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1. Inledning  
Detaljplanen har varit ute för samråd från 2021-11-08 till 2021-12-05. 
Samrådshandlingar har skickats till berörda sakägare, myndigheter med 
flera. Detaljplanen har varit tillgänglig på kommunens hemsida och på 
Kundcenter i Bollnäs stadshus. 
 
Det har inkommit tolv stycken yttranden, varav två stycken var utan 
invändning, två stycken var information och åtta stycken med invändning. 

Samrådets syfte 
Syftet med samrådet är att presentera ett planförslag och att få in synpunkter 
utifrån det. Synpunkterna sammanställs, bemöts med kommentarer och ger 
svar på eventuella åtgärder som kan bli aktuella för planens kommande 
utformning. 

Detaljplanens syfte 
Syftet är att aktivera och utveckla kvarteret Kringlan 5, södra sida av 
Brotorget, och skapa en tydlig mittpunkt i Bollnäs gamla stadskärna genom 
att utveckla båda sidorna av Brotorget, med hög densitet av handel, service, 
kontor och boende. Förslaget innehåller även en publik takterrass som har 
potential att bli en mötesplats för både lokalbor och turister. 

2. Inkomna synpunkter 

 
Yttranden utan invändningar 

• Ellevio AB 
• Trafikverket 

 

Yttranden med information 
 
PostNord 
 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna 
placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll 
representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det 
aktuella området. 
 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med 
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna 
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 
 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man 
ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 
 
Kontakta PostNord i god tid för dialog gällande godkännande av 
postmottagning i samband med nybyggnation eller förändring av befintlig 
detaljplan. 
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En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 
 
Skanova (Telia Company) AB  
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. 
 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning. 
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar 
åtgärden även bekostar den. 
 

Yttranden med invändning 
 
Länsstyrelsen Gävleborg 
 
Länsstyrelsen delar kommunens ställningstagande att handlägga detaljplanen 
med standardförfarande. Detaljplanen överensstämmer med gällande 
fördjupade översiktsplan antagen 2020. 
 
Länsstyrelsen anser att några Riksintressen inte kommer att ta betydande 
skada av detaljplanens genomförande men att det fortfarande kvarstår 
synpunkter som behöver redogöras. Kommunen ska i framtida handlingar 
redogöra för miljökvalitetsnormer, översvämningsrisk, geotekniska 
säkerhetsfrågor och extrem värme. Övrigt medförande synpunkter som bör 
hanteras fokuserar på energi och klimat, samt den gestaltade livsmiljön i 
både planområdet och dess koppling till närliggande bebyggelsen. 
 
Riksintressen  
Planområdet ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 
miljöbalken och nära riksintresse för friluftsliv samt kommunikation, 
järnväg, enligt 3 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning om att detaljplanen inte påverkar riksintressena negativt.  
 
Planområdet ligger också inom påverkansområdet för väderradar (TM0096). 
Det bör säkerställas att föreslagen byggnadshöjd inte får någon negativ 
påverkan avseende detta.  
 
Miljökvalitetsnormer  
I planhandlingarna saknas en redovisning och bedömning om hur 
detaljplanen kommer att följa miljökvalitetsnormer för både vatten och luft. 
Om kommunen bedömer att miljökvalitetsnormerna kan följas utifrån de 
åtgärder som planeras vidtas behöver kommunen redovisa de överväganden 
som legat till grund för bedömningen och motivera varför olika 
ställningstaganden och bedömningar görs. Länsstyrelsen förutsätter att 
kommunen i kommande planarbete utreder frågan om miljökvalitetsnormer 
och vid behov också ändrar de åtgärder som föreslås för dagvatten- och 
snöhanteringen, så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. 
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Hälsa och säkerhet  
 
Buller  
Bullerutredningen är väl utförd och klargör tydligt att bullernivåerna 
kommer hållas i en nivå som klarar bullerkraven, Länsstyrelsen är därmed 
nöjd med utförandet. 
 
