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6. Inledning
I Del 2 av FÖP Bollnäs stad beskrivs hur staden ska
utvecklas, vilka kvaliteter som vi ska ta tillvara på
och vilken hänsyn som ska tas till exempelvis buller,
kulturvärden och ett framtida förändrat klimat.
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Läshänvisning
Del 2 är tematiskt indelad. Den redovisar hur Bollnäs stad ska
utvecklas i enlighet med den vision och de övergripande strategier
som presenteras i del 1. Varje tematiskt kapitel inleds med en
ingress som beskriver kommunens vision för området. Visionen för
kapitlet utgår från den övergripande visionen för FÖP Bollnäs stad.
Därefter följer en redogörelse för de förutsättningar som gäller idag
och en genomgång av de utmaningar kommunen står inför inom
respektive område. Varje kapitel avslutas med en sammanställning
av planeringsinriktningar och strategier som ska vara vägledande vid
beslutsfattande som rör fysisk planering på alla nivåer. I kapitel 18
redovisas samtliga hänsyns- och riskområden som finns inom staden
och i kapitel 19 redovisas den föreslagna markanvändningen för
Bollnäs kommun. I kapitel 20 beskrivs och sammanfattas förslaget
för stadens utvecklingsprinciper för varje stadsdel. I kapitel 21
beskrivs hur FÖP Bollnäs stads intentioner ska genomföras internt
och externt.
FÖP Bollnäs stad går inte på djupet i alla frågor. I de fall där det
redan finns policydokument, riktlinjer eller dylikt finns hänvisning
till dessa. Planförslaget är strategiskt och omfattar ibland ”mjuka”
frågor som ligger i periferin till den fysiska planeringen. Dessa frågor
hanteras främst och kanske bäst i andra styrdokument men lyfts även
i FÖP Bollnäs stad för att belysa att fysisk planering får effekter även
på till exempel folkhälsa, integration och social segregering.
Kärnan i översiktsplanens förslag är plankartan. Den beskriver mer
detaljerat hur mark, vatten och bebyggelse bör användas, utvecklas
och bevaras i ett långsiktigt perspektiv. Plankartan konkretiserar
strategin i de övriga kapitlen.
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7. Bollnäs stad
i omvärlden
Avstånden till omvärlden har krympt tack
vare satsningar på viktiga pendlings- och
kollektivtrafikstråk. Bollnäs är en del av en region
där smart samverkan har lett till utveckling av
både företag och offentlig sektor.
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Bollnäs stad och kommunen i sitt regionala sammanhang.

Mål
• Bollnäs stad ska stärka sin roll som betydelsefull knutpunkt,
		 regional tillväxt- och utvecklingsmotor både inom kommunen
		 och i regionen
• Andelen resande från Bollnäs resecentrum ska öka
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I översiktsplanen för Bollnäs kommun beskrivs vikten av regionalt
samarbete för att utveckla infrastruktur, arbetsmarknad och
energiproduktion samt för att förvalta gemensamma värden som
älvarna Ljusnan och Voxnan. För den regionala samhälls- och
utvecklingsplaneringen ansvarar region Gävleborg.
Bollnäs stad har utifrån sin geografiska placering mitt i länet flera
viktiga delregionala funktioner för Gävleborgs arbetsmarknad och
invånare. Bollnäs stads fortsatta utveckling har därmed stor betydelse
för både omgivande orter i kommunen, angränsade kommuner och
regionen som helhet.
De goda pendlingsmöjligheterna som redan idag finns till och från
Bollnäs kan förbättras och krympa till exempel Gävle på under en
timme. 40 min till Ljusdal, 20-30 min till Alfta/Edsbyn och en dryg
halvtimme till Söderhamn, gör att Bollnäs har ett mycket gynnsamt
pendlingsläge i fyra väderstreck, och på det viset är del i en mycket
större arbetsmarknad än den egna kommunen. Även restiden till
Arlanda (2 timmar) är viktigt för människors möjlighet både till
arbets- och fritidsresor, samt attraktiviteten för företag att verka i
Bollnäs.
Utmaningar och möjligheter
En välfungerande infrastruktur och kopplingen i det nord-sydliga
stråket till Jämtland, Härjedalen, Gävle, Arlanda och Stockholm
och i det väst-östliga stråket till Edsbyn/Alfta och Dalarna samt
Söderhamn är centrala för tillväxten och utvecklingen i Bollnäs. För
Bollnäs stad innebär detta främst att utveckla stationssamhällets
möjligheter med det centralt placerade resecentrumet och dess
potential att fungera som nod för att förbättra kopplingen mellan
olika trafikslag och därmed underlätta resande och tillväxt.
Bollnäs kommun ska verka för att stärka de viktiga pendlings- och
kollektivtraﬁkstråken; riksväg 50 (Bergslagsdiagonalen), riksväg
83(fjällvägen) och Norra Stambanan (Atlantbanan). Fjällvägen och
Atlantbanan går tillsammans under namnet Norra Stambanestråket,
som ett viktigt nord-sydligt stråk.
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Kommunen måste fortsätta att arbeta för en god
kompetensförsörjning och utbildningsmöjligheter genom att
förbättra kopplingen med omgivande kommuner och orter längs
de primära stråken. Gävle utgör här en viktig aktör med dess
arbetsmarknad, tillgång till arbetskraft och högskola, men också de
övriga närliggande kommunerna med deras arbetsmarknader och
arbetskraft med behovet av goda pendlingsmöjligheter till och från
Bollnäs.
För att utvidga utbudet och tillgången på kompetensförsörjning
och utbildningsmöjligheter behöver Bollnäs stärka sin roll som
delregional tillväxtmotor genom att förbättra kommunikationerna,
öka turtätheten och korta restiderna. Bollnäs ska även fortsätta
samarbeta med grannkommuner och andra aktörer för att skapa fler
motorer som drar besökare till Bollnäs och grannkommunerna.
Strategier
• Utveckla resecentrum i Bollnäs stad, förbättra kopplingen 		
		 mellan olika trafikslag och skapa en attraktiv kollektivtrafik
		 för hela regionen som möjliggör för personer att resa hållbart.
• Arbeta med lokala och regionala aktörer för ökad samverkan
		 kring turism, vatten, infrastruktur och kommunala 			
		funktioner.
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8. Bostadsbebyggelse
och bostadsförsörjning
Bollnäs har ett rikt utbud och en bra blandning
av bostäder. Olika upplåtelse- och boendeformer
skapar mångfald i befolkningens sammansättning.

11

Mål
• Öka utbudet av attraktiva bostäder i Bollnäs stad som möter
		 befolkningens långsiktiga behov och efterfrågan
• Markreserven och planberedskapen för ny bostadsbebyggelse
		 ska vara hög med ett varierat utbud av olika boendeformer
•
		
		
		

Vid fysisk planering och exploatering ska alltid ett tilltalande
helhetsintryck eftersträvas och det ska bli tydligare hur 		
hänsyn tas till stadsbilden, Bollnäs identitet och värden i 		
stadens historiska arkitektur

• Staden ska närma sig vattnet och bättre ta tillvara dess 		
		 möjligheter och värden
• Arbetet med bostadsplanering, bostadsförsörjningen och 		
		 arbetet med att motverka bostadssegrationen ska vara 		
		 långsiktigt och koncernövergripande

Bostadsutbud och boendeformer
Jämfört med riket har Bollnäs kommun relativt många småhus.
Av det totala bostadsbeståndet utgörs 55 % av småhus, 39 % är
flerbostadshus och resterande 6 % olika särskilda boendeformer. De
som bor i flerbostadshus är relativt jämnt fördelade över åldrarna,
dock är antalet i åldersgrupperna 30-39 år och 60-79 år något högre
än övriga grupper.
Bostadsproduktion och efterfrågan
Nyproduktionen har från åren 2006 till 2018 uppgått till cirka 250
stycken bostäder i hela kommunen, mest flerbostadshus men även
småhus. Trots detta finns ett underskott av bostäder i kommunen.
Under 2016 och 2017 har ca 60 nya bostäder uppförts i kommunen.
Dock råder det fortfarande brist på framförallt tomter för småhus
i Bollnäs och att flyttkedjorna är långsamma. Enligt kommunens
prognos behövs det minst 320 nya bostäder i olika former fram till år
2025.

En flyttkedja uppstår när
man bygger nya bostäder
och de som flyttar in i
denna lämnar en annan
bostad efter sig, där någon
annan kan flytta in.
LÄS MER!
...om kommunens
bostadsförsörjning
i riktlinjer för
bostadsförsörjning för
Bollnäs kommun
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Det är framförallt yngre par och barnfamiljer som efterfrågar
småhus. Äldre villasäljare är största målgruppen för bostadsrätter.
Hyreslägenheter efterfrågas av både yngre och äldre invånare. Det
råder ett utbudsunderskott på primärt större centrala hyres- och
bostadsrättslägenheter. Dessa efterfrågas framförallt av villaägare
och antas vara det största hindret för väl fungerade flyttkedjor i
kommunen. Detta påstående bekräftas även av de bolag som innehar
bostadsfastigheter i Bollnäs som vittnar om en hög efterfrågan på
framförallt hyresrätter.
Efterfrågan på småhus har varit hög de senaste åren, framförallt
i bostadsområdena kring Ren och Björktjära. Efterfrågan bedöms
som fortsatt hög de kommande åren. Den fortsatta efterfrågan på
småhus beror mycket på utvecklingen av det lokala näringslivets
förutsättningar för tillväxt och låga arbetslöshetsnivåer.
En relativt ny boendeform är trygghetsbostäder som är ett mellanting
mellan äldreboende och vanlig lägenhet. Efterfrågan på denna typ av
boende förväntas vara hög de kommande åren. I trygghetsboendet
ingår inte mat, omvårdnad eller sjukvård, däremot har bostäderna
höga tillgänglighetskrav med gemensamhetslokaler för samvaro samt
tillgång på personal och/eller bovärd på vissa tider.
Bostadssegregation
Segregation betyder åtskiljande av befolkningsgrupper, och med
boendesegregation menas att olika grupper av människor bor på
olika platser. Det vill säga att människor med liknade socioekonomisk
status bor på en viss plats, område eller stadsdel. Åtskilda från
människor med annan socioekonomisk status. Socioekonomiska
faktorer påverkar ofta valet av boendeform och bostadsområde.
Olika boendeformer såsom villor, flerbostadshus och radhus
ligger oftast på olika platser i staden. Precis samma form följer
fördelningen av olika upplåtelseformer. Detta påverkar fördelningen
av befolkningsgrupper, särskilt i socioekonomiskt och etniskt
hänseende, vilket avspeglar sig i Bollnäs, även om det är i en mindre
skala. I vissa stadsdelar i Bollnäs finns områden som utmärker sig
med hög andel utrikesfödda invånare, låg andel med eftergymnasial
bakgrund, låg medelinkomst och högre andel arbetslösa eller
personer med aktivitetsstöd. Samtidigt visar andra områden upp
motsatta förhållanden, med låg andel utrikesfödda, hög andel med
eftergymnasial utbildning, hög medelinkomst och förhållandevis få
personer som är arbetslösa eller har aktivitetsstöd.
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Forskning visar att det krävs en blandning av fysiska och
sociala planeringsåtgärder för att motverka segregationen.
Helhetsperspektivet är viktigt, att inte enbart fokusera på svagare
delar av staden utan att se dem i ett sammanhang. Det måste också
finnas en variation i bostadsbeståndet både vad gäller boendeformer,
pris och storlek. Sambandet mellan bostadsområden måste dessutom
vara bättre för att motverka stadsdelar i utanförskap. Att bo i ett
område som förknippas med en positiv identitet är viktigt, och
att känna att man har inflytande och möjlighet att samverka med
berörda aktörer vid förändringsarbeten.
Utmaningar och möjligheter
Segregeringen av stadsdelar förstärks av de fysiska barriärer som
också är en utmaning för stadsplaneringen i Bollnäs. I Bollnäs
utgörs de fysiska barriärerna främst av riksvägarna och järnvägen.
Barriärerna innebär inte bara ett fysiskt hinder utan bidrar också till
att de mentala avstånden i staden växer.
Bollnäs stad behöver förnyas och utvecklas kontinuerligt. Trots
bostadsunderskott och brist på byggklara tomter är det svårt att
bedöma hur stort bostadsbehovet kommer att vara på lång sikt. Detta
beror främst på att befolkningstillväxten är osäker. En planberedskap
med färdiga, flexibla detaljplaner i efterfrågade lägen, är en
nyckelfaktor för att attrahera nya bostadsutvecklare och därmed
främja bostadsutvecklingen.
Utifrån de demografiska utmaningarna som har beskrivits tidigare
i kapitlet, i del 1 och i kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning
behövs det en långsiktighet i bostadsförsörjningen för att kunna
tillgodose arbetskraftsförsörjningen inom såväl näringsliv som
offentlig sektor. En långsiktig bostadsförsörjning och planering
för densamma är inte bara en förutsättning för ett inflöde av nya
människor, utan också en nyckelfaktor för att de ska stanna och bli
en del i samhället för ett växande Bollnäs.
Bollnäs kan erbjuda hållbara livsstilsboenden som större städer inte
kan konkurrera med. Genom att profilera bostadsplaneringen och
tillvarata de ”hälsingska” kvaliteterna i form av till exempel närheten
till naturen, att bygga med vyer och att bo vid älven, kan hemvändare
och nya invånare lockas. Hållbara livsstilsboenden innebär också att
man i samhällsplaneringen arbetar för att underlätta möjligheten till
självförsörjning på energi och odling samt hållbara byggnadsmaterial.
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Strategier
• Bostadsförsörjningsprogram ska revideras utifrån målen 		
		 om befolkningstillväxt. Programmet ska innehålla strategier
		 för sammansättning av upplåtelse- och boendeformer.
• Kommunen ska agera aktivt för att säkerställa tillgång till 		
		 mark för bebyggelse i linje med 					
		bostadsförsörjningsprogrammet.
• Kommunens planberedskap ska omfatta minst 100 nya 		
		 bostäder och lägenheter i laga kraftvunna detaljplaner.
•
		
		
		

En blandning av bostäder, upplåtelseformer och arbetsplatser
ska eftersträvas i alla stadsdelar. Förutsättningar för butiker,
service och andra verksamheter ska förbättras i samtliga 		
stadsdelar, men framförallt i centrum.

• Staden ska förtätas med hänsyn till arkitektoniska värden, ett
		 framtida förändrat klimat, närhet till grönområden och vatten
		 samt kollektivtrafik.
• Kompletteringar och förtätning av befintliga bostadsområden
		 som kan leda till minskad segregation ska prioriteras.
• Tillvarata de ”hälsingska” kvaliteter som finns; vyerna, vattnet
		 och de blånande bergen vid planering av framtida bostäder.
•
		
		
		
		

Höga bostadsbyggnader bör främst tillåtas i centrala lägen,
för att möjliggöra ett blandat bostadsbestånd där marken 		
utnyttjas effektivt. Bedömningen av byggnadens lämpliga 		
höjd ska vara topografin, stadssiluetten och 				
omkringliggande bebyggelse.
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Karta kap 8 – Föreslagen och oförändrad markanvändning för bostadsbebyggelse.
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9. Kulturmiljöer
Genom förtätning har staden gett plats åt modern
bebyggelse och spännande arkitektur, samtidigt
som kulturarvet från stationssamhället värnas.
En kulturmiljö är en miljö som har påverkats
och formats av människor. En kulturmiljö kan
därför berätta om människors liv. Det kan vara
gamla byggnader med sin ursprungliga inredning,
gläntor och stigar i skogen, industribyggnader
eller fornlämningar. Kulturmiljön är en del av
kulturarvet. Kulturmiljöerna är viktiga både
som grund för lokal karaktär och identitet samt
turistnäringen.
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Mål
• Stadens miljöer ska förvaltas och utvecklas på ett sätt som 		
		 respekterar lokal karaktär, identitet och historia

Forn- och kulturlämningar
Kulturlämningar i Bollnäs stad är främst koncentrerade till områdena
nära Ljusnan. De äldsta lämningarna är från 3500-4000 före vår
tideräkning. Även Bollnäs kyrka som ursprungligen är från 1300-talet
utgör en viktig historisk byggnad. Den mest kända platsen för
kulturlämningar är Ohnbacken i centrala Bollnäs. I övrigt finns
relativt få arkeologiskt kända områden i Bollnäs.

OBS!

Stadens karaktär
Utveckling och framtid utgör en naturlig fortsättning på berättelsen
om Bollnäs, men förändringar bör göras med god planering och med
hänsyn till omkringliggande områden. En blandad bebyggelse ger
i förlängningen en bättre helhet. Bebyggelse från olika tidsepoker
representerar olika historier i stadens framväxt.

