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Inledning1.
När den kommunövergripande översiktsplanen 
antogs år 2015 fick Samhällsbyggnadskontoret i 
uppdrag att ta fram en ny fördjupad översiktsplan 
för Bollnäs stad (FÖP Bollnäs stad). Fördjupningen 
innebär att översiktsplanens vision och mål 
konkretiseras för att visa hur Bollnäs stad ska 
utvecklas under de kommande 15 till 20 åren.



5

Varför en fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad? 
En stad är ett komplext nätverk med flera funktioner och enheter; 
bostäder, arbetsplatser, service, fritid, handel, mötesplatser, vägar, 
järnvägar och grönområden. Att alla dessa funktioner samverkar 
är nödvändigt för att åstadkomma en hållbar utveckling och en god 
livsmiljö. Därför behöver staden planeras i ett sammanhang. En 
fördjupad översiktsplan (FÖP) kan tydliggöra dessa sammanhang och 
visa vilken utveckling och ambitionsnivå kommunen har.

Klimatförändringarna, sociala frågor, åldrande befolkning, 
regionförstoringen och det ökade behovet av att kunna pendla för 
arbete och studier är några av de utmaningar och möjligheter som 
vi står inför och behöver hantera. Lokalt är Bollnäsströmmarnas 
framtid och det framtida behovet av nya områden för bostäder och 
handelsområden några av frågorna som behöver hanteras för att 
Bollnäs ska bli den stad vi vill ha i framtiden. 

FÖP Bollnäs stad handlar inte om att lägga fast den exakta 
utvecklingen de kommande 15 till 20 åren. Den handlar om att 
tänka efter i god tid före; att se till helheten, sammanhangen och 
den fysiska strukturen, snarare än till enskildheter. Det handlar 
också om att identifiera vad i staden som ska värnas och bevaras till 
eftervärlden.

Vad är syftet med FÖP Bollnäs stad?
FÖP Bollnäs stad har tre övergripande syften:

 • Vara en vision för en hållbar utveckling av Bollnäs stad och  
  visa hur kommunen avser att arbeta strategiskt med mark-  
  och vattenanvändningen.

 • Vara ett verktyg för samhällsplanering. Planen ska vara lätt 
 att använda både inom kommunkoncernen och av    
 privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer i   
 frågor som handlar om Bollnäs stads utveckling. 

 • Att processen som leder fram till den färdiga planen ska   
  involvera hela kommunkoncernen och skapa arenor för  
 samverkan om stadens utveckling. På så vis kan vi få   
 en helhetssyn i frågor om samhällsbyggande och mark- och  
 vattenanvändning i Bollnäs stad.
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Vad måste en översiktsplan innehålla?
En översiktsplan ska enligt Plan- och bygglagen (PBL) visa 
grunddragen i hur den byggda miljön ska användas, utvecklas, 
bebyggas och bevaras. Den ska visa vilken hänsyn som ska tas till 
olika allmänna intressen, exempelvis natur- och strandområden och 
hur olika risker ska hanteras, så som översvämningar, förorenade 
områden eller buller. En översiktsplan ska också visa hur olika 
riksintressen och miljökvalitetsnormer ska tillgodoses samt hur 
kommunen tänker ta hänsyn till nationella och regionala mål, planer 
och program av betydelse för en hållbar utveckling.

Översiktsplanen ger inga beslut om faktiska förändringar, men den 
visar kommunens ställningstagande vid förändringar och utveckling 
och är tack vare sin breda politiska förankring en vägledning för de 
som ska besluta om kommunens utveckling. 

Hur och av vem ska FÖP Bollnäs stad användas?
FÖP Bollnäs stad ska både vara strategisk och vägledande för 
vardagsbesluten frågor som rör mark- och vattenanvändningen enligt 
PBL och miljöbalken (MB). Den fungerar därmed som kommunens 
verktyg i den interna handläggningen och samordningen med andra 
aktörer i samhällsbyggandet. Översiktsplanen används till exempel 
vid bygglovsärenden, vattendomar och i arbetet med att ta fram nya 
detaljplaner. 

Översiktsplanen är, efter detaljplaner, det viktigaste styrdokumentet 
när man söker bygglov och tillstånd då den visar var det är mest 
lämpligt att bygga. För allmänheten ger FÖP Bollnäs stad information 
om kommunens utvecklingsplaner och vilka områden som 
kommunen avser att bevara.

Hur förhåller sig FÖP Bollnäs stad till ÖP för Bollnäs?
Bollnäs kommun antog 2015 en ny kommunövergripande 
översiktsplan. I översiktsplanen för kommunen anges att en 
fördjupad översiktsplan ska tas fram för Bollnäs stad. I FÖP Bollnäs 
stad ska översiktsplanen konkretiseras när det gäller till exempel 
näringsliv, boende, och offentliga miljöer. 

FÖP Bollnäs stad ersätter Översiktsplanen för det geografiska 
området som den omfattar. För vissa områden har målen och 
strategierna från ÖP konkretiseras, utvecklats och kompletterats för 
att tydliggöra önskvärd utveckling av Bollnäs stad.
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Hur har förslaget till FÖP Bollnäs stad tagits fram?
Att ta fram en fördjupad översiktsplan är ett omfattande arbete 
som bygger på sammanställningar och analyser av en mängd olika 
förutsättningar och en mängd olika intressen. Därför är det viktigt att 
arbetet sker brett och involverar såväl politiker som medborgare.

