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1. Inledning
Ett planprogram tas fram enligt plan- och bygglagen (2010:900)
5 kap 10 och 11§. I ett planprogram kan kommunen ange mål och
utgångspunkter för kommande detaljplanearbeten. Det finns inte något krav
på att ett program ska tas fram utan det är kommunen själv som avgör om
det behövs. Planprogrammet är inte juridiskt bindande utan endast
vägledande.
För Gärdet har Bollnäs Bostäder tagit fram en vision, Gärdet mitt i staden
som planprogrammet bygger på. Ett planprogram för området har av
kommunstyrelsen i Bollnäs kommun bedömts som ett relevant verktyg för
att implementera visionen och som det bästa sättet att gå vidare i processen.
Planprogrammet har varit tillgängligt för samråd under perioden 2021-01-22
till 2021-02-12. Samrådet sker i syfte att ge och få information och
synpunkter på förslaget. Efter samrådet har planprogrammet reviderats
utifrån inkomna synpunkter. Planprogrammet kommer därefter att
godkännas av kommunstyrelsen och ligga till grund för de kommande
detaljplanerna.
Planhandlingar
Planprogrammet omfattar denna beskrivning med beskrivande text, bilder,
kartor, förslag, riktlinjer och konsekvensbeskrivning samt en idéskissplanprogram Gärdet (bilaga 1) och Visionen, Gärdet mitt i staden (bilaga 2).
Till planprogrammet hör även en undersökning om betydande
miljöpåverkan.
Syfte och bakgrund
Stadsdelen Gärdet är Bollnäs största och mest centrala bostadsområde där
det är nära till allt. Gärdet ligger nära stadens mest grundläggande offentliga
och kommersiella utbud, ett stenkast från stadscentrum, nära till natur-,
friluftsliv och fritidsaktiviteter. Det är få områden i Bollnäs som har dessa
kvaliteter i den utsträckning som finns på Gärdet.
Det finns ett behov av förnyelse av bostadsbebyggelsen inom Bollnäs
bostäders bostadsbestånd på Gärdet. Planprogrammet för Gärdet utgår i sin
helhet från:




Visionen, Gärdet mitt i staden,
Fördjupad översiktsplanen för Bollnäs stad FÖP Bollnäs (Antagen
2020-05-27)
Övriga relevanta kommunövergripande riktlinjer där det finns nya
utgångspunkter som det behöver tas hänsyn till i kommande
planläggning.

I föreliggande planprogram behandlas områdets förutsättningar och det ges
förslag och riktlinjer för kommande planering och den långsiktiga
utvecklingen för stadsdelen.
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Syftena med planprogrammet är att:


Föra en tidig dialog med berörda aktörer, boende och intressenter
inom Gärdet och dess närområde.



Klarlägga förutsättningarna för bostadsområdet Gärdet och dess
närområde.



Ge förslag och riktlinjer för framtida detaljplaner och övriga
investeringar av bostadsområdet Gärdet och dess närområde.



Belysa konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna utifrån
perspektiven; klimatanpassning, bostadsförsörjning,
barnkonventionen, grönstrukturer, segregation, trygghet,
tillgänglighet och jämställdhet.

Geografisk avgränsning
Planprogramområdet omfattar del av stadsdelen Gärdet som är beläget väster
om Bollnäs centrum. Programområdet avgränsas i öster av riksväg 83, i
söder av Alirgatan, i väster av Solrosens idrottsplats och Björkhamregatan, i
norr av Edelsbergsgatan och Gärdegatan, se Figur 1.
Planprogramområdet har avgränsats med hänsyn till den mark som i
huvudsak ägs av Bollnäs Bostäder och där denna aktör ser ett behov av
förändring. Planprogramområdets geografiska avgränsning framgår av Figur
1.

Figur 1. Programområdets avgränsning. Bakgrundskarta: cX-Länskartan, Bollnäs kommun.

Markägare
Bollnäs bostäder är den största markägaren inom områden. Inom
planprogramsområdet finns även ett antal privata flerbostadshus med
bostadsrätterna inom fastigheterna; Resedan 14,15 och 17, Vallmon 6 och
Tulpanen 6 och 20.
I direkt anslutning till planprogramsområdet finns bostadsrättsföreningar och
privata fastighetsägare. Bollnäs kommun äger den allmänna gatumarken och
fastigheten Pionen 3 i västra delen av planprogramsområdet.
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2. Tidigare ställningstagande
Uppdrag
Kommunstyrelsen i Bollnäs kommun beslöt 2020-04-02 att uppdra till
Samhällsbyggnadskontoret att ta fram ett planprogram för Gärdet.
Översiktliga planer
Översiktsplan för Bollnäs kommun
Översiktsplan för Bollnäs kommun omfattar hela kommunen och är antagen
av kommunfullmäktige 2015-12-15. I översiktsplanens beskrivs hur Bollnäs,
möjligheternas kommun, år 2030 har en hållbar utveckling med tillväxt och
goda möjligheter till utbildning och arbete. Bollnäs har ett jämställt och
miljöanpassat samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar,
mångfald, upplevelser och framtidstro. Enligt översiktsplanens
bebyggelsestrategier ska kommunen planera för ﬂerbostadshus i de centrala
delarna av tätorterna.
Fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad (FÖP Bollnäs)
För området gäller FÖP Bollnäs antagen av kommunfullmäktige
2020-05-25. Enligt planen ska Bollnäs stadskärna tillsammans med Gärdet
ska vara den mest tillgängliga, aktivitetstäta miljön och den självklara
knutpunkten i kommunen för stadens och kommunens invånare, besökare
och de som pendlar in för arbete, skola och fritidsaktiviteter. Den fortsatta
utvecklingen och förtätningen ska främst ske kring resecentrum och Gärdet
samt genom att överbrygga Riksväg 50,83 och norra stambanan. Enligt
mark- och vattenanvändningskartan utgörs programområdet av
”tätortsbebyggelse, i huvudsak oförändrad markanvändning”. I strategikartan
framgår att inom programområdet är högre bebyggelse och centrumkaraktär
en del av de övergripande principerna som ska ligga till grund för
utformningen, se Figur 2.

Figur 2. Utdrag ur FÖP Bollnäs strategikarta. För Gärdet anges högre bebyggelse och
centrumkaraktär. Källa: FÖP Bollnäs.
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Vidare står det angivet i FÖP Bollnäs att, vid utveckling, förtätning och
förändring av de bostadsområden som växer fram från mitten av 1940-talet
och framåt bör man även ta ett helhetsgrepp och göra ett representativt urval
och skydda delar av bebyggelsen från förvanskning. Gärdet nämns som ett
exempel där det kan vara aktuellt. Riktlinjer för detta bör ske i planprogram
medan eventuellt urval och skydd utförs i detaljplan.
Inom Gärdet och centrum ska begreppet stationssamhälle vara bärande.
Stationssamhället ska vara tillgängligt, attraktivt och tryggt för alla, oavsett
vem du är samt om du anländer till fots, med cykel, kollektivt eller med bil.
Prioriterat är att möjliggöra för nya verksamheter och bostäder för att skapa
goda förutsättningar för attraktiva boendemiljöer och arbetsmiljöer med
närhet till kollektivtrafik och service. Utveckling ska främjas genom att
bland annat:


Fler parkeringsplatser för pendlare och besökare görs tillgängliga på
västra sidan av järnvägen.



Det möjliggörs för förtätning av bostäder, arbetsplatser och
verksamheter samt mötesplatser inom Bollnäs centrum och Gärdet.



Överbrygga området mellan Bollnäs centrum och Gärdet med en ny
gång- och cykelförbindelse.



Genomföra attraktivitets- och trygghetshöjande åtgärder i och kring
Gärdet och resecentrum.

Bollnäs stadscentrum och stationssamhället bygger på kvartersstadens
rutnätsprincip. 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. Enligt FÖP Bollnäs mark- och vattenanvändningskarta anges
följande inom programområdet och dess omedelbara närhet:


Tätortsbebyggelse, i huvudsak oförändrad markanvändning. Befintlig
mark för bostäder och mindre service. Viss förtätning och
komplettering av områdena kan ske där så bedöms lämpligt.



Centrum, i huvudsak oförändrad markanvändning. Befintlig mark för
centrumändamål, handel och bostäder. Viss förtätning och
komplettering av områdena kan ske där så bedöms lämpligt.



Offentliga verksamheter och lokaler. Befintliga verksamhetsområden
för offentlig verksamhet, lokaler och samlingsplatser. Viss förtätning,
ändrad användning och komplettering av områdena kan ske där så
bedöms lämpligt.