Lagstiftning forn- och
kulturlämningar:

Bollnäs stad innehåller karaktärsskapande element från förhistoriskt
tid som den centralt placerade Ohnbacken, kyrkan vars äldsta
byggnadsdelar kommer från medeltiden, äldre agrar bebyggelse
som är insprängda i stadsbebyggelse vid Kämpens, Renshammar,
Rehnstedska och äldre urban bebyggelse vid exempelvis Björkhamre
köping.
Bollnäs centrum är till stor del framvuxet ur stationssamhället.
Centralt är SJ-området och dess bostadskaserner som har och har
haft en stor betydelse för stadens karaktär. Inom de centrala delarna
av Bollnäs finns det i övrigt relativt få byggnader av äldre karaktär, då
stora delar av de centrala delarna kom till under funktionalismen och
modernismen.
Äldre byggnader och miljöer
I Bollnäs finns det relativt få hus kvar från sent 1800-tal till
1900-talets första hälft och dessa bör värnas i samhällsplaneringen.
För förståelsen av den totala miljön är inte enbart de enskilda
byggnaderna viktiga. Det är också betydelsefullt att miljön omkring
den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden bejakas och sätts in i ett
sammanhang.

Kommunen ska enligt lag
säkerställa att man har
tillgång till antikvarisk
sakkunskap i alla led av
sin myndighetsutövning
inom PBL.

Registrerade forn- och
kulturlämningar
är skyddade i
kulturmiljölagen och
hänsyn ska tas till dessa
vid planering av mark och
vatten.
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I området omkring Ohnbacken bör man vara försiktig med förtätning.
Framförallt bör kullen bevaras och tillgängliggöras, men även
vissa siktstråk mot vattnet är viktiga, då de förklarar varför man
en gång valde att bosätta sig på platsen. Vid utveckling, förtätning
och förändring av de bostadsområden som växer fram från mitten
av 1940-talet så bör man även ta ett helhetsgrepp och göra ett
representativt urval t.ex. på Gärdet och Hedhamre.
SJ-området
Området kring järnvägen är på många sätt hjärtat i Bollnäs stads
uppkomst och utveckling. Vid en utveckling av området måste
man planera med försiktighet och med hänsyn till dess historia. Att
bevara samtliga byggnader är inte realistiskt men karaktären av den
historiska miljön bör kunna utläsas även efter en omvandling av
området.
Funkis
Bollnäs har flera bra exempel på bebyggelse i funktionalistisk stil.
Många av byggnaderna är ritade av Carl Bååth. Samrealskolan,
Blomstergården 1-3, Sundenska huset, Röda kvarn och Nya
konditoriet är samtliga exempel på den stadsmiljö som växte fram
under 1930-talet. I en framtida centrumomvandling bör dessa värnas.
Hyreshus, varuhus och stadshus
Från 1940 och framåt finns i dagsläget ett flertal hus bevarade som
vid eventuella förändringar och förtätning bör ske med hänsyn till
omkringliggande bebyggelse. Bland annat utgör några av kvarteren
på öster tillsammans med de centrala varuhusen och stadshuset en
viktig del av de samhällsförändringar som skedde från 1950-talet och
framåt.
Utmaningar och möjligheter
En av stadsplaneringens utmaningar är att utveckla och modernisera
utan att radera stadens historia. En förutsättning för att göra detta
bra är att det finns en tydlig förståelse för vilka de kulturhistoriska
och arkitektoniska värdena är och hur de kan harmoniera med
visionen om den framtida hållbara staden. Kulturvärden kan
bidra till förbättrad livskvalitet, främja ekonomisk utveckling,
social sammanhållning och en blandad stad. För att tydliggöra hur
förtätning kan ske inom Bollnäs stad bör ett större grepp tas om
gestaltning och utvecklingsfrågor för att identifiera de värden som
finns samt hur dessa ska värnas.
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Strategier
• Utformning av ny bebyggelse och infrastruktur ska ske 		
		 med medveten arkitektur, gestaltning och kvalitet 			
		 samt hänsyn för den äldre bebyggelsen, främst genom 		
		 att värna det historiska stationssamhället.
• Kommunen ska verka för att respektera kulturmiljöers värden
		 och se dem som positiva element för utveckling.
• Ett kulturmiljövårdsprogram för Bollnäs stad ska tas fram för
		 att tydliggöra ett helhetsgrepp om stadens arkitektoniska 		
		historia.
• Större nybyggnationsprojekt inom eller i anslutning till 		
		 utpekade bevarandeområden bör föregås av ett 			
		gestaltningsprogram.
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Karta kap 9 – Kulturmiljöer, bevarandeområde, byggnadsminnen och fornlämningar.
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10. Natur och
vattenmiljöer
Genom att Ljusnan och Varpen gjorts synliga och
tillgängliga har staden öppnat sig mot vattnet.
Både vattnet och det gröna är välvårdade tillgångar
i stadsplaneringen.
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Mål
• Kartlägga, prioritera och utveckla stadsnära grönområden 		
		 samt hålla dem tillgängliga för allmänheten
• Ekosystemtjänsternas värden ska så långt som möjligt 		
		 tillvaratas i all samhälls- och näringslivsutveckling

Bollnäs har god tillgång till natur- och vattenmiljöer med kuperade
skogsområden, älvarna Ljusnan och Voxnan, sjöar och parker. Dessa
områden i och i närheten av Bollnäs är värdefulla för den biologiska
mångfalden, för rekreation och som grund för turistnäringen i
kommunen. Natur- och vattenmiljöerna är en bidragande faktor till
attraktiva och trivsamma boendemiljöer. Natur- och vattenmiljöer
är även en del i klimatanpassningen med dess möjligheter att bland
annat fördröja dagvatten och ge skugga. Jordbruket bidrar också
till naturvården genom att djur som betar håller landskapet öppet.
Jordbruket och odlingslandskapet bidrar till att områden binds
samman i gröna stråk och bidrar till spridningsvägar för växter och
djur.
Forskning påvisar att 300 meter är det avstånd som människor är
beredda att gå till ett grönområde för att använda det dagligen.
Det bör då inte finnas några barriärer som gör det svårare att nå
grönområdet. I en stad eller tätort är det främst den bostadsnära
naturen som människor kommer i kontakt med i vardagen. Särskilt
viktigt med närheten till natur är det för grupperna barn, äldre, sjuka
och människor med funktionsnedsättning.
Gröna och blå strukturer
Grön- och blåstrukturen är den sammanhängande strukturen av
grönska, mark och vatten som finns i bebyggda miljöer. Grön- och
blåstruktur delas in i:
• Gröna element: gröna inslag av mindre storlek som trädalléer.
Till blåstrukturen räknas
sjöar, vattendrag, grundvatten, öppen såväl som
kulverterad samt VA och
dagvattenlösningar.

• Grön- och naturområden: ytor med helt eller delvis 		
		 oexploaterad mark, har naturlig uppkomst och som 		
		 inte kräver någon skötsel.
• Gröna stråk/korridorer: sammanhängande sträcka av 		
		 grönska som sammankopplar gröna områden med varandra
		 till större strukturer.
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•
		
		
		
		

Grön infrastruktur: Ett ekologiskt funktionellt nätverk av 		
livsmiljöer och strukturer, naturområden 				
samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på
ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället
viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet.

Funktionen av dessa är att de har naturlig kapacitet att reglera
stormar, temperatur, översvämningar, luftkvalitet, vatten och
ekosystem.
Inom Bollnäs stad finns ett antal stråk och områden som i många fall
hänger ihop men där kopplingen behöver tydliggöras. Exempelvis;
tillgängligheten till Ljusnan och dess strand och vatten och
kopplingen mellan staden och frilufts-/reaktionsområdena som Stora
och Lilla Bolleberget.
Strandskydd
Strandskyddet finns runt samtliga sjöar och vattendrag och det
har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till
strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.
Strandskyddsreglerna finns i 7 kap- 13-18 §§ miljöbalken. Skyddet
sträcker sig 100 meter från strandlinjen upp på land och ut i vattnet.
Inom planområdet är en stor del av områdena detaljplanelagda. Inom
dessa områden är strandskyddet oftast helt eller delvis upphävt.
Inom ett strandskyddat område får man inte bygga nya byggnader.
Man får inte heller ändra byggnaders användning, till exempel
genom att bygga om en fiskebod till ett fritidshus, om det hindrar
allmänheten från att vara i området. Det finns fler åtgärder som inte
är tillåtna, till exempel att anlägga bryggor, sätta upp staket, schakta,
spränga eller fälla träd. Du kan få dispens för att bygga, ändra eller
åtgärda något inom ett strandskyddat område om det finns särskilda
skäl. De särskilda skälen finns i sin helhet i 7 kap 18 c-d § miljöbalken.
Riksintresse för naturmiljö
En mindre del av planområdet omfattas av Galvåns
riksintresseområde. Riksintressets värden utgörs främst av
förekomsten av Harr, flodkräfta, utter och Galvå-öringen.
Etableringar av nya fiskeodlingar eller vattenanläggningar är inte
lämpligt inom området.
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Områden med höga
naturvärden som
skyddas genom
miljöbalken, till exempel
naturvårdsområden,
naturreservat och Natura
2000-områden.

Naturreservat
Inom planområdet finns två naturreservat, Stora Bolleberget och
Larzonska. Stora Bolleberget är ett 99 hektar stort område med en
variationsrik miljö med tallskog, myrområden, fångstgropar och
Bolletjärnen som är den naturliga samlingspunkten inom området.
Det finns ett flertal rödlistade arter som kandelabersvamp och
gränsticka. Direkt söder om Stora Bolleberget ligger Larzonska.
Larzonska är ett område på 9,8 hektar bestående av brandpräglad
hällmarkstallskog med tallar uppåt 200 år. Båda reservaten ligger i
anslutning till fritidsområdet Bolleberget och de bildar tillsammans
ett unikt område för natur- och fritidsupplevelser samt rekreation.
Artskyddsförordningen
Artskyddsförordningen är en del av miljöbalken och innefattar
de arter som är skyddade enligt EU:s habitat- och fågeldirektiv
samt de svenska fridlysningsreglerna. Att arten är listad i
artskyddsförordningen innebär att det är förbjudet att döda, skada
fånga eller störa vilt levande djur eller att ta bort eller skada dess ägg,
rom eller bon, samt att ta bort, skada eller ta fröer eller andra delar
från vilt levande växter.
Inom området för den fördjupade översiktsplanen finns flera
kända förekomster av djur- och växter som omfattas av artskyddet.
Fågeldirektivet gäller till exempel samtliga vilda fågelarter som
naturligt förekommer i Sverige. Andra exempel på artförekomster
är utter i Bollnäsströmmarna, orkidén nattviol på Storön samt
flodpärlmusslan i Galvåns utlopp. Flera arter hittas två tätortsnära
naturreservat Stora Bolleberget och Larzonska. En djupare utredning
av Bollnäs kommuns hotade arter kommer att finnas i den kommande
naturvårdsplanen.
Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är ett begrepp som används för att beskriva
nyttigheter som naturen tillhandahåller gratis. Genom dessa tjänster
får vi till exempel livsmedel och rening av vatten och luft.
En väl fungerande grönstruktur i Bollnäs stad har möjlighet att ge
ekosystemtjänster i form av:
• Rening av luften
• Bullerdämpning
• Stärkt biologisk mångfald

25

• Sänkt temperatur inom- och utomhus på sommaren
• Omhändertagande av dagvatten
• Platser för rekreation, motion, vila och för sociala möten
Hänsyn ska tas till ekosystemtjänsterna i samhällsplaneringen och
vid andra beslut för att långsiktigt skapa mer hållbara lösningar.
I ett ändrat klimat med ökad frekvens av skyfall och värmeböljor
bidrar ekosystemtjänsterna till ett robust samhälle där effekterna av
skyfall och värmeböljor mildras. Det är viktigt att skapa förståelse
för att det finns starka samband mellan hög biologisk mångfald,
ekosystemtjänster och resiliens (ekosystemens motståndskraft mot
förändringar) och att dessa värden till stor del utgör grunden för vårt
välstånd.
Utmaningar och möjligheter
Det är viktigt att ta hänsyn till grön- och vattenytornas värden
vid förtätning och utvidgning av staden så att biologisk mångfald,
rekreationsvärden och tillståndet för skyddsvärda växt- och
djurarter inte försämras. En förtätning och utvidgning där man
samtidigt utvecklar och tillgängliggör grönstrukturen är positivt för
utvecklingen.
En utvidgning av staden kan innebära att jordbruksmark kan komma
att detaljplaneläggas och bebyggas, om det bedöms lämpligt, vilket
kan påverka den biologiska mångfalden negativt. Jordbruksmark
och odlingslandskapet bidrar med specifika naturvärden. Det finns
flera naturtyper och småbiotoper knutna till odlingslandskapet som
är särskilt artrika och därmed värdefulla att bevara. Den biologiska
mångfalden kräver en variation av olika miljöer i odlingslandskapet
och att dessa binds samman i gröna stråk som fungerar som
spridningsvägar för växter och djur. De gröna stråken måste
därför tas i beaktande vid exploatering eller ändrad användning av
jordbruksmark och närliggande områden.
Det finns behov av att ytterligare fördjupa kunskapen om de
grönområden som pekas ut i FÖP och hur de ska utvecklas.
Ekosystemtjänster ger stora värden till samhället och det är viktigt
att värdet av ekosystemtjänsterna blir synliga och tillvaratas i den
fysiska planeringen.
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Strategier
• I all fysisk planering ska biologisk mångfald, 			
		 rekreationsområden och fördröjning av dagvatten beaktas 		
		 för att tillgängliggöra grönområden och vattenområden för att
		 den livskraftig grön- och blåstruktur ska kunna tryggas.
• Riktlinjer för att stärka och identifiera de gröna och blå 		
		 värdena samt hur ekosystemtjänster ska användas i staden
		 ska tas fram i en grönstrukturplan eller motsvarande.
• Stadens närhet till Bollnäsströmmarna och Varpen ska lyftas
		 som en tillgång i den fysiska planeringen för såväl den 		
		 enskilde medborgaren som för Bollnäs identitet.
• Ordna tillgängliga och attraktiva stråk längs vattnet och 		
		 anläggningar i och längs främst Bollnäsströmmarna 		
		 och Varpen.
• Galvåns värden ska skyddas mot åtgärder som skadar eller 		
		 motverkar riksintressets intentioner.
• I samhällsplaneringen ska naturvården alltid beaktas tidigt
		 i processen för att undvika negativ inverkan på den biologiska
		mångfalden
• Områden som inte är skyddade enligt miljöbalken men som
		 bedöms ha höga natur-, vatten- och rekreationsvärden ska 		
		bevaras.
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11. Bollnäsströmmarna
Bollnäsströmmarna är en förebild i Europa för
hur miljöanpassad storskalig vattenkraft, levande
vattendrag samt ett sportfiske i världsklass
samverkar.
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Mål
• Återställa Bollnäsströmmarna så att vattenkvaliteten 		
förbättras, fria vandringsvägar återställs och den biologiska 		
mångfalden och ekosystemen återställs
• Förbättra tillgängligheten till och utveckla 				
		 Bollnäsströmmarna som en resurs för besöksnäringen 		
		 och ett attraktivt rekreationsområde

Ljusnan är det nionde längsta vattendraget i Sverige. Älven har sina
källflöden i Härjedalen och rinner genom Härjedalen och Hälsingland
ut till Bottenhavet. En del av Ljusnan kallas Bollnäsströmmarna
och är ett 6,6 kilometer långt avsnitt av älven som rinner mellan
sjöarna Växsjön och Varpen. På grund av mänsklig aktivitet som
timmerflottning, dammar, och reglering i form av avledning av nästan
allt vatten till en kraftverkstunnel (96%) har Bollnäsströmmarna
under lång tid haft mycket dålig ekologisk tillstånd. Miljöproblemen
i Bollnäsströmmarna är omfattande, men med dagens kunskap finns
det stora möjligheter att förbättra vattenkvaliteten. En förutsättning
för att i framtiden kunna möjliggöra visionen om en naturlig
laxproduktion i Bollnäsströmmarna är att minmitappningen i fåran
ökar till minst ”MLQ” dvs. medellågvattenföring som enligt SMHI är
är 47 m3/s.
Laxen i Ljusnan
Bollnäsströmmarna har historiskt utgjort ett av de viktigaste lek- och
uppväxtområdena för lax och havsöring i Ljusnan. En fjärdedel av
Ljusnans totala laxproduktion bedöms ha skett i Bollnäsströmmarna.
Bollnäsströmmarnas potential för laxproduktion har under lång tid
begränsats av flera faktorer, där bristen på fungerande fiskvägar
från havet, vilket utestänger lekfisk från att nå lekområdena i
Bollnäsströmmarna, är den viktigaste faktorn.
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Utmaningar och möjligheter
Ljusnan och Bollnäsströmmarna är en unik tillgång i både natur- och
stadsmiljön. Ett långsiktigt arbete för att återställa flottledskador
och öka vattenföringen skulle inte bara leda till ett bättre vatten med
naturliga habitat för vattenlevande organismer, vilket främjar den
biologiska mångfalden. Det finns även potential att utveckla naturoch rekreationsvärden, både som parkmark närmare stranden och
som ett ströv- och naturområde längre norrut längs strömmarna.
Strategier
• Kommunen ska aktivt och tillsammans med berörda aktörer
		 verka för att återställa Bollnäsströmmarna och dess biflöden.
• Arbeta för att möjliggöra ett tillgängligt och attraktivt 		
		 rekreationsstråk längs Bollnäsströmmarna.
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Karta kap 10 och 11 – Natur-, vattenmiljöer och Bollnäsströmmarna.
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12. Transporter
Genom en omsorgsfull och hållbar stads- och
trafikplanering har separerade stadsdelar knutits
samman samtidigt som det lett till ett ökat
hållbart resande. Infarterna och resecentrum har
omvandlats till välkomnande entréer som tydligt
uttrycker Bollnäs identitet.
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Mål
• Koldioxidutsläpp för fossila bränslen och antal körda mil per
		 invånare ska minska
• Det ska bli lättare att gå, cykla och åka kollektivt
• Andelen korta bilresor ska minska
• Cykelvägnätet ska förbättras och bidra till att stadsdelar knyts
		samman
• Infarterna och resecentrum ska göras mer välkomnande och
		 ha ett enhetligt uttryck
• Parkeringsstrategin ska användas som styrmedel för en 		
		 hållbar stadsutveckling
• Arbeta i nära samverkan med region Gävleborg och 		
		 trafikverket för att utveckla transportsystemet

I detta kapitel beskrivs infrastrukturen för trafik. Bollnäs stad korsas
av två riksvägar och stambanan. Riksväg 50 (Bergslagsdiagonalen)
är ett interregionalt vägstråk mellan Mjölby, Örebro, Falun/Borlänge
och Söderhamn. Riksväg 83 (Fjällvägen) och Norra stambanan
(Atlantbanan) går tillsammans under namnet Norra stambanestråket.
Riksväg 83 är ett stråk mellan kust och fjäll. Riksvägarna
trafikeras främst av godstrafik och persontrafik. Norra stambanan
(Atlantbanan) används primärt för pendling samt godstransporter.
Dessa två stråk är av stor vikt för Bollnäs tillväxt och för invånarna.
Framkomligheten i dessa stråk för kollektivtrafik, godstransport
och biltrafik är viktig för att trafiksystemet i hela kommunen och
regionen ska fungera så bra som möjligt.
LÄS MER!
…om nationellt och
regionalt trafiksystem i
förslagen till ”Regional
infrastrukturplan 20182029” och ”Nationell plan
för transportsystemet
2018-2029”.