Medborgardialog
Arbetsprocessen med att ta fram FÖP Bollnäs stad startades under 
våren 2016 med en medborgarenkät via kommunens hemsida och 
i sociala medier. Medborgarenkätens viktigaste slutsatser finns 
presenterade i avsnittet Planeringsförutsättningar. Medborgare 
dialog har genomförts under våren och sommaren 2018.

Internt samråd
Under hösten och vintern 2016-2017 genomfördes en 
uppstartsprocess för att engagera politiker och tjänstemän i arbetet 
med FÖP. Frågor som diskuterades var Bollnäs roll i omvärlden 
och vad som påverkar Bollnäs utveckling, relevanta trender som 
bör hanteras samt stadens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 
Tjänstemän och politiker fick även formulera en vision för det 
framtida Bollnäs. Resultatet från arbetet har legat till grund för målen 
och strategierna. Visionen antogs i kommunstyrelsen under våren 
2017. 

Efter uppstartsprocessen genomfördes ett förvaltningsövergripande 
arbete i temagrupper. Grupper med sakkunniga samlades för att 
behandla framtidsfrågor inom olika ämnesområden (teman). 
Temagruppernas arbete har utgjort viktiga underlag till den 
fördjupade översiktsplanens målformuleringar och strategier .

I temagrupperna har 
representanter från 
Samhällsbyggnadskontoret 
(SBK), Barn- och utbildnings-
förvaltningen (BUF), 
Teknik-, service- och 
fritidsförvaltningen 
(TSF), Socialförvalt-
ningen (SOC), Kommun-
styrelseförvaltningen 
(KS), Bollnäs Ovanåkers 
Renhållnings AB (BORAB), 
Bollnäs energi AB(BEAB), 
AB Bollnäs Bostäder (BBAB), 
Helsinge Vatten AB (HVAB), 
Kommunalförbundet södra 
Hälsingland (KFSH) varit 
med.

DELTAGARE

KS, SBK och TF

SBF, TSF och KS

KFSH, TSF och 
SBK

KS, SOC, BUF och 
SBK

TEMAGRUPP DELTAGARETEMAGRUPP

VA, Dagvatten, 
Avfall och 
energi

Bebyggelse

Näringsliv och 
lokaler

SBK, TSF, HV, 
BORAB, BEAB

SBK, BBAB och 
KS

SBK, TSF och 
KS

Bollnäsströmmarna, 
natur och 
grönområden

Infrastruktur

Störningar och risker

Kultur, fritid, skola 
och folkhälsa
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Planerings-
förutsättningar

2.

I detta kapitel presenteras de 
planeringsförutsättningar som är mest relevanta 
för planförslaget och dess prioriteringar. Kapitlet 
inleds med en presentation av Bollnäs och beskriver 
därefter alltifrån globala trender till lokala 
förutsättningar för den fysiska planeringen av 
staden.
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Geografisk avgränsning
Avgränsningen på planområdet är gjord efter Bollnäsströmmarnas 
utbredning och stadens viktigaste funktioner.

Bollnäs stad – historien och landskapet
Bollnäs stad är det största sammanhängande bebyggelseområdet 
i kommunen. Staden har ett centralt läge i kommunen, i länet 
samt i Sverige.  Staden omges av ängar, åkrar, sjöar och ett kuperat 
skogslandskap. Ljusnan, väg 83 och järnvägen bildar till en nordsydlig 
axel i området. Bollnäs stad har från denna axel utvecklats i kilar som 
sträcker sig väster och öster ut. Det finns flera tydliga landmärken i 
form av Bollnäs kyrka och stadshuset som ger en utblick mot Stora 
och Lilla Bolleberget och omkringliggande bergstoppar. 
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Bollnäs har länge varit en viktig handelsplats tack vare sitt läge vid 
flera korsande färdvägar på land och vatten. De äldsta spåren av 
bebyggelse finns vid Ohnbacken i centrala Bollnäs, där det finns 
husgrunder och gravhögar daterade till järnåldern. 

Norra stambanans och Orsabanans invigning 1878 respektive 1900 
var mycket viktiga för Bollnäs utveckling och framväxt. Järnvägens 
dragning gjorde Bollnäs till ett stationssamhälle med en stark 
utveckling av näringslivet som följd. Staden fortsatte succesivt att 
växa och 1942 fick Bollnäs stadsrättigheter. Bollnäs fortsatte att 
växa vilket ledde till en stor utbyggnad av egnahemsområden och 
flerfamiljshus och även storskalig rivning som ersattes av moderna 
affärs- och kontorslokaler i centrala Bollnäs. Befolkningen var 
1960 ca 10 600 personer och fortsatte att växa till 13 500 år 1995 då 
befolkningsökningen avstannade något, för att sedan nå dagens nivå 
på ca 14 100 invånare.

Omvärldsanalys och trendspaning
En omvärldsanalys beskriver de globala samt lokala trenderna och 
drivkrafterna som påverkar en plats eller en region. Omvärldsanalys 
används i FÖP:en för att bättre förstå vad i omvärlden som påverkar 
Bollnäs stad, vilka trender som pågår regionalt och globalt samt hur vi 
lokalt ska möta och hantera dem. 