Kretsloppsplan
Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram plan för
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Bollnäs kommuns
kretsloppsplan är vid tiden för framtagandet av detta program under
utarbetning. Planen utgör tillsammans med kommunens lokala föreskrifter
om avfallshantering kommunens renhållningsordning.
Fysisk planering är av stor vikt i avfallsplaneringen. En ny förordning om
fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper kommer att kräva
god planering i offentliga miljöer och i bostadsområden för både villor,
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flerbostadshus och fritidshus. Nedskräpning påverkar också den fysiska
planeringen på flera sätt.
Bostadsförsörjningsplan, riktlinjer för bostadsförsörjning
Riktlinjernas syfte är att uppfylla den mänskliga rättigheten till en bostad och
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder.
Kommunens bedömning har varit att antalet nyproducerade bostäder har
varit i nivå med det kalkylerade behovet av nya bostäder. Dock råder det
fortfarande en relativt hög efterfrågan på bostäder och Bollnäs bostäder
upplever att behovet och efterfrågan i deras bestånd är högt med en ökad
efterfrågan på hyresrätter de senaste åren.
Enligt en utförd medborgardialog 2016 är efterfrågan störst för småhus, följt
av radhus och flerfamiljshus. Det som värdesätts mest att ha runt sitt boende
är grönområden, service, gång- och cykelvägar och kollektivtrafik. Mindre
viktigt att ha i närheten av sitt boende är parkeringsplats, arbetsplats, kultur,
nöje och lekplatser. Det framtida behovet av hyresrätter bedöms framförallt
vara i Bollnäs stad, både när det gäller att långsiktigt fylla upp sitt nuvarande
lägenhetsbestånd och nya hyresrätter utifrån prognoserad
befolkningsutveckling och den demografiska utvecklingen.
Ett av målen för bostadsförsörjningen är att vid planering av nya och
befintliga bostadsområden verka för en variation av upplåtelseformer,
bostadsstorlekar, bostadstyper och bostadspriser.
Dagvattenstrategi
Dagvattenstrategin för Bollnäs kommun utgår från översiktsplanen och VApolicyn. Strategin med kompletterande riktlinjer ger ramar och vägledning
för hanteringen av dagvatten i kommunen.
Parkeringsstrategi
Parkeringsstrategin för Bollnäs centrum, ska möjliggöra förtätning i
centrumnära lägen med ett reducerat antal parkeringsplatser.
Parkeringsstrategin ska styra utvecklingen mot attraktiv stadsmiljö, effektiv
markanvändning, hållbara transportmedel samt planering och samverkan för
god tillgänglighet. Parkeringsstrategin innehåller nulägesanalys, mål,
parkeringsriktlinjer samt nya parkeringstal för bil och cykel. Dokumentet
kommer att utgöra vägledning och underlag för förhandlingar med
byggherren vid detaljplaneläggning och bygglov.
Vision, Gärdet mitt i staden
Visionen för Gärdet, Gärdet mitt i staden, har framtagits av Sweco på
uppdrag av Bollnäs Bostäder under år 2019. Visionen anger att områdets
attraktionskraft och dess rykte ska stärkas samt att stadsdelen ska bli en
tydligare del av staden, se Figur 3. Gärdet ska vara ett attraktivt område att
vistas i, att besöka, att bo i. Det ska vara en trygg plats att bo på. Området
ska vara spännande att besöka. För att uppnå visionen bör området få en
tydlig ekologisk profil och vissa problembyggnader rivs och ersätts med nya
energisnålare bostäder.
Totalt rör det sig om 90 lägenheter i fem huskroppar som aves att ersättas
med fyra bostadshus i totalt 8 våningar med ett uppskattat cirka 160
lägenheter i olika storlekar. De flerbostadshus som avses att rivas är
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Polacksgatan 4 och 6, Gärdesgatan 17 samt Björkhamregatan 46 A, D, E, F
och G.

Figur 3. Karta ur visionen, Gärdet mitt i staden.

I Gärdets närområde finns både aktivitets-, service-, rekreations- och
handelsområde vilket kan lyfta området mer. Infrastrukturstråken i östvästlig och nord-sydlig riktning kan utvecklas för att bättre nå centrum,
viktiga målpunkter och rekreationsområden. En rad åtgärder föreslås för
områdets utemiljöer, befintliga byggnader, och nya byggnader, hur grönytor
med mer vatten närvarande och nya sociala sammanhang kan åstadkommas
för att uppnå visionen.
Detaljplaner, fastighetsplan
Ett flertal detaljplaner är gällande inom programområdet, se Figur 3.
I detaljplanerna är markanvändningen indelad i kvartersmark för i huvudsak
bostäder och allmän platsmark för gator. Bebyggelsens läge är ofta bestämd
genom att mark som inte får bebyggas är markerad genom så kallad
prickmark. Inom två detaljplaner är markanvändningen allmänt ändamål
respektive handelsändamål. I övrigt finns mindre delar natur-/ parkmark och
lokalgator samt en nyligen antagen detaljplan (2018) norr om Hamrelund
som medger bostäder, vårdboende, förskola med centrumverksamhet i
bottenvåningen i totalt 8 våningar. Vissa av fastigheterna inom
programområdet omfattas av tomtindelningar.
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Figur 4. Gällande detaljplaner inom Planprogramsområdet. De färjade områdena är
digitaliserade och övriga gällande detaljplaner markeras med numrering, Bollnäs kommun,
Geosecma.

Gällande detaljplaner:










Förslag till ändring i stadsplan för kvarteret Tulpanen,
laga kraft 1945-12-31
Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Resedan,
laga kraft 1958-01-14
Förslag till ändring av stadsplan för del av stadsdelen Gärdet,
laga kraft 1959-01-11
Förslag till ändring av stadsplan för del av stadsdelen Gärdet (västra
delen), laga kraft 1961-10-30
Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Tulpanen,
laga kraft 1964-12-21
Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Blåklinten,
laga kraft 1966-11-03
Detaljplan för fastigheterna Vete 2 och 3, Astern m.fl.
laga kraft 2016-05-30
Detaljplan för Pionen 3,
laga kraft 2018-08-08
Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Skidan,
laga kraft 1976-03-22
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Miljömål
Som en del i hållbarhetsarbetet nationellt har Sveriges riksdag antagit
miljökvalitetsmålen. Miljömålssystemet innehåller ett generationsmål,
16 miljökvalitetsmål och 28 etappmål. Etappmålen är steg på vägen för att
uppnå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Att verka för att nå målen
är hela samhällets ansvar. I det svenska miljömålssystemet finns miljömål på
nationell, regional och lokal nivå. De miljökvalitetsmål som berörs i
planprogrammet redovisas i Figur 5 och är: God bebyggd miljö, Giftfri
miljö, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växtoch djurliv (16).
Begränsad
klimatpåverkan

Skyddande
ozonskikt

Frisk luft

Säker strålmiljö

Bara naturlig
försurning

Giftfri miljö

Ingen
övergödning

Levande sjöar
och vattendrag

Grundvatten av
god kvalitet

Hav i balans
samt levande
kust och
skärgård

Myllrande
våtmarker

Levande skogar

Ett rikt
odlingslandskap

Storslagen
fjällmiljö

God bebyggd
miljö

Ett rikt växt- och
djurliv

Figur 5. De 16 nationella miljökvalitetsmålen. De mål som berör projektet är inramade. Källa:
Bollnäs kommun.

3. Förutsättningar
Stads- och landskapsbild, befintlig bebyggelse
Bostadsområdet Gärdet växte fram från mitten av 1940-talet i samband med
Bollnäs expansion och har några av de äldsta hyreshusen i Bollnäs. De flesta
av bostadsbyggnaderna har byggts mellan 1945 och cirka 1965. Området
utgör ett bra urval för mitten av 1900-talets byggnadskultur och utgör en
egen årsring i Bollnäs stadsutveckling.
Den dominerande byggnadstypen och som utgör ett av områdets mest
karaktäristiska egenskaper är lamellhus i 3 till 4 våningar. På 1990-talet
tillkom ett äldreboende i 5 våningar, Hamrelund, som nu omvandlas till ett
trygghetsboende. Huset är det enda över 3 våningar och utgör därför på sätt
och vis ett landmärke inom stadsdelen.
De två mest karaktäristiska fasadmaterialen är tegel eller puts. Söder om
Läroverksgatan och Hedhamregatan har de flesta husen rött tegel och ljust
tegel. Resterande har putsad fasad med milda färgnyanser och enstaka
mörkröda putsfasader. Taken i den sydöstra delen av Gärdet (söder om
Björkhamregatan) utgörs av sadeltak i rött tegel eller mörkblått, men i
nordvästra delen (norr om Björkhamregatan) dominerar pulpettak.
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Gärdet är uppbyggt kring en strikt kvartersstruktur med långa, räta gator med
bostadskvarter, Se figur 6. De friliggande flerfamiljshusen är placerade
indragna från gatan, i en ”hus i park”-struktur. Byggnaderna har placerats
med hänsyn till att ge bästa möjliga solförhållanden och ljusinfall i
lägenheterna och innergårdarna samt för att kunna medge generösa grönytor
(omkring 25x60 meter) mellan husen. Husens placering i förhållande till
gatorna varierar därför. Vissa hus har gavel mot gata och andra har långsidan
mot gatan. Garage finns placerade närmast riksväg 83 och enstaka finns
utspridda på Gärdet. Innergårdarna utgörs av grönytor samt asfalterade
parkeringsytor, se Figur 6.

Figur 6. Till vänster: Polacksgatan med Gärdets enda 5 våningsbyggnad i gatans
förlängning. Till höger: Foto på innergården inom kvarteret Tulpanen, som till stora delar
består av asfalterad parkering. Foto: Sweco.

Innergårdarna har tack vare en omsorgsfull rumslig placering av
byggnaderna en halvprivat karaktär som är karaktäristiskt för hus i park. Det
skapar en hemmakänsla för de boende samt en öppenhet gentemot hela
området. Det underlättar för social samvaro och ger en god överblick. De
halvomslutna gårdarna med balkonger och fönster in mot gårdarna ger
många ögon på dem, vilket ökar trygghetskänslan. På innergårdarna finns
stadsodling, lekplatser, idrottsytor samt sittytor.