Region Gävleborg ansvarar för att upprätta länsplan för regional
transportinfrastruktur och som regional kollektivtrafikmyndighet
för det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Trafikförsörjningsprogrammet styr utvecklingen av länets
kollektivtrafik.
Järnväg
Norra stambanan
Norra stambanan är mycket betydelsefull för Bollnäs kommun,
regionen och Sverige. Dels är norra stambanan ett viktigt nationellt
godsstråk mellan Norrland, södra Sverige och vidare ut i Europa. Dels
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är norra stambanan viktig för pendlingen i regionen, vilket skapar
funktionella arbetsmarknader och möjlighet att studera på annan ort.
Fjärrtågtrafiken som passerar Bollnäs är viktig för pendlingen mellan
regioner och knyter ihop Bollnäs med Gävle, Uppsala/Arlanda/
Stockholm i söder och Östersund, Åre och Trondheim i norr.
Orsabanan
Orsabanan, mellan Orsa och Bollnäs, förbinder Inlandsbanan
med Norra stambanan. Järnvägssträckan kan för närvarande inte
användas på grund av bristande bärighet. Trafikverket beslutade 2015
att upphöra med underhållet på sträckan Bollnäs-Furudal. Orsabanan
AB (IBAB) arbetar med att ta över förvaltningen av banan.
Biltrafik och vägar
Bollnäs är med sina riksvägar och stambanan viktiga stråk för
transporter både i nord-sydlig och i öst-västlig riktning. De mest
betydelsefulla stråken för biltrafik är riksväg 83 och riksväg 50.
Riksvägarna är mångfunktionella och används för arbetspendling,
genomfartstrafik, godstransporter och lokala resor. Detta
innebär både stora fördelar när det gäller möjligheter för resor,
arbetspendling och tillväxt, men även kapacitetsproblem och
målkonflikter samt trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem.
Målkonflikten ligger främst mellan de lokala transporterna
och genomfartstransporterna som leder till flaskhalsar och
framkomlighetsproblem på vissa sträckor och punkter. Totalt sett
är det viktigt att hålla en god framkomlighet för kollektivtrafik,
godstrafik, utryckningstrafik och biltrafik genom tätorten.
Parkering
Parkeringsmöjligheter för bil är överlag bra i Bollnäs stad när det
gäller antal och tillgängligheten, men sämre för cykel. Parkering
för bil och cykel är i detta sammanhang ett av de mest kraftfulla
verktyg som en kommun har för att främja hållbart resande. För
Bollnäs centrum finns en antagen parkeringsstrategi som ska vara
vägledande vid planering och reglering av parkeringar. Strategin
anger att tillkommande bilparkering bör lokaliseras kring Bollnäs
resecentrum.
Bollnäs kommun förespråkar att last- och lossningsfuktionen mellan
riksväg 83 och stambanan i centrala Bollnäs flyttas alternativt tas
bort då den inte fyller någon funktion längre. Detta för att frigöra mer
plats för pendling- och reseparkeringar.

LÄS MER!
…om parkering i
”Parkeringsstrategi
Bollnäs centrum”.
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Kollektivtrafik
En välutvecklad kollektivtrafik ökar möjligheten till arbetspendling,
tillgången till kultur och fritid, ökad trafiksäkerhet, miljövänligare
resor, ökad rörlighet för ungdomar och personer utan körkort samt
att det bidrar till att minska bilberoendet.
Den viktigaste noden för de kollektiva transporterna är
Bollnäs resecentrum. Här finns både tåg- och busstation och
pendelparkeringar. I direkt anslutning till resecentrum finns även
Wilhelminapassagen, en gång- och cykelpassage som förbinder
stadens västra och östra delar. Passagen fungera även som en brygga
över vägen och järnvägens barriär. Både kommunen och Region
Gävleborg har konstaterat att resecentrum har brister vilka främst
handlar om kapacitets- och säkerhetsproblem på busstorget.
Fjärrtågförbindelser
Fjärrtåg finns för närvarande på sträckorna mellan Stockholm och
Östersund/Åre. Kommunen arbetar även aktivt med en förbindelse
mot Trondheim i Norge.
Stadsbusstrafik och regional busstrafik
I Bollnäs tätort går fyra olika lokalslingor till Björktjära, Granberg,
Ren och sjukhuset. Linjenätet är under utveckling då det betraktas
som ineffektivt på grund av många ringlinjer. Utöver dessa linjer går
det bussar inom kommunen och regionalt längs de viktigaste stråken.
Ett nytt stadslinjenät planerat att införas från och med 2021-2022.

Planerat nytt busslinjenät från och med år 2022-2023.
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Cykel- och gångtrafik
Trots att människor vet att det är bättre både för miljön och hälsan
att förflytta sig med cykel eller till fots har bilanvändningen ökat
de senaste decennierna. Antalet cykelresor har minskat med en
tredjedel sedan 1995. Att gå eller cykla dagligen är inte minst en
viktig hälsoinsats. Det minskar även buller, avgaser, ökar tryggheten
samt skapar en attraktivare stad. Det är också en viktig insats för
att minska de korta resorna med bil i staden. För kortare resor inom
Bollnäs stad ska gång och cykel vara huvudalternativet.
Bollnäs har goda förutsättningar för att öka cykel- och gångtrafik.
Hela Bollnäs och dess kringområden kan nås med cykel inom 15
minuter. Topografin är tacksam i stora delar av staden både för
cyklister och för gående. Dagens gång- och cykelvägnät har dock
brister, det saknas bland annat ett sammanhållande vägnät och
cyklister hänvisas på flera ställen till att cykla med biltrafik.
Högkvalitativ infrastruktur för cykel är inte bara för större städer,
utan fungerar i mindre städer som Bollnäs. Den kommande
cykeltrafiken i kommunen ska utvecklas med huvudstråk för
cykel- och gångtrafik. Huvudstråken för gång- och cykel ska vara
heltäckande, bekvämt, tryggt, sammanhängande och tillgängligt.
Tillgängligheten ska framförallt vara inriktad på målpunkter. Vid
viktiga målpunkter ska det finnas ändamålsenliga cykelparkeringar.
Det ska även vara enkelt att göra en del av sin resa med cykel
och smidigt att byta till kollektiva färdmedel. Vid planeringen
av cykelinfrastrukturen bör tre restyper prioriteras: skolresor,
arbetsresor och kombinationsresor (cykel- och kollektivtrafik).
Cykeln ska vara ett framtidsinriktat och smidigt transportmedel i
Bollnäs stad, som gör att de korta resorna primärt görs med cykel,
anpassat till en levande stad som främjar både miljön och folkhälsan.
Starka stråk
”Starka stråk” är ett centralt begrepp i trafik- och stadsplaneringen
i Bollnäs stad och omfattar riksväg 50 och 83 samt de lokala
och kommunala huvudstråken. Med starka stråk menas
kommunikationsstråk som förbinder viktiga målpunkter och som
bidrar till att uppfylla infrastruktur- och hållbarhetsmålen. Starka
stråk kan finnas för samtliga trafikslag.
I kommande och befintliga starka stråk, för till exempel
genomfartstrafik och lokala huvudleder, är det viktigt att satsningar
görs för att öka kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafikens
konkurrenskraft och därmed skapa robusta stråk med hög mobilitet.
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Åtgärdsområden för transportsystemet och
framkomligheten
Bollnäs har flera i tid närliggande och pågående projekt med bäring
på infrastruktur och mobilitet. Bland annat evenemangsarenan på
Bro 4:4, resecentrum och Stadshuskorsningen, busslinjenät och
bussgata mellan Björktjära och Hamre. Utöver dessa åtgärder finns
ett antal prioriterade områden som behöver åtgärdas under FÖP:ens
genomförandetid:
• Separata cykelvägar längs de starka stråken
• Nytt stråk med broförbindelse över Ljusnan för samtliga 		
		 transportslag mellan Norrborn till Norra Ren
• Ny gång- och cykelväg mellan Ren och Vevlinge
• Ny lokalisering eller borttagande av den centrala last- och 		
		 lossningsplatsen och trafikverkets järnvägsanläggning 		
		 i centrala Bollnäs
• Dubbla körfält mellan Schenströmsrondellen och 			
		 Höglundakorsningen samt ombyggnation av korsningen vid
		 Växbovägen/riksväg 50.
• Nya vänsterkörfält vid Stallbacken och BORAB
• Ny gångpassage samt planfri korsning för samtliga trafikslag
		 mellan södra infarten och Anneforsvägen
• Planskild passage för GC-trafik mellan norra delen på 		
		 resecentrum och Gärdet
• Bygga bort signalanläggningar längs riksväg 50/83 för att öka
		framkomligheten
• Bussgata mellan Björktjära och Brånan
• Cirkulationsplats vid Stadshuskorsningen
Utmaningar och möjligheter
Bollnäs stad står liksom resten av världen inför stora utmaningar
för att nå upp till målen om en hållbar utveckling. I detta är
hållbara transportsystem centralt. Tillgången och priset på
bränsle, klimatfrågan, hälsoaspekter och vår syn på hur man ska
röra sig i staden kommer troligtvis att öka behovet av förbättrade
förutsättningar för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.
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För minskad klimatpåverkan, bättre hälsa och mindre buller bör prioritering av
trafikslag ske efter ordningen i den omvända pyramiden.

Personbilstrafiken dominerar stora delar av Bollnäs trafiksystem,
både fysiskt och mentalt. En hållbar stadsutveckling förutsätter att
personbilsdominansen bryts och ersätts av ett bredare synsätt och
en annan avvägning mellan olika trafikslag. Prioriteringen mellan
trafikslagen och samspelet mellan trafikfunktion och stadsomsorg
bör utgå från en värdegrund där stadens samlade kvaliteter och det
goda stadslivet lyfts fram. Planeringen måste utgå från en helhetssyn
där det är trafikslagens sammanlagda bidrag som räknas.
Bäst tillgänglighet, hållbarhet och jämlikhet för flest personer uppnås
genom satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik. Dessa trafikslag
ger också upphov till minst klimatpåverkan och bör därför vara
normgivande i planeringen.
I städer av Bollnäs storlek är mellan 70 och 80 % av alla resor kortare
än tre kilometer, en majoritet av dessa sker med bil. Nästan 50 % av
alla dessa bilresor skulle kunna genomföras till cykel med relativt
enkla medel. För att cykel- och gångtrafik ska kunna konkurrera
med bilen måste gång- och cykelvägnätet vara attraktivt, tryggt och
funktionellt samt koppla samman olika målpunkter och noder i
vardagen som arbetsplats, skola, resecentrum och hemmet. Det är
också viktigt att det finns tillgängliga och säkra cykelparkeringar vid
målpunkterna.
Utvecklingen av resecentrum och stationsområdets funktion som
nod är en nyckelfaktor för att få en välfungerande koppling mellan
olika trafikslag. För att denna utveckling ska bli verklighet krävs att
den lokala och regionala kollektivtrafiken är attraktiv och tillgänglig.
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Det krävs också möjligheterna till att arbets- och studiependling
fortsätter utvecklas med ökad turtäthet och driftsäkerhet på trafiken.
För de som tar sig till resecentrumet till fots, med cykel och bil är
det viktigt att möjligheterna till pendlar- och cykelparkeringar finns
för alla resenärer. För att höja attraktivitetsfaktorn och tryggheten
kring resecentrumet och för att utveckla stationssamhället bör även
områden för bostäder, arbetsplatser och centrumutveckling i direkt
anslutning till resecentrum planeras.
FÖP Bollnäs stad kan vara ett steg mot en mer hållbar trafikplanering.
För att säkerställa att ett helhetsgrepp tas om trafikfrågorna, att
eventuella åtgärder genomförs i rätt tid och tydliggöra prioriteringar
och samspel mellan trafikslag bör en trafikstrategi tas fram.
Strategier
• De starka stråken ska vara bärande i all trafikplanering.
Cykelplanen ska dels vara
• Kommunen ska arbeta aktivt för att kollektivtrafikförsörja de
ett planeringsunderlag som 		 starka stråken.
innehåller riktlinjer för
cykelfrågorna och visar hur
• En cykelplan och en trafikstrategi ska tas fram för Bollnäs 		
cykelnätet är funktions		stad.
indelat (i primärt (huvudnät)
• Ett attraktivt gång- och cykelvägnät ska vara 			
och sekundärt (lokalnät)),
dels ett åtgärdsprogram med 		 sammanhängande, väl utformat, tryggt, gent och ansluta till
förslag på nya cykelvägar där 		 viktiga målpunkter.
länkar saknas samt förslag på
• Parkeringsstrategin ska användas som underlag för åtgärder
förbättringar i befintligt nät.

		 och planering i centrala Bollnäs.

• Kommunen ska verka för att åtgärda trafiksäkerhets- och 		
		 framkomlighetsproblem på riksväg 83 och riksväg 50.
• Kommunen ska verka för dubbelspår på Norra stambanan 		
		 norrut och att ett beslut om Orsabanans framtid tas.
• Kommunen ska i samverkan med berörda statliga och 		
		 regionala organ utreda och aktivt arbeta för att genomföra 		
		 prioriterade Åtgärdsområden för transportsystemet.
• Möjliggör en förflyttning av last- och lossningsplatsen och 		
		 trafikverkets järnvägsanläggning i centrala Bollnäs till 		
		 Kilafors, Norrborn och/eller Häggesta 8:120.
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Karta kap 12 – Transport- och infrastruktursystemet
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13. Handel,
näringsliv och
verksamheter
Bollnäs är en stad där handel och näringsliv gärna
etablerar sig, bland annat tack vare en stark tillväxt
av upplevelsebaserade näringar och turism.
Bollnäs har ett strategiskt geografiskt läge i
regionen med goda kommunikationer, vilket skapar
bra förutsättningar för både handel och näringsliv
samt besöksnäring.
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Mål
• Den fysiska planeringen ska bidra till ökad ekonomisk tillväxt
		 och bidra till fler jobb
• Kommunen ska verka för att förbättra förutsättningar för 		
		 turist- och upplevelsenäringar
• Fler företag och exploatörer ska välja Bollnäs stad för 		
		 nyetableringar av industri, handel och bostadsbebyggelse
• Markreserven och planberedskapen för verksamheter och 		
		 handel ska vara större än den förväntade efterfrågan

Handel och verksamhetsområden
I Bollnäs finns två huvudsakliga centrum för handel; centrum och
Bollnäs norr som är en renodlad handelsplats. Verksamhetsområdena
är koncentrerade till Norrborn vid norra infarten, Häggesta vid
södra infarten, Renslyckan vid östra infarten och Sävstaås vid västra
infarten.
Oexploaterade ytor för lokalisering av verksamheter så som industri,
kontor och handel finns i större omfattning kring området Sävstaås.
Mindre ytor för etableringar finns tillgängliga kring Häggesta och
Ren. Utöver renodlade verksamhetsområden finns lägen som är
lämpliga för kontors-, handel och serviceverksamheter integrerade
i stadskärnan och stadsdelarna. Framtidens näringsliv och
marktillgång är svårt att förutsäja. Primärt ska utveckling ske inom
befintliga detaljplanelagda verksamhetsområden. Men det behöver
också finnas tillgång till detaljplanelagd mark som erbjuder en större
variation av lägen och exploateringsbar yta som möter framtidens
näringslivs- och handelsmönster.
Besöksnäringen
Turism- och besöksnäringen utgör en viktig del av Bollnäs näringsliv
och växer sig allt starkare. Bollnäs läge, i kombination med det
utpräglade natur- och kulturlandskapet, skapar förutsättningar
för en alltmer utvecklad besöksnäring. Turistföretagen har en hög
tillväxtvilja, är sysselsättningsintensiv och erbjuder i hög grad arbete
för ungdomar och personer med utländsk bakgrund.