Översvämningsrisk  
Det är positivt att kommunen är medveten om översvämningsrisken kopplat 
till skyfall i ett förändrat klimat, och ställer krav på byggnationen utifrån 
dessa risker. Dock saknas resonemang kring risken för översvämningar från 
Ljusnans vattendrag, och att planområdet ligger inom området för Ljusnans 
beräknade högsta flöde. Den typen av översvämning som börjar i 
vattendraget skulle kunna medföra en annan problematik för området än 
skyfall, exempelvis stopp i dagvattenledningarnas utlopp, och bör därför 
utredas vidare i det fortsatta planarbetet.  
 
Geotekniska säkerhetsfrågor  
Med hänsyn till de geotekniska förutsättningarna i ett område som även 
tidigare har drabbats av översvämningar, och att en högre och därmed tyngre 
bebyggelse planeras, är det viktigt att de planerade geotekniska och 
geohydrologiska undersökningarna genomförs. Förutsättningarna kring den 
geotekniska stabiliteten i området behöver klargöras, också med hänsyn till 
ett förändrat klimat.  
 
Extrem värme  
Värmeböljor, som är den klimateffekt som väntas få störst påverkan på 
hälsan i Europa, förväntas bli allt vanligare, intensivare och mer långvarig i 
framtiden. Då området förtätas, och är beläget i ett område med en större 
andel hårdgjorda ytor, så kan det vara en god idé att studera risken för 
framtida urbana värmeöar, samt ta ställning till om en sådan risk i så fall bör 
hanteras i detta skede. 
 
Övriga synpunkter  
 
Energi och klimat  
Vid planering av området bör elnätet dimensioneras med tanke på 
installation av laddstolpar för elbilar för att uppfylla kravet om möjlighet till 
laddning av elbilar vid nybyggnation som ska finnas vid varje 
parkeringsplats. Dessutom bör överväganden göras avseende möjlighet till 
installation av solceller på lämpliga tak och fasader samt hållbara materialval 
för byggnaderna. Planbestämmelser för detta kan appliceras i linje med 
Länsstyrelsen synpunkter kring Arkitektur och gestaltad livsmiljö. 
 
Cykelparkeringar bör utformas för att passa olika typer av cyklar som till 
exempel last- och el-cyklar. De bör dessutom vara klimatsäkrade och 
upplevas trygga. 
 
Arkitektur och gestaltad livsmiljö  
Riksdagen antog 2018 ett övergripande mål för gestaltad livsmiljö: 
”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre 
segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges 
goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.” 
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Kommunerna har genom sitt planmonopol en avgörande och betydande roll i 
gestaltandet och förvaltandet av landets livsmiljöer. I kommunernas 
planering kan detta ske genom att konkretisera åtgärder som kan förebygga 
de utmaningar som samhället står inför, genom att skapa hållbara och 
arkitektoniska livsmiljöer av hög kvalitet. På Boverkets webbplats finns 
mycket inspiration om arkitektur och gestaltad livsmiljö att hämta.  
 
Länsstyrelsen noterar att den föreslagna högsta byggnaden får en lika 
dominerande roll i stadsbilden som kyrkan och stadshuset, som är de 
befintliga stadsmarkörerna. Länsstyrelsen uppfattar en markering av 
stadskärnan som relativt oproblematisk men ställer sig frågande till motivet 
att ge en bostadsbyggnad en lika framträdande och markerad roll genom sin 
höjd som de samhällsrelevanta byggnaderna kyrkan och stadshuset.  
 