Figur 7. Till vänster: Foto på innergården inom kvarteret Vallmon, där lekplatsen placerats för
att ha många ögon som håller uppsikt. Gården är, liksom de allra flesta, dominerad av
gräsmatta. Till höger: Foto på innergården inom kvarteret Vängåvan, med en sliten
basketplan. Foto: Bollnäs kommun.
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Figur 8. Utdrag ur ändrad stadsplan för kvarteren Tulpanen och Johannelund. Notera de
stora kvarteren planlagda i Gärdet jämfört med staden öster om järnvägen och
villabebyggelsen norr om Gärdet. Källa: Bollnäs kommun.

Byggkonsten på 1940-talet skiljer sig från 1960-talet med utformning och
val av byggmaterial. Inom Gärdet finns sex identifierade bostadsbyggnader
vars byggnadsmaterial utgör ett problem samt har stora renoveringsbehov
och energiförbättringspotential. Bostadsbeståndets tekniska livslängd innebär
att stora renoveringsbehov föreligger. Det finns även ett behov av
energiförbättringar och en bättre driftsekonomi. Tillgängligheten till
lägenheterna är låg eftersom hiss saknas till flera av flerbostadshusen.
Bollnäs Bostäders bostadsbestånd är åldrande med slitna bostadsgårdar.
Bollnäs Bostäder har önskemål om att uppföra nya bostäder på området och
förbättra utemiljöerna som är högre och som bättre kan svara mot de
nuvarande bristerna.
Planberedskap
Planberedskapen för ny bebyggelse inom programområdet utgörs enbart av
en outnyttjad byggrätt inom fastigheten Pionen 3, som ligger direkt väster
om Hamrelund. Fastigheten är bebyggd med en tidigare förskola.
Detaljplanen medger markanvändning för bostäder, vårdboende, förskola
och centrumverksamhet i bottenvåning. Högsta byggnadshöjd är 8 våningar.
Detaljplanen för Pionen 3 utgår från kommunens mål i översiktsplanen att
vara proaktiva vad gäller planberedskapen och byggklara byggrätter i
antagna detaljplaner, att förtätning ska ske kring gator, kollektivtrafikstråk,
VA-nät och skolor samt att kommunen ska planera för flerbostadshus i de
centrala delarna av Bollnäs stad.
Övriga kvarter är fullbebyggda enligt gällande detaljplaner. Enligt FÖP
Bollnäs ska det inom befintliga kvarter utredas ifall det är görligt med en
högre exploateringsgrad med exempelvis utökade byggrätter och förtätning.
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Befolkning och boende
Bebyggelsen inom Gärdet utgörs till större delen av framförallt
flerfamiljshus med hyresrätter som allmännyttan förfogar via det kommunala
bostadsbolaget Bollnäs Bostäder, men det finns även privatägda
bostadsrätter, egna hem och andra typer av konceptboenden.
Den centrala och norra delen av Gärdet har den högsta befolkningstätheten i
Bollnäs, se Figur 9. De boende utgörs i hög grad av barnfamiljer. GärdetHedhamre har störst andel utrikesfödda i Bollnäs. Stadsdelen har i en studie,
Hur identifieras segregerade bostadsområden, en metodutveckling med
utgångspunkt i Bollnäs tätort, Gävle högskola, fått högst segregationsindex
som innebär att området utgör det område i Bollnäs med störst segregation.
Omflyttningsfrekvensen av Bollnäs Bostäders hyresgäster är cirka 30 %, det
vill säga att av det totala antalet hyresgäster flyttar cirka 30 % inom ett år.
I översiktsplanen redovisas en medborgarenkät som genomfördes via
webben år 2016 som behandlade boendemiljön i Bollnäs i termer av
trygghet, önskemål och upplevelsen av staden. På frågan om hur man ser på
sina stadsdelar svarade medborgarna att man generellt trivs bra.
Bostadsområdena Granberg och Gärdet stack dock ut med ett sämre resultat
än övriga stadsdelar. Den upplevda tryggheten skulle enligt enkäten kunna
förbättras med fler poliser och väktare, följt av bättre belysning och fler
människor i rörelse samt bättre integration. Synpunkter som framkom om
infrastrukturen var önskemål om tätare avgångar med kollektivtrafik och
främst bättre gång- och cykelvägar.

Figur 9. Antal boende. Rött innebär hög täthet av boende, blå färg låg täthet. Källa:
Planprogram stadsutveckling längs järnvägsgatan.

Natur, kultur och rekreation
Stadsdelen ligger nära ett brett utbud av natur-, friluftsliv och
fritidsaktiviteter. Väster om planprogramsområdet ligger rekreationsområdet
Hoberget med elbelyst spårslinga och Solrosens IP med en
konstgräsfotbollsplan, skatepark, beachvolleybollplaner och en ishockeyrink.
Utmed Alirgatan ligger Bollnäs sporthall och simhall. I anslutning till
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Hoberget finns ett grönstråk som länkar ihop Stora och Lilla Bolleberget och
Långnäs.
Riksintressen och områdes-/bebyggelseskydd
Skyddad natur
Programområdet omfattas av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv
enligt 4 kap 2 § 2 miljöbalken. Eftersom planprogramsområdet består av
stadsbebyggelse bedöms riksintresset inte ha någon särskild relevans inom
det aktuella området.
Alléer finns längs Björkhamregatan (ungbjörk), Gärdesgatan samt
Edelsbergsvägen och dessa omfattas av det generella biotopskyddet enligt
7 kap 11 § miljöbalken. Vid eventuell påverkan på alléer krävs dispens från
länsstyrelsen.
Fornlämningar, kulturminnen
Inga kända fornlämningar eller kulturminnen finns registrerade inom
området.
Strandskydd
Planprogramsområdet omfattas inte av strandskydd. Myrbäcken är närmsta
ytvatten och ligger cirka 150 meter från programområdet.
Bebyggelseskydd
Inga byggnader inom området har skydd mot rivning eller
varsamhetsbestämmelser i gällande detaljplaner.
Offentlig och kommersiell service
I området finns närhet till allmänna såväl som privata för- och grundskolor.
Utmed Alirgatan ligger Torsbergsgymnasiet och yrkeshögskola. Strax norr
om programområdet finns en mindre centrumbildning med livsmedelsbutik,
bensinstationer, familjecentrum och övrig service. Inom Gärdet finns viss
service och handel. Via Wilheminapassagen under Riksväg 83/50 och
järnvägen nås Bollnäs Resecentrum och Bollnäs centrum med ett utbud av
såväl offentlig som privat service, kommersiell service och infrastruktur.
Ytterligare tillgång till service finns via närheten till sporthallen och
rekreationsmöjligheter.
Trafik och gator
Gatunät, biltrafik
Gatustrukturen på Gärdet består av huvudgatan Björkhamregatan som är
sammanbunden med Edsbyvägen via Myrbäcksgatan i söder och med
riksväg 83 via Fabriksgatan i norr. Utefter dessa gator är de större
målpunkterna lokaliserade. Resterande gator definieras som lokalgator.
Samtliga gator inom programområdet är öppen för biltrafik i båda
riktningarna. I Figur 10 redovisas gatustrukturen i tre nivåer med
genomfartsväg, huvudgata och lokalgator. I figur 11 visas gatunätets
funktion i hela Bollnäs indelat i genomfart och huvudgata. Väg 83 och
järnvägen utgör en barriär mellan östra och västra Bollnäs.
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Figur 10. Gatunät.

Figur 11. Redovisning av gatunätets funktion, planprogramsområdet inringat. Källa:
Trafiknätsanalys för centralorten i Bollnäs kommun, 2003-10-27.
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Gång- och cykeltrafik
Björkhamregatan, Edelsbergsvägen och Alirgatan utgör del av det
övergripande gång- och cykelvägnätet och har trafikseparerad gång- och
cykelväg, se Figur 12. Resterande gator har gångbanor för gångtrafik.
Björkhamregatan har belysta gångpassager i korsningarna med Alirgatan och
Gärdesgatan. Alirgatan, Polacksgatan och Gärdesgatan är vid korsningen
med Björkhamregatan utrustade med taktila plattor för att underlätta för
synskadade.
Det anläggs för närvarande en ny gång- och cykelväg utmed den nybyggda
förskolan mellan Gärdet och Brånan. En ny gång- och cykelväg på
Läroverksgatan och Fabriksgatan planeras också.

Resecentrum

Figur 12. Gatunät, gång- och cykelvägar och gång- och cykelstråk samt planerade GC-vägar.

I en vägvalsanalys som genomförts i planprogram för stadsutveckling längs
järnvägsgatan framkommer det hur, och längs vilka stråk bollnäsborna har
att röra sig på inom stadens olika delar. I analysen framgår det att
Wilhelminapassagen är huvudstråket för gående och cyklister mellan Bollnäs
östra och västra delar, se Figur 13. I analysen har det visat sig att en ny
gångpassage över riksväg 83 och järnvägen, i Edelsbergsvägens förlängning,
mot Älggatan, skulle medföra flera positiva effekter för staden och utgör en
viktig framtida förbindelse.
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Figur 13. Vägvalsanalys. Nuläge (vänster) och ny passage (höger). Röd linje = huvudstråk,
orange stråk = bistråk. En ny passage jämnar ut flödet mellan östra och västra Bollnäs
jämfört med nuläget. Källa: Planprogram stadsutveckling längs järnvägsgatan.