LÄS MER!
…om skyddsvärda
områden i
”Bevarandeprogram för
odlingslandskapet i Södra
Hälsingland”.
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LÄS MER!
… i Gävleborgs
handlingsplan
för Sveriges
livsmedelsstrategi år
2018-2030.

3 kap. 4 § miljöbalken:
Jord och skogsbruk är av
nationell betydelse
Brukningsvärd
jordbruksmark får tas i
anspråk för bebyggelse
eller anläggningar endast
om det behövs för att
tillgodose väsentliga
samhällsintressen
och detta behov inte
kan tillgodoses på ett
från allmän synpunkt
tillfredställande sätt
genom att annan mark tas
i anspråk.
Skogsmark som
har betydelse för
skogsnäringen skall
så långt som möjligt
skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra ett
rationellt skogsbruk.

Areella näringar
De areella näringarna utgörs av jord- och skogsbruk, men även
brytning av berg, morän och naturgrus ingår i begreppet. Inom
Bollnäs stad finns inga kända fyndigheter eller brytning av
naturresurser.
Jordbruk
Till jordbruk räknas åkerbruk, bete och ängsbruk. Den antagna
nationella livsmedelsstrategin sträcker sig fram till år 2030.
Det övergripande målet är en hållbar och konkurrenskraftig
livsmedelskedja där livsmedelsproduktionen ökar, lönsamheten
stärks och relevanta miljömål nås. Jordbrukets främsta uppgift är
att producera livsmedel, djurfoder samt råvaror för energi- eller
industriändamål. Jordbruket bidrar även till natur- och kulturvärden,
rekreationsmöjligheter och ett öppet och variationsrikt lantbruk.
De senaste 20 åren har den totala livsmedelsproduktionen i Sverige
minskat och det finns i dagsläget arealer jordbruksmark som inte
nyttjas för produktion och som ligger i träda.
Inom Bollnäs stad finns jordbruksmark och då främst i utkanterna
av Ljusnans dalgång. I den regionala handlingsplanen för Sveriges
livsmedelsstrategi är huvudmålet att öka livsmedelsproduktionen
och självförsörjningen på ett hållbart sätt. Dock är en del av
jordbruksmarken också attraktiv för exploatering, då den ofta ligger i
direkt anslutning till de viktigaste stråken och i direkt anslutning till
övrig bebyggelse.
Skogsbruk
Skogen täcker till största delen de obebyggda kuperade delarna
av Bollnäs stad. I Bollnäs stad är skogen en resurs för näringslivet,
rekreation, turism och biologisk mångfald. Den produktiva
skogsmarken ägs till största delen av enskilda ägare. Bollnäs
kommuns eget innehav är ca 1 400 hektar och utgörs främst av
tätortsnära skog som används som rekreationsområden och
naturreservaten Stora Bolleberget och Larzonska.
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Utmaningar och möjligheter
Handel och verksamheter
Handelns utveckling har genom externhandels tillväxt inneburit
en viss utflyttning av volym- och dagligvaruhandel inom Bollnäs
stad, dock har bland annat Bollnäs norr byggts i anslutning till
befintlig bebyggelse norr om Björktjära. Kommunens strategi är att
handeln ska styras mot centrum och dess närhet för att bibehålla
en levande och attraktiv stadskärna och mindre transporter. Större
handelsetableringar bör placeras i anslutning till övriga etablerade
handelsområden med närhet till kollektivtrafik och befintlig
infrastruktur. Det krävs också en koncentration av handel för att
den ska bli rationell och butikerna ska kunna hjälpa varandra att dra
kunder.
Verksamheter, stora arbetsplatser och industri som kräver större
ianspråktagande av mark, är beroende av transporter och som
kan vara störande för omgivningen bör inte placeras i de centrala
delarna av staden och inte i direkt anslutning till bostadsbebyggelse.
Dessa verksamheter bör främst planeras i lägen som kan ge god
kollektivtrafikförsörjning och med möjlighet för en flexibel fysisk
planering. Störande och transportintensiva verksamheter bör i
möjligaste mån lokaliseras längs riksväg 50 och/eller 83.
För att kunna attrahera fler företag, verksamheter och exploatörer
till Bollnäs krävs att kommunen har en hög planberedskap med
flera arbetsplatsområden för industri, handel och kontor. Målet är
att markreserven ska vara större än den förväntade efterfrågan för
att möta de olika krav och önskemål som framtida företag kan ha.
Verksamhetsområden ska främst placeras i attraktiva lägen, vid de
starka stråken och i goda skyltlägen och kontor i kollektivtrafiknära
områden.
Den ökade digitaliseringen påverkar inte bara hur handeln genomför
sina affärer utan även de fysiska butikerna. Forskning visar att de
fysiska butikerna har ett antal styrkor som visserligen utmanas av
digitaliseringen, men som också kan förstärkas och bli allt viktigare i
en ökad digitalisering. Butiksformat som väntas utvecklas i framtiden
omfattar allt från rena utlämningsställen till temporära så kallade
pop-up butiker och inspirationsbutiker som erbjuder allt det som
e-handeln inte kan erbjuda. Detta ställer ökade krav på både flexibla
detaljplaner och lokaler.
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Även den förhållandevis höga flyktinginvandringen medför och
kommer att medföra utmaningar för Bollnäs, men också stora
möjligheter. De nya invånarna innebär en viktig tillgång och
möjlighet för staden och kommunen när det kommer till framtida
arbetskraftsförsörjning inom näringslivet och den offentliga sektorn.
Besöksnäringen
För att handeln ska utvecklas är det viktigt att den också kombineras
med andra sektorer såsom upplevelsebaserade näringar och
turism. Den stora potentialen finns kring Bolleberget och kring
Bollnäsströmmarna. Att tillgängliggöra älvstränderna genom
röjningsinsatser och skapa promenad-, cykel- och kanotleder samt
fiskevatten kan medföra en ökad attraktions-kraft och ge ytterligare
förutsättningar för utveckling av besöksnäringen i Bollnäs. En annan
viktig faktor för turismen är att bibehålla god standard längs Norra
Stambanestråket för att få bra förbindelser med framförallt Uppsala,
Arlanda och Stockholm.
Areella näringar
Konkurrensen om jordbruksmarken ökar globalt och i Bollnäs stad.
Intressen som bebyggelse och infrastruktur är intressen som gör
anspråk på jordbruksmark utöver produktionen. Areell mark ska ses
som en naturresurs av nationell betydelse. Det är även mark som med
hänsyn till sitt strategiska läge i stadens omedelbara närhet lämpar
sig väl för annan markanvändning.
I FÖP Bollnäs stad finns mark som är brukningsvärd utpekad
för annan användning än areella näringar till exempel nya
verksamhetsområden och infrastruktur med mera. Huvudregeln
för ianspråktagande av areell mark är att det ska vara ett väsentligt
samhällsintresse. Ett väsentligt samhällsintresse är sådant som
är av stor betydelse för att Bollnäs kommun ska uppnå målen i
översiktsplanens och andra styrdokuments mål och strategier.
Väsentliga samhällsintressen är försvarets intressen, infrastruktur,
regionalt viktiga verksamheter, etablering av kommersiell, offentlig
service och bostäder i strategiskt viktiga lägen i anslutning till
befintlig bebyggelse och de starka stråken. Kommunen bör i samband
med den fördjupade översiktsplanens genomförande prioritera vilka
områden som är av störst intresse för ändrad markanvändning från
jordbruk och skogsbruk till annan markanvändning.
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Strategier
• Värna och förstärka närservice i befintliga stadsdelar.
• Verksamheter ska i första hand vara koncentrerade till 		
		stadskärnan.
• Transportintensiva och ytkrävande verksamheter ska 		
		 lokaliseras med god tillgänglighet till de utpekade starka 		
		stråken.
• Säkerställ markreserven för näringslivets olika behov genom
		 strategiska markinköp längs de starka stråken och skapa en
		 flexibel planberedskap som möter framtidens näringsliv.
•
		
		
		

Funktionsblandning med lokaler för verksamheter som 		
kontor och handel ska kunna lokaliseras till 				
både flerbostadshus och småhus om verksamheten inte har
miljöpåverkan på omgivningen.

• Förutsättningarna för entreprenörskap och besöksnäringens
		 värden och utvecklingsbehov ska beaktas i 				
		samhällsplaneringen.
•
		
		
		
		
		

Kommunen har en restriktiv inställning till att exploatera 		
jordbruksmark. Brukningsvärd jordbruksmark får endast 		
exploateras om det krävs för att tillgodose ett väsentligt 		
samhällsintresse, om det ligger i direkt anslutning 			
till befintlig bebyggelse eller om anläggning inte kan ges en
annan tillfredställande placering.

• Kommunen bör prioritera vilka områden som är av störst 		
		 intresse för ändrad markanvändning från jordbruk och 		
		 skogsbruk till annan markanvändning.
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Karta kap 13 – Näringsliv och handel

47

14. Offentlig
service och
utbildning
Den offentliga servicen bidrar till goda livsvillkor
för alla i Bollnäs stad. God tillgång och närhet till
offentlig service attraherar nya invånare.
Kommunen har skyldighet att säkra social service
såsom vård och omsorg samt utbildning men
även fritidsgårdsverksamhet med mera. Region
Gävleborg ansvarar för hälsocentraler, Bollnäs
sjukhus, psykiatri med mera.
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Mål
• Kommunen ska bidra till att högskolan förstärker sin närvaro
		 i Bollnäs
• Den offentliga servicen ska bidra till goda livsvillkor för 		
		kommuninvånarna
• Kommunen ska arbeta för att Bollnäs sjukhus ska finnas kvar
		 och hålla en hög kvalitet

Gymnasium, vuxenskola, grundskola och förskola
Alla barn och ungdomar ska ha tillgång till en likvärdig utbildning
oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala och ekonomiska
förhållanden. Skolan är en viktig arena för att främja barns och
ungdomars hälsa och jämna ut skillnader i uppväxtvillkor. Förskola
och grundskola utgör en betydelsefull bas i bostadsområdets eller
stadsdelens närmiljö. Dessa bör därför ligga så nära barnens bostad
som möjligt, vilket också ger möjlighet till säkrare skolvägar.
För närvarande finns cirka 15 förskolor i Bollnäs, sex grundskolor och
två gymnasieskolor. Vilka drivs både kommunalt och av fristående
aktörer. För vuxen- och gymnasieutbildningar, yrkeshögskolan och
distansstudier på universitet och högskola ansvarar Hälsinglands
utbildningsförbund.
Högskola och vuxenutbildning
På Hedenområdet finns en högskoleenhet kopplad till högskolan i
Gävle. Högskoleenheten med sitt lärcentrum utgör en betydelsefull
funktion för kommunens medborgare. Inom vuxenutbildning finns
folkhögskolan, den kommunala vuxenutbildningen och svenska för
invandrare (SFI).
Sjukhus, vårdcentraler och äldreomsorg
Vårdsektorn är viktig för arbetsmarknaden i Bollnäs stad. Största
arbetsgivare är Bollnäs sjukhus. Det finns även ett antal vårdcentraler
på olika platser i Bollnäs. Närhet till en vårdcentral ses av många som
en stor service och spelar en viktig roll för till exempel äldre och sjuka
som behöver besöka vårdcentraler mer frekvent.
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Bollnäs ska vara en trygg stad för äldre och med god tillgänglighet.
Äldreomsorgen och dess olika alternativ till boende omfattar
tillgängliga lägenheter, service- och trygghetsboende där man
väljer själv och vård- och omsorgsboende samt korttidsboende dit
kommunen anvisar. Dessa boenden ska präglas av god tillgänglighet,
säkra och sunda miljöer och möjligheter till närrekreation i en grön
miljö.
Utmaningar och möjligheter
Bollnäs står överlag inför stora utmaningar inom välfärden då
andelen äldre ökar medan personer i arbetsför ålder minskar.
Äldreomsorgen kommer behöva ses över när behovet av insatser och
stöd ökar. Bibehållen fysisk, intellektuell och social aktivitet genom
livet bidrar till att människor kan leva ett oberoende liv långt upp
i åldrarna. Här har kommunen ett ansvar och kan bidra genom att
skapa mötesplatser och utforma samhället och den fysiska miljön
utan hinder.
En satsning och utveckling av högskolan är strategiskt viktig för
Bollnäs eftersom det kan bidra till att minska utflyttningen av den
yngre befolkningen samt till att öka kompetensförsörjningen.
Strategier
• Mark som genom sitt läge är lämplig för offentlig service och
		 utbildning ska säkerställas.
• I samband med större exploateringar ska behovet av byggbar
		 mark för offentlig service och utbildning tryggas och 		
		 tillgodoses vid behov
•
		
		
		

Kommunen ska bidra till att äldre har möjlighet att vara 		
fysiskt, intellektuellt och socialt aktiva, genom att skapa 		
mötesplatser och utforma samhället och den fysiska miljön
utan hinder.
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Karta kap 14 – offentliga verksamheter

51

15. Kultur,
fritid och
folkhälsa
Bollnäs stad är ett samhälle där människors lika
värde står i centrum och där människor lever ett
gott liv med god hälsa, känner tillit och är delaktiga
i samhällsutvecklingen.
I Bollnäs ska varje människa ses som en tillgång
och alla ska ha samma makt att forma samhället
och sina egna liv. Kommunen ska bidra till detta
på många sätt, bland annat genom en aktiv och
genomtänkt samhällsplanering med fokus på
tillgänglighet, trygghetsfrågor, delaktighet och
representation.
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Mål
• Den fysiska planeringen ska bidra till ökad social hållbarhet
• Förbättra möjligheten för alla boende i staden att vara 		
		 delaktiga i samhällsplaneringen
• Öka tryggheten i stadens offentliga rum
• Förbättra möjligheten att nyttja parker och torg som 		
		 mötesplatser året om
• Öka invånarnas tillgänglighet till fritidsaktiviteter, friluftsliv
		 och fysisk aktivitet

Ett Bollnäs för alla
Bollnäs stad är en varierad stad där det finns tillgång till service,
verksamheter, kultur, idrott, utbildning och bostäder. Dessa värden
ska förstärkas.

LÄS MER!
…om kommunens
tillgänglighetsarbete
i ”Bollnäs för alla –
tillgänglighetspolitisk
policy för Bollnäs”.

Lokalisering och utformning av tätortens miljöer ska alltid göras
på sätt som motverkar barriäreffekter och utanförskap. Miljöerna
i Bollnäs ska vara omhändertagande, tydliga i sin utformning,
befolkade och välkomnande för alla. Miljöerna som helhet ska
upplevas som trygga och får aldrig utgöra ett hinder för invånarna.
Boendemiljöerna ska alltid vara trygga, variationsrika och bidra med
tillgängliga miljöer för rörelsefrihet och lek. Inom hela staden ska
det finnas säkra skolvägar för gående och cyklister samt tillgänglig
kollektivtrafik stadens olika funktioner.
För ungdomar är det viktigt att det finns samlings- och mötesplatser,
till exempel fritidsgårdar och andra mötesplatser. Platser som
Solrosen, med spontana lek- och idrottsplatser, är goda exempel som
bör provas inom andra delar av staden.
Folkhälsa
För att uppnå god folkhälsa lyfts särskilt vikten av att varje individ
har möjlighet till delaktighet och inflytande, fysisk aktivitet, goda
livsvillkor och ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiveter.
Folkhälsoarbetet i Bollnäs ska särskilt fokusera på grupper i samhället
som är angelägna i folkhälsosammanhang så som barn, unga och
äldre, personer med funktionsvariation och socioekonomiskt svaga
grupper.
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Delaktighet och inflytande
Möjlighet till varje individs delaktighet och inflytande är en kärnfråga
i ett demokratiskt samhälle. För den fysiska planeringen är det
viktigt att arbeta med frågor om tillgänglighet för att möjliggöra
självständighet och rörelsefrihet för alla grupper i samhället.
Planeringen av Bollnäs stad ska utgå från de boendes perspektiv.
Inom samhällsplaneringen innebär det till exempel att arbeta med
delaktighet och deltagande i samråds- och planprocesserna via
exempelvis medborgardialog i olika former. De som bor och verkar
på en plats har värdefull kunskap om vad som fungerar bra och vad
som fungerar mindre bra i ett område. Denna kunskap ska ses som en
resurs och ska tillvaratas.
Fysisk aktivitet
Bollnäs har en lång tradition av idrottsutövande. På Sävstaås,
Höghammarhallen och vid Bolleberget finns anläggningar med
möjlighet att utöva många olika idrotter. Det finns även möjligheter
till spontanaktiviteter som tillgängliga badplatser, motionsspår,
fiskevatten som är tillgängliga centralt. I direkt anslutning till staden
finns även större sammanhängande rekreativa friluftsområden.
För att uppmuntra till rörelse och aktiv lek kan kommunen bidra
genom att iordningställa ytterligare platser för spontanidrott och
fysisk aktivitet. I den framtida planeringen är det viktigt att avsätta
även mindre ytor för spontan aktivitet som främjar lek och rörelse
samt att koppla samman områden med attraktiva stråk där motion
kan uppmuntras.
Kultur och fritid
Bollnäs kommun har ett rikt kulturliv som ska bevaras och utvecklas.
Kulturen har en central roll för kommunens attraktivitet och
utveckling samt är en viktig basnäring för kommunen. I Bollnäs
stad är kulturkvarteret i centrum navet för Bollnäs kulturliv.
Kulturkvarteret innehåller även flera andra viktiga mötesplatser
som bibliotek och fritidsgård. Viktiga miljöer som fungerar som
officiella eller informella mötesplatser ska bevaras och utvecklas och
förutsättningar finns för att utveckla kulturkvarteret till exempel
genom en omvandling av SJ-området. Planeringen av Bollnäs stad har
även en viktig roll i att synliggöra och skapa tillgänglighet till miljöer
och platser som erbjuder kultur- och fritidsaktiviteter.
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Riksintresse för friluftsliv
Ljusnans och Varpens stränder omfattas av riksintresse för friluftsliv
samt riksintresse för kust, turism och friluftsliv. Riksintressenas
värden finns i Ljusnans natur- och kulturmiljöer med möjligheter till
friluftsliv och turism. Vid exploatering ska riksintressena skyddas
mot åtgärder som påtagligt skadar värdena och ny bebyggelse ska
anpassas till landskapsbild och omgivningens karaktär.