Globala megatrender (förändrat klimat, urbanisering, minskade 
resurser, globalisering, individualisering och ny teknik) hanteras 
och beskrivs i den kommunövergripande översiktsplanen. De 
trender som Bollnäs kommun har identifierat som särskilt viktiga det 
kommande decenniet är: 

 • Ökad urbanisering: människor flyttar från landsbygden till  
  tätorter och från tätorter till städer. Trenden kan innebära   
  både ut- och inflyttning till Bollnäs.

 • Nya rörelsemönster: ökad kommunikation, regionförstoring,  
  nya drivmedel och infrastrukturutveckling kommer att   
  påverka hur vi rör oss i vår vardag.

 • Ökad migration/invandring: flyktingströmmarna kommer  
  att öka, men omfattningen beror på hur Sverige och   
  EU agerar i flyktingfrågan.

 • Ökad extremism och minskat politiskt förtroende: minskat  
  förtroende för politik och känsla av utanförskap.    
  Utvecklingen beror troligtvis på förändringar som    
  globalisering, migration och centralisering.
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 • Digitalisering: Trenden kommer att innebära stora   
  förändringar på arbetsmarknaden och inom    
  kompetensförsörjningen, då det möjliggör studier och   
  arbete på distans.

 • Klimatförändringar och förändrad vattenlagstiftning:   
  EU:s vattendirektiv kommer att påverka och förändra ser på  
  juridiken i vattenfrågan och hanteringen av yt- och    
  grundvatten. Klimatförändringarna kommer att påverka på  
  hur vi ser på extremväder och hur vi ska hantera ett förändrat  
  klimat. 

Utöver de ovan nämnda trenderna finns även ett antal trender som är 
prioriterade nationellt:

 • Ökad mångfald: Ökad urbanisering, nya rörelsemönster,   
  ökad migration/invandring gör att vi ser en ökad mångfald   
  i samhället, men också i hur individen vill uttrycka sin   
  identitet och önskemål om boende, skola, fritidsaktiviteter,  
  arbete och handel.  

 • Fysisk aktivitet: Forskningen visar att vårt ökade    
  stillasittande gör att vi inte når upp till rekommendationer för 
  daglig fysisk aktivitet. Betydelsen av detta är att risken för   
  kroniska sjukdomar ökar. 

 • Åldrande befolkning: Vi lever längre och har en mer   
  aktiv livsstil efter pensionen. Den nuvarande och kommande  
  pensionärsgenerationen kommer att vara den friskaste och  
  mest välbeställda någonsin.

 • Trygghet och säkerhet: Behovet av trygghet och säkerhet i  
  sin närmiljö är en av de viktigaste faktorerna när man   
  väljer stadsdel och bostad. Ökade klyftor och ekonomiska   
  skillnader i samhället påverkar även otryggheten.

Demografiska förhållanden
Bollnäs har haft en stabil befolkning från 1960-talet fram till 
ungefär år 1994.  Efter en kraftig nedgång mellan 1990 och 1998 har 
befolkningen varit relativt konstant runt 26 000 invånare fram till 
mitten av 2010-talet. Under de senaste åren har antalet invånare 
ökat med totalt ca 1000 personer och ligger nu på ca 27 000 för hela 
kommunen, varav ca 14 100 är bosatta i Bollnäs stad. Den absolut 
största andelen av befolkningsökningen för kommunen som helhet 
har varit Bollnäs stad. De senaste årens befolkningsökning beror till 
största delen på invandringsströmmarna.
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Trots befolkningsökningen så är fortfarande utflyttningsnettot 
negativt. Inflyttningsunderskottet, det vill säga differensen 
mellan antalet in- och utflyttningar är störst i åldersgruppen 20-
24. Åldersfördelningen jämfört med riket är skev med en lägre 
andel invånare i åldern 20-49 år och en högre andel personer i 
åldersgrupperna från 60 år och uppåt.

Befolkningsprognos
En aktuell och hela tiden reviderad befolkningsprognos är ett 
viktigt underlag i arbetet med bostadsförsörjningen och behovet 
av bostäder, såväl i samhällsplaneringen som i planering för 
vård, omsorg och utbildning. Befolkningsprognoserna baseras på 
antagande om antalet födda och döda, inflyttning och utflyttning. 

Enligt befolkningsprognosen nationellt kommer Sveriges befolkning 
att öka med 1,5% per år. Sverige passerade 10 miljoner år 2017 och 
11 miljoner människor beräknas att bo i Sverige år 2024. Antalet 
personer över 80 förväntas öka med ca 180 000 personer till år 2025. 
Samtidigt förväntas urbaniseringen att fortsätta på nationell, regional 
och lokal nivå. Regionens befolkningsprognos anger att befolkningen 
antas växa med 40 000 invånare till år 2050 för länet som helhet. 

Hur de senaste årens befolkningstillväxt kommer att påverka Bollnäs 
stad framgent är osäkert och skiftar mycket beroende på vem som 
har utfört befolkningsprognosen. Bollnäs kommuns prognos anger en 
befolkningstillväxt totalt för kommun till 27 000 för år 2020 och 27 
250 år 2025. Region Gävleborgs prognos anger en befolkningstillväxt 
till cirka 27 700 till år 2020, 28 600 år 2025 och 29 300 år 2030.  

Urbaniseringstrenden bland unga vuxna har under en längre tid varit 
hög i Sverige. Framförallt beror utflyttningen på studier och arbete. 
Denna trend kommer troligtvis även fortsätta framgent. Samma 
urbaniseringstrend fast i mindre skala syns även regionalt och lokalt 
då allt fler flyttar från landsbygd till centralorter och inte bara till de 
större universitetsstäderna och storstadsregionerna.