Kollektivtrafik
Busshållplatser inom planprogramområdet finns på Björkhamregatan och
Fabriksgatan endast i södergående riktning, se Figur 14. Två nya
busshållplatser planeras för närvarande vid Fabriksgatan. Stadsbusstrafiken
planeras för att utökas till 20-minuterstrafik och trafikera Björkhamregatan
och Fabriksgatan i bägge riktningarna, med ökad tillgänglighet som följd.
Sjukhusvägen i söder trafikeras av regionalbusslinje 100 mellan Edsbyn och
Söderhamn och av en stadsbusslinje.

Figur 14. Kollektivtrafik.
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Parkering för bil och cykel
Bilparkering sker på gatorna och inom kvartersmarken via markparkering.
Parkering av cykel sker primärt i anslutning till bostadshusens entréer.
Garage finns i vissa av husens källarvåningar.
Teknisk försörjning
El
Nätägare i området är Ellevio AB.
För att förbereda området för att installera laddstolpar enligt Boverkets
föreskrifter behöver det göras en översyn och ett förberedande arbete kring
tillgänglig eleffekt inom området.
Värme
Fjärrvärme som uppvärmningskälla finns att tillgå inom hela Gärdet vilket
erbjuds av Bollnäs Energi.
Vatten/avlopp
Gärdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten- och avlopp.
Det kommunalt ägda Helsinge Vatten AB sköter drift och underhålls av
Bollnäs kommuns vatten- och avloppverksamhet.
Avfallshantering
Avfallshanteringen i Bollnäs kommun sker genom BORAB (Bollnäs
Ovanåkers Renhållnings AB).
Elektroniska kommunikationer
Fibernätet är utbyggt i området.
Geotekniska förhållanden
Hela programområdets jordart är lera-silt. Marken norr om Fabriksgatan
utgörs av morän, se Figur 15.

Figur 15. Jordartskarta. Planprogramsområdet inringat. Källa: SGU:s kartvisare.
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Markavvattning och dagvatten
I nuläget består dagvattenhanteringen av traditionella dagvattenlösningar
med dagvattenbrunnar. Genomsläppligheten i marken inom området
betecknas som låg av SGU så möjligheterna till infiltration är små, se Figur
16.

Figur 16. Markens genomsläpplighet. Planprogramsområdet inringat. Källa: SGU
genomsläpplighetskarta.

Störningar och risker
Skyddsrum
I flertalet av flerbostadshusen på Gärdet finns skyddsrum. Skyddsrum ska av
fastighetsägaren kunna ställas i ordning för sitt ändamål inom 2 dygn. Vid
nybyggnation av bostäder finns i dagsläget inga krav på att nya skyddsrum
ska uppföras enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Skyddsrum får inte tas ur drift, avvecklas eller rivas utan beslut av MSB. För
att avveckla ett skyddsrum ska ett särskilt skäl finnas.
Markföroreningar
Inga kända markföroreningar finns registrerade inom området.
Radon
Inom planprogramsområdet finns inga inventerade områden där radonhalten
överstiger rekommenderade gränser enligt den kommunövergripande
karteringen som har gjorts. Strålningen från marken är sällan förhöjd och
överstiger endast rekommenderade gränser i enskilda fall, se Figur 17. Uran
förekommer naturligt i den allra översta delen av berggrunden och
jordarterna. Uranhalten redovisas som Becquerel/kg samt i miljondelar
(ppm). Ny bebyggelse ska uppföras radonskyddat och de gränsvärden som
anges i Boverkets byggregler ska användas.
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En del av bostäderna inom programområdet har problem med radon på
grund av byggnadsmaterialet.

Figur 17. Karta över gammastrålning, uranhalt. Detaljplansområdet inringat Källa: SGU
urankarta.

Översvämning, erosion och skredrisk
Det finns inga indikationer på dåliga markförhållanden som kan orsaka ras,
skred eller erosion inom området.
Området riskerar inte att översvämmas från Ljusnan vid höga flöden.
Däremot riskerar den planskilda gång- och cykelpassagen under riksväg 83
och järnvägen (Wilheminapassagen) att översvämmas vid höga flöden och
därmed försvåra passage till målpunkter så som resecentrum i centrala
Bollnäs.
Enligt skyfallskartering för Bollnäs stad finns det inom programområdet
flera områden som riskerar att översvämmas vid skyfall. I Figur 18
illustreras avrinningsområde vid skyfall.
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Figur 18. Avrinningsområde vid skyfall enligt programmet Scalgo (mörkgrönt). Blått =
lågpunkter där vatten riskerar bli stående. Planprogramsområdet inringat.

Buller, vibrationer
Riksväg 83, 50 och järnvägen öster om planprogramsområdet utgör de
huvudsakliga buller- och vibrationskällorna. Buller från idrottsplats och
sporthall kan även ge upphov till störning.
Farligt gods
Riksväg 83, 50, norra stambanan och Fabriksgatan är rekommenderade
färdvägar för farligt gods. Cirka 100 meter nordost om programområdet
ligger en bensinmack och 200 meter än längre ytterligare en bensinmack
vilka utgör en risk- och störningskälla.
Enligt RIKTSAM (riktlinjer för riskhänsyn vid samhällsplanering) bör
olika verksamheter placeras olika långt ifrån transport för farligt
gods, se figuren nedan, eftersom de utgör en risk- och störningskälla.
Befintliga flerbostadshus och garage inom planprogramsområdet ligger
närmare än de rekommenderade avstånden vid uppförande av ny bebyggelse.

4. Planprogramsförslag
Bebyggelse och markanvändning
Ny bebyggelse
Outnyttjad byggrätt finns enbart inom fastigheten Pionen 3, där den tidigare
förskolan ligger, har detaljplanelagts för ny, högre bebyggelse. Förtätning av
kvarteren genom bebyggande av innergårdar, att sammanbygga hus eller att
öka antalet våningar bedöms svårligen kunna medges utan att innebära allt
för stora ingrepp på bostadsmiljöerna. Den kvarstående möjligheten att
medge ny bebyggelse inom programområdet bedöms därmed att låta redan
bebyggd mark användas på nytt genom att vissa äldre hus ersätts av nya
eller, om det byggtekniskt är möjligt, att fler våningar byggs på befintliga
hus.
Ny högre bebyggelse föreslås att ersätta de fem hus med totalt 90 lägenheter
som har sämst förutsättningar att fortsätta kunna användas på ett hållbart sätt
i framtiden. De nuvarande husen har föråldrade byggnadsmaterial,
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tillgängligheten till husen är dålig och energistandarden är låg. Genom att
ersätta befintliga hus med nya tas ingen ny mark i anspråk. Hus utförda i
sämre byggnadsmaterial ersätts med nya och mer robusta byggnadsmaterial
som även ger högre boendestandard.
Planprogramsområdet innehåller byggnader från mitten av 1940-talet och
framåt. De nya flerbostadshusen kommer enligt visionen att placeras på
samma plats som tidigare byggnader, se Figur 19. I samband med
detaljplaneläggning är det viktigt att kvartersstrukturen bibehålls och att
vissa element från de äldre byggnaderna bevaras i de nya flerbostadshusen.
Delar som kan bibehållas är husens proportioner, takvinklar, fasadmaterial
och fönster. De nya huskropparna kan därmed bli ett nytillskott men ändå
kännas bekanta i bostadsområdet.

Figur 19. Föreslagen ny, högre bebyggelse utmed Björkamregatan (kvarteret Tulpanen) och
Polacksgatan (kvarteret Vallmon). Källa: Vision, Gärdet mitt i staden. För hela förslaget se
figur 24 och idéskiss-planprogram Gärdet i bilaga 2.

I förslaget i Figur 19 visas en föreslagen nyproduktion av 4 flerbostadshus
med vardera 8 våningar. Byggnadsvolymerna innehåller totalt sett 162
lägenheter fördelat på 42 stycken 1 rum och kök, 56 stycken 2 rum och kök,
56 stycken 3 rum och kök, 8 stycken 4 rum och kök.
Placeringen av högre hus med totalt 8 våningar har flera fördelar vid
placering utmed Björkhamregatan. Befintlig bebyggelse utmed
Björkhamregatan och Fabriksgatan har en högre exploateringsgrad än
bebyggelsen längre inåt kvarteren. Placering utmed Björkhamregatan ger
förutsättningar för att i samband med nybyggnation skapa lokaler för
verksamheter i bottenvåningen. Parkeringsplatser kan i högre grad
lokaliseras närmare Björkhamregatan vilket medför minskat behov av att
bilar färdas längre inåt kvarteret.
Högre hus kan ge mervärden för stadsdelen genom att det ökar
orienterbarheten i staden och stadsdelen. Högre hus i anslutning till
Björkhamregatan kan även bidra till att markera den norra entrén till Gärdet.
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Bebyggelse i enlighet med förslaget skulle påverka omgivande bostäder
avseende skuggbildning i begränsad omfattning. På illustrationen i figur 19
redovisas en skuggbildning vid ett läge då påverkan för omgivande
bebyggelse är som mest påtaglig, det vill säga vid höstdagjämning klockan
14.20. Konsekvenserna av skuggbildning norr om kvarteret Tulpanen blir
inte lika märkbar för boende eftersom den till största del berör
centrumbebyggelse och parkering.
Ekosystemtjänster, gröna stråk och park
I tätbebyggda områden är ekologiska samband ofta svaga men genom att
planera grönytorna med ekosystemtjänster och biologisk mångfald i fokus
kan dessa stärkas samtidigt som upplevelsevärdena ökar.
De gröna ytorna på Gärdet utgörs primärt av gräsmattor på innergårdarna,
några träd och buskage mot gatorna. Växtligheten kan utvecklas inom gårdar
och de allmänna platserna. Nya huskroppar kommer därmed att fortsätta på
strukturen med hus i park. Småskalig stadsodling kan ske i högre grad på de
befintliga gräsmattorna inom innergårdarna. Grönstrukturen kan utvecklas
genom att skapa mer och sammanhängande grönytor samt en större
artrikedom och estetik, se bilaga 2 Vision, Gärdet mitt i staden samt figur 21.
Under detaljplaneskedet ska ESTER (Boverkets verktyg för kartläggning av
ekosystemtjänster) användas med syfte att kartlägga nuläget samt för att
kunna utveckla och optimera ekosystemtjänster.