Vidare uppfattar Länsstyrelsen vissa svårigheter med att uppfatta 
byggnadernas föreslagna höjd och uttryck med hjälp av det presenterade 
materialet. Länsstyrelsen ser att kommunen bör förtydliga avsikten med 
byggnadernas utformning i planbestämmelserna, särskilt avseende material 
och anslutning till befintliga byggnader, då plankartan med tillhörande 
bestämmelser skiljer sig markant från de presenterade visionsbilderna. 
Inspiration kring hur detta kan kopplas samman kan exempelvis hittas i 
Gävle kommuns detaljplan för Kungsbäck 2:10, Hinderbanan etapp 2.3 
Kommunen kan även med fördel presentera sektionsritningar eller 
höjdskisser samt ytterligare visionsbilder från gatunivå för att förtydliga 
byggnadernas höjd och uttryck i förhållande till den befintliga bebyggelsen.  
 
Länsstyrelsen vill även lyfta förslaget om återgång till en varierad 
bebyggelse inom kvarteret med tydligt uppdelade huskroppar. Det kan på ett 
positivt sätt anses samspela med den omkringliggande stadsbebyggelsen. 
 
Kommentar: 
Planbeskrivningen har kompletterats med redovisning och bedömning om 
hur detaljplanen kommer att påverka miljökvalitetsnormer för luft och 
vatten.  
 
Planbeskrivningen är kompletterad med den geotekniska undersökningen 
som togs fram för området.  
 
I planbeskrivningen finns nu redovisad resonemang kring risken för 
översvämningar från Ljusnans vattendrag, att planområdet ligger inom 
området för Ljusnans beräknade högsta flöde samt kommunens beredskap 
för att hantera dessa risker.  
 
Under konsekvenser redovisas planförslaget kopplat till extrem värme och 
värmeböljor.  
 
Installation av laddstolpar kan inte säkerställas med planbestämmelser. Dock 
är fastighetsägare positiv och ser ett värde i att en sådan möjlighet finns 
inom ytor avsedda för parkering. Planförslaget därmed möjliggör installation 
av laddstolpar för elbilar. Planförslaget möjliggör installation av solceller på 
lämpliga tak och fasader samt hållbara materialval för byggnaderna.  
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Det finns möjligheter att inom planförslaget anordna cykelparkering med 
och utan laddningsmöjligheter både i garageplan och på gårdsplanen till de 
planerade bostadshusen. Planbeskrivningen är kompletterad med 
parkeringstal för bil och cykel utifrån Parkeringsriktlinjer för Bollnäs 
centrum, antagna av kommunstyrelsen 2021-11-11.  
 
Stadsbilden kommer att påverkas av den nya bebyggelsen. Idag domineras 
stadsbilden av Bollnäs kyrka och Stadshuset som de högsta byggnaderna. 
Kyrkan är en symbol för det gamla samhället där tro och religion stod i 
fokus. Stadshuset symboliserar de nyare tankarna om kollektivet och dess 
institutioner. Med de nya tilläggen som denna detaljplan förespråkar skapas 
en ny markör i stadsbilden. De tillbyggnader som möjliggörs på de gamla 
handels- och parkeringshusen tillför en ny karaktär av hållbart boende i 
centrum med bibehållen handel. Det blir en markör för individerna som bor i 
centrum och den sociala hållbarhet som det bidrar med. Brotorget blir 
tryggare och mer livfullt. De som ska handla i markplan kommer kunna 
bidra till stadslivet då de inte längre parkerar i samma byggnad. Det höga 
bostadshuset blir tillsammans med Bollnäs kyrka och Stadshuset ett tredje 
landmärke i Bollnäs stadssiluett. Det vill säga en markör för dagens 
samhälle, precis som kyrkan och Stadshuset är markörer för deras respektive 
tidsepoker. Genom att ha bostäder som sticker ut i siluetten visar man på den 
individualism som har blivit allt mer utbredd i samhället. Utöver bostäderna i 
punkthuset möjliggörs också en publik takterrass med utsikt över Varpen och 
landskapet.  
 
Plankarta är kompletterad med bestämmelse om att fasaden på de nya 
byggnaderna (stadsradhus) längs Långgatan och i korsningen 
Brotorget/Långgatan ska vara i röd färg.  
 