Befolkningsförändring från 1970 till 2015.
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Åldersstrukturen kommer även den att förändras över tid. Andelen 
äldre kommer att öka och andelen yngre minska. Samtidigt finns en 
negativ trend i att utvecklingen av andelen i arbetsför ålder väntas 
minska med i snitt 1 procent årligen fram till 2025. 

Näringsliv och ekonomi
Bollnäs har historiskt sett haft och har fortfarande en stark 
industribransch med tjänster kopplade till industrin. Tillväxten 
inom industrisektorn har varit sämre det senaste decenniet. Ser 
man på sammansättningen i näringslivet vägs tillbakagången i 
industrisektorn upp av en stark byggsektor, turism samt post- och 
kurirverksamhet. Även vård och omsorgsbranschen samt framför allt 
Bollnäs sjukhus är en viktig aktör. Den offentliga sektorn är också en 
stor och viktig arbetsgivare. 

Sysselsättningsgrad
Sysselsättningsgraden innan lågkonjunkturen 2008-2009 låg 
över genomsnittet för jämförbara kommuner, men efter det har 
återhämtningen i förvärvsarbete varit sämre. Detta märks också med 
en hög öppen arbetslöshet på cirka 13 % i åldern 18-65, bland unga 
vuxna är andelen öppet arbetslösa högre, cirka 25 %. 

LÄS MER! 
…om befolknings-
utveckling mm på:
www.regiongavleborg.se

Prognostiserad utveckling av åldersgruppernas andel av befolkningen. Källa: SCB 
(2015) och Samhällsmedicin.
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Specialiseringsgrad och branschtillväxt
Analysen av sysselsättningsutvecklingen i Bollnäs är att kommunen 
hämmas av de egna förutsättningarna. Ekonomins allmänna uppgång 
och utveckling inom de branscher som kommunen är mest beroende 
av är inte tillräckligt specialiserade för att kunna driva utvecklingen 
och tillväxten själva. 

Positiva ord om Bollnäs stad, ju större ord desto mer positiv betydelse har ordet.

Bollnäs invånarens syn på sin stad
Under våren 2016 genomfördes en medborgarenkät via webben. 
Enkäten behandlade framförallt boendemiljön i Bollnäs i termer av 
trygghet, önskemål och upplevelsen av staden. Totalt gav enkäten ca 
300 svar. Övervägande del som svarade var kvinnor och medelåldern 
var strax över 40 år. På frågan om hur man ser på sina stadsdelar 
svarade medborgarna att man generellt trivs bra. Bostadsområdena 
Granberg och Gärdet sticker dock ut med sämre result än övriga 
stadsdelar. Det bör tilläggas att svaren är spridda och att det inte 
framgår om de svarande är boende i eller utanför områdena som de 
har angett som trygga respektive otrygga.
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När det gäller boendemiljöer vill man helst bo i villa, följt av radhus 
och flerfamiljshus.  Runt omkring sina bostäder värdesätter man 
mest att ha grön- och naturområden, mat, offentlig service, GC-vägar 
och kollektivtrafik. Mindre viktigt är parkerings- och arbetsplats, 
kultur, nöje och lekplatser. De offentliga miljöerna som man helst 
spenderar sin fritid på är Långnäs följt av Brotorget, Bolleberget, 
Sävstaås och sist Ohnbacken. Dessa tillsammans med olika sport- 
och träningsanläggningar samt kulturkvarteret anses vara de 
viktigaste mötesplatserna i staden. Viktigast i det offentliga rummet 
är restauranger och caféer, parker och lekplatser, följt av kultur och 
arkitektur. Minst viktigt är möjligheter till egen odling och offentlig 
konst. 

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 är önskemål om tätare avgångar med kollektivtrafik 
och främst bättre gång- och cykelvägar. 

Platser i Bollnäs som upplevs som otrygga.



16161616

Allmänna 
intressen

3.

Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin 
bedömning av hur man avser att tillgodose 
de allmänna intressena och riksintressena. 
De allmänna intressena fångar samtliga tre 
hållbarhetsdimensioner och är en bra grund för 
kommunen att utgå ifrån i arbetet med hållbar 
utveckling.  
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Allmänna intressen definieras som natur- och 
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt 
mellankommunala och regionala förhållanden för att 
på så sätt främja: 

 1. en ändamålsenlig struktur och estetiskt    
  tilltalande utformning av bebyggelse,    
  grönområden och kommunikationsleder,

 2. en från social synpunkt god livsmiljö som är  
  tillgänglig och användbar för alla     
  samhällsgrupper,

 3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten,  
  energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i  
  övrigt,

 4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv    
  konkurrens och

 5. bostadsbyggande och utveckling av     
  bostadsbeståndet. 

De allmänna intressena återfinns i flera av 
planförslagets teman och geografiska områden som 
redogörs för i del 2, Planförslag. Del 2 innehåller även 
avsnittet ”Hänsyn” där de allmänna intressena enligt 
PBL 3 kap 4 § och kommunens ställningstagande till 
dessa framgår.
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Riksintressen
Mark- och vattenområden ska användas till det de är mest 
lämpade för, enligt miljöbalkens 3:e kapitel. Riksdagen och statliga 
myndigheter kan peka ut områden som har stort värde för riket som 
helhet, så kallade riksintressen.  FÖP Bollnäs stad berör ett flertal 
riksintressen. Riksintressena finns reglerade i miljöbalkens 3:e och 4:e 
kapitel. Syftet med riksintresseområden är att bevara eller utveckla 
de specifika värden som finns i områdena så att de kvarstår för 
framtida generationer.