LÄS MER!
…om kommunens
arbete med fritidsfrågor
i ”Idrotts- och
fritidspolitiskt program
för Bollnäs kommun”.

Föreningslivet
Idrotten är den dominerande fritidsverksamheten för barn och
ungdomar och fyller även en viktig plats som mötesplats för flera
människor. En nyckel till fysisk aktivitet är idrottsanläggningarna
och dess föreningar som ska vara tillgängliga för invånare. Ett
välfungerande föreningsliv och goda möjligheter till idrotts- och
fritidsutbud har betydelse för utvecklingen i kommunen, såväl för
människors hälsa som för näringslivet.
Utmaningar och möjligheter
Bollnäs är en liten och tät stad med stor potential då staden har
bra grönstruktur, förenings- och kulturliv, mötesplatser och
promenadavstånd till de flesta funktioner. Men det finns även
funktioner som behöver förbättras. Bland annat för att öka
tryggheten, skapa ytor för möten och fysisk aktivitet samt förbättra
förutsättningarna för kultur- och föreningslivet.
I Bollnäs behöver samhällsplaneringen sträva efter att skapa och
utveckla ordnade mötesplatser där spontana möten kan uppstå.
Miljöerna i parkerna och offentliga ytor som torg är viktiga exempel
på sådana platser. Platser som det nyligen iordningställda torget
och Solrosen bör vara förebilder för satsningar inom staden.
Föreningarna och kulturlivet utgör även en mötesplats som har god
potential att skapa möten mellan människor. En stor utmaning är att
nå de människor som inte ingår i föreningslivet eller kulturlivet, att
omfattas av det utbud och de positiva effekter som de medför. Bland
dessa människor så utgör mötesplatser både inom- och utomhus
viktiga funktioner för att motverka utanförskap och otrygghet.
Särskilt bör insatserna riktas mot barn, unga och äldre för att
motverka utanförskap och otrygghet i det offentliga rummet. Flera
platser inom Bollnäs upplevs i dagsläget som otrygga.
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Det gäller bland annat bostadsområdet Gärdet, Centrum och området
kring Vilhelminapassagen, framförallt allt på kvällar och helger.
Forskning visar på att åtgärder som skapar en känsla av gemenskap
räcker för att upplevda otryggheten ska förebyggas. Detta kan göras
genom att åtgärder i de stråken och områdena där den upplevda
otryggheten utförs genom attraktivhetshöjande åtgärder och fler
fysiska mötesplatser för att fler människor med olika ålder, kön och
bakgrund kan mötas inom områdena olika tider på dygnet.
Kommunen bör i arbetet med folkhälsa, kultur och fritid utveckla
formerna för medborgardialog. I synnerhet omfattas det grupperna
barn, unga och nysvenskar. Medborgardialogen är som helhet
ett bra verktyg för att skapa delaktighet och i förlängningen en
samhällsplanering som är väl förankrad.
Strategier
• Arbeta medvetet för att skapa välkomnande, trygga och 		
		 tillgängliga mötesplatser och parker i staden som möjliggör
		året-runt-aktiviteter.
• Säkerställa att tillgängliga gång- och cykelvägar samt 		
		 kollektivtrafik finns mellan stadens aktivitets- och 			
		friluftsområden.
• Kommunens tätortsnära skog ska förvaltas med fokus på 		
		 tillgänglighet, rekreation och friluftsliv.
• I samband med samhällsplanering i områden där ideella 		
		 föreningar har intressen och verksamhet ska dessa få 		
		 vara med för att ge råd och bidra med kunskap.
• Vid större nya exploateringar bör en social konsekvensanalys
		genomföras.
• Arbeta aktivt med planprocessen och samhällsplaneringen för
		 att nå fler av stadens invånare och grupper till exempel genom
		att:
- Involvera barn och unga via skolundervisningen.
- Hålla ”öppet hus”/ ställa ut detalj- och översiktsplaner på
fler platser runt om i staden.
- Använd ny teknik för att sprida information, engagemang
och samla synpunkter.
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Karta kap 15 – Viktiga målpunkter
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16. Teknisk
försörjning
Bollnäs tekniska försörjning är framtidssäkrad
genom ett långsiktigt och strategiskt arbete för att
minska miljöpåverkan och mildra konsekvenserna
av ett förändrat klimat.
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Mål
• Minska dagvattnets negativa påverkan på recipienterna
• Bevara och utveckla områden för hantering av dagvatten
• Skapa förutsättningar för en långsiktigt robust och hållbar 		
		VA-försörjning
• Kommunen ska vara ett föredöme gällande förebyggande 		
		 återanvändning, källsortering och hantering av avfall
• Vid planering av ny bebyggelse ska avfallshantering beaktas
• Utveckling av miljövänliga energislag ska stimuleras

LÄS MER!
…om kommunens
strategier för VA i
”Kommunal VA-plan
Bollnäs kommun”.

Vatten och avlopp
Vatten och avlopp (VA) innefattar både dricksvattenförsörjning
och hantering av avloppsvatten. Huvuddelen av all bebyggelse
inom Bollnäs stad ingår i verksamhetsområde för allmänt VA.
Inom verksamhetsområdet är Bollnäs kommun huvudman
för VA-anläggningarna. Kommunens VA-verksamhet sköts
av Helsingevatten. Mindre delar inom planområdets norra del
samt vid Voxsjön har enskilda avlopp. Ny bebyggelse inom
verksamhetsområde för VA ska anslutas till det allmänna VA-nätet.
Övriga anslutningar bedöms i varje enskilt fall utifrån VA-planens
riktlinjer. Inom kommunen finns fem vattenverk. Det finns dock inga
kommunala vattenverk inom planområdet. Bollnäs stad försörjs med
vatten från Ljusnanåsen.
De befintliga ledningarna i det allmänna VA-nätet är i behov av
att förnyas kontinuerligt. Inläckage i gamla ledningar gör att
rent vatten (regnvatten och dräneringsvatten) når och belastar
avloppsreningsverket. Arbetet med att minska andelen rent vatten
som når reningsverken pågår och målet är att byta ut 1 % av det
totala ledningsnätet per år. En översyn av dricksvattenförsörjningens
sårbarhet i ett ändrat klimat med ändrade grundvattennivåer håller
även på att genomföras.
Dagvatten
Regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på vägar, tak och andra
hårdgjorda ytor kallas dagvatten. Med vattnet följer föroreningar
som till slut hamnar i våra vattendrag. Stora mängder dagvatten,
vid exempelvis skyfall och snösmältning, kan också orsaka
översvämningsproblem.
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Sverige och Bollnäs kommun står inför stora utmaningar inom
dagvattenområdet och det är nödvändigt att vid planering och
exploatering ta höjd för ökade regnmängder som kommer att öka
i samband med klimatförändringarna och på så sätt minska risken
för översvämningar och efterföljande skador. Det innebär att
hanteringen av dagvatten i den bebyggda miljö behöver utvecklas
både när det gäller bortledning och rening. Lågpunkter i kombination
med en stor andel hårdgjord yta kan innebära stora problem för
fastigheter och byggnader om inte dagvattnet kan ledas undan. (läs
mer under avsnitt Klimatanpassning och ett förändrat klimat).
Kommunen har det övergripande ansvaret för den lokala
samhällsutvecklingen och ansvar för att dagvatten omhändertas i
befintlig och ny bebyggelse. Hanteringen av dagvatten och lämpliga
hållbara lösningar ska behandlas i ett tidigt skede av all planering.
Behöver dagvattenhanteringen lösas i ett större sammanhang för
viss bebyggelse fastställs ett verksamhetsområde för dagvatten. I
dagsläget finns inga verksamhetsområden för dagvatten i Bollnäs
stad. Kommunen tillsammans med Helsingevatten AB utreder
även i ett tidigt skede möjligheterna för ett verksamhetsområde för
dagvatten och en översyn av VA-taxan.
Kommunen har en antagen dagvattenstrategi och
dagvattenpolicy som klargör arbetsprocessen och principerna för
dagvattenhanteringen i kommunen. I policyn och strategin anges det
att övergripande målet för dagvattenhanteringen är att det ska ske på
långsiktigt hållbart sätt för att uppnå en god ekologisk status i sjöar,
vattendrag och för att minimera översvämningsrisken. Strategin
ska användas vid kommunens planering och exploatering av nya
områden samt vid förtätning och ombyggnation inom befintliga
områden. Vissa befintliga områden kan behöva prioriteras för
åtgärder på grund av exempelvis översvämningsrisk, att dagvattnet
innehåller höga halter av föroreningar, ledningsnät behöver förnyas
eller att recipient har behov av åtgärder.
Känsliga recipienter
Inom Bollnäs stad finns fem vattenförekomster som är så kallade
känsliga recipienter. Dessa är sjöarna Långnäs, Karlslund, Vevlinge,
Björktjära och Bolletjärnen. Bolletjärnen är också definierad som en
klarvattensjö. Särskild hänsyn ska tas till dessa vattenförekomster för
att förbättra statusen på sjöarna.

LÄS MER!
… om dagvatten i
kommunens antagna
dagvattenstrategi och
policy.
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LÄS MER!
…om återvinning och
avfall i ”Kommunal
avfallsplan”.

Återvinning och avfall
Bollnäs kommun har tillsammans med Ovanåker, Söderhamn,
Nordanstig, Hudiksvall och Ljusdal tagit fram en kommunal
avfallsplan som redogör för kommunernas ambitioner på
avfallsområdet. I avfallsplanen redovisas kommunernas ambitioner
inom avfallsområdet.
Den fysiska planeringen ska ta hänsyn till behovet av områden för
hantering av avfall och återvinning. Det ska vara enkelt för både den
kommunala verksamheten och den enskilda att hantera sitt avfall
på ett hållbart sätt. En ny avfalls-/kretsloppsplan kommer att antas
under hösten 2020 och träda i kraft 2021.

LÄS MER!
…om bredband i
”Bredbandsstrategi
2012-2020 Bollnäs
kommun”

LÄS MER!
… i ”Energieffektiviseringsstrategi för Bollnäs
kommun till 2020”
och ”Åtgärdsprogram
för klimat- och
energimål i
Gävleborgs län.”

Bredband och IT infrastruktur
En väl fungerande och utbyggd IT-infrastruktur och bredband
ger goda förutsättningar för bland annat näringslivsutveckling,
sysselsättning, forskning och innovationer, vård och omsorg,
miljö och klimat, utbildning och kompetensförsörjning samt social
delaktighet. Den nationella bredbandsstrategin anger att år 2020 bör
95% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s. År 2023 bör hela landet ha tillgång till stabila mobila tjänster
av god kvalitet och år 2025 bör hela Sverige ha tillgång till bredband
98% till Gbit, 1,9 % till 100 Mbit och 0,1 tillgång till 30 Mbit. Enligt
plan- och bygglagen är fast och trådlös elektronisk kommunikation
ett allmänintresse. I plan- och bygglagen är en av bestämmelserna att
hänsyn ska tas till både fast och trådlös elektronisk kommunikation
vid planläggning.
Energi
Den svenska energipolitiken bygger på tre grundpelare: ekologisk
hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Enligt de
nationella målen ska förnyelsebara energikällor stå för hälften
av Sveriges energiförbrukning. I Bollnäs stad finns inga utpekade
nationella energiintressen.
Vattenkraft
Vattenkraften är en viktig källa till förnyelsebar energi som är av
nationell och lokal nytta. Inom planområdet finns vattenkraftverk
vid utloppet från Växsjön till Bollnäsströmmarna (Dönje kraftverk)
och vid inloppet till Voxsjön (Sunnerstaholm kraftverk). Båda
vattenkraftverken är klassade som klass 1. Dessa kraftverk
tillsammans med ca 250 andra vattenkraftverk står för cirka 98 av
den totala effekten från den svenska vattenkraften.
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Enligt den nationella planen för omprövning av vattenkraft så anges
det att vattenkraften är en direkt avgörande resurs för att klara av
omställningen till ett förnybart elsystem för att bidra till att nå de
energi- och klimatpolitiska målen, framförallt när det gäller reglering
och balansering av elsystemet.
Utmaningarna med en hög produktion av vattenkraft är att samtidigt
möta miljökvalitetsmålen om levande sjöar och vattendrag med
ökat fiskbestånd och vattendrag med hög biologisk status. Befintliga
vattenkraftsanläggningar i kommunen ska energieffektiviseras
och miljöanpassas till miljökraven från EU:s vattendirektiv.
Vattenkraftsanläggningar som inte kan uppvisa en nationell
energinytta eller motsvara moderna miljökrav bör tas bort.
Vattenkraftens dammar och regleringar, både inom och utom
planområdet, påverkar Ljusnan (Bollnäsströmmarna), Galvån
och Varpen. I princip allt vatten i Bollnäsströmmarna leds till en
kraftverkstunnel vilket gör att det knappt finns någon naturlig
vattenföring i strömmen (se kapitlet Bollnäsströmmarna).
Förslag till riksintresse energiproduktion: vattenkraft
Under framtagandet av FÖP Bollnäs stad har kommunen blivit
remitterade ett förslag till riksintresse för energiproduktion:
vattenkraft. Inom området som omfattar FÖP Bollnäs är hela
Ljusnan/Varpen/Dönje kraftverk och Voxnan/Sunnerstaholm
kraftverk utpekade i förslaget som riksintresse.
Bollnäs kommun motsätter sig riksintresset i sin nuvarande form
enligt remissyttrandet. Utgångspunkten i yttrandet är att förslaget
bör genomgå en översyn med hänsyn till EU:s ramvattendirektiv
och till 5 kap. miljöbalken. Hänsyn ska även tas till de riksintressen
som föreligger enligt lag, 4 kap 1 och 2 §§ miljöbalken samt till övriga
riksintressen enligt 3 kap miljöbalken som berörs av det föreslagna
riksintresset energiproduktion: vattenkraft.
Fjärrvärme
Det kommunägda bolaget Bollnäs Energi AB producerar och
distribuerar fjärrvärme. I princip hela Bollnäs stad är utbyggt med
fjärrvärme.
I Bollnäs finns ett fjärrvärmeverk vid Säversta. Säverstaverket
producerar kraftvärme som innebär både el och fjärrvärme i ett slutet
system. Idag förbränns avfall, biobränsle och olja men målsättningen
är att få en oljefri energiproduktion i kommunen.
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Alternativa energikällor
Bergvärme, jordvärme och annan energilagring i jord, berg och vatten
går under samlingsnamnet geoenergi. Geoenergi är en förnyelsebar
källa med stor potential och kan vara ett attraktivt alternativ till
fjärrvärme. Solceller utgör också en alternativ energikälla med
stor potential i samhällsplaneringen och i omställningen att skapa
energismarta byggnader. I samband med planering av ny bebyggelse
bör det utredas hur alternativa energikällor kan användas,
exempelvis genom att genomföra solstudier för installation av
solceller.
Kraftledningar
Inom planområdet finns två 220 kV-ledningar tillhörande
transmissionsnätet för el, kl2 S4 Ljusdal-Dönje och KL2 S5 DönjeOckelbo. Stam- och regionnät är vanligtvis luftburna ledningar.
Kraftledningarna är kopplade till transformatorstationer där
ledningarnas spänning kan ändras och el kan fördelas till olika delar
av nätet (läs mer i kapitlet Störningar och risker).
För närvarande utreds transmissionsnätet i norra Sverige i
investeringsprogrammet Nord-Syd av Svenska kraftnät. Programmet
kan komma att påverka stamnätet inom planområdet då en ny 400
kV-ledning kan passera planområdet. Elsystemet inom kommunen
kan därmed påverkas i framtiden.
Nätsituationen i hela elnätet för kommunen totalt visar att med
mindre investeringar finns totalt 20 MW tillgänglig kapacitet i
elnätet. Lokalt fördelar den sig om 10 MW i stationen i Norränge
och 5 MW vid Sävsberg och Sunnerstaholm och 4 MW vid
Kilafors och Landafors. Med ytterligare investeringar med två nya
elnätstationer finns det totalt tillgängligt ytterligare 65 MW totalt i
kommunen. Kapacitet utöver detta kommer att vara beroende av att
investeringsprogrammet i Nord-Syd genomförs.
Utmaningar och möjligheter
Bollnäs planerar för en förtätning av staden vilket kan innebär fler
hårdgjorda ytor. Parallellt med detta nås vi av klimatförändringarnas
effekter med ökade nederbördsmängder som ger mer dagvatten att
hantera och rena. De föroreningar som dagvattnet för med sig kan
hanteras genom olika typer av infiltration som renar dagvatten. Även
dricksvattenförsörjningens sårbarhet i ett ändrat klimat med fler
värmeböljor behöver utredas.
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Ytor för dagvattenrening kan även hantera översvämningar
vid exempelvis skyfall som inte kan hanteras i det befintliga
ledningsnätet. Ytor i stadsmiljön kan även användas för att
hantera stora vattenmängder som är tillåtna att svämmas över
under kortare perioder. Ytorna kan vara exempelvis parker,
öppna dagvattendammar och fotbollsplaner. Befintliga och nya
grönområden, gator och offentliga ytor behöver planeras och
utformas så att de utgör del i stadens dagvattenhantering. Väl
utformade dagvattenlösningar får flera funktioner om de också utgör
grönområde och ett estetiskt inslag i våra utemiljöer.
I arbetet med dagvattenhanteringen är ekosystemtjänsterna direkt
kopplade till öppna dagvattenlösningar, då reningen av vatten sker
naturligt när dagvatten får rinna över och genom marken. Ju längre
tid detta tar desto mer effektiv blir reningen och desto effektivare
blir ekosystemtjänsterna genom reningen av dagvatten och genom
skyddet mot översvämning och den utökande levnadsmiljön för olika
arter. Om dagvattnet får infiltreras långsamt ner i marken sker en
långsam rening och fördröjning som tillslut blir rent grundvatten, i
stället för att dagvattnet orenat rinner ut i vattendragen.
För att vidareutveckla kommunens arbete med dagvatten behöver
en översiktlig dagvatten-/skyfallskartering tas fram. Kommunen har
i dagsläget endast en lågpunktskartering och översvämningsytor för
Ljusnan och Voxnan att tillgå, för att vidareutveckla arbetet behöver
kommun i samverkan med berörda aktörer och förvaltningar ta fram
en översiktlig dagvatten-/skyfallskartering för att analysera hur
olika ytor påverkas översiktligt i samband med kraftiga skyfall och
översvämningar. Den översiktliga dagvatten-/skyfallskarteringen
bör ligga till grund för all planering och kommande utredningar i
samband med detaljplanering.
Bollnäs stad bör vara delaktiga i utvecklingen av nya metoder för
hantering och återanvändning av avfall och andra restprodukter.
Alla invånare i Bollnäs stad, bolag och den egna organisationen
bör ytterligare motiveras till att källsortera och hantera avfall
på ett hållbart sätt. Lika viktigt är att det uppmuntra exploatörer
och människor att bygga och planera byggnader med hög
energiprestanda, med god infrastruktur där möjlighet finns för såväl
egen energiförsörjning som självhushållning.
Omställningen till att använda förnyelsebara bränslen tillsammans
med den teknikutvecklingen att leda till en högre efterfrågan på el.
Tillgången på el behöver därför säkerställas i den fysiska planeringen
på ett tydligare sett genom att tydliggöra vikten som elnätet har för
staden, kommunen och regionen.
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Strategier
• När nya bostadsområden planeras ska trygga och tillgängliga
		 platser reserveras för återvinningsstationer.
• Kommunen ska i samverkan med berörda aktörer ta fram en
		 översiktlig dagvatten-/skyfallskartering för Bollnäs stad.
• Dagvattenhantering ska utgå från kommunens 			
		 dagvattenpolicy och strategi. Huvudregeln är att 			
		 dagvatten primärt ska tas omhand och infiltreras lokalt. Om
		 lokalt omhändertagande ej är möjligt ska dagvattnet ledas till
		 annan lämplig plats för rening innan vattnet bortleds till 		
		recipient.
• Dagvattenhanteringen ska ses som en resurs i stadsmiljön, 		
		 vara värdeskapande, robust och klimatanpassad.
• Dagvatten får inte försämra någon kvalitetsfaktor i recipient.
• I fysisk planering ska hänsyn tas till behov och möjligheter att
		 ta hand om och rena dagvatten samt skapa estetiska och 		
		 ekologiska mervärden.
• Utbyggnaden av fjärrvärme, IT-infrastruktur och elnätet ska
		 samordnas med planeringen av Bollnäs stad. Planeringen ska
		 ha ett tydligt omställningsperspektiv.
• Utbyggnaden av fjärrvärme är kopplad till framtida utbyggnad
		 av tätorterna. Den planerade utbyggnaden av tätorterna bör
		 samordnas med planeringen av fjärrvärmenätet.
• Kommunen ska utreda och främja initiativ för anläggningar
		 för produktion av sol-, ekomackar och geoenergi samt arbeta
		 för att byggnader blir energieffektiva.
• Utreda möjligheten för att försörja Bollnäs stad med el via 		
		ö-drift.
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Karta kap 16 – teknisk försörjning
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17. Störningar,
risker och
ett förändrat
klimat
Den fysiska planeringen säkerställer att människor
inte utsätts för risker när det gäller hälsa och
olyckor i staden. Särskild hänsyn ska tas till risken
för skador till följd av klimatrelaterade risker
och förhållanden som kan påverka miljön eller
människor negativt.
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Mål
• Den fysiska planeringen ska utgå från att människor och 		
		 andra levande organismer inte utsätts för risker när det gäller
		 hälsa, säkerhet och förändrat klimat i Bollnäs stad
• Förbättra beredskapen för hantering av översvämning på 		
		 grund av skyfall och höga vattenflöden
• Bollnäs stad ska vara robust och anpassad för att mildra 		
		 effekterna av ett framtida förändrat klimat
• Färre människor ska störas av buller i Bollnäs stad