Planbeskrivningen är kompletterad med sektionsritningen och illustrationen 
över bland annat gårdsplan samt ytterligare visionsbilder från gatunivå för att 
förtydliga byggnadernas höjd och uttryck i förhållande till omgivningen.  
 
Kommunalförbundet Hälsingland, Räddningstjänsten södra 
Hälsingland 
 
I byggnader över 24 meter bör tillgången till släckvatten säkerhetsställas och 
även utrymningen då räddningstjänsten fordon ej kan vara behjälplig över 
23m. 
 
Gällande brandvattenförsörjning kan en utredning av brandpostnätet runt 
Brotorget vara bra då även en påbyggnad av kvarteret Vretåker 2 är aktuell. 
 
Kommentar: 
Frågan gällande utrymningen och brandvattenförsörjning kommer att 
hanteras i samband med kommande projektering och i bygglovsprövningen. 
 
Kollektivtrafikmyndigheten X-trafik 
 
X-trafik ställer sig väldigt positiva till att kommunen arbetar fram en 
trafikstrategi som tydligt presenterar en vision där hållbara transportmedel 
prioriteras framför andra. Detaljplanen har en tydlig hållbarhetsstämpel, och 
kommunen är tydliga med att gående och cyklister samt resenärer med 
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kollektivtrafik premieras före bilburna resenärer till och från planområdet 
vilket är väldigt värdefullt. 
 
Vidare är det ett viktigt ställningstagande som kommunen gör när 
kollektivtrafiken lyfts som en bärande del i detaljplanens syftes-beskrivning. 
Detta ger en bra tyngd för hur planen kan komma att utvecklas och hur 
staden kan växa hållbart.  
 
Det är vidare värdefullt att kommunen planerar staden utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv, där hållbara resor spelar en stor roll. Att förtäta och 
bygga nära redan befintlig kollektivtrafik är effektfullt och bidrar till en 
möjlighet att välja bussen framför bilen. Vidare bidrar detta till att 
kollektivtrafiken på sikt kan komma att utvecklas ytterligare i takt med att 
bl.a. befolkningsunderlag stärks. Strategiska placeringar av nya områden är 
viktigt för att effektiva infrastrukturlösningar, som krävs för att säkerställa 
en god kollektivtrafikstruktur, ska kunna planeras och utvecklas.  
 
X-trafik vill påminna kommunen om att i tidigt skede kontakta X-trafik för 
att planera kollektivtrafiken under en byggnationstid, så att trafiken kan rulla 
obehindrat även när det byggs i centrala Bollnäs. X-trafik ser fram mot att 
även fortsättningsvis delta som samrådspart i kommunens planarbeten.  
 
I rubricerat ärende har X-trafik inga ytterligare synpunkter. 
 
Kommentar: 
Bollnäs kommun kommer att i tidigt skede kontakta X-trafik för att planera 
kollektivtrafiken under byggnationstid, så att trafiken kan rulla obehindrat 
även när det byggs i centrala Bollnäs. X-trafik kommer även fortsättningsvis 
att erbjudas möjlighet att delta som samrådspart i planarbete. 
 
Helsinge Vatten AB 
 
Helsinge Vatten AB uppger att nuvarande byggnad på Kringlan 5 är VA-
abonnent och har sin VAD-anslutning mot Nygatan, enligt karta som bifogas 
yttrandet. Helsinge Vatten AB bedömer att troligast behöver nuvarande 
servis dimensioneras upp när antalet lägenheter ökar på fastigheten. 
Möjligheten finns att ansluta ytterligare servis för vatten och dagvatten från 
Långgatan. 
 
Utökningen av nuvarande VA-abonnemang justeras enligt gällande VA-taxa. 
 
Kommentar: 
Planbeskrivning har kompletterats med information ovan angående 
möjligheter att dimensionera upp nuvarande servis.  
 