Figur 20. Bebyggelsestruktur och en mer sammanhängande grönstruktur.

Inom kvarteret Vallmon kan en grön platsbildning i parkkaraktär utvecklas,
exempelvis i utformning som redovisas i Figur 21. Här kan en grön
mötesplats för de boende anordnas. En plats för utevistelse och lek. Att
skapa mötesplatser och utemiljöer för alla åldrar är en betydelsefull del i att
skapa en hållbar stad. Trygghetshöjande inslag kan vara att buskar och träd
utformas så att de inte kan skymma eller medge att någon gömmer sig
bakom samt god belysning.

25

Figur 21. En större sammanhängande grön yta av parkkaraktär inom kvarteret Vallmon
bredvid ny, högre byggnad. Grönytorna inom Gärdet kan utvecklas genom skapandet av
flera mindre rum, mer funktioner och mer grönska. Läs mer i bilaga Vision, Gärdet mitt i
staden. Källa: Vision, Gärdet mitt i staden.

Figur 22 Variation: Variation i både sort,
storlek, form, blomningstid och höstfärg i
växtgestaltningen ger starka estetiska
värden och ökar trivseln. Artrikedom och
olika blomningstid stärker den biologiska
mångfalden.

Figur 23 Trygghet: Omsorgsfullt placerade
och gestaltade planteringar skapar både
trivsel och ökar tryggheten. Välplacerade träd
ger välbehövlig skugga såväl över platser för
vila som platser för aktivitet och lek.

Blandade funktioner
De funktioner som medges i gällande detaljplaner inom Gärdet är överlag
bostad och det finns få möjligheter till andra verksamheter. Tillkommande
och nuvarande bostäder borde i samband med kommande detaljplaner
utredas för fler användningsområden. Bland annat ger en blandning av både
bostad, service, kontor och handel ekonomiska, miljömässiga och
tidsmässiga fördelar i och med mindre behov av resor. En person kan bo i
samma hus som den har verksamhet i på bottenvåningen. Det ger fler
vaksamma ögon på platsen, även dagtid, och kan därmed öka tryggheten.
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Exempel på verksamheter som kan vara lämpliga inom markanvändningen
centrumverksamheter är exempelvis frisör, kiosk (se Figur 22), skrädderi,
livsmedelsaffär, massörer, solarium, reparation av cyklar och elprodukter.
Även kontor och andra typer av arbetsplatser bedöms eftersträvansvärda att
tillskapa som inte innebär störningar för de boende.
Bygglovskrav utgår bland annat från Boverkets byggregler (BBR) som anger
minsta takhöjd för lokaler och mindre verksamheter 2,4 meter och
brandcellsisolering (Ei 60 mellan verksamheterna).

Figur 24. Befintlig centrumverksamhet i gatuplan på Läroverksgatan. Foto: Sweco.

Placeringen av kompletterande verksamhetslokaler inom Gärdet kan ske på
flera olika platser. Generellt sett har gatuhörn, korsningar och gator utmed de
större gatorna och stråken bättre förutsättningar eftersom verksamheterna där
exponeras för fler förbipasserande, även om det finns verksamhetslokaler
inom Gärdet som är placerade i mitten på gatorna. Generellt bedöms dock
fler stråk och kortare kvarter ge en högre potential för service och handel.
Bebyggelsen inom Gärdet är relativt homogen och innehas av ett fåtal
fastighetsägare. Med fler fastighetsägare och en större blandning av
bebyggelse skulle en mer intressant och varierande stadsdel kunna utvecklas.
Exempelvis genom en förtätning utmed Björkhamregatan med mer
småskalig bebyggelse som komplement till befintlig bebyggelse. Detta kan
göras genom att bland annat medge ytterligare byggrätter i kommande
detaljplaner.
En ökande trygghetsåtgärd som kan tas i beaktande är att skapa nya bostäder
med fönster i gatunivå. På så sätt kan man förhindra känslan av utsatthet
genom att låta dom boende få insyn till stråket på marknivå.
Parkering
Enligt Parkeringsstrategi för Bollnäs centrum (2016-12-23) är ett avstånd
upp till 300 meter mellan bostad och bilparkering ett acceptabelt
gångavstånd inom de centrala delarna av Bollnäs. För 162 nya lägenheter
enligt redovisat antal ovan, krävs cirka 100 parkeringsplatser enligt
Parkeringsstrategi för Bollnäs centrum. I samband med detaljplaneförändring
behövs en mer precis beräkning av parkeringsbehovet göras utifrån byggrätt
och användning.
Genom att ha parkering i anslutning till de större gatorna minskar antalet
bilar som behöver röra sig längre in i kvarteren.
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Genom möjligheten att använda delning av bilar via bilpooler, cykelpooler
och liknande kan det på sikt innebära att antalet parkerade bilar hålls nere.
Stadsdelens centrala läge i staden innebär dessutom goda förutsättningar för
kollektiva transporter, både lokalt och regionalt i och med närheten till
Bollnäs resecentrum, samt transporter med cykel. Stadsdelens utformning för
att bilen är utgångspunkt som transportmedel kan dessutom i högre grad
utvecklas.
Parkering för boende ska i första hand tillgodoses inom kvartersmark medan
tillfällig parkering för besökande till boende och verksamma i högre grad
kan ske inom gatumark. Parkering inom kvartersmark sker så nära gatorna
som möjligt för att frigöra utrymme på gården för grönytor, lek och
utevistelse.
En möjlig parkeringslösning utefter Björkhamregatan och kvarteret
Tulpanen är att befintlig parkeringsstruktur som finns utmed
centrumbildningen med två rader av snedparkeringar förlängs söderut och att
bostäder förskjuts österut.
Cykelparkeringar bör utformas med god tillgänglighet och klimatskydd för
boende och besökande, såväl inom kvartersmark som allmän platsmark.
Exempelvis vid olika målpunkter och vid framtida gångpassage över riksväg
83. Cykelställ bör även placeras med hänsyn till trygghetsaspekten så att det
finns en naturlig övervakning.
Ett långsiktigt utredningsarbete bedrivs för att tillskapa fler parkeringsplatser
mellan järnvägen och riksväg 83.
Riktlinjer för bebyggelse och markanvändning
 I syfte att fler människor ska kunna befolka stadsdelen bör högre
bebyggelse medges i enlighet med översiktsplan och den fördjupade
översiktsplan.


I nya detaljplaner anges fler markanvändningar än enbart bostad, i
form av platser för arbete och service. Genom att stadsdelen berikas
med fler funktioner ges planmässiga förutsättningar att omvandla
stadsdelen från bostadsområde till en mer levande del av Bollnäs stad
där arbete och boende är blandat.



Förgårdsmark, det vill säga ett avstånd mellan byggnadens fasad och
den allmänna gatan, bör finnas utmed all bebyggelse på Gärdet. Den
mjukar upp gränsen mellan det allmänna och det privata och ger de
boende mer yta framför entréer. Förgårdsmarken bör därför även i
fortsättningen tillämpas om det inte finns skäl till annat, exempelvis
att kunna nyttja gårdsmarken effektivare.



En byggnadsinventering över de kulturhistoriska värdena bör utföras
i samband med de nya detaljplanerna.



Gestaltning av ny bebyggelse bör grunda sig på den nuvarande
kvartersstrukturen och arkitekturen avseende proportioner,
takvinklar, fasadmaterial och fönster med mera.



De gröna ytorna på Gärdet utgörs primärt av gräsmattor på
innergårdarna, några träd och buskage mot gatorna. Denna struktur är
önskvärd att bevara även när ny bebyggelse tillkommer så att även
tillkommande huskroppar kommer att omges av ”park”. Detta
resulterar även i möjligheten att utveckla grönytorna.
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Utemiljöer och mötesplatser ska vara anpassade för alla åldrar.
Gestaltning och planering av lekplatser och utemiljöer bör utformas
tillsammans med boende och övriga intressenter.



De gröna ytorna bör utvecklas för att främja biologisk mångfald. Nya
planteringar bör vara variationsrika med fokus på inhemska arter med
blomning under hela växtsäsongen.



Vid områdets två entréer bör ett extra fokus läggas på biologisk
mångfald och omsorgsfull växtgestaltning då dessa kan verka som
skyltfönster för området i stort.



I samband med detaljplaneförändring av bostäder närmast riksväg 83
och järnvägen bör en bullerutredning och en detaljerad riskutredning
tas fram.



I kommande detaljplaner och bygglov ska parkeringstrategin för
Bollnäs kommun vara vägledande för att styra utvecklingen mot en
attraktiv stadsmiljö, effektiv markanvändning, hållbara
transportmedel för god tillgänglighet.



I samband med framtagande av de nya detaljplanerna för ny
bebyggelse bör områdets ekologiska profil och utformning gestaltas i
ett gestaltningsprogram eller dylikt.