Klimatanpassning och ett förändrat klimat
Bollnäs stad har vuxit fram längs Ljusnans dalgång. Vilket inte är
optimalt ur ett klimat- och översvämningsperspektiv. Bollnäs strävar
efter en förtätning främst av de centrala delarna av Bollnäs, vilket kan
leda till problem med bland annat översvämningar till följd av höga
flöden och skyfall.
Att klimatet kommer att förändras är klarlagt men hur stora
effekterna kommer att bli av ett förändrat klimat är svårt att
prognostisera. I stort kommer det förändrade klimatet att leda
till att Sverige blir varmare och blötare. Nederbörden kommer
framförallt att öka under höst, vinter och vår. Sommartid kommer
medeltemperaturen öka och nederbörden minska med ökad risk
för värmeböljor och torka som effekt. Detta kommer innebära att
en anpassning av samhället sker utefter det förändrade klimatet.
Anpassningen är sektorsöverskridande och berör i princip alla
sektorer på ett eller annat sätt. Det krävs därmed att kommunen
tar ett tydligt helhetsgrepp kring klimatanpassningen vid fysisk
planering.
Klimatfrågan består av två saker dels att klimatanpassa vårt samhälle
utifrån de förändringar och konsekvenser det faktiskt får, men lika
mycket genom att minska vår klimatbelastning för att därmed minska
riskerna för att klimatförändringar och dess följder blir ännu större.
Detta ansvar delar alla invånare, näringsliv och besökare på. I FÖP
Bollnäs stad behandlas arbetet med att klimatbelastningen i övriga
kapitel.

68

Kommunens ansvar
Det är avgörande att den fysiska planeringen tar hänsyn till de
kommande förändringarna i klimatet. Enligt plan- och bygglagen ska
kommunen i översiktsplanen ge sin syn på risken för skador på den
byggda miljön till följd av översvämningar, ras, skred och erosion som
är klimatrelaterade samt hur sådana risker ska minska eller upphöra.
Städer och tätbebyggda områden kommer att vara särskilt känsliga
för klimateffekter.
Det som planeras idag inom infrastruktur och bebyggelse har
normalt en livslängd på minst 100 år. Därför bör riskbedömningen i
samband med klimatförändringarna ha minst samma tidsperspektiv,
undantaget enklare byggnader. Vid planering av samhällsviktiga
anläggningar och viktiga funktioner som vattenförsörjning,
reningsverk, elektriska anläggningar som ställverk med mera ,
bör högre krav ställas än 100 år för att säkerställa dess funktion
idag och i framtiden. Kommunen bör i detta arbete ta ett tydligare
helhetsgrepp genom att fram en sektorsövergripande strategi för
klimatanpassningsarbetet som både berör den fysiska planeringen
som andra viktiga funktioner i samhället.
Skyfall och höga vattenflöden
Lokala extrema skyfall är en av de vanligaste orsakerna till
vattenskador i bebyggda miljöer och de bedöms bli allt mer vanliga
i framtiden. Orsaken till att skyfall orsakar problem är oftast att de
slutna dagvattensystemen överbelastas och vattnet måste hitta nya
vägar vilket orsakar översvämningar som oftast är förenat med stora
kostnader men också risker för människors hälsa och säkerhet då
exempelvis viktiga samhällsfunktioner och infrastruktur kan slås ut.
För att i framtiden undvika översvämningar i samband med skyfall
krävs det dels att dagvattenfrågan behandlas i enlighet med den
antagna dagvattenpolicyn och dagvattenriktlinjerna. Det krävs också
att kommunen tar ett helhetsgrepp för att identifiera flödesvägar
och områden som ansamlar vatten. Idag hanteras frågan inom varje
enskild detaljplan.
Länsstyrelsen har genomfört en kartläggning av påverkan av
större nederbördsmängder. Rapporten har namnet ”Lokala
avrinningsförhållanden i orter i Gävleborgs län” 2016:11. Rapporten är
inte tillräcklig då den endast visar tillrinningsvägar utifrån naturliga
förhållanden och områden där vatten samlas. Kommunen bör därför
ta fram en bättre översiktlig dagvatten-/skyfallskartering som även
visar avrinningsytor på hårdgjorda ytor och hur planerad bebyggelse
kommer att påverka avrinningsvägarna. Karteringen bör kombineras
med höga flöden från vattendrag.
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Höga vattenflöden kan uppstå då nivåerna i befintliga vattendrag
stiger. Inom planområdet berörs Bollnäs stad främst av älvarna
Ljusnan och Voxnan. Båda vattendragen är kraftigt reglerande av
vattenkraften vilket gör att det finns större möjligheter att parera
höga flöden. Klimatanalyser som utförts för länets vattendrag
visar på förändringar i flödenas säsongsfördelning i framtiden.
Sammanfattningsvis innebär det en längre varaktighet av medelhöga
flöden. Höga flöden som idag återkommer under vårfloden blir
troligtvis mer ovanliga. Bedömningen är därför att översvämningar
till följd av framtida 100-årsflöden sannolikt inte kommer bli mer
omfattande än dagens 100-årsflöden.

Kartan visar översvämningsdata för Ljusnan och Voxnan vid normalt vattenstånd,
beräknat 100-årsflöde och beräknat högsta flöde (BHF). Värdena är framtagna av
Svenska kraftnät och Vattenregleringsföretagen.

70

Ny bebyggelse ska i så stor utsträckning som möjligt lokaliseras
till områden som inte riskerar att översvämmas i samband med
höga flöden och/eller skyfall. Då stora delar av Bollnäs är utsatt
för översvämningar vid höga flöden och skyfall bör planeringen
av nya byggnader och infrastruktur präglas av tillräckliga
säkerhetsmarginaler eller säkerhetsåtgärder om det inte är möjligt
att lokalisera bebyggelsen utanför områden som riskerar att
översvämmas. Generellt bör det eftersträvas att nya byggnader
och infrastruktur uppförs så att de med viss generell marginal och
åtgärder kan klara ett 100-årsflöde. Exakt vilka marginaler och
åtgärder som behöver vidtas är beroende på områdets karaktär och
vilka eventuella konsekvenser en översvämning kan orsaka.

Kartan visar potentiella flödesvägar inom lågpunktskartering i Bollnäs stad.
lågpunktsområdena kan vid kraftigt regn bli vattenfyllda och ska tolkas som
potentiella riskområden för översvämning.
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Åtgärder som bör övervägas i varje projekt är att reglera bebyggelsens
placering och utförande till exempel genom reglering av höjdsättning
och placering av infrastruktur, byggnader och användning i
bottenplan. Riskobjekt och bebyggelse med samhällsviktig
verksamhet bör inte lokaliseras till områden som hotas av
översvämning alls. I beaktandet av samhällsviktig verksamhet bör
även ett eventuellt dammbrott tas med i bedömningen. För åtgärder
i den befintliga bebyggelsen i känsliga områden bör det främst
fokuseras på att minska sårbarheten.
Värmeböljor
Antalet dagar med värmeböljor bedöms öka i framtiden. Detta
innebär en stor utmaning för framförallt förvaltningarna som har
hand om barnomsorgen och äldrevården. Påfrestningen på både
brukare och arbetare kommer att öka. I den fysiska planeringen kan
byggnadstekniska egenskaper och byggnadsmaterial samt placering
av byggnadskroppar påverka hur byggnaden utsätts för värme.
I den offentliga miljön finns det dock flera aspekter som behöver ses
mer i ett sammanhang i samband med värmeböljor som grön- och
blåstrukturen i staden. Fler lövträd kan exempelvis minska behovet
av kylning sommartid och en bättre planerad blåstruktur kan öka
svalkningseffekten.
Erosion, ras och skred
Ras och skred är snabba massrörelser i jordtäcket eller i berggrunden
som kan orsaka stor skada på mark och byggnader. Bollnäs kommuns
bedömning är att det torde finnas en ökad risk i framtiden för ras och
skred framförallt i samband med skyfall.
Inom Bollnäs stad finns en inventering utförd över de bebyggda
områdena längs vattendragen. Inventeringen påvisar att det finns
områden längs vattendragen som översiktligt inte kan klassas
som stabila. Områden som inte är bebyggda har inte inventerats.
Inventeringen ska utgöra ett stöd i kommunens riksinventering och
vara vägledande vid detaljplanering och bygglovsgivning. I områden
där det kan föreligga risk för erosion, ras och skred utifrån de
geologiska förutsättningarna ska erforderlig utredning utföras för att
klargöra markens förutsättningar för en byggnad eller anläggning.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna (MKN) är gränsvärden för föroreningar av
luft, vatten och i vissa fall även buller. Miljökvalitetsnormerna syftar
till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav
som ställs genom vårt medlemskap i EU.

LÄS MER!
…om jordartskartor
med information om
markegenskaper på www.
sgu.se.
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Miljökvalitetsnormerna ska avspegla den lägsta godtagbara
miljökvaliteten som människor och naturen bedöms kunna utsättas
för utan att ta alltför stor skada. Kommuner och myndigheter har
huvudansvaret för att normerna följs, men ansvar vilar även på
verksamhetsutövare.
Miljökvalitetsnormer för luft
Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för
de flesta miljökvalitetsnormerna. Bollnäs kommun uppnår
miljökvalitetsnormerna för kväveoxid och partiklar. Områden
med högst halt av partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2 ) finns i
anslutning till väg 50/83. Luftkvaliteten i anslutning till väg 50/83
bör bevakas för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för luft
inte överskrids. För bensen och svaveloxid finns i dagsläget inte
tillräcklig information för att bedöma miljökvalitetsnormerna.
Den fysiska planeringen ska bidra till att luftkvaliteten förbättras
genom en planering som främjar miljövänliga transportlösningar.

Kartan visar miljökvalitetsnormer för vatten
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Miljökvalitetsnormer för vatten
MKN för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en
vattenförekomst. Målet för vattenkvaliteten är att vattenförekomster
ska uppnå normen god status och att statusen inte får försämras.
Bollnäs stad når inte upp till detta mål. Det finns flera vattendrag
och sjöar inom planområdet med måttlig, otillfredsställande
och dålig status. Flera av vattendragen är påverkade av
kontinuitetsförändringar. När flödesvägar är brutna av
spegeldammar och morfologiska förändringar kan det bidra till
övergödning och näringsbrist vilket resulterar i måttlig status. Flera
vattenförekomster är även påverkade av miljögifter och syrebrist.
Buller
Buller är oönskat ljud från främst industrier, verksamheter, väg och
järnväg som påverkar vår livskvalitet och kan leda till hälsobesvär
både på lång och kort sikt.
Buller från väg och järnväg hanteras i trafikbullerförordningen
(2015:216). Förordningen är avsedd att tillämpas både för ärenden
enligt miljöbalken och för att bedöma en lämplig lokalisering av
bostäder. Trafikbullerförordningen gäller endast vid byggandet av
nya bostäder. Övrigt buller från befintlig bebyggelse, industrier och
verksamheter hanteras i miljöbalken.
Bollnäs stad är främst bullerutsatt från de båda riksvägarna och
norra stambanan. Industrier och verksamheter som kan ge upphov
till buller är placerade i utkanten av staden, mestadels längs med
riksvägarna.
Miljöfarlig verksamhet och olycksrisker
I Bollnäs finns sex stycken verksamheter som klassas som miljöfarliga
eftersom de kan orsaka kraftigt buller, vibrationer eller farliga
utsläpp till luft och vatten.
• Tre deponerings, lagrings och/eller återvinningsverksamheter
• En tillverkningsindustri för gummi, plast och kemiska 		
		produkter
• Ett krematorium
• Ett kraftvärmeverk

LÄS MER!
… om vattenstatus på
www.viss.lansstyrelsen.se
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För att begränsa och minimera riskerna med störning och påverkan
från dessa verksamheter ska skyddsavstånd eller andra lämpliga
skyddsåtgärder tillämpas i den fysiska planeringen. Även transporter
till/från miljöfarliga verksamheter behöver vägas in i bedömningen.
Det är en fördel om miljöstörande verksamheter kan samlokaliseras
till exempelvis industriområden. Bedömning av skyddsavstånd och
åtgärder sker i varje enskild prövning och beror på förhållandena på
platsen samt vilken typ av verksamhet som avses.