Länsmuseet Gävleborg 
 
Arkeologi  
Eftersom hela den nu aktuella fastigheten redan är bebyggd är det inte så 
troligt att det kan finnas kvar särskilt många arkeologiska lämningar inom 
planområdet. Det är dock bra att det i planbeskrivningen tydligt står angivet 
att om eventuella fornlämningar skulle upptäckas under pågående 
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anläggnings- eller byggarbete måste detta omedelbart avbrytas och 
länsstyrelsen kontaktas.  
 
Stadens förändringar och nya behov  
Det är allmänt känt att Bollnäs centrum genomgick väldigt stora förändringar 
under 1960-, 1970- och 1980-talen då många äldre hus i stadens centrala 
delar revs för att ge plats för en mer storskalig bebyggelse. Domusvaruhuset 
var en av dessa tidstypiska nya byggnader som bland annat tillsammans med 
det nuvarande Åhlensvaruhuset på torgets norra sida på ett radikalt sätt 
förändrade stadsmiljön, där biltrafikens behov i hög grad dominerade 
planeringen. Idag råder andra ideal och en betydande del av handeln har 
lämnat städernas centrum för att istället etablera sig i städernas utkanter och 
så inte minst i Bollnäs där stora handelsområden vuxit upp både söder och 
norr om staden. Kvar i centrum står den storskaliga bebyggelsen och det 
finns nu ett ökat tryck av bostäder i de centrala delarna. Även om det tidigare 
Domusvaruhuset är en tidstypisk representant för 1960-talets stora varuhus i 
betong, kan länsmuseet ha förståelse för att det idag finns ett behov av att 
använda denna central belägna markyta på ett lite mer effektivt sätt än enbart 
för handel och bilparkeringar. 
 
Bebyggelsens skala  
För upplevelsen av en stadsmiljö är bebyggelsens utformning och skala av 
avgörande betydelse. Bebyggelsen i stadens centrum varierar idag 
huvudsakligen mellan två och fem våningar. Stadshuset från 1960-talet är 
några våningar högre och även ett antal punkthus som uppförts under de 
senaste decennierna i den norra delen av centrum, men dessa syns endast i 
begränsad omfattning från de centrala delarna av staden. För att få en ny 
byggnad att smälta in i tätortsmiljön anser länsmuseet att bebyggelsen bör 
hålla fast vid den skala som huvudsakligen präglar Bollnäs centrum, det vill 
säga hus i två till fem våningar. Planförslaget avviker dock väldigt kraftigt 
från detta då det föreslår en byggnad med hela 12 våningars höjd, vilket 
känns väldigt främmande för en stadsmiljö av Bollnäs storlek. Länsmuseet 
kan ha förståelse att det i en extremt exploaterad storstadsmiljö i vissa fall 
kanske inte går att finna andra lösningar än att bygga mycket höga hus, men 
museet har svårt att se att detta ska behöva vara förhållandet i Bollnäs där det 
borde vara möjligt att finna andra lösningar i stadens centrala delar än att 
uppföra så extremt höga hus.  
 
Bebyggelsens utformning  
Planbeskrivningens visionsbilder över det högsta huset visar tydligt hur det, 
om det uppförs, totalt skulle komma att dominera stadsbilden vid torget och 
den äldre träkyrkan intill skulle upplevas på ett helt annat sätt i det stora 
husets direkta närhet. Därtill kommer även skuggverkan av en så stor 
byggnad som skulle kunna påverka torgmiljön starkt negativt. Om 
påbyggnader ska passa in i en miljö av detta slag anser länsmuseet att de 
huvudsakligen bör placeras ute i gatuliv för annars är risken att gatumiljön 
känns väldigt splittrad med olika typer av byggnader placerade ovanpå 
varandra. Länsmuseet bedömer inte att en tolv våningar hög byggnad på 
något sätt kan anpassas till sin utformning för att smälta in väl på denna 
plats. 
 