Riksintresse för naturvård, 3:e kapitlet 6 § MB - Galvån
En mindre del av planområdet omfattas av Galvåns 
riksintresseområde.  Områdets värden är framförallt förekomsten 
av harr, flodkräfta och utter. Etableringar av nya fiskodlingar 
eller vattenbruksanläggningar är inte lämpligt inom området. 
Riksintresseområdet för naturmiljö ska skyddas mot åtgärder som 
skadar eller motverkar intresset. Vid en konflikt med andra intressen 
eller vid exploatering i ett riksintresseområde ska det säkerställas att 
naturvärdena inte skadas.

Riksintresse för friluftsliv, 3:e kapitlet 6 § MB - Ljusnan
Riksintresset sträcker sig längs med Ljusnan och omfattas av Ljusnan 
och Varpen samt områdena som ligger inom strandskyddet inom de 
obebyggda delarna av stranden. Inom de bebyggda delarna omfattas 
riksintresset endast av vattenområdet. Riksintressets värden 
grundar sig i Ljusnans karakteristiska landskapsbild samt natur- 
och kulturmiljöer med möjligheter till friluftsliv. Vid exploatering 
ska riksintresset skyddas mot åtgärder som skadar eller motverkar 
intresset och ny bebyggelse ska anpassas till landskapsbild och 
omgivningens karaktär. 

Riksintresse för kust, turism och friluftsliv, 4 kap, 2 § MB – 
Området utmed Ljusnan från Färila till Bergvik
Riksintressets värden är grundade i Ljusnans natur- och kulturmiljöer 
med möjligheterna till friluftsliv och turism. Enligt miljöbalken ska 
natur- och kulturvärdena inom riksintresset ha företräde framför 
annan användning, med undantag för utveckling av tätorter eller det 
lokala näringslivet.



19191919

Riksintresse för kommunikation, 3 kap. 8§ MB - norra 
stambanan, inklusive Bollnäs station och riksväg 50 samt 83
Områdena är utpekade på grund av sin lämplighet för 
kommunikationer och ska så långt som möjligt skyddas mot 
åtgärder som påtagligt försvårar åtkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningarna.  Vid en konflikt med andra intressen ska riksintresse 
för kommunikation prioriteras. 

Totalförsvaret- Riksintresse för totalförsvarets militära del, 3 kap 
9 § MB
Riksintresset för totalförsvarets militära del kan i vissa fall redovisas 
öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. I Bollnäs stad finns inga 
öppet redovisade områden av riksintresse för totalförsvaret.

Försvarsmakten ska kontaktas i tidigt skede i plan- och lovärenden 
som berör höga objekt. Objekt högre än 20 m utanför tätort och högre 
än 45 m inom sammanhållen bebyggelse måste skickas på remiss till 
Försvarsmakten. 

Riksintresse för energiproduktion: vattenkraft, 3 kap 8 § MB 
Under framtagandet av FÖP Bollnäs stad har kommunen blivit 
remitterade ett förslag till riksintresse för energiproduktion: 
vattenkraft. Förslaget är ej beslutat. Riksintresset omfattar 250 klass 
1 vattenkraftverk. Dessa 250 kraftverk representerar ungefär 13% av 
det totala antalet vattenkraftverk i Sverige och de står tillsammans 
för cirka 98% av reglerbidraget i Sverige. Inom området som omfattar 
FÖP Bollnäs är hela Ljusnan/Varpen/Dönje kraftverk och Voxnan/
Sunnerstaholm kraftverk utpekade som riksintresse. 
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Övergripande 
mål, planer 
och program

4.

I arbetet med FÖP Bollnäs stad har 
kommunen utgått från Boverkets publikation 
”Sammanställning av nationella mål, planer och 
program av betydelse för fysisk planering” och 
”Vision för Sverige 2025”.
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Globala mål 
Globalt är Brundtlandsrapportens begrepp ”hållbar utveckling” 
det viktigaste begreppet för kommunen, regionen och Sverige att 
förhålla sig till i den fysiska planeringen. Huvudfokus för en hållbar 
utveckling är:

 ”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att   
  äventyra kommande generationers möjligheter    
   att tillfredsställa sina behov”.

En hållbar utvecklings tre perspektiv:

 • Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt  
  samhälle som respekterar mänskliga rättigheter och där inga  
  grupper missgynnas strukturellt. 

 • Ekologisk hållbarhet handlar om skyddet av vår miljö, ett   
  effektivt användande men ett resurssnålt utnyttjande. 

 • Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med   
  resurser på lång sikt och en balanserad tillväxt som    
  inte bygger på skuldsättning eller på att reserver försvinner.

Agenda 2030
I september 2015 antog FN:s generalförsamling en resolution med 17 
globala mål: Agenda 2030 för en hållbar utveckling. Agendan innebär 
att alla medlemsländer i FN förbundit sig att tillsammans uppnå en 
socialt, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling. 

LÄS MER!

…om Vision för Sverige 
2025 på www.boverket.se

LÄS MER!

