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28 Samråd
Kommunen vill först och främst tack alla som i samrådet har tagits sig tid att
läsa igenom förslaget och lämna synpunkter. Alla synpunkter har tagits med
och bedömts i samrådsredogörelsen, men vi har tyvärr inte kunnat tillgodose
alla synpunkter. Samtliga synpunkter har dock givit oss mer kunskap och
således ett bättre underlag inför vilka utmaningar vi står inför.
Samrådet för en fördjupad översiktsplan ska bedrivas med en bred krets av intressenter. Syftet med
samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet för intressenter att påverka planens
utformning. Resultatet av samrådet ska redovisas i en samrådsredogörelse.
Enligt Plan- och bygglag (2010:900) är de obligatoriska samrådsparter länsstyrelsen, berörda
kommuner, regionalplaneorgan och kommunala organ. Länsstyrelsen ska under samrådet särskilt ta
tillvara och samordna statens intressen. Berörda kommuner ska främst behandla frågor rörande
mellankommunala intressen som kommunikationer. Samråd ska även ske med regionplaneorgan och
kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och
transportinfrastrukturplanering. Kommunens invånare och andra intressenter som
intresseorganisationer och föreningar ska också ges tillfälle att delta i planprocessen. Att skapa
intresse hos allmänheten kan göras genom exempelvis samrådsmöten, webbsidor, seminarier, inslag
i lokalradion med mera. Det är sedan upp till intressenterna att avgöra om de vill reagera på
kommunens förslag.

Hur samrådet har bedrivits
Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2018 att godkänna samrådsförslaget för att den
fördjupade översiktsplanens skulle skickas ut på samråd. Samrådshandlingar bestod av tre delar; del
1. Planeringsförutsättningar, vision och övergripande strategier, del 2. Planförslag och del 3
Konsekvenser och genomförande.
Samrådsförslaget till den fördjupade översiktsplanen var officiellt på samråd under perioden maj-30
september. Förslaget skickades ut digitalt till totalt cirka 90 stycken remissinstanser och
intresseorganisationer. Under hela samrådstiden fanns förslaget utställt vid entrén i Bollnäs stadshus
och på Bollnäs bibliotek. Digitalt fanns planförslaget tillgängligt på kommunens hemsida,
kommunens Facebook-sida, Instagram-profil samt kommunens youtube-kanal. Yttranden och
kommentarer kunde ges direkt via kommunens sociala mediekanaler, e-post eller brev. En
populärversion av samrådsförslaget delades ut i ca 700 exemplar. I populärversionen och
sammanfattningen fanns en förkortad version av planförslaget och information kring hur man lämnar
synpunkter på förslaget. I bilderna nedan finns utdrag ur populärversionen.
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Utdrag ur populärversionen ”ditt Bollnäs 2030”

Samrådsaktiviteter
Digitala kanaler

Kommentar

Facebook-inlägg

-

Bollnäs.se/2030

-

Youtube

-

Totalt 86 stycken delningar av inläggen
Totalt nådde nyheten om samrådsförslaget cirka 17500 personer
varav cirka 8200 nåddes via riktad annonsering
136 personer har klickat sig vidare till bollnas.se via Facebookinläggen
1520 besök
Karttjänsten har fått ca 20 stycken kommentarer i kartan
På Youtube.se har filmen om planförslaget haft 193 visningar
Youtube-filmen om planförslaget har visats 18 200 gånger via
kommunens Facebook

Informationsträffar och
medborgardialog

Kommentar

Företagarfika

Näringslivskontorets informationskväll för företagare i kommunen

Stadshuspensionärerna

Presentation för föreningen stadshuspensionärerna

Fortum - Öppet hus vid
Dönje kraftverk

Planförslaget presenterades och utdelning av populärversion av
planförslaget

Socialdemokraterna Bollnäs

Presentation av planförslaget för Socialdemokraternas lokalförening.

Fastighetsägar- och
byggherrsinformation

Informationsträff för Bollnäs fastighetsägare och byggherrar

Fastighetsägarna och
Bollnäsdraget

Informationsträff med fastighetsägare och Bollnäsdraget (förening för
samordning för handeln i Bollnäs)

Sporthallen Bollnäs

Utdelning av populärversionen av planförslaget
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Stadshuset

Öppet hus och utdelning av populärversion av planförslaget

Biblioteket

Utdelning av populärversionen av planförslaget

Bollnäs Järnväg 140 år

Planförslaget presenterades och utdelning av populärversion av
planförslaget

Grillanatta

Planförslaget presenterades och utdelning av populärversion av
planförslaget

Stormöte och Workshop

Öppet samrådsmöte där planförslaget presenterades och mindre grupper
fick diskutera olika ämnen kopplade till planförslaget

Utöver nämnda aktiviteter har även förslagets presenterats internt hos de kommunala bolagen och de nämnder
som har efterfrågat en presentation.