Stadsbild  
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Länsmuseet delar inte alls kommunens synpunkt att en ny hög byggnad inte 
skulle påverka landskapsbilden negativt. Bollnäs kyrktorn har sedan 
senmedeltiden utgjort ett givet landmärke i trakten och länsmuseet anser inte 
det vore lämpligt att på nu föreslaget sätt så radikalt förändra Bollnäs 
stadssiluett. Detta är den tredje remissen på kort tid som länsmuseet har 
hanterat som rört uppförande av byggnader högre än tio våningar i Bollnäs 
centrum eller dess närhet. Ur kulturmiljösynpunkt anser länsmuseet att det 
inte är en önskvärd utveckling att uppföra så höga byggnader i stadens 
centrum. Länsmuseet anser tvärtom att kommunen bör utgå från de kvaliteter 
som finns i Bollnäs centrum och utveckla och bygga vidare på denna 
karaktär, istället för att så radikalt förändra hela stadsmiljön med byggnader 
av en helt annan skala än den befintliga äldre bebyggelsen i stadens centrum.  
 
Länsmuseet avråder således bestämt från ett antagande av detta förslag till 
ny detaljplan och förordar att detaljplaneförslaget omarbetas i sin helhet, för 
att istället medge en bebyggelse som överensstämmer i storlek och 
proportioner med den angränsande bebyggelsen i Bollnäs centrum, det vill 
säga hus i maximalt fem våningars höjd. 
 
Kommentar: 
Den fördjupade översiktsplanen för Bollnäs stad, FÖP, anger att det ska 
bland annat möjliggöras för förtätning av bostäder, arbetsplatser och 
verksamheter samt mötesplatser inom Bollnäs centrum och Gärdet. Vidare 
uppges i FÖP-en att Bollnäs stadscentrum och stationssamhället bygger på 
kvartersstadens rutnätsprincip och att förtätning inom Bollnäs centrum bör 
bygga vidare på denna princip i den utsträckning det är praktiskt och 
ekonomiskt möjligt. Möjlighet bör även ges till att ha verksamheter och 
handel i bottenplan. Marken inom centrum och Gärdet bör utnyttjas effektivt, 
därför bör högre bebyggelse tillåtas.  
 
Detta planförslag har stöd och stämmer överens med de intentionerna som 
finns i den fördjupade översiktsplanen för Bollnäs stad. Angående 
byggnadshöjd och påverkan på stadsbild se kommentar till Länsstyrelsen. 
 
Fastighetsaktiebolaget Broåker AB 
 
Fastighetsaktiebolaget Broåker (Broåker 5 och 7) ser mycket positivt på 
utveckling av Bollnäs Centrum. Det är fantastiskt att det produceras fler 
lägenheter för centrum nära boende. 
 
Det är dock så att parkeringsdäcken på Kringlan 5 (och det kommer senare 
även att gälla det sk. "Åhlenshuset") är tillskapade för att tillgodose bra 
parkering för kunder till de affärer som har bilburna kunder i kvarteren. 
Dessa parkeringar har nyttjats av många, och på senare år även många som 
arbetar i centrum och hyr plats på dessa parkeringsdäck under veckodagarna. 
När huset är ombyggt med nya lägenheter uppfattar vi att de 
parkeringsplatserna endast kommer att användas av hyresgäster. 
 
Centrumhandeln i Bollnäs har en klar konkurrensfördel i och med att den är 
nära och tillgänglig. Om bilburna kunder börjar få svårt att hitta parkeringar, 
som dessutom är kostnadsfria finns risk att köpmönster ändras. Vi måste 
därför vara väldigt måna om att bevara den fördelen. Bollnäs centrum är en 
pärla som har många besökare från bl.a. Ljusdal, Söderhamn och Ovanåker. 



  11 (13) 

 

De sista åren har Fastighetsaktiebolaget Broåker AB märkt att det allt oftare 
är fullt på de centrum nära parkeringarna, och ska då dessutom många av de 
som arbetar i centrum återgå till att nyttja "allmänna" p-platser blir det en 
negativ effekt för handeln och i förlängningen även för fastighetsägare om 
lokaler blir svåra att hyra ut. 
 
