrelsens 
översvämningskartering. Q100 är detsamma som vattenmängd vid 

100-års regn och Qklass 1 är detsamma som beräknat högsta flöde.

Utbredning vid Q100

Max utbredning med Qklass I-scenarier kombinerade

Aktsamhetsområden strandnära

Aktsamhetsområden lutningar

Skredrisk

Översvämningsrisk

©Lantmäteriet©SGU
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Vattentäkter

Jordbruksblock

Grundvatten

Åker

Åker permanent gräsmark

Bete

Okänt

Våtmark

Övrig mark

Grundvattenmagasin

Vattentäkter

Jordbruksblock

Grundvatten

Åker

Åker permanent gräsmark

Bete

Okänt

Våtmark

Övrig mark

Grundvattenmagasin

Kulturella ekosystemtjänster
Delområdet har många gröna miljöer som stödjer fysisk hälsa och erbjuder en 
mängd olika aktiviteter, både organisationer och spontanaktivitet. Det finns platser 
för människor med olika åldrar och bakgrund att mötas. Det finns många områden 
som ger delområdet karaktär, bland annat kyrkogårdarna, hembygdsgården och alla 
platser för fysisk aktivitet, och Hoberget, det stora naturområdet mitt i bebyggelsen�

Hoberget är en plats som förbättrar mentalt välbefinnande. Det finns inga platser 
som sprider kunskap och inspiration�

Utdrag ur Jordbruksverkets kartläggning av jordbruksblock 
samt SGUs kartläggning av grundvattenmagasin.

©Lantmäteriet
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Produktivitet skog

Produktiv skogsmark

Improdktiv skogsmark

Utdrag ur  Naturvårdsverkets kartläggning 
av skoglig produktivitet, NMD2018.

Produktivitet skog

Produktiv skogsmark

Improdktiv skogsmark

©Lantmäteriet

Fysisk hälsa, mentalt välbefinnande och social interaktion
Delområdet innehåller flera centrum för fysisk aktivitet, här finns Hoberget med 
sin motionsslinga, discgolfbana och utegym, spontanidrottscentrat Solrosens IP 
där det finns fotbollsplaner, tennisplaner, skateramp, multiarena, beachvolleyplan 
och isplan på vintern och Sävstaås IP med friidrottsanläggning och isplan samt 
travbanan� Det är med andra ord mycket plats för organiserad verksamhet samtidigt 
som det finns en variation av ytor som främjar spontanaktivitet. Det finns även 
bra gång- och cykelstråk för att ta sig fram, åtminstone inom bostadsområdena, 
för den som vill resa aktivt. Det finns många platser där människor med olika 
åldrar och olika bakgrund kan mötas� De starkaste mötesplatserna är förmodligen 
idrottsplatserna, samt vid lekplatser och på Hoberget� 

För alla områden utom verksamhetsområdet i söder finns grönområden inom 300 
meter� I och med trädgårdar och bostadsgårdar ökar tillgången än mer� 

I området finns alla typer av parkmiljöer representerade. Många av dem har lite 
grönska som bidrar till mentalt välbefinnande. Hoberget bidrar dock till denna 
ekosystemtjänst. Här finns ett stort, rofyllt grönområde.
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Kunskap och inspiration
Möjligheten att sprida kunskap och inspiration är låga i delområdet. Det finns inga 
informationsskyltar och få värdefulla naturvärden�

Kulturarv och identitet
Det finns ett flertal platser som har kulturella värden samt ger identitet. 
Kyrkogårdarna har religiös symbolik samt att de har en kulturhistorisk prägel i sin 
utformning� De har också höga ekologiska och estetiska värden� Schenströmsparken 
bidrar också med kulturhistorisk prägel med sin utformning och har även den höga 
ekologiska och estetiska värden� Den är en av få ordnade stadsparker och har en 
nästan unik gestaltning inom kommunen� 

Gammelhäggs

Grönstruktur
Parktyp

Badplats

Grannskapspark

Grönyta

Idrottsplats

Kvartersmark

Rekreationsområde

Skolgård

Stadsdelspark

Stadspark

Torg

Vaxes

Gammel-Hults

Grönstruktur
Parktyp

Badplats

Grannskapspark

Grönyta

Idrottsplats

Kvartersmark

Rekreationsområde

Skolgård

Stadsdelspark

Stadspark

Torg

Kartläggning av kommunens och Bollnäs bostäders grönytebestånd samt 
Riksantikvarieämbetets kartläggning av fornlämningar.

Fornlämningar

©Lantmäteriet
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Den pampiga trappan, entrén till Hälsingegymnasiet och de stora, flerstammiga lindarna 
ger platsen stark kulturhistorisk karaktär och identitet.

Stadsodling på Blomkransen, som både bidrar till kunskapspridning, mentalt 
välbefinnande och social interaktion..

Hembygdsgården har stort kulturhistoriskt värde och dess parkmiljö har liknande 
värden som Schenströmsparken� Idrottsplatserna inräknat Hoberget har kulturell 
identitet i form av att de är välanvända och agerar starka mötesplatser för en stor 
del av befolkningen. De idrottsplatser som finns för organiserad idrottsverksamhet 
är platser för evenemang, likaså hembygdsgården, som skapar ytterligare sociala 
värden för hela befolkningen� 

Alla dessa platser som beskrivits har också tydliga karaktäristiska drag vilket 
profilerar dem i stadsbilden och gör staden mer lättorienterad. De flesta platser har 
få parkkaraktärer�
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Gröna kopplingar
Grönstråka

aHuvudstråk

a

a Starka stråk

a

a Stråk

a

a Svaga stråk

!( Rödlistade arter

Biotopskyddsområde Gröna kopplingar delområde 3

Delområde 3 – Centrala Bollnäs

Stödjande ekosystemtjänster
Delområde 3 består av Bollnäs centrum och är därmed till stora delar hårdgjort� 
Men här finns ändå flera sammanhängande grönområden med många stödjande 
ekosystemtjänster, främst biologisk mångfald och naturliga kretslopp koncentrerat 
kring vatten�

Biologisk mångfald, ekologiskt samspel och livsmiljöer
Genom Bollnäs stad löper järnvägen och riksväg 83 och agerar barriär mellan den 
västra och östra delen av staden� Den hårdgjorda miljön är bred och spridning är 
svårt då det dessutom är lite grönska i anslutning till den� 

Gröna kopplingar
Grönstråka

aHuvudstråk

a
a Starka stråk

a

a Stråk

a

a Svaga stråk

!( Rödlistade arter
Gröna kopplingar delområde 1

Karta över de identifierade gröna stråken samt utdrag 
ur SLU Artdatabankens kartläggning av förekomsten av rödlistade arter.

©Lantmäteriet
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Delområde 3 består av centrala Bollnäs och här finns några stora, sammanhängande 
grönområden även om mycket mark är hårdgjord� De sammanhängande områdena 
är Onbacken samt Långnäs och Vågen. Det finns viss växtlighet i gatumiljön, 
fåtal träd och få planteringsytor� Wilhelminapassagen har vackra, stora och artrika 
perennplanteringar som blommar och som stödjer den biologiska mångfalden� På 
sina ställen i staden finns sommarblomster i kärl, men överlag finns det få ytor med 
lägre växtlighet i centrum�

På Långnäs och längs Vågen finns starka ekologiska värden och biologisk 
mångfald. Vattenmassorna här främjar även de ekologiska värden som finns 
i strandmiljöer� Onbacken har också starka ekologiska värden och biologisk 
mångfald� Alla dessa har dessutom lång kontinuitet�

Längs Ljusnan finns ett sammanhängande stråk med grönska och gång- och 
cykelstråk närmast ån� Det löper hela vägen från Karlslundsbadet till folkhögskolan� 
Det har flera ekosystemtjänster och karaktärer på sina ställen, men många miljöer 
har låga värden�

Naturliga kretslopp och jordmånsbildning
Eftersom delområdet består av Bollnäs centrum finns här mycket hårdgjord mark. 
Dock finns det större grönstrukturer kring Ljusnan och Vågen som möjliggör 
kretslopp av vatten, kol och näringsämnen�

Reglerande ekosystemtjänster
I delområde 3 regleras lokalklimat främst av stora vattenmassor men inne i centrum 
finns flera varma och torra platser. Den stora andelen hårdgjord mark kan i vissa 
fall orsaka problem med extremväder som översvämningar� Det är dåligt med 
bullerdämpande åtgärder och det finns inga specifika boplatser för pollinerare. Dock 
finns miljöer med blommande växter som stödjer pollinerare.

Reglerande av lokalklimat och buller
Det är främst de stora vattenmassorna och deras gröna miljöer som bidrar till ett 
jämnt lokalklimat i delområdet. Inne i centrum finns det dock platser som blir riktigt 
varma och torra, bland annat Brotorget men även på andra ställen i gatumiljön� 
Trafikmiljön, både gatumiljön i centrum samt längs järnvägen och de större 
bilvägarna har generellt lite växtlighet och växterna ger liten bullerdämpande effekt. 
På vissa ställen finns dock trädrader som agerar bullerdämpande.