I kommande detaljplaner ska offentlig konst beaktas i den offentliga
miljön.



Nya detaljplaner upprättas med syfte till att ersätta äldre, inaktuella
detaljplaner och tomtindelningar.



Ny bebyggelse och tomtmark utformas med hänsyn till att
samhällsviktiga funktioner (som postutdelning, sophämtning,
ambulans och brandkår med mera) för god tillgänglighet och enkel
åtkomst.



I samband med kommande planering, gestaltning och projektering
ska hänsyn tas till källsortering i den offentliga miljön. Insatser för att
minska avfallet från lägenhetsboende bör undersökas. Särskilt fokus
bör ligga på åtgärder för att minska nedskräpningen på allmänna
platser. I detaljplanerna bör en hållbarare avfallshantering
möjliggöras i samverkan med BORAB och Bollnäs bostäder.

Stråk och kopplingar
Björkhamregatan
Björkhamregatan löper genom Gärdet mellan Sjukhusvägen och Riksväg 83
och är en vältrafikerad väg för genomfartstrafik till olika målpunkter i
närområdet. I både norra, södra och östra delen av Gärdet längs
Björkhamregatan finns målpunkter som lockar människor till och genom
området och som exponeras för potentiella skyltlägen. I och med att ett
sådant flöde är en förutsättning för att ytterligare serviceverksamheter ska
kunna etablera sig har Björkhamregatan möjlighet att utvecklas i riktning
mot en stadsgata som rymmer både boende och verksamheter. Detta kan ske
i bottenvåningar på befintliga flerbostadshus men även via tillkommande
bebyggelse genom förtätning av kvarteren utmed gatan.
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Jämförelsevis har Nygatan genom centrala Bollnäs färre fordonsrörelser än
vad Björkhamregatan har, men har fler funktioner och en mer blandning av
hustyper från olika tidsperioder i olika utformning, fasadväxtlighet,
gångfartsområde med mera, se Figur 25. Nygatan har gatuparkeringar som
ger god tillgänglighet.

Figur 25. Nygatan i centrala Bollnäs. Källa: Google Maps, hämtad 2020-11-26.

Gång- och cykelstråk genom Gärdet
Diagonalt genom Gärdet, mellan nordvästra delen och Wilheminapassagen i
Gärdets sydöstra del finns ett gångstråk genom gårdarna, se Figur 26. Att
människor passerar den sträckan beror troligen på att det är närmaste vägen
om man ska ta sig till centrala Bollnäs via Wilheminapassagen. Sträckan är
inte iordninggjord för ett sådant ändamål och har inte utformats eller
studerats närmare förutom i visionen. Det finns även ett visst gångstråk
genom gårdarna från den södra delen av Gärdet till den norra delen.

Figur 26. Nya stråk, ny bebyggelse, grönytor, park och markerade entréer till Gärdet enligt
visionen. Notera det diagonala stråket som löper genom Gärdet, från entrén i norr till entrén
mot centrum. Källa: Vision, Gärdet mitt i staden.
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Mer iordningsställda stråk skulle mjuka upp de långa kvarteren genom att
erbjuda ett mer inbjudande och tryggt gångnät som underlättar rörelser i fler
riktningar i stadsdelen. Genom att kvarteren kan uppfattas som kortare
närmar sig stadsdelens utformning den i centrala Bollnäs. Att utforma stråket
för ändamålet skulle uppmuntra och underlätta för fler att ta sig fram till fots
eller cykel. Det skulle ge mer variation för trafikanten än via gatornas något
smala gångbanor, dessutom kan då vissa delar av stråket bli trafikfritt.
Stråk och gårdar utgör mötesplatser för de boende/besökande och för den
förbipasserande. Genom att stråket korsar gårdarna ges ett ytterligare tillfälle
för dessa att mötas, stråket underlättar sociala möten genom att det passerar
genom kvarteren.
För att markera stråk kan entréer vid norra och södra anslutningen anordnas
och utformas enligt visionen, se Figur 27. Förslag på utformning av den
södra entrén till Gärdet stråk i visionen. Källa: Vision, Gärdet mitt i staden.
Stråk utformas och markeras med vissa gemensamma markörer så det är
tydligt. På gårdarna ges möjlighet för odling mot dessa stråk, så att det ger
avgränsning genom gårdsmiljön. Stråk utformas med fördel med växtlighet
och på ett sådant sätt att det bidrar till en hållbar dagvattenhantering ihop
med svackdiken. Nybyggnad i nordvästra delen av Gärdet kan exempelvis
utformas så att det medger passage genom bottenvåningen.

Figur 27. Förslag på utformning av den södra entrén till Gärdet stråk i visionen. Källa: Vision,
Gärdet mitt i staden.

Gång- och cykelväg västerut
En ny gång- och cykelvägslänk mellan Gärdet och Heden med dess
målpunkter som sjukhuset och ridhuset, skulle underlätta för fler att ta sig
fram till fots eller cykel och ge ett gent alternativ till dagens gång- och
cykelvägnät, se Figur 28. En gång- och cykelväg i parkmark utan närhet till
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bilar skulle innebära bättre luftkvalitet för gång- och cykeltrafikanten. Det
innebär också att de slipper trafikbuller och att risken för olyckor i trafiken
minskar.

Figur 28. Möjlig riktning av ny gång- och cykelväg västerut mot sjukhusområdet. Svarta
ringar = målpunkter. Rött= Gärdet. Bakgrundskarta: cX-Länskartan, Bollnäs kommun.

Gångpassage österut över riksvägväg 83 och järnväg
Edelsbergsvägen avslutas där riksväg 83 skär av lokalgatunätet. Genom
Edelsbergsvägens förlängning över väg och järnväg via en gång- och
cykelpassage med hiss skulle direkt åtkomst till Bollnäs Resecentrum kunna
ske. Det skulle även integrera Bollnäs öster respektive väster om barriärerna
ytterligare och underlätta för gång- och cykeltrafikanter att ta sig mellan
stadsdelarna. Det möjliggör även att marken mellan riksväg 83 och
järnvägen kan användas som pendlarparkering enligt förslag i FÖP Bollnäs.
Resultatet av en sådan passage för gång- och cykeltrafikanters huvud- och
lokala stråk redovisas i Figur 27. Flödet till Wilheminapassagen skulle
tunnas ut och fler skulle välja att använda den nya passagen.

Figur 29. Gång- och cykeltrafikanters huvud- och lokala stråk med ny länk över riksväg 83
och järnvägen. Rött = huvudstråk, orange = bistråk. Källa: Planprogram stadsutveckling
längs Järnvägsgatan, Bollnäs kommun, 2017-04-24.
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Resecentrum

Figur 30. Sammanfattande karta över stråk och kopplingar.

Riktlinjer för stråk och kopplingar
 Gatorna utformas med särskild hänsyn till gående och cyklister
exempelvis med generösare gångbanor eller att gatutrafiken sker på
de gåendes villkor. Vid områden där gatorna korsas av nya park- och
gångstråk bör möjligheten att omvandla gatorna till gårdsgator
utredas med trafik på fotgängares villkor.


Möjligheter för utökade ytor för uteservering och liknande ska tas i
beaktande vid utformning av gaturummet där det är lämpligt med
hänsyn till framkomlighet och trafiksäkerhet. Körytor minskas till
fördel för gångytor och gaturummet utformas så att
hastighetssänkande åtgärder kan se. Gaturummet utformas så att
hastigheten sänks där risk för hastighetsöverträdelser förekommer.



Gatorna utformas med fler bänkar för spontan vila och fler träd,
buskar och planteringar. Placering av häckar, träd och belysning ska
göras på ett sätt som främjar trygghet och minskar otryggheten.



Gärdet integreras mer med centrala Bollnäs genom att mer
sammanhängande, gena och attraktiva stråk för gång- och
cykeltrafikanter utvecklas.



En ny gång- och cykelpassage över riksväg 83/50 och järnvägen
utredas och beaktas i kommande detaljplaner vid Edsbergsvägen



Edelsbergsvägen öster om korsningen vid Läroverksgatan har ett
otydligt gaturum och saknar trottoar. Gaturummets utformning skulle
behöva ses över vid en eventuell gång- och cykelpassage för att
undvika konflikter mellan trafikslagen.



Huvudgatan Björkhamregatans gatumiljö utvecklas med stadsgatan
Nygatan som förebild.
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Befintliga siktskymmande föremål så som häckar, sly, träd, skyltar,
stolpar och liknande tas bort eller flyttas för att åstadkomma god sikt
för framförallt bilister men också en god framkomlighet för
fotgängare.

Dagvatten
Bollnäs dagvattenstrategi talar om en hållbar dagvattenhantering. Dagvatten
skall tas omhand så nära källan som möjligt och i första hand infiltreras och i
andra hand fördröjas innan det leds mot det allmänna dagvattensystemet eller
recipient. I dagvattenstrategin står:
”En långsiktigt hållbar dagvattenhantering innebär att ta hand om
dagvattnet på ett naturligt sätt och kännetecknas av infiltration, trög
avledning samt en höjdsättning av bebyggelse och markanläggningar till
skydd mot översvämningar. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)
ska vara det första alternativet vid planering och exploatering.”
I samband med uppförande av ny bebyggelse kan husens stuprör förses med
utkastare som leds mot skålade rännor. Marken närmast husen bör luta minst
2% för att säkerställa avledning av dagvatten. Rännorna leds mot lågpunkter
i grönytorna mellan husen där ett växtbeklätt svackdike anläggs. Se Figur 31.