…om Agenda 2030 på: https://
agenda2030delegationen.se/
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Nationella mål
Nationellt har Sverige identifierat fyra stycken utmaningar som är 
viktiga för den framtida samhällsplaneringen med utgångspunkt 
från den hållbara utvecklingens tre perspektiv. Dessa handlar om att 
bygga samhället hållbart, stimulera god hälsa på lika villkor, möta 
den demografiska utmaningen och främja en hållbar tillväxt. För att 
främja hållbar utveckling och anta de identifierade utmaningarna har 
nationellt fem stycken områden identifierats som viktiga frågor att 
fördjupa det långsiktiga arbetet i: 

 • Demografiska frågor (folkhälsa, jämställdhet,    
  funktionsvariation, integration och diskriminering)

 • Bebyggelse (bostadsmarknad och byggande, kulturmiljöer   
  och arkitektur)

 • Ekonomi och tillväxt (regional tillväxt i alla delar av Sverige)

 • Infrastruktur (tillgänglighet, krisberedskap och säkerhet, IT,  
  dricksvattenförsörjning, energidistribution)

 • Natur och miljö (Klimat, friluftsliv, hav, yt- och grundvatten,  
  generationsmålet)

Kommunen behöver även i sitt arbete med fysiska planeringen och 
bostadsförsörjningen säkerställa att följande mål uppnås:

 • Bostäder efter människors behov; människors behov ska   
  styra utbudet av bostäder och alla ska ha likvärdig    
  tillgång till bostad och boendemiljöer av god kvalitet.

 • Attraktiva livsmiljöer; alla inne- och utemiljöer ska utformas  
  och gestaltas så att de främjar jämställdhet, trygghet, hälsa,  
  tillgänglighet, kultur och social sammanhållning.

 • God tillgänglighet i vardagen; lokalisering och nyttjande av  
  bebyggelse och infrastruktur ska på ett miljö- och    
  hälsofrämjande sätt bidra till god tillgänglighet i vardagen.

 • Bättre resurshållning; i ett livscykelperspektiv ska miljö-,   
  hälso- och klimatpåverkan från byggnader, infrastruktur och  
  energiproduktion samt uttaget av icke förnybara råvaror   
  minska.

 • Långsiktig livsmedelsförsörjning; dricksvattenförsörjning  
  och jordbruksmark ska långsiktigt tryggas.
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 • En funktionell grönstruktur; gröna och blå strukturer ska i  
  ökad grad prioriteras efter deras potential att bidra med   
  värden och tjänster för människan och för ekosystemet som  
  helhet

 • Färre olyckor; lokalisering och utformning av bebyggelse,   
  infrastruktur och allmänna platser ska förebygga att   
  människor och egendom drabbas av olyckor.

Regionala mål
Inom region Gävleborgs arbete med regional utveckling är den 
regionala utvecklingsstrategin (RUS) 2013-2030 det viktigaste 
styrdokumentet. RUS:en ska fungera som länken mellan den lokala 
och nationella nivån i den samhällsplaneringen. RUS:en ska fungera 
som ett paraply över regionala/lokala planer och program. Primärt 
ska det som bidrar till stärkt hållbarhet prioriteras. 

Målen för den regionala utvecklingsstrategin för Gävleborgs län kan 
sammanfattas i tre nyckelbegrepp:

 • Stärkta individer

 • Smart samverkan 

 • Tillgängliga miljöer

FÖP Bollnäs stad ska bidra till att uppfylla de regionala målen och 
bidra till en stärkt hållbarhet i hela regionen genom att arbeta för:

 • en väl fungerande infrastruktur norr och söder ut till Gävle,  
  Arlanda och Stockholm samt att stärka de viktigaste   
  pendlings- och kollektivtrafikstråken. 

 • en god kompentens- och utbildningsnivå hos befolkningen  
  som matchar arbetsmarknaden för att klara omvandlingen  
  från en arbetsmarknad med stor andel industriarbete till mer  
  tjänstebaserade näringar

 • att Bollnäs ska vara en intressant plats i världen där många  
  människor ska vilja bosätta sig och vilja besöka. 

Arbete med att ta fram en ny RUS kommer att påbörjas under 2019.

LÄS MER!

…om RUS på www.
regiongavleborg.se
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Miljökvalitetsmål och lokala 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.

 ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa   
 generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen  
  är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem   
   utanför Sveriges gränser.” 

De miljökvalitetsmål som berörs i FÖP Bollnäs stad är:

Begränsad klimatpåverkan (1), Frisk luft (2), Bara naturlig försurning 
(3), Giftfri miljö (4), Säker strålmiljö (6), Ingen övergödning (7), 
Levande sjöar och vattendrag (8), Grundvatten av god kvalitet 
(9), Myllrande våtmarker (11), Levande skogar (12), Ett rikt 
odlingslandskap (13), God bebyggd miljö (15) och Ett rikt växt- och 
djurliv (16).

LÄS MER!

…om miljömålen på

 www.miljömål.se och om 
de lokala miljömålen på 
Bollnäs kommuns hemsida
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På regional nivå har miljökvalitetsmålen konkretiserats och brutits 
ner till mål- och åtgärdsprogram för länet. Det är på denna nivå 
som målen blir mätbara. Målen preciseras ytterligare i de lokala 
miljömålen som kommunerna arbetar fram.

Bollnäs har lokala miljömål som visar vår målsättning om hur 
en hållbar utveckling för vårt samhälle ser ut. Miljömålen är 
konkretiserade till ett antal arbetsområden där kommunens 
förvaltningar och bolag ligger i framkant för att uppnå uppsatta mål.