Växterna i 
Vänortsparken 
har omsorgsfullt 
valts för att 
ha kvaliteter 
året om, för 
människan samt 
insekter och 
andra djur som är beroende av tidig blomning och föda eller vintergröna växter som ger skydd under 
vintern. Utsatta växtlistor informerar om vilka arter som är planterade här.
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100 år RCP 8.5 1 h
0,100002289 - 0,398703123

0,398703123 - 0,825418599

0,825418599 - 1,422820267

1,422820268 - 2,361594316

2,361594317 - 10,98124695

Utbredning vid Q100

Max utbredning med Qklass I-scenarier kombinerade

Aktsamhetsområden strandnära

Aktsamhetsområden lutningar

Skredrisk

Översvämningsrisk
Utdrag ur SGUs skredriskkartering samt Länsstyrelsens 
översvämningskartering. Q100 är detsamma som vattenmängd vid 
100-års regn och Qklass 1 är detsamma som beräknat högsta flöde.

Utdrag ur SMHI:s skyfallskartering över Bollnäs stad. Den mörkaste nyansen 
motsvarar vattendrag eller ytor där större mängder vatten ansamlas vid skyfall.

Utbredning vid Q100

Max utbredning med Qklass I-scenarier kombinerade

Aktsamhetsområden strandnära

Aktsamhetsområden lutningar

Skredrisk

Översvämningsrisk

©Lantmäteriet
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Utbredning vid Q100

Max utbredning med Qklass I-scenarier kombinerade

Aktsamhetsområden strandnära

Aktsamhetsområden lutningar

Skredrisk

Översvämningsrisk

Vattentäkter

Jordbruksblock

Grundvatten

Åker

Åker permanent gräsmark

Bete

Okänt

Våtmark

Övrig mark

Grundvattenmagasin

Produktivitet skog

Produktiv skogsmark

Improdktiv skogsmark

Vattentäkter

Jordbruksblock

Grundvatten

Åker

Åker permanent gräsmark

Bete

Okänt

Våtmark

Övrig mark

Grundvattenmagasin

Produktivitet skog

Produktiv skogsmark

Improdktiv skogsmark

Utdrag ur Jordbruksverkets kartläggning av jordbruksblock 
samt SGUs kartläggning av grundvattenmagasin.

Utdrag ur  Naturvårdsverkets kartläggning 
av skoglig produktivitet, NMD2018.

Vattentäkter

Jordbruksblock

Grundvatten

Åker

Åker permanent gräsmark

Bete

Okänt

Våtmark

Övrig mark

Grundvattenmagasin

©Lantmäteriet

©Lantmäteriet
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Rening och reglering av vatten, erosionsskydd och skydd mot 
extremväder 
Enligt skyfallskarteringen finns det risk för översvämning i Wilhelminapassagen, 
vissa delar kring Långnäs lekplats samt den nordvästra delen av centrum upp emot 
SJ-området. Översvämningar och andra extremväder kan bli problem för trafiken 
kring järnvägen och riksväg 83 samt inne i centrum och här kan grönstrukturen 
utvecklas för att öka motståndskraften vid extremväder�

Pollinering och reglering av skadedjur och skadeväxter
Det finns vissa miljöer i delområde 3 som stödjer dessa ekosystemtjänster. Dessa 
områden är Wilhelminapassagens perennplanteringar och de sommarblomster 
som kommunen ställer ut. Det finns inga specifika boplatsytor, bikupor eller 
insektshotell, även om detta kan finnas i trädgårdar och på bostadsgårdar. 

Det finns stadsodling i flera bostadsområden och blomning i trädgårdar.

Försörjande ekosystemtjänster
Delområdet präglas av centrumkaraktär och det finns flera vattensamlingar men 
inga jordbruksverksamheter eller liknande�

Mat- och vattenförsörjning, råvaror och energi
Inom delområdet finns ingen jordbruksverksamhet, inte någon råvaru- och 
energiframställning men en del stadsodlingar. Det finns gott om vatten och 
möjligheter för grundvattenbildning samt att det i delområdet finns flera 
vattensamlingar�

Kulturella ekosystemtjänster
Delområdet erbjuder platser för vistelse och aktiviteter för alla åldrar. Det finns 
lekplatser, ett bad, beachvolleyplan, skateramp, utegym, längre promenadstråk, en 
bouleplan, idrottsplan samt miljöer med kulturhistoria. Det finns även ett flertal torg 
för social samvaro�

Fysisk hälsa, mentalt välbefinnande och social interaktion
I delområdet finns flera sammanhängande gång- och cykelstråk och god 
infrastruktur för att stödja aktivt resande. Här finns också en stark mötesplats vid 
Karlslundsbadet med badplats, hundbadplats, lekplats, beachvolleyplan, skateramp 
och minigolfbana� Onbacken är också en uppskattad plats i delområdet� Långnäs 
är en stark mötesplats med en stor lekplats, en badplats, bouleplan, ett utegym, 
öppna gräsytor för spontanaktivitet samt en fotbollsplan. Här finns även ett längre 
gångstråk runt Vågen, Hälsans stig med många sittplatser, vattenkontakt och långa 
utblickar� 

Det finns alltså mycket plats för spontanaktivitet i området. Det finns även 
möjligheter för människor med olika åldrar och olika bakgrund att mötas� Platserna 
är omtyckta och välanvända av Bollnäs invånare� Brotorget är kanske den starkaste 
mötesplatsen i delområdet, här samlas många och det är ett starkt landmärke 
i Bollnäs� Vid resecentrum fanns tidigare en klassisk järnvägspark med starka 
kulturella värden som under hösten 2021 kommer att återskapas�

Hela delområdet har gröna miljöer inom 300 meter� I och med trädgårdar och 
bostadsgårdar ökar tillgången än mer� Området präglas av stadsparker och 
ekosystemtjänsten mentalt välbefinnande finns främst på Långnäs, men även längs 
Ljusnans strand� Dessa miljöer upplevs rofyllda�
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Kunskap och inspiration
I delområdet ligger inga miljöer med naturpedagogik eller någon typ av 
kunskapsspridande�

Kulturarv och identitet
Delområdet har mycket kulturella värden. Det finns många platser som är omtyckta 
och välanvända som fungerar som starka landmärken i staden� Långnäs är kanske 
det mest omtyckta med starkast kulturell identitet� Många platser i delområdet är väl 
genomtänkta och välgestaltade� De ger ett omskött intryck och ger därför identitet 
till Bollnäs. Det finns tydliga karaktäristiska drag som bidrar till att staden blir 
mer lättorienterad� På idrottsplatsen på Långnäs arrangeras evenemang som också 
skapar mer identitet och bidrar med sociala värden i delområdet� Onbacken har 
starka kulturhistoriska värden med många fornlämningar�

Grönstruktur
Parktyp

Badplats

Grannskapspark

Grönyta

Idrottsplats

Kvartersmark

Rekreationsområde

Skolgård

Stadsdelspark

Stadspark

Torg

Vaxes

Gammel-Hults

Grönstruktur
Parktyp

Badplats

Grannskapspark

Grönyta

Idrottsplats

Kvartersmark

Rekreationsområde

Skolgård

Stadsdelspark

Stadspark

Torg

Kartläggning av kommunens och Bollnäs bostäders grönytebestånd samt 
Riksantikvarieämbetets kartläggning av fornlämningar.

Fornlämningar

Karlslundsbadet är en viktig karaktärsgivare och en mötesplats för främst ungdomar.

©Lantmäteriet
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Delområde 4 – Granberg och Brunnmyra

Stödjande ekosystemtjänster
Naturliga kretslopp och jordmånsbildning stödjs i området. Det finns också 
förutsättningar för god spridning och det finns stora grönområden. Det saknas 
ordningsgjorda gröna miljöer men finns mycket bostadsnära natur. Grönområdena 
är uppspruckna med odlingslandskap och skog om vartannat� Industriområdet samt 
riksvägen agerar barriär�

Gröna kopplingar
Grönstråka

aHuvudstråk

a

a Starka stråk

a

a Stråk

a

a Svaga stråk

!( Rödlistade arter

Biotopskyddsområde
Gröna kopplingar delområde 4

Gröna kopplingar
Grönstråka
aHuvudstråk

a

a Starka stråk

a

a Stråk

a

a Svaga stråk

!( Rödlistade arter
Gröna kopplingar delområde 1

Karta över de identifierade gröna stråken samt utdrag 
ur SLU Artdatabankens kartläggning av förekomsten av rödlistade arter.

©Lantmäteriet
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Biologisk mångfald, ekologiskt samspel och livsmiljöer
Delområde 4 har låg biologisk mångfald och få anlagda miljöer� Växtutbudet är 
ganska ensidigt. De parkmiljöer som finns är privata initiativ som håller på att växa 
igen� Inväxandet av trädgårdsväxter kan vara negativt då de kan ta över och göra 
växtutbudet än mer ensidigt. Dock finns det gott om bostadsnära natur och stora 
grönområden med lång kontinuitet� Grönområdena är en mosaik av odlingslandskap 
och skog. Även längs Ljusnans strand finns sammanhängande grönområden som 
mestadels består av odlingslandskap�

Det finns gott om natur som kommer bostadsnära och spridningsvägar är goda. Det 
finns också gång- och cykelstråk som fungerar som spridningsvägar. Trädgårdar 
och bostadsgårdar spelar en stor roll för att stärka områdets gröna kopplingar 
och biologisk mångfald� Industriområdet längs riksväg 83 är har dock hög andel 
hårdgjord mark och fungerar som en barriär i grönstrukturen�

Naturliga kretslopp och jordmånsbildning
Den stora andelen grönområden som finns innebär att naturliga kretslopp och 
jordmånsbildning sker i stor utsträckning� Den stora andelen jordbruksverksamhet 
signalerar att marken är bördig�

Reglerande ekosystemtjänster
Det lokala klimatet är jämnt men det förekommer en del buller utan någon 
bullerdämpande växtlighet. Det finns goda förutsättningar för rening och infiltrering 
av vatten, dock är industriområdet till stora delar hårdgjort och därmed känsligt för 
översvämning� Det är dåligt med boplatser samt blommande växter för att stödja 
pollinerare, dock finns det många skogsbryn där odlingslandskapet möter de mindre 
skogsområdena�

Reglerande av lokalklimat och buller 
Det finns flera stora grönområden och stora områden med låg växtlighet som skapar 
jämn temperatur i området� Längs vissa gång- och cykelstråk är det dåligt med 
skugga och det kan bli torrt och varmt�

Riksväg 83 och järnvägen skapar mycket buller� Det är dåligt med växtlighet 
längs dessa men även i andra trafikmiljöer i delområdet och därmed också få 
bullerdämpande växter�

Rening och reglering av vatten, erosionsskydd och skydd mot 
extremväder 
Den stora andelen grönområden ger goda förutsättningar för rening av vatten� 
Det finns flera miljöer som riskerar att översvämmas enligt skyfallskarteringen. 
Det är främst vid de mindre vattendragen och vissa delar av bostadsområdet� 
Industriområdet löper också högre risk eftersom det har en hög andel hårdgjord 
mark� 

Den stora andelen grönområden ger goda förutsättningar för rening av vatten, 
speciellt väster om järnvägen där marken består av morän� Marken öster om 
järnvägen är siltig lerjord och därmed skredkänslig�

Pollinering och reglering av skadedjur och skadeväxter
Det är dåligt med blommande växter i hela delområdet. Det finns större ytor med 
jordbruksverksamhet men inga specifika boplatsytor, bikupor eller insektshotell, 
även om detta kan finnas i trädgårdar och på bostadsgårdar. Inom verksamhets- och 
industriområdena är det speciellt dåligt med denna ekosystemtjänst�
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100 år RCP 8.5 1 h
0,100002289 - 0,398703123

0,398703123 - 0,825418599

0,825418599 - 1,422820267

1,422820268 - 2,361594316

2,361594317 - 10,98124695

Utbredning vid Q100

Max utbredning med Qklass I-scenarier kombinerade

Aktsamhetsområden strandnära

Aktsamhetsområden lutningar

Skredrisk

Översvämningsrisk

Utdrag ur SGUs skredriskkartering samt Länsstyrelsens 
översvämningskartering. Q100 är detsamma som vattenmängd vid 
100-års regn och Qklass 1 är detsamma som beräknat högsta flöde.

Utdrag ur SMHI:s skyfallskartering över Bollnäs stad. Den mörkaste nyansen 
motsvarar vattendrag eller ytor där större mängder vatten ansamlas vid skyfall.

Utbredning vid Q100

Max utbredning med Qklass I-scenarier kombinerade

Aktsamhetsområden strandnära

Aktsamhetsområden lutningar

SkredriskÖversvämningsrisk

©Lantmäteriet
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Vattentäkter

Jordbruksblock

Grundvatten

Åker

Åker permanent gräsmark

Bete

Okänt

Våtmark

Övrig mark Grundvattenmagasin

Utbredning vid Q100

Max utbredning med Qklass I-scenarier kombinerade

Aktsamhetsområden strandnära

Aktsamhetsområden lutningar

SkredriskÖversvämningsrisk Produktivitet skog

Produktiv skogsmark

Improdktiv skogsmark

Vattentäkter

Jordbruksblock

Grundvatten

Åker

Åker permanent gräsmark

Bete

Okänt

Våtmark

Övrig mark

Grundvattenmagasin

Produktivitet skog

Produktiv skogsmark

Improdktiv skogsmark

Utdrag ur Jordbruksverkets kartläggning av jordbruksblock 
samt SGUs kartläggning av grundvattenmagasin.

Utdrag ur  Naturvårdsverkets kartläggning 
av skoglig produktivitet, NMD2018.

Vattentäkter

Jordbruksblock

Grundvatten

Åker

Åker permanent gräsmark

Bete

Okänt

Våtmark

Övrig mark

Grundvattenmagasin
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Odlingslandskapet är uppsprucket av mindre skogsområden och här kan det 
finnas värdefulla strukturer för skadedjursbekämpande arter i form av bland annat 
skogsbryn�

Det finns ingen stadsodling, ängsmark eller blommande växter. Det kan dock finnas 
i trädgårdar och på privata bostadsgårdar�

Försörjande ekosystemtjänster
Det är främst jordbruksverksamhet som finns i delområdet samt att det finns bra 
förutsättningar för vattenförsörjning�

Mat- och vattenförsörjning, råvaror och energi
Det finns en hel del bördiga jordar och jordbruksverksamhet i delområdet. Det finns 
möjligheter till grundvattenbildning, tillgång till grundvatten och vattensamlingar� 
Viss skogsbruksverksamhet bedrivs�

Kulturella ekosystemtjänster
Delområdet har få anlagda platser, och bostadsområdena omges av odlingslandskap 
uppsprucket av mindre skogsområden. Det finns få möjligheter till fysisk aktivitet 
och social interaktion, men däremot finns flera kluster av fornlämningar framför allt 
längs Ljusnans strand�

Det finns få eller inga platser för mentalt välbefinnande och för spridande av 
kunskap och inspiration�

Grönstruktur
Parktyp

Badplats

Grannskapspark

Grönyta

Idrottsplats

Kvartersmark

Rekreationsområde

Skolgård

Stadsdelspark

Stadspark

Torg

Vaxes

Gammel-Hults

Grönstruktur
Parktyp

Badplats

Grannskapspark

Grönyta

Idrottsplats

Kvartersmark

Rekreationsområde

Skolgård

Stadsdelspark

Stadspark

Torg

Kartläggning av kommunens och Bollnäs bostäders grönytebestånd samt 
Riksantikvarieämbetets kartläggning av fornlämningar.

Fornlämningar

©Lantmäteriet
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Fysisk hälsa, mentalt välbefinnande och social interaktion
Delområdet har få anlagda platser och få miljöer som främjar fysisk aktivitet, 
mentalt välbefinnande och social interaktion. Det finns flera bostadsnära 
naturområden som troligen innehåller mindre stigar. Det finns dock en vilja att 
skapa både miljöer för fysisk aktivitet samt mötesplatser genom hemmabyggda 
strukturer. Det finns en hemmabyggd BMX-bana och en lekplats med en sportplan 
samt en grillplats som kan fungera som mötesplats och främja spontanaktivitet, 
dock är de i ganska dåligt skick. Det finns bra gång- och cykelstråk som leder in till 
Bollnäs centrala delar och uppmuntrar aktivt resande�

Grönområden finns inom 300 meter, men det är inte miljöer med höga värden.

Kunskap och inspiration
Möjligheten att sprida kunskap och inspiration är låga i delområdet. Det finns inga 
informationsskyltar och få värdefulla naturvärden�

Kulturarv och identitet
Det finns inga platser inom delområdet som bidrar med starka kulturvärden. Det 
mest dominerande inslaget i delområdets natur är jordbruksverksamhet, som 
signalerar kulturella värden och identitet genom odlingslandskapet�

Grönstruktur
Parktyp

Badplats

Grannskapspark

Grönyta

Idrottsplats

Kvartersmark

Rekreationsområde

Skolgård

Stadsdelspark

Stadspark

Torg

Granbergsskolan är en av få mer ordnade grönmiljöer i delområde 4. Troligen 
fungerar skolområdet som mötesplats för barn och unga även utanför skoltid.
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Delområde 5 – Ren och Vevlinge

Stödjande ekosystemtjänster
Det finns många grönområden insprängda i bebyggelsen, som tillsammans med 
trädgårdar, bostadsgårdar och gång- och cykelstråk skapar bra förutsättningar 
för gröna samband och spridningsvägar i delområdet. Det finns också stora 
grönområden som medger naturliga kretslopp och jordmånsbildning�

Biologisk mångfald, ekologiskt samspel och livsmiljöer
Delområdet har viss artrikedom men är ändå ganska ensidigt. Det finns några 
oklippta miljöer som har potential att kunna bli artrika ängsytor�

Det finns stora, sammanhängande grönområden med lång kontinuitet, bland 
annat ett i princip oexploaterat område i söder längs Ljusnans strand� Det är 
också en grönkil som går långt in i Bollnäs centrala delar� Grönkilen präglas av 
odlingslandskap� Resterande stora grönområden består av jordbruksverksamhet 
uppbrutet av skog�

Det finns mycket bostadsnära natur och flera grönområden insprängda i 
bostadsområdena� De anlagda parkerna och den insprängda grönstrukturen ligger 
nära varandra och tillsammans med gång- och cykelstråken finns förutsättningar för 
starka gröna samband och spridningsvägar� Trädgårdar och bostadsgårdar stärker 
sambanden ytterligare. Österut, längs riksväg 50, finns ett industriområde som med 
sin stora andel hårdgjorda yta agerar barriär�

Naturliga kretslopp och jordmånsbildning
Den stora andelen grönområden som finns innebär att naturliga kretslopp 
och jordmånsbildning sker i stor utsträckning. Det finns även en hel del 
jordbruksverksamhet, som signalerar att marken är bördig�

©Lantmäteriet
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Reglerande ekosystemtjänster
Delområdets lokalklimat är jämnt men det är dåligt med bullerdämpande 
åtgärder samt stödjande av pollinerare. Dock finns det en del skogsbryn där 
odlingslandskapet möter de mindre skogsområdena. Det finns vissa områden 
som är känsliga mot översvämning, speciellt industriområdet som har hög 
andel hårdgjord mark. Det finns koloniträdgårdar som stödjer pollinerare och 
skadedjursbekämpande arter�

Gröna kopplingar
Grönstråka

aHuvudstråk

a

aStarka stråk

a

a Stråk

a

a Svaga stråk

!( Rödlistade arter

Biotopskyddsområde

Gröna kopplingar delområde 5

Gröna kopplingar
Grönstråka

aHuvudstråk

a

a Starka stråk

a

a Stråk

a

a Svaga stråk

!( Rödlistade arter
Gröna kopplingar delområde 1

Karta över de identifierade gröna stråken samt utdrag 
ur SLU Artdatabankens kartläggning av förekomsten av rödlistade arter.
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Reglerande av lokalklimat och buller 
Det finns flera stora, sammanhängande grönområden som reglerar lokalklimatet och 
skapar en jämnare temperatur. Även inom bebyggelsen, i form av det finmaskiga 
nätet av grönområden, regleras lokalklimatet� Det är dock dåligt med skugga på lek- 
och idrottsplatser samt längs vissa gång- och cykelstråk och det kan bli torrt och 
varmt�

Det går mycket trafik på riksväg 50. Det är dåligt med växtlighet längs vägarna och 
därmed dåligt med bullerdämpande strukturer�

100 år RCP 8.5 1 h
0,100002289 - 0,398703123

0,398703123 - 0,825418599

0,825418599 - 1,422820267

1,422820268 - 2,361594316

2,361594317 - 10,98124695

Utdrag ur SMHI:s skyfallskartering över Bollnäs stad. Den mörkaste nyansen 
motsvarar vattendrag eller ytor där större mängder vatten ansamlas vid skyfall.

©Lantmäteriet
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Utbredning vid Q100

Max utbredning med Qklass I-scenarier kombinerade

Aktsamhetsområden strandnära

Aktsamhetsområden lutningar

Skredrisk

Översvämningsrisk

Rening och reglering av vatten, erosionsskydd 
och skydd mot extremväder 
De större grönområdena ger goda förutsättningar för rening av vatten� 
Skyfallskarteringen pekar ut översvämningsrisker längs vattendragen samt i 
bostadsområdena intill riksväg 50� Industriområdet är på grund av sin höga andel 
hårdgjord mark mer känsligt för översvämning� Även bostadsområdet längst norrut 
löper risk för översvämning� 

I delområdet finns olika typer av jord. Längs Ljusnans strand finns sand, sedan är 
resterande mark främst siltig lerjord samt morän�

Utbredning vid Q100

Max utbredning med Qklass I-scenarier kombinerade

Aktsamhetsområden strandnära

Aktsamhetsområden lutningar

Skredrisk

Översvämningsrisk

Utdrag ur SGUs skredriskkartering samt Länsstyrelsens 
översvämningskartering. Q100 är detsamma som vattenmängd vid 
100-års regn och Qklass 1 är detsamma som beräknat högsta flöde.

©Lantmäteriet©SGU
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Pollinering och reglering av skadedjur och skadeväxter
Det finns några ängsytor i området, men annars är det dåligt med blommande 
växter. Det finns jordbruksverksamhet, men inga specifika boplatsytor, bikupor eller 
insektshotell, även om dessa kan finnas i trädgårdar och på bostadsgårdar. Inom 
industriområdet är det speciellt dåligt med denna ekosystemtjänst� 

Odlingslandskapet är uppsprucket av mindre skogsområden och här kan det 
finnas värdefulla strukturer för skadedjursbekämpande arter i form av bland annat 
skogsbryn�

Inom delområdet finns koloniträdgårdar, som stödjer pollinerare och skapar 
boplatser åt flera arter. Det kan också stödja skadedjursbekämpande arter.

Det finns ingen stadsodling, ängsmark eller blommande växter, men det kan finnas 
sådana inslag i trädgårdar�

Försörjande ekosystemtjänster
Det finns viss mat- och vattenförsörjning i delområdet samt koloniträdgårdar.

Mat- och vattenförsörjning, råvaror och energi
Det finns bördiga jordar och jordbruksverksamhet i delområdet. Viss 
skogsbruksverksamhet bedrivs i delområdet. Här finns också koloniträdgårdar som 
stödjer lokal matproduktion för enskilda hushåll�

Kulturella ekosystemtjänster
Det finns en del miljöer som stödjer fysisk hälsa, även om de är främst riktade 
till barn och ungdomar. Det finns stöd för aktivt resande genom många gång- och 
cykelstråk. Det finns platser för människor med olika åldrar och bakgrund att mötas.

Det finns få platser för mentalt välbefinnande samt ekosystemtjänsten kunskap och 
inspiration. Dock finns här koloniträdgårdar, som skapar mentalt välbefinnande 
genom rogivande aktivitet samt social interaktion och dessutom sprider det kunskap 
och inspiration�

Fysisk hälsa, mentalt välbefinnande och social interaktion
I delområdet finns flera lekplatser, två isbanor och ytor för spontanaktivitet främst 
riktat till fotbollsutövare. Det finns en lekplats vid Höghammarhallen som är mer 
naturlekspräglad samt att det här finns en pulkabacke. Vid Höghammarhallen finns 
även en grusplan för organiserad verksamhet� Det är dessutom gott om gång- och 
cykelstråk i delområdet som skapar bra förutsättningar för aktivt resande�

Lek- och idrottsplatserna skapar mötesplatser där människor med olika åldrar och 
bakgrund kan mötas� Dock är platserna främst för barn och tonårskillar, eftersom 
idrottsplaner nästan uteslutande används av killar� Den starkaste mötesplatsen är 
förmodligen lekplatsen och grusplanen vid Höghammarhallen�

De är endast några mindre delar av delområdet förutom verksamhetsområdet 
längs riksväg 50 som har längre än 300 meter till närmaste grönområde� I och med 
trädgårdar och bostadsgårdar ökar tillgången än mer� 

Det finns få platser som bidrar till mentalt välbefinnande. Dock finns 
koloniträdgårdarna som är plats för rogivande aktiviteter och här kan naturliga 
ljud som fågelsång och vågskvalp höras� Koloniträdgårdarna skapar också social 
interaktion mellan de som vistas i området�
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Vattentäkter

Jordbruksblock

Grundvatten

Åker

Åker permanent gräsmark

Bete

Okänt

Våtmark

Övrig mark

Grundvattenmagasin

Kunskap och inspiration
Möjligheten att sprida kunskap och inspiration är låga i delområdet� Det 
finns inga informationsskyltar och få värdefulla naturvärden. Däremot finns 
koloniträdgårdarna som kan sprida kunskap och inspiration om matförsörjning och 
stödjande av biologisk mångfald samt pollinerare�

Utdrag ur Jordbruksverkets kartläggning av jordbruksblock 
samt SGUs kartläggning av grundvattenmagasin.

Vattentäkter

Jordbruksblock

Grundvatten

Åker

Åker permanent gräsmark

Bete

Okänt

Våtmark

Övrig mark

Grundvattenmagasin

©Lantmäteriet

Grönstrukturprogram bilaga 1 35



Produktivitet skog

Produktiv skogsmark

Improdktiv skogsmark

Produktivitet skog

Produktiv skogsmark

Improdktiv skogsmark

Utdrag ur  Naturvårdsverkets kartläggning 
av skoglig produktivitet, NMD2018.

Kulturarv och identitet
Det finns platser i delområdet som bidrar med kulturella värden samt ger identitet. 
Området kring Höghammarhallen innehåller många funktioner och är en stark 
mötesplats som ger delområdet identitet� Området används av invånare från hela 
Bollnäs� Naturlekplatsen och den sparade skogen ger platsen en kulturell karaktär� 
Lekplatsen vid Roosesvägen ger också identitet och viss kultur, eftersom det här 
också finns flera funktioner samt en midsommarstång. Dessa båda platser är också 
platser för olika typer av evenemang�

De många gång- och cykelstråk som finns i delområdet bidrar till att göra området 
mer lättorienterat�

©Lantmäteriet
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Grönstruktur
Parktyp

Badplats

Grannskapspark

Grönyta

Idrottsplats

Kvartersmark

Rekreationsområde

Skolgård

Stadsdelspark

Stadspark

Torg

Vaxes

Gammel-Hults

Grönstruktur
Parktyp

Badplats

Grannskapspark

Grönyta

Idrottsplats

Kvartersmark

Rekreationsområde

Skolgård

Stadsdelspark

Stadspark

Torg

Kartläggning av kommunens och Bollnäs bostäders grönytebestånd samt 
Riksantikvarieämbetets kartläggning av fornlämningar.