Kartan visar förorenade områden, miljöfarliga verksamheter och områden där
erosion risk föreligger.
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Förorenad mark
Förorenad mark är områden där det finns tungmetaller eller andra
ämnen i sådana halter eller mängder att de innebär en risk för
människors hälsa eller för miljön. Marken har ofta blivit förorenad
av någon typ av utsläpp från industrier eller annan verksamhet. En
nationell inventering av potentiellt förorenade områden har gjorts
av områden där det har bedrivits verksamheter inom en bransch som
man av erfarenhet vet kan ha orsakat föroreningar. Områdena har
efter inventeringen riskklassats från mycket stor risk (riskklass 1) till
ingen/liten risk (riskklass 4).

AVSTÅND

TYP AV VERKSAMHET

0-30 meter

Parkering, odling, trafik, friluftsområde (t.ex.
motionsspår), tekniska anläggningar som inte
orsakar skador vid fordonskollision

30-70 meter

Sällanköpshandel, industri, bilservice, lager (utan
betydande handel), tekniska anläggningar, parkering

70-150 meter

Småhusbebyggelse, handel, kontor i ett plan
(ej hotell), idrotts- och sportanläggningar utan
betydande åskådarplats, centrum, kultur

>150 meter

Samtliga typer av bostäder, kontor, vård, skola,
idrotts- och sportanläggningar med 		
betydande åskådarplats

Transport av farligt gods
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för godsslag med farliga
egenskaper och där särskilda åtgärder måste vidtas i hanteringen av
dessa.
Riksväg 83, 50 och norra stambanan är rekommenderade färdvägar
för farligt gods genom Bollnäs stad. Längs riksväg 50, 83 och norra
stambanan finns även en omlastningscentral för farligt gods. I
områden som ligger utmed vägar där farligt gods transporteras bör
en riskutredning utföras. En riskutredning omfattar såväl riskanalys,
värdering av risk samt förslag på riskreducerande åtgärder. Enligt
RIKTSAM (riktlinjer för riskhänsyn vid samhällsplanering) bör
olika verksamheter placeras olika långt ifrån transport för farligt
gods (Riksväg 50/83 och norra stambanan). Vid placering av dessa
verksamheter närmre transportleden bör en detaljerad riskutredning
tas fram.

LÄS MER!
Information kring
förorenade områden finns
i länsstyrelsens EBH-stöd
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Kommunen har som mål att bygga en ny förbindelse över Ljusnan
från Norrborn till Växbo, en ny anslutning från Södra Bollnäs till
Anneforsvägen samt att en utbyggnad av dubbelspår ska ske längs
norra stambanan. En utbyggnad av dubbelspår kommer sannolikhet
att leda till att antalet transporter på järnvägen kommer att öka.
I samband med de fördjupade studierna av åtgärderna bör en
bedömning av den förändrade riskbilden tas i den MKB. En ny
bro över Ljusnan avser att avlasta genomfartstrafik och kommer
sannolikt leda till att även viss transport av farligt gods omleds till
denna nya väg. Det betyder att ett område som tidigare inte legat intill
en transportled för farligt gods kommer att göra det.

LÄS MER!
…om elektromagnetiska
fält på Svenska
kraftnäts hemsida och i
broschyren ”Magnetfält
och hälsorisker”
samt föreskrifter på
elsäkerhetsverkets
hemsida

Elektromagnetiska fält
Magnetfält bildas när el produceras, transporteras och förbrukas.
Ju starkare ström desto starkare blir det magnetfält som bildas. Det
finns vissa risker med exponering från sådana fält. Svenska kraftnät
har tagit fram en magnetfältspolicy som ska användas i samband med
planering och dialog rörande transmissionsnätsanläggningar.
Bollnäs kommuns rekommendation är att bebyggelse där människor
varaktigt vistas inte ska placeras där magnetfält normalt överstiger
0,4 mikrotesla. För att detta ska kunna säkerställas i samband med
planering av ny bebyggelse där människor vistas varaktigt placeras
minst 80 meter från en 220 kV-ledning. Samråd ska även hållas
med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter från
stamnätsledningar och stationer. Det finns även föreskrifter och
vissa typer av verksamheter på upp till 100 meters avstånd från
kraftledningar.
Radon
Radon är en luktfri och osynlig gas som bildas vid radioaktiva
sönderfall i berggrunden. Radon i inomhusluft kan komma från
marken, byggnadsmaterial eller från vatten. De markegenskaper som
har störst betydelse vid bedömning av radonrisker är innehållet av
uran, radium och radon samt kornstorlek, porositet, vattenhalt och
jordlagrens mäktighet.
Inom planområdet 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.
Ny bebyggelse ska uppföras radonskyddat och de gränsvärden som
anges i Boverkets byggregler ska användas.
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Utmaningar och möjligheter
Klimatförändringar innebär att vi kan komma att behöva säkra våra
viktiga samhällsfunktioner från negativ påverkan. Översvämningar,
påverkan på vattentäkter, skogsbränder, avbrott i elförsörjning/tele
är alla risker som kan komma att öka. Men det finns flera möjligheter
att genom aktiv samhällsplanering skapa robusthet för kommande
klimatförändringar. Park-och grönområden kan och är viktiga för
att mildra effekterna av värmeböljor, då de skänker skugga och kan
sänka temperaturen lokalt. Parker och grönområden kan också
användas för att fördröja och infiltrera vatten i samband med kraftiga
skyfall och översvämningar. Kommunen arbetar under år 2018-2019
med en nulägesanalys av risker och sårbarheter i ett ändrat klimat.
Kommunen kommer även under år 2019 att påbörja arbetet med en
ny risk- och sårbarhetsanalys (RSA). RSA:n ska innehålla extrema
vädersituationer som kan uppkomma till följd av klimatförändringar.
Målet är att förtäta Bollnäs stad genom att lokalisera ny bebyggelse
med bostäder och verksamheter i centrala lägen. Detta kan dels
innebära minskade grönytor som kan leda till problem med avrinning
av ytvatten då andelen hårdgjorda ytor kan öka. Det är därför viktigt
att hitta nya lösningar för dagvattnet för att klara en förtätning.
Förtätningen kan också innebära konsekvenser som ökade
bullernivåer då flera viktiga stråk för transporter ligger i anslutning
till centrum, vilka även är utpekade som kommunikationsleder för
farligt gods. Det är därför viktigt att åstadkomma en god ljudmiljö och
minimera riskerna för olyckor i dessa miljöer. Till exempel genom
att minimera antalet bullerkällor och utreda riskerna med att bygga i
anslutning till transportlederna för farligt gods.
Ett rimligt framtidsscenario är att biltrafiken kommer alstra mindre
buller genom en övergång till andra drivmedel som exempelvis
el, vilket kommer att förbättra ljudmiljön i staden. Nya drivmedel
och transportsätt påverkar även luftkvaliteten i positiv riktning.
Målsättningen att ändra resmönster och att inte öka biltrafiken, utan
kanske till och med minska den på sikt, till förmån för cykel, gång
och kollektivtrafik kommer att förändra buller- och luftsituationen i
Bollnäs.
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Strategier
• Vid upprättande av detaljplaner och vid bygglov ska 		
		 klimatanpassning, ett förändrat klimat och nuvarande 		
		 risker alltid beaktas tidigt i processen för att minimera risken
		 för olyckor och ekonomiska förluster. I bedömningen ska 		
		 hantering av dagvatten, risken för översvämning, värmeböljor
		 och risken för ras, skred och erosion samt geotekniska 		
		 egenskaper särskilt beaktas. Arbetet ska utgå ifrån att 		
		 ta fram helhetslösningar.
•
		
		
		
		

Kommunen bör ta fram en översiktlig dagvatten-/			
skyfallskartering som inkluderar skyfall, 				
översvämningsområden samt avrinning på hårdgjorda ytor
som ett komplement till kommunens antagna 			
dagvattenpolicy och strategi.

•
		
		
		
		
		

Kommunen bör ta fram en klimatstrategi för samordning 		
av riskhanteringen inom koncernen. Klimatstrategin bör 		
bygga på en sammanställning av riskerna, aktuella 			
planeringsunderlag och klimatscenarierna. Det är av 		
stor vikt att planeringsunderlaget som sammanställs 		
ajourhålls, då nya underlag och kunskap uppdateras.

• RIKTSAM:s rekommendationer för skyddsavstånd till 		
		 transportled för farligt gods bör följas.
• Luftkvaliteten och bullernivåerna i staden ska successivt 		
		 förbättras genom en genomtänkt planering som främjar 		
		 gång-, cykel- och kollektivtrafik.
• Vid planering av nya bostäder eller trafikinfrastruktur ska 		
		 hänsyn tas till bullernivåer, luft- och vattenkvalitet.
• Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när en åtgärd 		
		 planeras inom 250 meter från stamnätsledningar 			
		 eller stationer
•
		
		
		
		

Inom Bollnäs stad ska bebyggelse där människor varaktigt 		
vistas inte placeras där magnetfältet normalt överstiger 		
0,4 mikrotesla. Vilket innebär att ny bebyggelse människor
vistas varaktigt ska placeras minst 80 meter från 			
220 kV-ledning.
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18. Hänsyn
I översiktsplaneringen ska det framgå hur
kommunen tänker ta hänsyn till allmänna
intressen och riksintressen.
De områden som har behandlats i föregående
kapitel innehåller områden med särskilda hänsyn
behöver tas i samband med bygglovsprövning,
detaljplanering eller annan myndighetsutövning.
Aspekten hänsyn knyter an till plan- och bygglagens
bestämmelse att kommunen ska redovisa hur
man avser att ta hänsyn till allmänna, nationella
intressena och övriga hänsynsbestämmelser.
Hänsynskartan ska läsas tillsammans med markoch vattenanvändningskartan.
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19. Mark- och
vattenanvändningskarta
Markanvändningskartan visar kommunens
förslag för mark- och vattenanvändningen.
Kartan visar dels föreslagen ny markanvändning,
dels oförändrad markanvändning. På nästa sida
finns en teckenförklaring som beskriver de olika
områdena i kartan.
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Huvudstråk, gång- och cykel
Huvudstråken för gång- och cykel är prioriterade mot: skol-, arbetsoch kombinationsresor. Huvudstråken ska vara heltäckande,
bekvämt, tryggt, sammanhängande och tillgängligt.
Huvudstråk, bilvägar
Lokala viktiga vägar för övriga delar av kommunen och Bollnäs stad.
Huvudlederna ska vara bärande för transporter mellan orter och
funktioner inom staden.
Järnväg
Orsabanan och Norra stambanan. Norra stambanan ska vara bärande
för kollektivtrafik och transporter i det nord-sydliga stråket med hög
turtäthet och mobilitet. Orsabanan har förnärvarande ingen trafik på
banan. Kommunen verkar för att beslut om banans framtid ska fattas.
Genomfartsleder, Riksväg 50/83
Genomfartsleder och regionala huvudstråk. Huvudstråken ska vara
bärande för kollektivtrafik och övriga transporter. Huvudstråken ska
även vara robusta och ha hög mobilitet för samtliga trafikslag.
Gröna stråk
De gröna stråken är de viktigaste sammanhängande områdena för
grön infrastruktur. Stråken är av vikt för den biologiska mångfalden
och rekreation. Vid planering ska hänsyn tas till stråken och de ska
under FÖP:ens genomförande tid utvecklas och tydliggöras för att
öka tillgängligheten och möjligheterna till olika ekosystemtjänster.
Bollnäsströmmarna
Området omfattas av strandzonen och strömområdet från Varpen
till Dönje kraftverk. Området är prioriterat för att vattenkvaliteten
ska förbättras, fria vandringsvägar återställas och den biologiska
mångfalden och ekosystemen ska återställs. Området ska även
utvecklas för natur- och rekreationsvärden.
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Centrum, SJ-området och stationsområdet
Centrum, SJ-området och stationsområdet ska omfattas av olika
centrumutveckling främst kontor, handel, pendlarparkeringar
mellan riksvägen och järnvägen, ny gc-förbindelse till Gärdet och
evenemang. Bärande för genomförandet är markåtkomst till hela
området. Området är prioriterat att bygga ut under en 10-årsperiod
från FÖP:ens antagande.
Tätortsbebyggelse, förtätningsområde
Tätortsbebyggelse, förtätningsområde omfattas av tillkommande
bostäder för stadigvarande eller tillfällig vistelse, offentlig
verksamhet och service. Områdena omfattas av mark där
planuppdrag eller detaljplan finns och områden som är prioriterade
att detaljplanelägga under en 10 års-period från FÖP:ens antagande.
Tätortsbebyggelse, strategiskt viktig mark
Områdena är till största delen privatägda. Områdena är av strategisk
viktiga för tätortsutveckling för främst bostäder under hela FÖP:ens
genomförandetid. Kommunen ska sträva efter att få markåtkomst
till områdena och/eller detaljplanelägga områdena i samverkan med
berörda fastighetsägare.
Utredningsområde för Bollebergsområdet
För hela Bolleberget ska en utvecklingsplan eller liknade tas fram
som visar hur hela Bollebergsområdet kan utvecklas på kort och lång
sikt. Planen ska främst utgå ifrån frilufts- och naturvårdsintressena
inom området men också se på möjligheterna med att bygga bostäder
för tillfällig och stadigvarande vistelse inom området kring och
Bolleberget och Björktjära.
Verksamheter och handel, förtätningsområde
Verksamheter och handel, förtätningsområde omfattas områden
lämpliga för verksamheter och handel som behöver anslutning
till främst de prioriterade stråken och som inte bör ligga i
direkt anslutning till bostäder. Områdena omfattas av mark där
planuppdrag eller detaljplan finns och områden som är prioriterade
att detaljplanelägga under en 10 års period från FÖP:ens antagande.
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Verksamheter och handel, strategiskt viktig mark
Områdena är till största delen privatägda. Områdena är av strategisk
viktiga för tätortsutveckling för främst verksamheter och handel
under hela FÖP:ens genomförandetid. Kommunen ska sträva efter att
få markåtkomst till områdena och/eller detaljplanelägga områdena i
samverkan med berörda fastighetsägare.
Åtgärdsområde för transportsystemet
Bollnäs har flera i tid närliggande och pågående projekt med bäring
på infrastruktur och mobiliteten för transportsystemet. Utpekade
områden är prioriterade områden under FÖP:ens genomförande tid.
Områdena finns närmre beskrivna i kapitel 12. Transporter.
Tätortsbebyggelse, i huvudsak oförändrad 		
markanvändning
Befintlig mark för bostäder och mindre service. Viss förtätning och
komplettering av områdena kan ske där så bedöms lämpligt.
Verksamhet och handel, i huvudsak oförändrad 		
markanvändning
Befintlig mark för verksamheter och handel. 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.
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Flygfält
Befintligt flygfält. I närheten av flygfältet ska buller beaktas i
samband med ny bebyggelse.
Fritidsanläggning
Befintlig mark för fritidsanläggning. Viss förtätning och
komplettering av områdena kan ske där så bedöms lämpligt.
Natur- och rekreation
Befintlig mark för natur- och rekreation. Inga verksamheter tillåts
som kan påverka områdenas intressen negativt.
Vatten
Befintliga sjöar och vattendrag där strandskydd råder utanför
detaljplan. Tillkomst av ny bebyggelse eller verksamhet samt
annan förändrad mark- och vattenanvändning får inte försämra
möjligheterna att uppnå angivna miljökvalitetsnorm för de
vattenområdena.
Åkermark
Nuvarande omfattning av åkermark. Inom jordbruksområden
bör marken i första hand användas för jordbruk med
tillhörande anläggningar och byggnader. En bedömning
om annan markanvändning görs från fall ur ett större
samhällsutvecklingsperspektiv.
Öppen mark och skog
Nuvarande omfattning av mark där skogsbruk dominerar. Marken
ska i huvudsak ha oförändrad markanvändning där inget annat
anges. Ny bebyggelse och annan användning prövas från fall till fall.
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20. Stadsdelar
och
utvecklingsstråk
Planförslaget innehåller fyra utvecklingsområden
som beskrivs närmare i detta avsnitt.
Här görs utsnitt i markanvändningskartan för
att tydliggöra hur respektive område avses att
utvecklas i framtiden. För varje område finns
också en beskrivande text där förutsättningar och
planeringsinriktningar framgår.
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Kärnområde - Centrum och Gärdet
Bollnäs stadskärna har en speciell roll för staden, kommunen och
regionen. Bollnäs centrum och Gärdet ska vara den mest tillgängliga,
aktivitetstäta miljön och den självklara knutpunkten i kommun för
stadens och kommunens invånare, besökare, de som pendlar in
för arbete, skola och fritidsaktiviteter. Den fortsatta utvecklingen
och förtätningen ska främst ske kring resecentrum och genom
att överbrygga riksväg 83/50 och norra stambanan. Vidare ska
mötesplatserna utvecklas både i centrum och på Gärdet samt genom
att tydliggöra och tillgängliggöra Varpen och Bollnäsströmmarna.
Samtidigt är det viktigt att utveckla och stärka stråken och banden
med stadens övriga stadsdelar.
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Ett modernt stationssamhälle
Mötesplatsen och noden i Bollnäs och i Hälsinglands inland ska vara
det område som är lokaliserat vid och runt resecentrum. Bollnäs
historia som stationssamhälle ska tas tillvara och moderniseras.
Det moderna stationssamhället ska vara tillgängligt, attraktivt och
tryggt för alla, oavsett vem du är eller om du anländer till fots, med
cykel, kollektivt eller med din bil. Prioriterat kring stadskärnan är
att möjliggöra för nya verksamheter och bostäder för att skapa goda
förutsättningar för attraktiva boendemiljöer och arbetsmiljöer med
närhet till kollektivtrafik och service.
Denna utveckling främjas genom att:
• Bollnäs resecentrum blir noden för kollektivtrafik lokalt och
		 regionalt i Gävleborgs inland
• 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 Gärdet och Bollnäs centrum med
		 en ny gång- och cykelförbindelse.
• Genomföra attraktivitets- och trygghetshöjande åtgärder i och
		 kring Gärdet och resecentrum.
• Norra stambanan ska utvecklas och byggas ut för ökad 		
		 kapacitet och minskade restider.
SJ-området och stadsutveckling
Under de senaste 30-35 åren har SJ-området till stor del stått tomt
och området har i stort förfallit. Hela stationsområdet och SJområdet är ett mycket attraktivt område lämpligt för stadsutveckling
i centrums omedelbara närhet. Genom att flytta den nuvarande
järnvägsfunktionen och omvandla SJ-området och dess närområde
till en integrerad stadsmiljö ges möjligheter för området att
utvecklas samtidigt som en stängd stadsdel tillgängliggörs för alla.
Inom området kan besöksnäringar, idrottsevenemang, bostäder,
kontor och handel kunna inrymmas som stärker Bollnäs centrums
attraktivitet.
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Det är i området kring järnvägen som Bollnäs stad uppkommit
och utvecklats. Både strukturen och bebyggelsen bär spår av
denna utveckling och de kulturhistoriska värdena i området
kräver noggrannhet och försiktighet vid planering av området
inför framtiden. Ett fullständigt bevarande är inte realistiskt men
däremot är det viktigt att karaktären av områdets ursprung bevaras.
Bebyggelsen på det så kallade SJ-området har både ett kultur- och
teknikhistoriskt värde och om- och tillbyggnader ska inte ske så att
viktig historia går förlorad.
Rutnätsstaden och arkitekturen
Bollnäs stads centrum 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. I utkanten
av området finns även gamla Bollnäs med kyrkogårdsområdet och
Tingshuset vilket även bör framhävas i stadens framtida utveckling.
Vidare bör även den funktionalistiska stilen, varuhusbyggnaderna
och stadshuset vilka utgör landmärken som också utgör viktiga
pusselbitar för stadens utveckling framhävas tydligare. Dessa
byggnader tillsammans med några andra byggnader från samma
tid utgör och representerar de stora samhällsförändringar som
skedde från 1950-talet och framåt. Hänsyn ska tas vid förtätning och
förändringar kring de bevarade och representativa byggnaderna.
Öppna upp staden mot vattnet och utveckla grönstrukturen
Varpen och Ljusnans utlopp ska på ett tydligare sätt bli en del av
stadsmiljön. Staden ska öppnas upp mot vattnet och gröna stråk
utvecklas genom centrum och ner mot vattnet. Attraktivitetshöjande
åtgärder för allmänheten i form av till exempel serveringar,
restauranger, båtplatser, soldäck med mera ska kunna genomföras
längs stranden. De gröna stråken utmed vattnet ska skapa en helhet
tillsammans med stadens befintliga gröna ytor, som till exempel
Ohnbacken, Stationsgatan och stråken kring Långnäs, Vågen och
Varpen.
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Stråk öster - Ren och Vevlinge
Stråk öster sträcker sig från Renbron längs riksväg 50 mot
Söderhamn samt Ren och Vevlinge. Bostadsbeståndet är huvudsak
villabebyggelse eller radhus. Kring Höghammarområdet finns
inomhusidrottshall och skola samt ett viktigt verksamhetsstråk längs
riksväg 50. I de centrala delarna finns en mindre centrumbildning.
Längs Vevlinge och söder om riksvägen finns spridda villor och
jordbruk. Möjligheter ska ges för att utveckla nya boendemiljöer i
norr, i Vevlinge samt att utöka verksamheterna längs riksväg 50. På
längre sikt ses även stråket från Ren till Växbovägen som viktigt för
vidare utveckling.
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Utveckling längs kommunikations- och handelsstråk
Handelsområdet längs riksväg 50 är ett bra skyltläge för
verksamheter med närhet till transporter. Området är idag i princip
utbyggt. Området bör fortsätta utvecklas i östlig riktning samt något i
norr i anslutning till Renslyckan.
Attraktiva boendeformer
För att skapa ytor för nya boendemiljöer och för att bygga i
anslutning till befintlig bebyggelse föreslås en vidare utveckling av
bebyggelse norr om Ren samt i området kring Vevlinge.
För områdena längs Vevlinge och Rensberget innebär möjligheterna
att tillskapa bostadsområden med vyer, samtidigt som
jordbruksmarken bevaras i högre utsträckning. Möjlig bebyggelse
kan vara en mer spridd bebyggelse med större tomter, med glesare
karaktär och varierande arkitektur.
I samband med ny förbindelse planeras mellan Ren och Bollnäs norr
bör möjligheterna till förtätningar kring detta stråk utredas. Ren har
stora fördelar då Höghammarområdet kan fortsätta att utvecklas
till ett lokalt centrum med skola, fritidsaktiviteter och viss service.
En vidare utbyggnad av området kan även stärka underlaget för
utveckling av handel och kollektivtrafikstråket på Ren.
Bevarad jordbruksmark och gröna korridorer
Längs Varpens strand finns en längre sammanhållen
jordbruksbebyggelse som bör bevaras. Marken har stora värden
då det bedrivs aktivt jordbruk och eftersom det öppna landskapet
möjliggör siktlinjer mot vattnet. Längs Ren finns en grön korridor
som löper in i bostadsområden. Dessa värden ska stärkas och
utvecklas.