Figur 31. Typsektion över kvartersmark. Källa: Sweco

Svackdiken är makadamfyllda diken försedda med dräneringsledning i
botten. Dessa diken placeras strategiskt utmed kvarterens gångstråk och görs
förslagsvis så pass djupa att de även kan nyttjas för att dränera gångstråken
med avsikt att förebygga tjälskador. Se Figur 32.

Figur 32. Exempel på svackdike i gårdsmiljö. Foto: Sweco.
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I och med den ytliga transporten kan dagvattnet infiltrera naturligt där det är
möjligt och på så vis även rena dagvattnet genom översilning av gräsytor.
Vid större regn är marken mer mättad och regnet kommer föras vidare mot
svackdikena där de mesta av föroreningarna som dagvattnet för med sig
renas redan i svackdikets gräsyta där många av partiklarna fastnar. I och med
att dikena även är fyllda med makadam tillför det ytterligare rening och
fördröjning av dagvattnet. Se Figur 33.

Figur 33. Typsektion för svackdike. Källa: Sweco

Där plats finns och möjlighet ges kan svackdiket avslutas med en torrdamm,
det vill säga en gräsbeklädd lågpunkt i grönytan som vid större regn fylls
med vatten. Dammen kommer att utjämna flödestoppar och även rena
dagvattnet ytterligare genom sedimentation och översilning av gräsytor. Vid
dammen anordnas utlopp mot dagvattensystem i gata. Även markytan
anpassas så att överskottsvatten leds ut mot gatan. Se Figur 34.

Figur 34. Dagvattendamm för skyfall i Sollentuna. Källa: Sweco.

Genom föreslagen höjdsättning av marken inom kvarteren kommer
dagvatten även vid skyfall att hanteras på ett lämpligt sätt. Det samlas längs
svackdiket och leds via damm mot gatan.
Gatorna som genomkorsar planprogramsområdet utgör barriärer som hindrar
ett större sammanhängande dagvattenstråk. För rening och fördröjning av
dagvatten från gator föreslås istället att man i planen ger utrymme åt så
kallade regnbäddar. Regnbäddar efterliknar naturens processer när det gäller
att omhänderta och visualisera dagvatten. De består av en nedsänkt bädd
med inslag av växtlighet med ett lager filtermaterial i form av sand under. I
botten finns ofta dränledningar som kopplas till dagvattenledning i gatan.
Insläpp av dagvatten till regnbäddar sker lämpligast genom släpp i
kantstenen. Rening i regnbäddar sker huvudsakligen genom sedimentation
ovan växtbädden och filtrering i filtermaterialet. Fördröjning av dagvatten
sker i den nedsänkta ytan samt i filtermaterialet. Regnbäddar förses med
bräddningsfunktion till dagvattensystemet i gatan.
Flera hus inom programområdet har lågt belägna garageinfarter, entréer eller
källartrappor. Markytan kring dessa bör höjdsättas så att de inte vattenfylls
vid skyfall. Man bör även se över infarter till garage från gatorna så att de
inte tillåter vatten att rinna in i samband med skyfall.
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Gatusystemet kommer att bli det huvudsakliga transportsättet för dagvatten
att ta sig ut ur området vid skyfall. Därför bör höjder på kantsten och
gångbanor ses över generellt. På grund av marklutningarna inom området
kommer vatten vid ett skyfall att samlas i korsningen Gärdesgatan/Alirgatan
för att sedan rinna ner mot riksväg 83. Ytan som avrinner hit via
planprogramsområdet är cirka 30 hektar. För att undvika översvämning vid
riksväg 83 kan man placera ut ytliga lokala magasin för uppsamling av
vatten vid skyfall. Dessa fylls upp med vatten då dagvattensystemet i gatan
inte kan ta emot mer vatten och hindrar vidare transport inom området.
Magasinen kan utformas så att de normalt kan användas för rekreation.
Riktlinjer för dagvatten
 I kommande detaljplaner och bygglov ska dagvattenstrategin för
Bollnäs kommun vara vägledande för en hållbar dagvattenhantering.
Dagvatten skall tas omhand så nära källan som möjligt och i första
hand infiltreras och i andra hand fördröjas innan det leds mot det
allmänna dagvattensystemet eller recipient.

5. Konsekvenser
Ställningstagande till betydande miljöpåverkan
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Planprogrammet har genomgått en undersökning om genomförandet av
programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt Plan- och
bygglagen 4 kap 34§ och Miljöbalken 6 kap 5§. Länsstyrelsen i Gävleborg
har 2020-11-13 beslutat att programmet inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Därför har programmet inte genomgått en miljöbedömning.
Miljökonsekvenser
Miljökonsekvenser för natur och vattenområden, grönstrukturer
Genom att upprätta ett nytt grönt samband genom området finns
förutsättningar för att nyskapa ekosystemtjänster som inte finns idag samt att
stärka den biologiska mångfalden.
Planen innebär inte ökade andelar hårdgjorda ytor, i och med att ingen ny
mark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar. I planprogrammet
föreslås istället att befintliga grönytor används på ett effektivare sätt för sin
funktion. Planprogrammet överensstämmer med 3 och 4 kap. i miljöbalken
Enligt plan- och bygglagen 2 kap. 2, 10 §§ ska bestämmelserna om
hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap och 4 kap. 1–8 §§
miljöbalken (MB) tillämpas vid planläggning. Planförslaget bedöms vara
förenligt med bestämmelserna i MB.
Stads- och landskapsbild
Gärdets stadsbild kommer att delvis förändras genom att tillkommande hus
ges en högre höjd än de omgivande. Stadsdelens identitet kan på sikt
förändras i takt med att fler, förbättrade stråk integrerar stadsdelen ytterligare
med omgivningen samt genom komplettering med fler funktioner och högre,
ny bebyggelse och andra attraktivitetshöjande och trygghetsskapande
åtgärder.

36

Miljökvalitetsnormer (5 kap. miljöbalken)
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477), 2 kap. 10 § PBL, 5
kap miljöbalken berörs. I samband med detaljplaneläggning, när den nya
bebyggelsens placering är känd, bör en mer detaljerad utredning rörande
miljömålen för luftkvalitét tas fram. Recipienten för dagvatten från Gärdet är
Ljusnan. De föreslagna åtgärderna för dagvatten kommer att medföra att
dagvattnet är renare när det når recipienten och ge ett lägre och jämnare
flöde till dagvattensystem och recipient. I Tabell 1 och 2 redovisas
miljökvalitetsnormer (MKN) för berört ytvatten Ljusnan.
Tabell 1. MKN för ytvatten.

Ytvatten

Registrerad
vattenförekomst

Aktuell status

Kvalitetskrav enligt MKN

Undantag

Ljusnan
(SE680687153156)

Ja

2017:
2027: otillfredsställande
otillfredsställande
ekologisk potential
ekologisk potential God kemisk ytvattenstatus
2
017: Ej god kemisk
status

Kvicksilver och
kvicksilverförenin
gar, Bromerad
difinyleter.
Tidsfrist för
tributyltennföreningar och
DEHP

Aktuell status

Kvalitetskrav enligt MKN

Undantag

2017: Måttlig
ekologisk status

2021: God ekologisk
status:
God kemisk
ytvattenstatus

Kvicksilver,
PBDE.
Tidsfrist för
tributyltennföreningar och
kadmiumföreningar

Tabell 2. MKN för ytvatten.

Ytvatten
Ljusnan
(SE680687153156)

Registrerad
vattenförekomst
Ja

2017: Ej god
kemisk status

Miljömål
Ambitionen är att planprogrammet ska bidra till de övergripande målen i
Bollnäs kommuns översiktsplan 2030. I Tabell 3 redovisas planprogrammets
bedömda påverkan på berörda miljömål.
Tabell 3. Påverkan på berörda nationella miljömål.

Frisk luft

Ingen eller begränsad påverkan

Grundvatten av god
kvalitet
Bara naturlig försurning

Ingen eller begränsad påverkan

God bebyggd miljö

Bedöms påverkas positivt

Giftfri miljö

Ingen eller begränsad påverkan

Säker strålmiljö

Bedöms kunna uppfyllas

Skyddande ozonskikt

Ingen eller begränsad påverkan

Begränsad klimatpåverkan

Bedöms påverkas positivt

Ingen eller begränsad påverkan
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Ett rikt växt och djurliv