Antal inkomna synpunkter
Totalt inkom det cirka 300 stycken kommentarer i sociala medier, remisser och synpunkter in. Cirka
40 stycken var skriftliga, cirka 240 var kommentarer på Facebook och cirka 10 stycken via
kommunens webb-karttjänst. Flertalet av de inkomna synpunkterna på Facebook var kortfattande
och ibland ogenomförbara. I samtliga fall bad projektledaren då i ett svar att de skulle utveckla sina
tankar och idéer antingen per e-post eller via brev. Av det totala antalet svarande var 67 procent
bland privatpersonerna som skickade in kvinnor. Alla remissvar har sammanställts och i vissa fall
sammanfattas samt besvarat i detta dokument.

29 Bearbetning i stora drag efter samråd
Utöver nedan angivna förändringar i planhandlingar har redaktionella förändringar, förtydligande av
mål, text, strategier och kartor även utförts.
Del 1.

-

Befolkningsprognosen och befolkningsstatistiken har uppdaterats

-

Samtliga kartor har reviderats för att göras mer lättlästa
Bollnäs stads roll i regionen har lyfts fram tydligare
Tydligare helhetsperspektiv på bostadsbyggande
Beskrivande text om naturreservat och artskyddsförordningen har infogats i dokumentet
Tydliggörande om att lyfta naturvård, klimatfrågor och föreningar/organisationer tidigt i
samhällsplaneringsprocessen
Tydligare beskrivning av Bollnäsströmmarna och Dönje kraftverk
Region Gävleborgs och trafikverkets roll i trafikplanering har lyfts fram tydligare
Ny text om huvudleder för gång- och cykelstråk och dess funktion
Åtgärdsområden för transportsystemet inom planområdet har lagts till
Jordbruksnäringens betydelse har fått en utvecklad text
Utvecklad text, mål och strategier i avsnitt om VA, dagvatten, bredband och ITinfrastruktur, klimatanpassning, transport för farligt gods samt elektromagnetiskt fält

Riksintresse för energiproduktion- vattenkraft har infogats
Öst-västliga stråket Ovanåker-Bollnäs-Söderhamn lyfts fram tydligare
Redaktionella förändringar i strategierna och visionen

Del 2.

-
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-

Ny hänsynskarta med samtliga hänsynsområden inom planområdet som ska läsas
tillsammans med mark- och vattenanvändningskartan

-

Reviderad mark och vattenanvändningskarta
o Ny mark för verksamheter och handel vid:
 Bergslagsdiagonalen mot Edsbyn
 Längs med riksväg 50 mot Söderhamn
 Längs med riksväg 83 mot Ljusdal
o Ny mark för bebyggelse vid:
 Hedenlänken
 Justering av övrig gräns för bostadsbebyggelse
o Infrastruktur:
 Åtgärdsområden för infrastruktursystemet har lagts till
 Huvudvägnät för GC-trafik har infogats i dokumentet
o Naturområden
 Prioriterade gröna stråk har lagts till
Genomförandedelen har flyttats från del 3 till del 2 med utvecklad text om
översiktsplanens genomförande.

Del 3.
-

Inga förändringar

30 Inkomna synpunkter
webbkarttjänst
-

Sjön Vågen – Outdoor-simbanor
Norra Ren - Lämna en grön kil upp mot Fiskensplan och fortsättning norrut för att
tillgängliggöra friluftsområdet norrut
Karlslund - Finare park med skugga, planteringar och sittplatser, lättillgängligt med rullstol
och rullator.
Agenda 2030 - Bra markanvändningskarta men mer hänvisningen till hur strategierna lever
upp till Agenda2030 målen.
Långnäs – Spara Långnäsområdet. Bygg ett köpcentrum vid stationsområdet
Heden - Skulle gärna se att hyran för lokalerna här sänks då det Estetiska programmet annars
måste flyttas därifrån, ett program som satt Bollnäs på kartan
Riksväg 50 - Förbindelse för hästar mellan travbanan och ridskola.
Infrastruktur - Koppla ihop landsbygden med staden. Bygg en cykelväg mellan Freluga,
Edstuga och Sävstaås, öka tillgängligheten och bredda staden samt nå miljömålen
Långnäs - Mera grönytor med träd och parker, öppna upp för spontant häng/gemenskap i
staden, grillplatser, lekplatser, skugga, vattenspel och planteringar
Långnäs - Bygg inte mer på Långnäs, det är tillräckligt med hus och byggnader redan, förstör
inte anledningen till varför så många vill bo där!
Centrum - Det vi behöver är en livsmedelsaffär i stan igen, om inte vid gamla Tempo så nån
annanstans centralt.
Långnäs - Campingen bör få utökat utrymme för att möjliggöra etablering av stugor för
uthyrning samt en större servering.
Björktjära/Bolleberget- Expansionen upp mot Bolleberget måste länkas samman med
Björktjära
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-