93

Stråk väster - Björktjära och Bolleberget
Området kring Björktjära har utvecklats starkt under de sista 10 till
15 åren och området är idag helt utbyggt. I norr finns ”Bollnäs norr”
som en handelsplats för detalj-, dagligvaru- och sällanköpshandel
som är fullt utbyggt. Bolleberget är ett omfattande sammanhängande
friluftsområde väster om Björktjära. Möjligheter ska skapas för att
utveckla hela området med bostäder, fritid och rekreationsområde.
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Handelsutveckling norr om Bollnäs norr
Stråket norr om Bollnäs mot Ljusdal längs med riksväg 83 är ett
mycket attraktivt stråk för handeln. Bollnäs norr är fullt utbyggt och
mellan verksamhetsområdet Norrborn och Bollnäs norr finns ett
utrymme där möjligheter kan ges för att bygga ihop områdena och
stärka handelsunderlaget. I den fördjupade översiktsplanen är ett
område utpekat som strategiskt viktigt för verksamheter och handel.
På sikt, om möjligheter ges, ska området planeras för att möjliggöra
ett nytt verksamhetsområde som länkar ihop Bollnäs norr med
Norrborn.
Bygga ihop Bolleberget med staden och pröva nya möjligheter
av boendeformer
Mellan Stora och Lilla Bolleberget och staden finns ett större område
som är av stort värde för natur- och friluftslivet och hela området är
mycket attraktivt för besöksnäringen och boende. Bolleberget och
Björktjära skulle på ett tydligare sett kopplas samman för att stärka
befolkningsunderlaget och öka tillgängligheten till friluftsområdet.
Hela området bör sättas in i ett helhetsperspektiv som visar hur
Bolleberget kan utvecklas på kort och lång sikt. Planen ska främst
utgå ifrån att utveckla frilufts- och naturvårdsintressena inom
området men också se på möjligheterna med att bygga bostäder för
tillfällig och stadigvarande vistelse inom området kring Bolleberget
och Björktjära. Boendemiljöerna skulle här kunna erbjuda boende
med de ”hälsingska värdena”, livsstilsboende och säsongsboende om
frilufts- och naturvärdena ej påverkas negativt.
Gröna och blåa stråk
Både norr och söder om Björktjära finns ett större sammanhängande
grönt stråk som bör bevaras och utvecklas. Området mellan
Björktjära och Hamre är ett viktigt stråk för kommande ny busslinje
samt som stråk för gång och cykel för att bättre koppla ihop Brånan,
Gärdet och Björktjära i ett starkt stråk. Ett tydligt GC-stråk bör finnas
i det gröna stråkets östra och västra del.
Hela grönstråket kan användas som buffertzon för översvämning och
dagvattenrening då det utgör ett avrinningsområde för större delen
av Björktjära och Hamre. Bäcken kan också användas som estetiskt
element i utformningen av området.
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Stråk väster - Bergslagsdiagonalen, Hedenlänken och
Säversta
Bergslagsdiagonalen är mycket viktig för godstransporter
och som pendlingsstråk Edsbyn-Bollnäs-Söderhamn. Längs
Bergslagsdiagonalens sträckning finns flera verksamheter och
besöksanläggningar.
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Verksamhetsutveckling – Bergslagsdiagonalen, Heden och
Säversta
Norr om Bergslagsdiagonalen finns ett påbörjat verksamhetsområde
för handel och industri. Verksamhetsområdet skulle kunna
utvecklas norrut från Fallsängesvägen och söder om riksväg 50.
Verksamhetsområdet Säversta är möjligt att utöka i sydlig riktning.
I verksamhetsområdet kring Heden finns Bollnäs sjukhus och ett
större sammanhängande område med främst kontor, där det finns
möjligheter till förtätning. Mellan Nyhamre och Heden samt runt
Hedenområdet föreslås förtätning av bebyggelsen för att stärka
stråket Hedenlänken och länka ihop Heden tydligare med staden.
Grönutveckling och Sävstaås
I området mellan Bergslagsdiagonalen och Hedenområdet finns
möjligheter för utveckling av de gröna stråk som kan länkas
ihop mot centrum. Området består till största delen av mindre
skogsdungar och åkermark. Området kan i framtiden vidareutvecklas
för rekreation och olika dagvattenlösningar då det ligger låglänt.
Området är även av stort värde för Bollnäs ridklubb och dess
verksamhet.
Sävstaås är ett större sammanhängande område för
idrottsevenemang med bandy- och fotbollsplan, trav- och
friidrottsarena samt ishall för hockey och konståkning. Området
är en viktig målpunkt för många Bollnäsbor. Trygga och säkra
kommunikationer är viktigt för att möjliggöra för alla medborgare att
kunna ta del av utbudet.
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Stråk Bollnäs söder- Häggesta och Granberg
Häggesta är ett större sammanhängde verksamhetsområde beläget
relativt nära centrum. Bostadsområdet Granberg består av mestadels
villabebyggelse och en mindre andel flerbostadshus. Genom området
löper både riksväg 83 och norra stambanan som utgör riksintressen
och primära stråk för resande och transporter.
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Bygg ihop Häggesta och centrum med bostäder och verksamheter
Området mellan Häggesta och centrum är ett större
sammanhängande stråk där förtätning kan ske i direkt anslutning
till centrum och i bra lägen längs stambanan och riksvägen. Längs
vattnet bör möjligheter ges för att anlägga ett nytt gångstråk längs
Varpen. Området ska öppnas upp närmast vattnet och möjligheterna
med att anlägga stråk för allmänheten längs strandkanten ska
tillvaratas.
Längre söderut finns ett större sammanhängande utvecklingsområde
för främst ytkrävande handel. Området bör kunna utökas både öster
om vägen mot Varpen och något söderut längs riksväg 83.
Starka och säkra stråk mellan bergslagsdiagonalen och väg 83
Riksväg 83 och Bergslagsdiagonalen utgör två av de viktigaste stråken
i Bollnäs stad och i regionen. Trafikmängden på dessa är stor och
belastningen är hög på framförallt viadukten vid stadshuskorsningen.
En ny planskild korsning och länk mellan Anneforsvägen och
riksväg 83 skulle avlasta stadshuskorsningen och viadukten
samt öka tillgängligheten i Bollnäs. Denna lösning skulle ersätta
Mobackeskorsning som då kan stängas. Åtgärden skulle innebära
stora vinster för de oskyddade trafikanterna och samtidigt avlasta
den hårt belastade stadshuskorsningen.
Attraktiva tomter längs Voxsjön och förtätning på Granberg
För att på ett tydligare sätt koppla Granberg med resten av staden
kan en förtätning ske mellan Granberg och Säversta. Möjligheter till
utbyggnation öster om Granberg bör också ges för att på sätt öka
underlaget av bostäder i hela Bollnäs. Längs Voxsjön norra sidan
finns ett område utpekat för tätortsbebyggelse där möjligheter bör
ges bostäder i strandnära läge. Vissa delar av området är redan
planlagt sedan tidigare. Områdets direkta anknytning till Voxsjön gör
platsen mycket attraktiv för bostadsutveckling.
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21. Genomförande
Att genomföra en fördjupad översiktsplan tar lång
tid och kräver långsiktighet, dialog, samarbeten
och strategiska beslut. Kapitlet genomförande
anger långsiktigt hur kommunen bör arbeta med
genomförandet av FÖP Bollnäs stad.
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Samverkan
Samarbete mellan kommunens förvaltningar, privata fastighetsägare,
medborgare, byggare, företag, intresseföreningar och de som äger
el- och vattenledningar med flera, är en väsentlig förutsättning för
hållbar samhällsplanering. Det är med andra ord inte bara kommunen
som bär ansvaret för att ge förutsättningar för Bollnäs utveckling, det
är även hela stadens olika aktörers ansvar, även om kommunen är
huvudman för att leda arbetet. En grundläggande genomförandefråga
är därför att arbetet mellan stadens och kommunens olika aktörer
fortsätter att utvecklas långsiktig och i samsyn. För att stärka planens
intentioner och genomförande ska det finnas en samsyn i de olika
exploateringsskedena i frågor avseende mark, fastighet, infrastruktur
och ekonomi.
Ekonomi
Vissa av förslagen i FÖP för Bollnäs stad innebär stora investeringar.
Dessa kan behöva delas upp i etapper och styras noggrant för att
kunna uppnå största möjliga samhällsnytta och möta kommunens
utmaningar. Det är viktigt att nå samförstånd om en prioritering för
dessa investeringar.
Planen anger att Bollnäs stad ska förtätas och växa i stråk. Den
fördjupade översiktsplanen tar delvis hänsyn till vilken mark som
kommunen äger, men framförallt är det stråken som är styrande. På
mark som kommunen redan äger kan föreslagna åtgärder ske relativt
fort då inga markinköp är nödvändiga.
Det finns även ett flertal föreslagna utbyggnadsområden som ligger
på privat mark. Genom att peka ut privatägd mark i översiktsplanen
visar kommunen på en framtida utvecklingspotential där privata
markägare får möjlighet till annan mark- och vattenanvändning.
Initiativ och samarbete med privata fastighetsägare är därför
avgörande för att kunna förverkliga översiktsplanen och för att
kunna ta tillvara på Bollnäs utvecklingsmöjligheter. Utbyggnad och
planläggning av områden kan ske antingen via markinköp eller via
markbyten, alternativt att byggnationen och detaljplaneläggning sker
i samarbete med privata aktörer och markägare.
Ta fram styrdokument och underlag
För att kunna ta väl underbyggda och korrekta beslut i linje med den
fördjupade översiktsplanens intention krävs ett bra beslutsunderlag.
I planen föreslås ett flertal dokument och utredningar som skulle
behöva tas fram, eller revideras, för att ge kommunen rätt verktyg för
att fortsätta arbeta med frågorna.
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Uppföljning och aktualitetsförklaring
Enligt plan- och bygglagen ska en översiktsplan vara aktuell. För att
följa med i ett föränderligt samhälle behöver den därför revideras
för att hållas aktuell. Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta
beslut om planens aktualitet eller besluta om revidering.
Strategier
• Styrgruppen för översiktlig planering ska fortsätta att träffas
		 minst 4 gånger/år
• Medel ska avsättas kontinuerligt för att genomföra 			
		 översiktsplanens intentioner
• FÖP Bollnäs intentioner ska utvärderas minst 1 gång per 		
		mandatperiod
• Fortlöpande dialog ska föras med berörda fastighetsägare 		
		 om den fördjupade översiktsplanens intentioner och 		
		 strategiska markinköp
• Kommunen ska internt arbeta kontinuerligt med FÖP Bollnäs
		 genomförande i frågor rörande:
- Prioriteringsordning
- Mark och fastighetsfrågor
- Infrastrukturinvesteringar
- Ekonomi