Fastighetsaktiebolaget Broåker AB ser därför ett stort behov av att Bollnäs 
kommun i samband med detta planarbete börjar planera för nya möjligheter 
för centrumnära parkeringsplatser för handel och även heldagsparkering för 
de som arbetar i centrum, för att kompensera för de som försvinner i första 
hand i och med ombyggnationen av Kringlan 5 och senare även" 
Åhlenshuset" och eventuellt även vid Kulturhuset. 
 
Fastighetsaktiebolaget Broåker AB vet att kommunen jobbar med ett 
dokument som heter "Parkeringsriktlinjer''. Bolaget kan inte nog understryka 
att detta dokument måste jobbas med proaktivt och verkligen försöka hitta 
lösningar så att inte problem med parkeringskaos uppstår. 
Fastighetsaktiebolaget Broåker AB skulle också tacksamt se att kommunen 
samtidigt planerar in laddstationer för elbilar strategiskt så att man har nära 
till handel under tiden man väntar på att bilen ska laddas. 
 
Trafikmängd och intensitet har ökat markant de senaste åren. Trots 
intentioner om att man ska åka kollektivt och cykla bor vi i en 
landsbygdskommun där många faktiskt är tvungna att åka bil, och så 
lär det förbli, avslutas yttrande från Fastighetsaktiebolaget Broåker AB. 
 
Kommentar: 
Bollnäs kommun har 2021-11-11 antagit Parkeringsriktlinjer för Bollnäs 
centrum. I riktlinjerna redovisas både nuläge och framtida ambitioner 
gällande parkering. Bollnäs kommun vill att riktlinjerna används som ett 
verktyg för stadsutveckling. Genom att frigöra ytor för annan bebyggelse 
uppnår Bollnäs den fördjupade översiktsplanens mål om den hållbara staden 
med stationsutveckling och förtätning i kollektivtrafiknära lägen. Med en 
strategi som prioriterar hållbara transporter såsom gång, cykel och 
kollektivtrafik samt mer hanterar bilen styrs utvecklingen mot en effektivare 
markanvändning och attraktiv stadsmiljö.  
 
Bollnäs kommun arbetar för närvarande med Detaljplan för del av Bro 5:10, 
4:1 och 5:6. Syftet med detaljplanen är bland annat att skapa en effektivare 
markanvändning genom att planlägga området för parkering. Planområdet 
ligger centralt, norr om Bollnäs resecentrum och söder om SJ-området längs 
järnvägen och Järnvägsgatan. Dess läge i direkt anslutning till Bollnäs 
resecentrum gör området strategiskt viktigt för utveckling av 
kollektivtrafiknära arbets- och boendemiljöer. Området är cirka 12,8 hektar. 
Detaljplanen medger byggande av ett parkeringshus som med fördel blir 
Bollnäs första mobilitetshus. Ett mobilitetshus är en typ av parkeringshus där 
både bilar och cyklar kan parkeras, samtidigt som det också finns olika typer 
av service, som till exempel en cykelverkstad. Mobilitetshuset ska vara till 
för både arbetspendlare och för de som har ärenden i Bollnäs centrum. 
Detaljplanen planeras gå ut på samråd under våren 2022. 
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Fastighetsägare Kringlan 6 
 
Fastighetsägaren till grannfastigheten Kringlan 6 är mycket positiv till 
etableringen och utvecklingen i Bollnäs som Point Properties ämnar göra. 

Fastighetsägaren befarar dock att fasadhöjd på delarna som vetter mot 
Kringlan 6 kommer att påverka fastighetens innergård, att den skulle bli 
mörklagd och även försena snösmältningen. 

I dialog med representanter för fastighetsägaren för Kringlan 5 diskuterades 
en kompromiss med att sänka höjden för den nya bebyggelsen mot Kringlan 
6 och Trädgårdsgatan med en våning samt att inte tillåta balkonger inom 
samma yta.   