Fornlämningar

©Lantmäteriet
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Svagheter och förbättringsförslag
De svagheter som finns inom delområdena i Bollnäs är i stora drag desamma 
oavsett område� Det handlar om:

•	 Låg biologisk mångfald, få blommande växter och boplatser för pollinerare 
och andra viktiga organismer

•	 Vegetationsytor som är vildvuxna samt att ett flertal ytor håller på att växa 
igen, främst i närhet till vatten, problem med invasiva arter

•	 Dålig avgränsning till vägar men också andra miljöer kan skapa buller och 
otrygghet

•	 Grönytor med otydlig eller ingen funktion

•	 Få parkkaraktärer på en och samma plats, svag kulturell identitet

•	 Dålig eller ingen belysning, dåligt med skugga som leder till het 
lekutrustning och varma idrottsytor

•	 Lekplatser saknar ofta tillgänglig lekutrustning och är gammal samt att 
skogsområden intill lekplatser utnyttjas i liten utsträckning

•	 Dåligt med sittplatser och bord, inga eller få stadsodlingar

•	 Få platser för vuxna, äldre, inga platser för tonårstjejer, få 
tillgänglighetsanpassade platser

•	 Inga eller få miljöer eller initiativ till kunskapsspridning och inspiration

Enbart delområde 1:

•	 Björktjäratjärn har stark identitet i området, men är i flera avseenden i dåligt 
skick

Enbart delområde 4:

•	 Parker upplevs privata så till den grad att invånarna inte vågar använda 
dem, otydliga entréer

I Vevlinge ligger denna strand med en vacker, långsträckt utsikt över Varpen.
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I delområde 3 är den biologiska mångfalden ganska stor, det finns inga direkta 
grönområden utan funktion utan oftast finns många av Grahns parkkaraktärer. 
Delområde 4 har inte dåligt med skugga och skogsområden utnyttjas till viss del till 
lek i både delområde 4 och 5�

Förbättringsförslag
Detta gör också att förbättringsförslagen blir i stort sett gemensamma för alla 
delområden�

•	 Öka variationen av grönska för att stärka den biologiska mångfalden, öka 
trygghet och minska buller

I delområde 1 och 3 finns vattenansamlingar och därmed tillägget: håll efter i 
strandkanter�

•	 Skapa bättre miljöer för pollinerare, minska risken för skadedjur och 
skadeväxter, skydda och bevara nyckelbiotoper, nyckelarter och andra 
skyddsvärda biotoper

Växter kan som tidigare beskrivet i planen bidra med en mängd bra effekter, som 
till exempel minska buller, och de spelar en viktig roll i att skapa identitet på en 
plats� De bidrar också till att göra platsen trivsam och tryggare med rätt placering� 
Speciellt gång- och cykelstråken samt trafikmiljöerna behöver öka sin biologiska 
mångfald� Blommande växter skapar också trivsel samtidigt som de stödjer 
förekomsten av pollinerare� Det är även viktigt att säkerställa strukturer för att 
förhindra risker med skadeinsekter och skadeväxter� Vattenkontakten kan förstärkas 
genom att röja upp längs vattendrag�

•	 Använd outnyttjade ytor och addera funktioner och karaktärer som saknas i 
Bollnäs

•	 Förstärk och skapa mer identitet i de gröna miljöerna

Dessa två punkter är inte aktuella i delområde 3�

Det finns ett flertal grönytor i Bollnäs som har otydlig eller ingen funktion. Här 
finns potential att skapa nya värden och addera funktioner och karaktärer som 
saknas i tätorten� Platser med parkkaraktärerna fest och kultur samt att förstärka 
lekfullhet genom ett mer varierat utbud av lekutrustning och aktivitetsytor skulle 
vara bra tillskott i delområde 1 och 4� Delområde 4 behöver också mer sociala 
mötesplatser� Platser med lekfullhet behövs även i delområde 2� De outnyttjade 
grönytorna kan förbättras för att skapa karaktärer som vildhet, artrikedom och rymd� 
Deras läge i trafikmiljön gör dem inte alltid lämpliga för lek- eller mötesplatser, 
men de kan omformas till artrika och vackra miljöer� Grönskan kan då också 
verka bullerdämpande� Grönytorna har potential att bli ängsytor, som har fördelen 
att de ökar den biologiska mångfalden samt minskar behovet av gräsklippning� 
Möjligheten för hävd med djur bör undersökas, vilket skulle öka kulturvärden och 
identitet�

•	 Gör parker mer lättåtkomliga med hjälp av belysning

I delområde 4 är skyltning aktuellt eftersom flera av dess platser upplevs privata.

•	 Se till att det finns både sol och skugga i parkerna

Skyltar kan bidra till att fler vågar använda en plats, speciellt om dess läge indikerar 
att den är privat och endast till för de boende� Säsongen för hur länge lek- och 
idrottsplatser samt promenadstråk kan användas kan förlängas ordentligt om platsen 
är upplyst� För att skapa skugga kan växter, främst träd, bidra med bra skugga som 
dessutom vandrar� Användandet av växter stödjer även andra ekosystemtjänster som 
biologisk mångfald och spridningsvägar�
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•	 Gör lekplatser mer tillgängliga så att alla barn har möjlighet att leka och 
öka variationen på lekmiljöer, både i form av olika typer av lekutrustning 
samt främja naturlek och balanslek

För att främja barns lek och öka barns fysiska hälsa är det viktigt att leken är 
varierad och att alla barn oavsett funktionsvariation kan leka och röra sig i 
utemiljön�

•	 Mer tillgängliga sittplatser för att ge möjlighet till social samvaro, vila och 
promenader för alla oavsett behov

•	 Skapa fler platser för mentalt välbefinnande, som till exempel tysta 
grönområden och stadsodling

•	 Skapa fler platser riktade till vuxna, äldre och ungdomar, specifikt 
tonårstjejer

Kommunens utemiljöer ska ge plats åt alla oavsett funktionsvariationer� Med det 
sagt innebär detta inte att alla platser måste uppfylla alla behov och vara tillgängliga 
för alla� Det kan till exempel räcka med ett tillskott av en plats som är anpassad 
för ungdomar för att även ungdomarna ska känna att de har sin plats i utemiljön� 
Stadsodlingar kan vara en möjlighet för möten inom och mellan olika åldersgrupper 
och socioekonomiska grupper�

•	 Skapa möjlighet för lärande och inspiration i den gröna miljön, till exempel 
genom naturpedagogik i skolan samt stadsvandringar med fokus grönska

Enbart delområde 1:

•	 Förbättra och utnyttja Björktjäratjärnens potential

Björktjäratjärnen har ett mycket bra läge och sammanbinder två av Bollnäs största 
stadsdelar� Den medger möten mellan människor från olika bakgrunder och det är 
viktigt att stadsparken är i bra skick för att fortsätta vara den starka mötespunkt som 
den är�

En av många stora gräsytor utan uppenbar funktion som återfinns runt om kommunen.
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Grönstrukturen i Arbrå tätort

Stödjande ekosystemtjänster
I Arbrå finns viss artrikedom, det finns stora, sammanhängande grönområden 
med lång kontinuitet, där Forsön bidrar med starka ekologiska värden, dock 
begränsas dess möjliga gröna kopplingar till viss del av industriområdet. Det finns 
förutsättningar för spridningsvägar genom gång- och cykelstråken� Naturliga 
kretslopp och jordmånsbildning sker i stor utsträckning eftersom det finns en hög 
andel stora grönområden�

Biologisk mångfald, ekologiskt samspel och livsmiljöer
Området har viss artrikedom, men vissa platser är ganska ensidiga� I Dammparken, 
längs Västergatan, finns ett utbrett bestånd av den invasiva arten lupin.

Det finns stora, sammanhängande grönområden med lång kontinuitet, bland annat 
Forsön, som är ett stort, tätortsnära skogsområde i Ljusnan. Ljusnans flöde från 
norr till bron är också en tydlig grönkil� Resterande grönområden runt tätorten 
domineras av odlingslandskap, uppsprucket av skogsområden. I kantzonerna finns 
förutsättningar för en rik biologisk mångfald�

Naturen tillåts komma bostadsnära och det finns flera gång- och cykelstråk inom 
tätorten. Det finns förutsättningar för spridningsvägar. Trädgårdar och bostadsgårdar 
stärker sambanden ytterligare� 

Längs Ljusnans strand, mitt emot Forsön finns ett industriområde som med sin höga 
andel hårdgjord mark agerar barriär i grönstrukturen�

Naturliga kretslopp och jordmånsbildning
Den stora andelen grönområden som finns innebär att naturliga kretslopp 
och jordmånsbildning sker i stor utsträckning. Det finns även en hel del 
jordbruksverksamhet, som signalerar att marken är bördig�

©Lantmäteriet
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Gröna kopplingar Arbrå

Gröna kopplingar
Grönstråka

aHuvudstråk

a

a Starka stråk

a

a Stråk

a

a Svaga stråk

!( Rödlistade arter
Gröna kopplingar delområde 1

Karta över de identifierade gröna stråken samt utdrag 
ur SLU Artdatabankens kartläggning av förekomsten av rödlistade arter.
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Naturen tillåts komma nära bostaden och trädgårdars grönska bidrar starkt till Arbrås 
gröna samband och en trevlig vardagsmiljö speciellt på hösten när trädens höstfärger 
sprakar.

Reglerande ekosystemtjänster
Lokalklimatet i området är jämnt men det är dåligt med bullerdämpande 
åtgärder samt stödjande av pollinerare. Dock finns det en del skogsbryn där 
odlingslandskapet möter de mindre skogsområdena. Det finns flera området som 
kan vara känsliga för översvämning, till exempel industriområdet som har hög andel 
hårdgjord mark. Det finns ganska mycket mark som är skredkänslig. 