Bedöms påverkas positivt

Hälsa och säkerhet
Radon
Ny bebyggelse ska uppfylla Boverkets byggregler avseende gränsvärden för
radon som är 200 Bq/m3.
Buller, vibrationer
Vid detaljplaneförändring som behandlar nya bostäder behöver
bullernivåerna och vibrationer från väg och järnväg utredas närmare. Nya
bostäder ska förhålla sig till gällande riktvärden för buller från väg- och
spårtrafik och vibrationer. Förutsättningar för en acceptabel bullernivå vid
fasad bedöms vara god vid de platser där ny bebyggelse föreslås med hänsyn
till avstånd till bullerkällorna och att det finns ett flertal bulleravskärmande
flervåningshus däremellan.
Farligt gods
I planprogrammet föreslås ingen större förändring av marken närmast farligt
godslederna riksväg 83 och järnvägen. Vid eventuell förändring ska hänsyn
tas genom en väl anpassad markanvändning samt placering och utformning
av eventuella byggnader så att riskerna minskar.
Översvämning, klimatanpassning
Genom att den gröna infrastrukturen utvecklas i området skapas bättre
förutsättningar för att kunna hantera ett framtida varmare och tidvis
extremare klimat. Växtlighet verkar temperatursänkande och ger ett bättre
lokalklimat och binder vatten vid höga flöden. Genom svackdiken kan
skyfall hanteras på ett bättre sätt genom att vatten fördröjs och avleds från
bostäder och vägar. Problematiken längs med riksväg 83 kan förebyggas
genom att lokala magasin för uppsamling av vatten vid skyfall anläggs i
anslutning till vägen. Förebyggande åtgärder på befintlig och tillkommande
bebyggelse kan göras genom att marken kring hus och gator höjdsätts så att
översvämningar i källar- och markplan undviks.
Befintliga gång- och cykelpassager mellan centrum och Gärdet är anlagda i
tunnlar. En ny passage i form av en bro över riksväg 83 och järnvägen
kommer i händelse av en översvämning garantera tillgängligheten för
gångtrafikanter mellan Gärdet och Bollnäs centrum.
Ekonomiska konsekvenser
Eftersom planprogrammet inte är bindande har inte några kostnader för
förslag och riktlinjer framtagits. De ekonomiska konsekvenserna beror på
vilka åtgärder som genomförs. Genom att ytterligare möjligheter till
centrumverksamheter tillskapas och att områdesmiljön rustas och görs
attraktivare och tryggare bedöms dock den lokala ekonomin att gynnas på
sikt.
Sociala konsekvenser
Befolkning och boende
En förnyelse av byggnadsbeståndet kan tillskapa en större blandning av nya och
gamla bostäder inom samma stadsdel, med både lägre och högre hyror. En
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sådan förändring kan skapa ett mera varierat utbud av boende som både gynnar
integration och ett bredare fält av socioekonomiska grupper..

Genom att bostäder blandas med besöksmål och arbetsplatser i samma
stadsdel ges en högre närvaro av människor under dygnets alla timmar vilket
stärker tryggheten på Gärdet.
Attraktivare utemiljöer och fler och bättre gång- och cykelstråk uppmuntrar
till att fler rör sig utomhus utan bil vilket gynnar folkhälsan.
Konsekvenser för barn, Barnkonventionen
Barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter som borde
gälla för alla barn. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter.
Trygga och goda uppväxtvillkor innebär att barn växer upp i en stimulerande
miljö, känner trygghet och att de får uttrycka sin åsikt och få sina åsikter
respekterade. Vid alla beslut som rör barn ska i barnets bästa i första hand
beaktas. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör
barnet.
Planprogrammets innehåll om mer tillgängliga bostäder i hållbart material
och mer utvecklade utemiljöer, trafiksäkrare och gena stråk och goda
allmänna gator och gång- och cykelvägar, bedöms gynna barnens bästa.
Genom att säkerställa trygga, tillgängliga och säkra stråk som går igenom
andra bostadsområden samt genom innergårdar kan barn och vuxna få
möjlighet att utvidga sina vyer. Det ger också barnen en större rörelsefrihet
och gör dem mer självständiga genom att de kan ta sig till skolan, sina
aktiviteter och kompisar själva och är en viktig pusselbit för en bättre
integration.
Tillgänglighet, trygghet, jämställdshetseffekter
Genom att stråken utvecklas och nya tillkommer ökas tillgängligheten vilket
kan leda till att fler människor passerar till fots eller cykel genom området.
Samma resonemang som presenterades i sista stycket ovan stödjer även
tillgänglighet, trygghet och jämställdhet.
Ett ökat flöde av människor kan i sin tur ge ökade möjligheter för butiker
och näringar som exponeras för fler människor. Aspekter som borde ha en
positiv konsekvens för den upplevda tryggheten är att fler människor vistas
utomhus på stråk och gårdar, att fler ögon finns i området, att fler är
verksamma dagtid i området och att utemiljöer utformas med trygghet i
åtanke.
Genom att stadsbusslinjenätet får ökad turtäthet ökas tillgängligheten i
staden. Åtgärder som tillgängliggör kollektivtrafiken goda och trygga
allmänna gång- och cykelstråk ökar jämlikheten i samhället.
Byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelseeller orienteringsnedsättningar. När nya allmänna platser och områden byggs
ska de göras tillgängliga och lättorienterade.
Nya byggnader som uppförs och har fler än en våning ska ha hiss om det
behövs för att uppfylla krav på tillgänglighet. Nya bostäder kommer därmed
att förses med hiss för att vara tillgängliga.
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I lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska alla enkelt
avhjälpta hinder för en bättre tillgänglighet och användbarhet avhjälpas.
Kraven ställs när man uppför och gör ändringar i byggnader. Det rör sig om
förhållandevis små åtgärder som är av stor betydelse för att personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda publika lokaler
eller allmänna platser.
Genom en ny passage över järnvägen och över/under riksväg 83 kommer
gatunätet för gång- och cykeltrafikanter innebära att stadsdelen integreras
och tillgängliggörs ytterligare med Bollnäs öster om järnvägen. För de
boende och verksamma i staden öster om järnvägen ökar tillgängligheten till
Gärdet.
Genom att innergårdar rustas kommer buskage, garage och bodar att ses över
för att skapa en än mer tilltalande och attraktiv utemiljö på gårdar och stråk.
Det som är nämnt under denna rubrik skulle gynna den upplevda tryggheten
enligt vad som framkom i webbenkäten som genomfördes år 2016.
Fastighetskonsekvenser
Planprogrammet ger automatiskt inga konsekvenser för fastigheterna. Om
detaljplaneförändringar sker med utökad byggrätt i höjd samt att områdets
attraktivitet ökar är en trolig konsekvens att berörda fastigheters ekonomiska
värde ökar.

6. Genomförande
Preliminär tidplan
 Planprogrammet samråds under januari 2021.


Planprogrammet godkänns av kommunstyrelsen i juni 2021.



Initiering av nya detaljplaner augusti-september 2021.

Organisatoriska frågor
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats, vilket innebär att kommunen
ansvarar för genomförande, drift och underhåll av allmän plats.
Ansvarsfördelning
Bollnäs kommun ansvarar för planprogrammet.
Detaljplan
Att inleda nya detaljplanearbeten kan initieras av fastighetsägare genom
ansökan till Bollnäs kommun alternativt kommunen själv. Beslut om att
inleda nya detaljplaner tas av Bollnäs kommuns Miljö- och byggnämnd.
Avtal
Exploateringsavtal, markanvisningar
Bollnäs kommun är fastighetsägare till Pionen 3. Ska kommunen sälja
fastigheten till privat intressent eller till Bollnäs Bostäder kan det vara
aktuellt med ett särskilt exploateringsavtal eller markanvisning. I övrigt finns
inga sådana behov identifierade.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Planprogrammets planförslag eller riktlinjer innebär inte att någon
fastighetsbildning är nödvändig. Med fastighetsbildning avses bland annat
nybildning av fastigheter, ändring av fastigheters gränser och bildande av
gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Stråket genom kvartersmark sker på privat ägd mark eller mark som ägs av
Bollnäs Bostäder. Att iordningsställa ett sådant och genom utformningen av
det bjuda in allmänheten till passage genom den egna fastigheten sker
frivilligt med beaktande av fördelarna. Det bedöms inte finnas fog för att
genom planbestämmelser ange att marken skall vara tillgänglig för
allmännyttig gång- och cykeltrafik med hänsyn till det befintliga allmänna
gatunätet.
Ekonomiska frågor
Planekonomi
Bollnäs Bostäder bekostar planarbetet. Kommande detaljplaner bekostas
enligt Bollnäs kommuns riktlinjer för debitering av plantkostnader.
Efter att planprogram och detaljplaner är framtagna kommer investeringar att
behövas för att genomföra de planerade åtgärderna. Investeringsbudget tas ur
ansvarig organisation för respektive aktuell åtgärd.
Aktörer som berörs av planprogrammet ekonomiskt är fastighetsägare och
huvudmannen till de allmänna platserna vilket är Bollnäs Bostäder med flera
och Bollnäs kommun. Passage över det statliga väg- och järnvägsnätet berör
Region Gävleborg och Trafikverket.
Tekniska frågor
VA-åtgärder i området är planerade att genomföras under år 2021 i samband
med planerade gatuåtgärder.
Samordning av markarbeten ska eftersträvas i samband med kommande
exploatering.

7. Medverkande
Planprogrammets organisation
Planprogrammet har utarbetats av Sweco på uppdrag av Bollnäs Bostäder i
samverkan med Bollnäs kommun.
Medverkande från Bollnäs Bostäder
Projektägare: Lars Åsberg
Projektledare: Ulf Linde
Medverkande från Sweco
Programförfattare: Stefan Norberg
Arkitekt: Sebastian Grönkvist
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Kartor, illustrationer: Sofia Buhrgard
Trafik: Jane Fredriksson
Dagvatten: Per Domstad
Medverkande från Bollnäs kommun
Anders Aune, förvaltningschef Tekniska förvaltningen
Kjell Pettersson, förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen
Erik Lundh, planarkitekt
Bashir Hajo, stadsarkitekt
Louise Säfström, planarkitekt
Sofie Zetterlund, kommunekolog
Tony Stark, samhällsplanerare
Anna-Maria Säll, folkhälsostrateg
Fredrik Lindberg, projektör
Emil Göthlund, trafiktekniker
Inga-Lill Rundström, Parkchef och TF gatuchef
Per Molin, Fastighetschef
Anna Hammarström, Fritidschef
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Vision Gärdet mitt i staden, Sweco, 2019-06-25.