Kommentar: 
Planförslaget har reviderats med att höjd för byggrätten mot Kringlan 6 har 
sänkts till +75 meter vilket motsvarar en våning lägre påbyggnad. En ny 
bestämmelse har införts på plankarta som hindrar att balkonger kan uppföras 
mot Kringlan 6 och Trädgårdsgatan. 
 
Fastighetsägaren till Kringlan 6 har informerats om revideringen av 
planförslaget enligt ovan och godtagit den.  
 
Lantmäteriet 
 
Lantmäteri har synpunkter angående gränser inom planområdet. Ett antal 
gränser är inlagda i den digitala registerkartan med mycket god kvalitet 
(0,025 m), men denna kvalitet kan vara missvisande. Det är möjligt att dessa 
fastighetsgränser inte har kontrollmätts av kommunen. Vid övergången 
mellan referenssystemen RT 90 och SWEREF 99 transformerades nämligen 
tusentals gränspunkter över hela landet som registrerades rakt av, utan 
kontroll, med kvaliteten 0,025 m. Det har i efterhand visat sig att många av 
dessa punkter kan ha god ”intern” kvalitet, men inte ligga rätt i förhållande 
till SWEREF 99. Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra 
uppmärksam vid planläggning av områden där det förekommer gränser med 
just kvaliteten 0,025 m, och vid behov kontrollmäta sådana gränser.  
 
I planbeskrivningen anges att exploateringsavtal ska upprättas, men inget 
ytterligare anges om innehållet.  
 
Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att ingå 
exploateringsavtal, redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga 
innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs 
med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. Lantmäteriet 
anger att eftersom redovisning av innehållet i ett kommande 
exploateringsavtal saknas i planbeskrivningen finns inte någon möjlighet för 
Lantmäteriet att utföra sin lagstadgade uppgift att i samrådsskedet lämna råd 
i de fall avtalsinnehållet förefaller strida mot reglerna i 6 kap. 40-42 §§ PBL. 
De som är berörda av planen har inte heller någon möjlighet att överblicka 
de konsekvenser som det tänkta avtalsinnehållet kommer att få bland annat 
vid genomförandet av detaljplanen. 
 
Lantmäteri anger i yttrandet lämpligt underlag angående lagstiftningens krav 
som kan användas som stöd för komplettering av planhandlingarna.  
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Kommentar: 
Bollnäs kommun är medveten om att många gränspunkter med god kvalitet 
transformerades utan kontrollmätning vid övergången till Sweref99 16 30. 
Före övergången fanns det flera olika koordinatsystem inom Bollnäs 
kommun. Kommunen utförde då kontrollmätningar i olika delar av 
kommunen för att säkerställa transformeringarnas noggrannhet. Vid 
övergångarna till Sweref 99 16 30 användes transformeringar med specifika 
restfelsmodeller för olika kommundelar för att få en så bra kvalitet som 
möjligt. Genom åren har många kontrollmätningar gjorts genom kommunens 
dagliga verksamhet som till exempel grundkartor och förrättningar i Bollnäs 
centrum och i övriga delar men det finns inga misstankar om att 
fastighetsgränserna skulle fela.  
 
Punkterna vid den aktuella detaljplanen Kringlan 5 har inte kontrollmätts 
eftersom de ursprungliga rören inte finns kvar i marken. Fastigheten bildades 
strax innan den befintliga byggnaden uppfördes vilket är anledningen till att 
rören inte längre finns kvar. Byggnadens fasad stämmer överens med 
fastighetsgränsen. Sidlängderna från fastighetens bildande stämmer mot 
dagens mått i registerkartan. 
 
Planbeskrivningen har kompletterats med huvudsaklig innehåll i 
exploateringsavtal. 
 

Sammanställning över de som inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda 
 
Länsmuseet Gävleborg 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 
 
_________________________________ 
Bashir Hajo 
Stadsarkitekt 
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