Reglerande av lokalklimat och buller
Det finns flera stora, sammanhängande grönområden som reglerar lokalklimatet 
och skapar en jämnare temperatur� Främst Forsön bidrar till denna ekosystemtjänst� 
Det är dåligt med skugga på lek- och idrottsplatser samt längs vissa gång- och 
cykelstråk och det kan bli torrt och varmt�

Det går mycket trafik på riksväg 83 samt Flästavägen och järnvägen genererar 
också buller� Riksvägen går en bit utanför tätorten och därmed minskar bullret som 
påverkar invånarna. Dock är det dåligt med växtlighet i trafikmiljöer och därmed 
dåligt med bullerdämpande strukturer�

Rening och reglering av vatten, erosionsskydd och skydd mot 
extremväder
De större grönområdena ger goda förutsättningar för rening av vatten� 
Skyfallskarteringen har endast gjorts över Bollnäs tätort och därför finns det inga 
områden som är utpekade som översvämningskänsliga i Arbrå. Däremot finns det 
säkerligen risk för översvämning längs vattendrag samt i industriområdet, som har 
en hög andel hårdgjord mark�

I området finns olika typer av jord. Längs Ljusnans strand och på Forsön finns 
sand, sedan är resterande mark främst siltig lerjord samt blockmark, morän och 
isälvssediment i form av grus�
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Utbredning vid Q100

Max utbredning med Qklass I-scenarier kombinerade

Aktsamhetsområden strandnära

Aktsamhetsområden lutningar

SkredriskÖversvämningsriskUtbredning vid Q100

Max utbredning med Qklass I-scenarier kombinerade

Aktsamhetsområden strandnära

Aktsamhetsområden lutningar

Skredrisk

Översvämningsrisk

Utdrag ur SGUs skredriskkartering samt Länsstyrelsens 
översvämningskartering. Q100 är detsamma som vattenmängd vid 

100-års regn och Qklass 1 är detsamma som beräknat högsta flöde.

©Lantmäteriet©SGU
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Utbredning vid Q100

Max utbredning med Qklass I-scenarier kombinerade

Aktsamhetsområden strandnära

Aktsamhetsområden lutningar

SkredriskÖversvämningsrisk
Vattentäkter

Jordbruksblock

Grundvatten

Åker

Åker permanent gräsmark

Bete

Okänt

Våtmark

Övrig mark

Grundvattenmagasin

Vattentäkter

Jordbruksblock

Grundvatten

Åker

Åker permanent gräsmark

Bete

Okänt

Våtmark

Övrig mark

Grundvattenmagasin

Utdrag ur Jordbruksverkets kartläggning av jordbruksblock 
samt SGUs kartläggning av grundvattenmagasin.

©Lantmäteriet

Vattentäkter

Jordbruksblock

Grundvatten

Åker

Åker permanent gräsmark

Bete

Okänt

Våtmark

Övrig mark

Grundvattenmagasin
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Produktivitet skog

Produktiv skogsmark

Improdktiv skogsmark

Produktivitet skog

Produktiv skogsmark

Improdktiv skogsmark

Utdrag ur  Naturvårdsverkets kartläggning 
av skoglig produktivitet, NMD2018.
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Produktivitet skog

Produktiv skogsmark

Improdktiv skogsmark

Pollinering och reglering av skadedjur och skadeväxter
Det finns vissa ytor som får växa fritt, men det är dåligt med blommande 
växter i hela området. Det finns jordbruksverksamhet, men inga specifika 
boplatsytor, bikupor eller insektshotell, även om dessa kan finnas i trädgårdar 
och på bostadsgårdar� Inom industriområdet är det speciellt dåligt med denna 
ekosystemtjänst� 

Odlingslandskapet är uppsprucket av mindre skogsområden och här kan det 
finnas värdefulla strukturer för skadedjursbekämpande arter i form av bland annat 
skogsbryn�

Det finns ingen stadsodling eller blommande växter med det kan finnas sådana 
inslag i trädgårdar. Vid Tallbacken finns ängsmark.

Försörjande ekosystemtjänster
Det finns viss mat- och vattenförsörjning i delområdet.

Mat- och vattenförsörjning, råvaror och energi
Det finns bördiga jordar och jordbruksverksamhet i delområdet. Viss 
skogsbruksverksamhet bedrivs i delområdet�

Kulturella ekosystemtjänster
Det finns en del miljöer som stödjer fysisk hälsa och erbjuder en del aktiviteter, på 
organiserad verksamhet och spontanaktivitet� De är främst anpassade för barn och 
killar. Det stora, fridfulla grönområdet Forsön stödjer mentalt välbefinnande.

Det finns kulturella värden i form av historiska miljöer och mötesplatser för 
människor med olika åldrar och bakgrund. Det finns flera områden som ger Arbrå 
karaktär, speciellt Dammparken. Det finns dock inga platser som sprider kunskap 
och inspiration�

Fysisk hälsa, mentalt välbefinnande och social interaktion
I området finns ett flertal lekplatser både i den allmänna miljön och på 
bostadsgårdar, en grusplan som spolas, fotbollsplaner och tennisplaner. Det finns två 
badplatser i området� Arbrå skolas skolgård erbjuder plats för spontanaktivitet� Alla 
dessa främjar den fysiska hälsan och skapar dessutom mötesplatser för människor 
med olika åldrar och bakgrund� Dock är platserna främst för barn och tonårskillar�

Forsön är ett stort grönområde som är omtyckt av invånarna. Här finns stöd för 
mentalt välbefinnande samt motionsspår och ett utegym som främjar fysisk hälsa 
och social interaktion� Det är en stark mötesplats� Dammparken är också en stark 
mötesplats med många kvaliteter, bland annat möjlighet till längre promenader och 
varierad lek� Fornhemmet är också en stark social knutpunkt�

Största delen av området har grönområden inom 300 meter från bostaden� I och med 
trädgårdar och bostadsgårdar ökar tillgången än mer� 

Kunskap och inspiration
Möjligheten att sprida kunskap och inspiration är låga i delområdet. Det finns inga 
informationsskyltar och få värdefulla naturvärden�

Grönstrukturprogram bilaga 1 47



Grönstruktur
Parktyp

Badplats

Grannskapspark

Grönyta

Idrottsplats

Kvartersmark

Rekreationsområde

Skolgård

Stadsdelspark

Stadspark

Torg

Vaxes

Gammel-Hults

Grönstruktur
Parktyp

Badplats

Grannskapspark

Grönyta

Idrottsplats

Kvartersmark

Rekreationsområde

Skolgård

Stadsdelspark

Stadspark

Torg

Kartläggning av kommunens och Bollnäs bostäders grönytebestånd samt 
Riksantikvarieämbetets kartläggning av fornlämningar.

Fornlämningar

©Lantmäteriet
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Grönstruktur
Parktyp

Badplats

Grannskapspark

Grönyta

Idrottsplats

Kvartersmark

Rekreationsområde

Skolgård

Stadsdelspark

Stadspark

Torg

Kulturarv och identitet
Fornhemmet bidrar starkt till områdets kulturella identitet� Med sina äldsta 
byggnader från 1700-talet visar fornhemmet upp en historisk miljö med stark 
karaktär� Den är en viktig mötesplats även för invånare utanför Arbrå tätort och en 
plats för evenemang� Idrottsplanerna i området är också evenemangsplatser samt att 
det finns en plats för midsommarfirande i området.

Vid tallbacken finns en gammal timmerstuga som också bidrar med kulturhistorisk 
karaktär och identitet� Dammparken bidrar också med kulturell identitet men sin 
utformning och varierade funktioner� Den har en tydlig stadsparkskaraktär� 

I Dammparken finns ett flertal lekytor samt gångstråk som cirkulerar kring dammar. Den 
mångfald av växter som finns ger platsen karaktär och tydlig identitet tillsammans med 
parkens många funktioner.

Fornhemmet ger Arbrå kulturell identitet och är en samlingspunkt för många olika 
evenemang och aktiviteter för olika åldrar.
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Svagheter och förbättringsförslag
En sammanfattning av de svagheter som finns i Arbrås parker. Alla platser uppvisar 
inte alla svagheter som nämns här nedan�

•	 Parker upplevs privata så till den grad att invånarna inte vågar använda 
dem, otydliga entréer

•	 Låg biologisk mångfald, få blommande växter och boplatser för pollinerare 
och andra viktiga organismer

•	 Vegetationsytor som är vildvuxna samt att ett flertal ytor håller på att växa 
igen

•	 Dålig avgränsning till vägar men också andra miljöer kan skapa buller och 
otrygghet

•	 Grönytor med otydlig eller ingen funktion

•	 Få parkkaraktärer på en och samma plats

•	 Dålig eller ingen belysning, dåligt med skugga som leder till het 
lekutrustning och varma idrottsytor

•	 Lekplatser saknar ofta tillgänglig lekutrustning och är gammal samt att 
skogsområden intill lekplatser utnyttjas i liten utsträckning

•	 Dåligt med sittplatser och bord, inga stadsodlingar

•	 Få platser för vuxna, äldre, inga platser för tonårstjejer, få 
tillgänglighetsanpassade platser

•	 Inga miljöer eller initiativ till kunskapsspridning och inspiration

Förbättringsförslag
•	 Öka variationen av grönska för att stärka den biologiska mångfalden, öka 

trygghet och minska buller

•	 Skapa bättre miljöer för pollinerare, minska risken för skadedjur och 
skadeväxter, skydda och bevara nyckelbiotoper, nyckelarter och andra 
skyddsvärda biotoper

Växter kan som tidigare beskrivet i planen bidra med en mängd bra effekter, som 
till exempel minska buller, och de spelar en viktig roll i att skapa identitet på en 
plats� De bidrar också till att göra platsen trivsam och tryggare med rätt placering� 
Speciellt gång- och cykelstråken samt trafikmiljöerna behöver öka sin biologiska 
mångfald� Blommande växter skapar också trivsel samtidigt som de stödjer 
förekomsten av pollinerare� Det är även viktigt att säkerställa strukturer för att 
förhindra risker med skadeinsekter och skadeväxter�

•	 Använd outnyttjade ytor och addera funktioner och karaktärer som saknas i 
Arbrå

•	 Förstärk och skapa mer identitet i de gröna miljöerna

Det finns några grönytor i Arbrå som har otydlig eller ingen funktion. Här finns 
potential att skapa nya värden och addera funktioner och karaktärer som saknas 
i tätorten� De outnyttjade grönytorna kan förbättras för att skapa karaktärer som 
vildhet och artrikedom. Flera av dem ligger i trafikmiljön vilket ofta gör dem 
olämpliga för lek- eller mötesplatser, men de kan omformas till artrika och vackra 
miljöer� Grönskan kan då också verka bullerdämpande� Grönytorna har potential att 
bli ängsytor, som har fördelen att de ökar den biologiska mångfalden samt minskar 
behovet av gräsklippning� Möjligheten för hävd med djur bör undersökas, vilket 
skulle öka kulturvärden och identitet�
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•	 Gör parker mer lättåtkomliga med hjälp av skyltning och belysning

•	 Se till att det finns både sol och skugga i parkerna

Skyltar kan bidra till att fler vågar använda en plats, speciellt om dess läge 
indikerar att den är privat och endast till för de boende� Detta är extra viktigt när de 
outnyttjade grönytorna förbättras, eftersom ett flertal ligger inne i bostadsområden. 
Säsongen för hur länge lek- och idrottsplatser samt promenadstråk kan användas 
kan förlängas ordentligt om platsen är upplyst� För att skapa skugga kan växter, 
främst träd, bidra med bra skugga som dessutom vandrar� Användandet av växter 
stödjer även andra ekosystemtjänster som biologisk mångfald och spridningsvägar�

•	 Gör lekplatser mer tillgängliga så att alla barn har möjlighet att leka och 
öka variationen på lekmiljöer, både i form av olika typer av lekutrustning 
samt främja naturlek och balanslek

För att främja barns lek och öka barns fysiska hälsa är det viktigt att leken är 
varierad och att alla barn oavsett funktionsvariation kan leka och röra sig i 
utemiljön�

•	 Mer tillgängliga sittplatser för att ge möjlighet till social samvaro, vila och 
promenader för alla oavsett behov

•	 Skapa fler platser för mentalt välbefinnande, som till exempel tysta 
grönområden och stadsodling

•	 Skapa fler platser riktade till vuxna, äldre och ungdomar, specifikt 
tonårstjejer

Kommunens utemiljöer ska ge plats åt alla oavsett funktionsvariationer� Med det 
sagt innebär detta inte att alla platser måste uppfylla alla behov och vara tillgängliga 
för alla� Det kan till exempel räcka med ett tillskott av en plats som är anpassad 
för ungdomar för att även ungdomarna ska känna att de har sin plats i uterummet� 
Stadsodlingar kan vara en möjlighet för möten inom och mellan olika åldersgrupper 
och socioekonomiska grupper�

•	 Skapa möjlighet för lärande och inspiration i den gröna miljön, till exempel 
genom naturpedagogik i skolan samt stadsvandringar med fokus grönska

Fagernäsbadet är en plats med flertalet lekytor, beachvolleyplan, grillplatser, sandstrand 
samt restaurang. Här finns också en kulturhistorisk lämning. Platsen är rymlig med 
många funktioner.
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Grönstrukturen i Kilafors tätort

Stödjande ekosystemtjänster
Området har stora, sammanhängande grönområden med lång kontinuitet som 
medger naturliga kretslopp och jordmånsbildning. Det finns bra förutsättningar 
för spridning mellan Kilafors grönområden� Dock är många platser oskötta och 
vildvuxna, utan funktion och utan höga ekologiska värden. Det finns några miljöer 
med ekologiska värden i form av skogsremsor och ängsmark�

Biologisk mångfald, ekologiskt samspel och livsmiljöer
Det finns platser som har biologiska värden i Kilafors. Till exempel den ängsmark 
som finns vid södra infarten samt skogsområdena på varsin sida om riksväg 83.

Det finns stora, sammanhängande grönområden med lång kontinuitet, främst 
handlar det i Kilafors om odlingslandskapet. Det finns mindre skogsområden 
insprängda på vissa ställen i de större grönområdena runt Kilafors�

Naturen tillåts komma bostadsnära och det finns flera grönområden inom 
bebyggelsestrukturen. Det finns få gång- och cykelvägar och därmed få 
spridningsvägar� Dock ligger grönområdena relativt nära varandra samt att 
trädgårdar och bostadsgårdar stärker det gröna sambanden� Järnvägen och 
industriområdet agerar barriär mellan tätorten och de grönområden som finns 
närmast Bergviken�

Naturliga kretslopp och jordmånsbildning
Den stora andelen grönområden som finns innebär att naturliga kretslopp 
och jordmånsbildning sker i stor utsträckning. Det finns även en hel del 
jordbruksverksamhet, som signalerar att marken är bördig�
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Reglerande ekosystemtjänster
Delområdets lokalklimat är jämnt men det är dåligt med bullerdämpande 
åtgärder samt stödjande av pollinerare. Dock finns det en del skogsbryn där 
odlingslandskapet möter de mindre skogsområdena. Det finns risk för översvämning 
i stora delar av området, främst på grund av Bergviken� Industriområdet är extra 
känsligt på grund av sin höga andel hårdgjord mark�

Reglerande av lokalklimat och buller
Det finns flera stora, sammanhängande grönområden som reglerar lokalklimatet och 
skapar en jämnare temperatur� Bergviken, med sin stora vattenmassa bidrar också 
starkt till denna ekosystemtjänst� Det är dåligt med skugga på lek- och idrottsplatser 
samt längs vissa gång- och cykelstråk och det kan bli torrt och varmt�

Det går mycket trafik på riksväg 83 och järnvägen. Det är dåligt med växtlighet i 
trafikmiljön och därmed dåligt med bullerdämpande strukturer.

Gröna kopplingar
Grönstråka

aHuvudstråk

a

a Starka stråk

a

a Stråk

a

a Svaga stråk

!( Rödlistade arter

Biotopskyddsområde

Gröna kopplingar Kilafors

Gröna kopplingar
Grönstråka

aHuvudstråk

a

a Starka stråk

a

a Stråk

a

a Svaga stråk

!( Rödlistade arter
Gröna kopplingar delområde 1

Karta över de identifierade gröna stråken samt utdrag 
ur SLU Artdatabankens kartläggning av förekomsten av rödlistade arter.
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Rening och reglering av vatten, erosionsskydd och skydd mot 
extremväder
De större grönområdena ger goda förutsättningar för rening av vatten. Det finns risk 
för översvämning i stora delar av området, specifikt öster om järnvägen samt norr 
om sågverket� Det är främst grönområden som riskerar att svämmas över� Dock 
är industriområdet, på grund av sin höga andel hårdgjord mark mer känsligt för 
översvämning�

Området består främst av morän vid bebyggelsen samt siltig lerjord, främst i de 
sydvästra delarna. Det finns även blockmark och berg i dagen.

Utbredning vid Q100

Max utbredning med Qklass I-scenarier kombinerade

Aktsamhetsområden strandnära

Aktsamhetsområden lutningar

Skredrisk

Översvämningsrisk

Utbredning vid Q100

Max utbredning med Qklass I-scenarier kombinerade

Aktsamhetsområden strandnära

Aktsamhetsområden lutningar

Skredrisk

Översvämningsrisk
Utdrag ur SGUs skredriskkartering samt Länsstyrelsens 
översvämningskartering. Q100 är detsamma som vattenmängd vid 
100-års regn och Qklass 1 är detsamma som beräknat högsta flöde.
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Vattentäkter

Jordbruksblock

Grundvatten

Åker

Åker permanent gräsmark

Bete

Okänt

Våtmark

Övrig mark

Grundvattenmagasin

Vattentäkter

Jordbruksblock

Grundvatten

Åker

Åker permanent gräsmark

Bete

Okänt

Våtmark

Övrig mark

Grundvattenmagasin

Utdrag ur Jordbruksverkets kartläggning av jordbruksblock 
samt SGUs kartläggning av grundvattenmagasin.
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Pollinering och reglering av skadedjur och skadeväxter
Det finns några ängsytor i området, men annars är det dåligt med blommande 
växter. Det finns odlingslandskap, men inga specifika boplatsytor, bikupor eller 
insektshotell, även om dessa kan finnas i trädgårdar och på bostadsgårdar. Inom 
industriområdet är det speciellt dåligt med denna ekosystemtjänst� 

Odlingslandskapet är uppsprucket av mindre skogsområden och här kan det 
finnas värdefulla strukturer för skadedjursbekämpande arter i form av bland annat 
skogsbryn�

I Kilafors finns ingen stadsodling eller blommande växter, däremot kan dessa inslag 
finnas i trädgårdar.
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Försörjande ekosystemtjänster
Det finns viss mat- och vattenförsörjning i delområdet.