Miljömålen och miljökvalitetsmålen utgör alla utgångspunkter för 
del 2 Planförslag och är inarbetade som strategier i de fall de anses 
relevanta för kommunens arbete med fysisk planering.
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Bollnäs i 
framtiden

5.

Detta är inledningen till den vision som ska vara 
vägledande för Bollnäs kommuns utveckling:

 ”Bollnäs, möjligheternas kommun, har år   
 2030 en hållbar utveckling med tillväxt och   
 goda möjligheter till utbildning och arbete.   
 Vi har ett jämställt och miljöanpassat samhälle  
 präglat av trygghet, demokratiska värderingar,  
 mångfald, upplevelser och framtidstro.”
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Visionen för Bollnäs stad 2030 – ”Blanda, berika och 
befolka” 
Med visionen för kommunen som grund och utifrån redan antagna 
mål samt identifierade möjligheter och utmaningar, har följande 
vision formulerats för stadens utveckling:

 ”År 2030 har Bollnäs stad en BLANDAD bebyggelse i attraktiva   
 lägen, anpassad för en mångfald av invånare i olika åldrar   
 och med olika bakgrund. Infarterna och stadens resecentrum har  
 omvandlats till välkommande entréer som tydligt uttrycker   
 Bollnäs identitet. Staden har genom en omsorgsfull och hållbar   
 trafikplanering ökat tillgängligheten för samtliga trafikanter   
 samtidigt som separerade stadsdelar knutits samman. Stadens   
 trygga och inbjudande offentliga ytor är alla invånares    
 vardagsrum och används flitigt och flexibelt under hela året.”

 ”Bollnäs har BERIKATS med ett levande centrum och en tätare   
 kärna, som närmat sig älven och vattnet. Stadskärnan har   
 utvecklats till ett urbant stationssamhälle med ett modernt   
 och kreativt handelsliv som främjar social delaktighet och hållbart  
 resande. Bollnäs stad är ett resmål i sig och har bland annat   
 placerat sig på kartan för dess stadsfiske i världsklass.”

 ”Bollnäs BEFOLKAS av människor som lockas av den livskvalitet  
 staden erbjuder i form av kultur och närheten till ett rikt natur-  
 och friluftsliv. Ett aktivt föreningsliv och goda möjligheter till att  
 försörja sig som företagare eller som anställd i den offentliga   
  eller den privata sektorn gör staden till en attraktiv    
   plats för boende och arbete.”
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Utvecklings-
strategi för 
Bollnäs

6.

Utifrån omvärldsbevakningen, de nationella, 
regionala och lokala mål som finns, visionen för 
kommunen samt visionen för Bollnäs stad har en 
övergripande utvecklingsstrategi formulerats. 
Utvecklingsstrategin beskrivs dels i text i form 
av övergripande strategier, dels i karta. De 
övergripande strategierna är viktiga för den 
fortsatta utvecklingen av Bollnäs stad och utgör en 
vägledning till planförslaget i del 2.
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Staden och infrastrukturen
Bollnäs kommunikationer och stadens läge i regionen är viktiga 
inte bara för stadens utveckling utan även för regionens utveckling. 
Bollnäs resecentrums och stationssamhället samt de båda 
riksvägarnas dragning genom Bollnäs skapar förutsättningar för 
hållbara transporter och starka lokala, regionala och nationella 
infrastrukturstråk. Infrastrukturstråken ska värnas och utvecklas. 
I utvecklingen ingår även att minska stråkens barriäreffekter. 
Stationsläget och stationssamhället skapar också goda möjligheter 
för att tillgängliggöra hållbara transporter till alla invånare. Bra 
kommunikationer söderut mot Gävle, Arlanda/Stockholm , norrut 
mot Östersund, Trondheim, österut mot Söderhamn och västerut 
mot Alfta/Edsbyn samt Falun/Borlänge ger förutsättningar för arbete, 
utbildning och fritidsresor i samtliga viktiga stråk.

 • Förtätning och stadsutveckling ska prioriteras kring stadens  
  starka stråk och stationssamhället.

 • Utveckla och stärka viktiga kommunikationer lokalt, regionalt  
  och nationellt.

 • Arbeta för att stärka Bollnäs stads roll som centrumbildande  
  knutpunkt i regionen.

 • Göra det enklare att gå, cykla och åka kollektivt.

 • Minska den totala energianvändningen.

 • Minska kommunikationsstråkens barriäreffekter.

Invånarna och bebyggelsen
Bollnäs kommun vill skapa förutsättningar för att öka befolkningen 
till 16 000 invånare i staden år 2030 och ge invånarna tillgång till 
en mångfald av attraktiva boendemiljöer och mötesplatser i det 
offentliga rummet. Inflödet av nya människor utifrån och att dessa 
stannar och blir en del av samhället är en nyckelfaktor för ett 
växande Bollnäs. Bollnäs stad ska fungera som en demokratisk, jämlik 
och tillgänglig arena för alla invånare. Staden ska utvecklas i harmoni 
med sin historia, förtätas och byggas längs utpekade starka stråk 
i attraktiva lägen. Primärt ska staden byggas vidare på sin täthet, 
hållbarhet och trygghet som bidrar till en enkelhet i vardagen.