Mat- och vattenförsörjning, råvaror och energi
Det finns bördiga jordar och jordbruksverksamhet i delområdet. Viss 
skogsbruksverksamhet bedrivs i delområdet�

Kulturella ekosystemtjänster
Det finns platser som främjar fysisk hälsa och plats för organiserad verksamhet 
samt spontanaktivitet. Det finns platser för människor med olika åldrar och olika 
bakgrund att mötas� Kilafors lek- och sportpark är kanske Kilafors bästa mötesplats 
även om Knöttas IP är den starkaste. Det finns få platser med kulturella värden, få 
platser som stödjer mentalt välbefinnande och inga platser som sprider kunskap och 
inspiration�

Produktivitet skog

Produktiv skogsmark

Improdktiv skogsmark

Produktivitet skog

Produktiv skogsmark

Improdktiv skogsmark

Utdrag ur  Naturvårdsverkets kartläggning 
av skoglig produktivitet, NMD2018.
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Fysisk hälsa, mentalt välbefinnande och social interaktion
Det finns en del lekplatser i området både i den allmänna miljön och på 
bostadsgårdar, varav en är varierad och har viss tillgänglighetsanpassning� Bredvid 
denna finns ett utegym samt en skateramp. Denna plats ligger centralt och är en 
stark mötesplats i Kilafors för människor med olika åldrar och olika bakgrund� 
Skolans skolgård inbjuder till spontanaktivitet. I Kilafors finns fotbollsplaner för 
organiserad verksamhet och spontanaktivitet. Det finns också en bouleplan. Det 
finns få gång- och cykelstråk i området.

Den starkaste mötesplatsen i Kilafors är förmodligen Knöttas IP, följd av lek- och 
aktivitetsparken mer centralt�

Norra Kilafors har längre än 300 meter till närmaste grönområde� Eftersom det 
finns få anlagda platser i området kan fler bostadsområden sakna nära grönområden. 
Dock ökar tillgången på grönska i och med trädgårdar och bostadsgårdar� 

Det finns få platser som bidrar till mentalt välbefinnande. 

Grönstruktur
Parktyp

Badplats

Grannskapspark

Grönyta

Idrottsplats

Kvartersmark

Rekreationsområde

Skolgård

Stadsdelspark

Stadspark

Torg

Vaxes

Gammel-Hults

Grönstruktur
Parktyp

Badplats

Grannskapspark

Grönyta

Idrottsplats

Kvartersmark

Rekreationsområde

Skolgård

Stadsdelspark

Stadspark

Torg

Kartläggning av kommunens och Bollnäs bostäders grönytebestånd samt 
Riksantikvarieämbetets kartläggning av fornlämningar.

Fornlämningar

©Lantmäteriet
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Kunskap och inspiration
Möjligheten att sprida kunskap och inspiration är låga i delområdet. Det finns inga 
informationsskyltar och få värdefulla naturvärden�

Kulturarv och identitet
Det finns få platser med kulturella värden, dock finns det flera platser med potential. 
Parken kring Kilafors station har alla förutsättningar att bli en park med stark 
kulturell identitet i och med den äldre stationsbyggnaden med sin starka karaktär 
och de ytor som finns. Knöttas IP bidrar med Kilafors starkaste kulturella identitet 
och är en plats för evenemang� Även Kilafors lek- och aktivitetsparken bidrar med 
kulturell identitet�

Bruksåkerns lekpark har en stor lekyta samt stora gräsytor samt sittplatser omkring sig 
och skulle kunna utvecklas än mer till en stor och variationsrik lekplats för hela Kilafors.

Näsets badplats ligger vackert vid Bervikens strand, med fina utblickar mot sjön och 
bebyggelsen. Här finns äldre tränings- och lekutrustning och stora gräsytor.
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Svagheter och förbättringsförslag
En sammanfattning av de svagheter som finns i Kilafors parker. Alla platser 
uppvisar inte alla svagheter som nämns här nedan�

•	 Parken vid Kilafors station utnyttjas inte trots sin potential, detsamma gäller 
ängsytan vid Kilaforstuppen

•	 Parker upplevs privata så till den grad att invånarna inte vågar använda 
dem, otydliga entréer

•	 Låg biologisk mångfald, få blommande växter och boplatser för pollinerare 
och andra viktiga organismer

•	 Vegetationsytor som är vildvuxna samt att ett flertal ytor håller på att växa 
igen

•	 Dålig avgränsning till vägar men också andra miljöer kan skapa buller och 
otrygghet

•	 Grönytor med otydlig eller ingen funktion

•	 Få parkkaraktärer på en och samma plats

•	 Dålig eller ingen belysning, dåligt med skugga som leder till het 
lekutrustning och varma idrottsytor

•	 Lekplatser saknar ofta tillgänglig lekutrustning och är gammal samt att 
skogsområden intill lekplatser utnyttjas i liten utsträckning

•	 Dåligt med sittplatser och bord, inga stadsodlingar

•	 Få platser för vuxna, äldre, inga platser för tonårstjejer, få 
tillgänglighetsanpassade platser

•	 Inga miljöer eller initiativ till kunskapsspridning och inspiration

Förbättringsförslag
•	 Parken vid Kilafors station har stor potential och bör rustas

Platsen är det första som tågresenärer till Kilafors ser� Stationshuset har starka 
historiska och kulturella värden, vilket utemiljön bör matcha� Platsen har potential 
att bli en mötesplats med många värden och funktioner� En plats med tydlig 
kulturell identitet. Här finns möjlighet att skapa en historisk järnvägspark och 
platsen bör utredas vidare�

•	 Entréytan söderifrån bör rustas

Denna yta har potential att bli en välkomnande presentationsyta för Kilafors� Det 
finns kulturella värden som kan förstärkas och ge ytan en tydlig kulturprägel som 
kopplar an till lantbruket och Kilafors bruk�

•	 Öka variationen av grönska för att stärka den biologiska mångfalden, öka 
trygghet och minska buller

•	 Skapa bättre miljöer för pollinerare, minska risken för skadedjur och 
skadeväxter, skydda och bevara nyckelbiotoper, nyckelarter och andra 
skyddsvärda biotoper
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Växter kan som tidigare beskrivet i planen bidra med en mängd bra effekter, som 
till exempel minska buller, och de spelar en viktig roll i att skapa identitet på en 
plats� De bidrar också till att göra platsen trivsam och tryggare med rätt placering� 
Speciellt gång- och cykelstråken samt trafikmiljöerna behöver öka sin biologiska 
mångfald� Blommande växter skapar också trivsel samtidigt som de stödjer 
förekomsten av pollinerare� Det är även viktigt att säkerställa strukturer för att 
förhindra risker med skadeinsekter och skadeväxter�

•	 Använd outnyttjade ytor och addera funktioner och karaktärer som saknas i 
Bollnäs

•	 Förstärk och skapa mer identitet i de gröna miljöerna

Det finns ett flertal grönytor i Kilafors som har otydlig eller ingen funktion. Här 
finns potential att skapa nya värden och addera funktioner och karaktärer som 
saknas i tätorten� En plats med parkkaraktären fest skulle vara ett bra tillskott� 
Kulturvärden finns, men är svaga och kan förstärkas eftersom den potential som 
finns inte utnyttjas i särskilt stor utsträckning. De många outnyttjade grönytorna kan 
förbättras för att skapa karaktärer som artrikedom, vildhet och rymd, men kan även 
bli platser för grön mötesplats och fest. Om miljöerna inte ligger i trafikmiljön kan 
de bli lekplatser� Grönytorna har också potential att bli ängsytor, som har fördelen 
att de ökar den biologiska mångfalden samt minskar behovet av gräsklippning� 
Möjligheten för hävd med djur bör undersökas�

•	 Gör parker mer lättåtkomliga med hjälp av skyltning och belysning

•	 Se till att det finns både sol och skugga i parkerna

Skyltar kan bidra till att fler vågar använda en plats, speciellt om dess läge 
indikerar att den är privat och endast till för de boende� Detta är extra viktigt när de 
outnyttjade grönytorna förbättras, eftersom ett flertal ligger inne i bostadsområden. 
Säsongen för hur länge lek- och idrottsplatser samt promenadstråk kan användas 
kan förlängas ordentligt om platsen är upplyst� För att skapa skugga kan växter, 
främst träd, bidra med bra skugga som dessutom vandrar� Användandet av växter 
stödjer även andra ekosystemtjänster som biologisk mångfald och spridningsvägar�

•	 Gör lekplatser mer tillgängliga så att alla barn har möjlighet att leka och 
öka variationen på lekmiljöer, både i form av olika typer av lekutrustning 
samt främja naturlek och balanslek

För att främja barns lek och öka barns fysiska hälsa är det viktigt att leken är 
varierad och att alla barn oavsett funktionsvariation kan leka och röra sig i 
utemiljön�

•	 Mer tillgängliga sittplatser för att ge möjlighet till social samvaro, vila och 
promenader för alla oavsett behov

•	 Skapa fler platser för mentalt välbefinnande, som till exempel tysta 
grönområden och stadsodling

•	 Skapa fler platser riktade till vuxna, äldre och ungdomar, specifikt 
tonårstjejer
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Kommunens utemiljöer ska ge plats åt alla oavsett funktionsvariationer� Med det 
sagt innebär detta inte att alla platser måste uppfylla alla behov och vara tillgängliga 
för alla� Det kan till exempel räcka med ett tillskott av en plats som är anpassad 
för ungdomar för att även ungdomarna ska känna att de har sin plats i uterummet� 
Stadsodlingar kan vara en möjlighet för möten inom och mellan olika åldersgrupper 
och socioekonomiska grupper�

•	 Skapa möjlighet för lärande och inspiration i den gröna miljön, till exempel 
genom naturpedagogik i skolan samt stadsvandringar med fokus grönska

I den bostadsnära skogen har kvarterets barn utnyttjat skogen och byggt sin egen 
lekmiljö - en koja. Denna typ av skaparfrihet och lek är viktig för barns utveckling och 
välmående.
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