Med starka stråk avses 
infrastrukturstråk 
som förbinder viktiga 
målpunkter och som 
bidrar till att uppfylla 
infrastrukturmålen.
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 • Öka befolkningen till 16 000 invånare år 2030.

 • Underlätta för människor att mötas genom att skapa   
  tillgängliga och attraktiva mötesplatser.

 • Planera och gestalta staden så att den blir levande, trygg,   
  funktionell, hållbar och vacker. 

 • Staden ska vara en demokratisk, jämlik och tillgänglig arena  
  för Bollnäs alla invånare.

De blåa och gröna strukturerna
Bollnäs omgivningar med älvlandskapet, dalgångarna och bergen 
i bakgrunden skapar förutsättningar och tillgångar för attraktiva 
livsmiljöer och möjligheter för naturen att komma tätt inpå staden. 
Tillkommande bebyggelse bör så långt det vara möjligt bygga 
på principen att grönstrukturen ska komma så nära inpå som 
möjligt. Ljusnan ska ses som en pulsåder genom staden och är en 
viktig resurs i stadsmiljön samt i arbetet med stadsnära fiske och i 
återställningsarbetet av Bollnäsströmmarna.

 • Öka tillgängligheten till vatten- och grönområden genom   
  att se blåa och gröna strukturer som en resurs i staden och i  
  samhällsplaneringen.

 • Öppna upp staden mot vattnet så att vattnet blir en tydligare  
  del av stadsmiljön.

Utvecklingsstrategin i karta
I strategikartan illustreras hur Bollnäs stad ska utvecklas över tid. 
Strategikartan redovisar fysiskt de övergripande principer som ligger 
till grund för utformningen av FÖP Bollnäs stad.

De övergripande strategierna fungerar vägledande för FÖP Bollnäs 
stad och fördjupas i del 2, det vill säga i planförslagets tematiska 
avsnitt.
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Grönstruktur

Blåstruktur

Bostäder och 
C-utveckling

Verksamheter

Högre bebyggelse 
och C-karaktär

Strategikarta

Infrastrukturstråk

Bollnäs resecentrum

Tillkommande 
infrastrukturstråk

Förutsättningar för 
ny  förbindelse
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Stjärnan representerar Bollnäs resecentrums läge i staden där den 
primära stadsutvecklingen som bygger stationssamhället ska ske.

Den svarta, streckade pilen visar området mellan centrum och Gärdet 
där vi skapar förutsättningar för att knyta ihop stadsdelarna genom 
att öka flödet av människor, skapar möjligheter till förtätning och en 
ny förbindelse för gång- och cykeltrafik mellan områdena.

Infrastruktur 
De röda strecken och pilarna illustrerar Bollnäs läge som ett 
viktigt kommunikationsstråk i regionen. De primära regionala 
infrastrukturstråken är norra stambanan, riksväg 83 (Fjällvägen) och 
riksväg 50 (Bergslagsdiagonalen). Riksvägarna är av vikt både som 
viktiga stråk från och till Ovanåkers och Söderhamns kommun samt 
för fjällturism och godstransporter. Norra stambanan (Atlantbanan) 
är av stor vikt för studier, arbete, transporter och resor söder- och 
norrut för fjällturism samt godstransporter. 

Kartan visar också lokala starka stråk, både befintliga och 
tillkommande (streckade) som är av vikt för stadens utveckling och 
för kopplingen emellan stadsdelar och viktiga transportleder. 

Bostäder och centrumutveckling 
Bebyggelseutvecklingen ska primärt ske genom att möjliggöra nya 
bostäder i attraktiva lägen. Utvecklingen ska främst ske genom att 
utvidga befintliga områden kring stadens starka stråk och att länka 
ihop områden i attraktiva lägen med närhet till kommunikationer, 
centrum, grönområden och rekreationsområden. 

I de yttre zonerna visar de gula pilarna på bostadsbebyggelsens 
utvecklingsriktning. En variation i upplåtelseformer, hustyp och 
storlek på fastigheter ska eftersträvas. Inom bostadsområdena 
ska även möjlighet för handel och enklare verksamheter 
eftersträvas.  Inom befintliga kvarter ska möjligheten till en högre 
exploateringsgrad med exempelvis utökade byggrätter och förtätning 
utredas.

Inom de mörkgula centrala områdena ska känslan av 
centrumstruktur med en högre bebyggelse och med en blandning 
av bostäder och centrumfunktioner uppmuntras och eftersträvas.  
Att ta sig till och från centrum med kollektivtrafik, med cykel eller 
till fots ska vara enkelt, tryggt och det primära färdsättet. I centrum 
rör man sig till fots för att öka antalet människor i rörelse och för att 
möjliggöra och utveckla befintliga och nya mötesplatser.
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Verksamheter
De ljusblå områdena med pilar visar strategiska lägen för 
utveckling av större handels- och industriområden. Primärt är 
anslutning till befintliga verksamhetsområden, närhet till primära 
infrastrukturstråk med bra skyltläge av vikt.

Grön- och blåstruktur 
De gröna och blåa strukturerna visar hur tillgängligheten och 
närheten till rekreationsområden ska tas tillvara och utvecklas 
samt hur grundstrukturen bör se ut för utvecklingen av till exempel 
ekosystemtjänster och gröna korridorer. Strategin är att bevara och 
utveckla befintliga gröna kilar i staden samt att arbeta förebyggande 
och förbättra tillgängligheten till Ljusnan, för stadens invånare, 
besökare och för att främja den biologiska mångfalden.