Långnäs - bra att ytterligare ytor skapas för bostäder på Långnäs. Denna yta är dessutom inte
nyttjad för något annat ändamål och ger mycket attraktiva boendemiljöer
GC-förbindelse Gärdet/Centrum - kopplingen mellan Gärdet och centrum/Bandyhallen bör
ligga längre norr ut och vara en tunnel.
Gulftomten - En utmärkt plats för ett riktigt höghus, över 10 våningar, med lägenheter
Folkhögskolan/Riksväg 50 - Bra område för bostäder, Våga bygg högt här som en portal in till
staden. Studentlägenheter för folkhögskolan
Häggesta/Varpen - öppna detta område för villa och bostäder. Vi behöver mer attraktiva
lägen för att staden skall växa
Bollnäs sjukhuset/Nyhamre - Detta område bör göras större/bredare för att ge plats för mer
bostäder eller annan verksamhet i anslutning till sjukhuset.

Kommentar:
Ett flertal av förslagen som är relevanta för den fördjupade översiktsplanen är behandlade på
ett eller annat sätt i den fördjupade översiktsplanen. I vissa fall sker redaktionella förändringar
och justeringar i text.

Sociala nätverk
Facebook

Synpunkterna som inkom via kommentatorsfältet på Facebook behandlade i flera fall delar som ej
går att hantera inom ramen för den fördjupade översiktsplanen för Bollnäs stad. Förslagen handlade i
flera fall om aktuella politiska frågor eller nedläggningar, öppning av det nedlagda
förlossningsavdelningen vid Bollnäs sjukhus med mera. Gällande samhällsplanering behandlade
frågorna i flera fall om att flertal av de privatägda byggnaderna och att det nyrenoverade Brotorget i
Bollnäs stad ska rivas.
Avseende frågor som är relevanta för den för den fördjupade översiktsplanen behandlade
kommentarerna främst:
-

Fler grönområden, mer naturkänsla och fler blommor i staden.
Fler möjligheter till stadsnära odlingar i bostadsområden
Satsa på mer klassisk arkitektur vid all nybyggnation
Gör området kring Brotorget mer attraktivt
Utveckla SJ-området med galleria, kaféer, biograf, bostäder.
Utveckla fler platser/samlingsplatser där ungdomar kan samlas.
Utveckla Långnäs med en större lekplats ut med ett parkour område.
Bygg inget hus på Långnäsområdet och bygg ingen bandyarena på Bro 4:4.
Arbeta med att fräscha upp byggnaderna i centrum.
Arbeta för att få mer människor att röra sig ute i på kvällarna
Bygg ut Bolleberget så det kan bli ett idrottscentrum för slalom, längdskidor, fotboll, cykling,
löpning.
Bygg en ny bilväg och ingen bussgata mellan Björktjära och Brånan
Bygg en säker anslutning över riksväg 50 med en anslutning på Stocksäter och Vevlinge.
Bygg en säker cykelövergång vid Ren-bron så att invånarna kan ta sig till och från centrum
och Ren säkert.

Kommentar:
Ett flertal av förslagen som är relevanta för den fördjupade översiktsplanen är behandlade på ett
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eller annat sätt i den fördjupade översiktsplanen. I vissa fall sker redaktionella förändringar och
justeringar i text.
En ny bilväg mellan Brånan och Björktjära är inte aktuellt i nuläget, utan satsningar är att en ny
bussgata ska angöras samt att man ska förstärka gång- och cykelflödena mellan Brånan/Heden
och Björktjära

Myndigheter
Länsstyrelsen

Gällande planer
Bollnäs kommun antog 2015 en ny kommunövergripande översiktsplan. Den fördjupade
översiktsplanen för Bollnäs stad ersätter översiktsplanen för det geografiska området densamma
omfattar.
Allmänna synpunkter
Planen är uppdelad i tre dokument, del 1 handlar om planeringsförutsättningar, vision och
övergripande strategier, del två behandlar själva planförslaget och del tre konsekvenser och
genomförande.
I del 1. ”Planeringsförutsättningar, vision och övergripande strategier” är de riksintressen som planen
berör översiktligt beskrivna samt de hänsynstagandena till riksintressena som kommunen planerar. I
dokumentet förs även ett resonemang gällande en utvecklingsstrategi för Bollnäs som fördjupas i del
2. Planförslag. Kommunen redovisar även övergripande mål och program som
globala, nationella, regionala samt miljökvalitetsmål och lokala miljömål. I del 2. Planförslag beskrivs
mål samt kommunens riktlinjer för framtida utveckling. Länsstyrelsen anser att de i planen angivna
riktlinjerna generellt sett är bra och tydliga.
Länsstyrelsens uppfattning är att kartmaterialet bör bearbetas ytterligare och tydliggöras. Kartorna
är svårlästa och otydliga. Problematiken med liknande kulörval på olika område finns även med den
stora mark- och vattenanvändningskartan där fem olika ändamål redovisas med olika varianter av
ljust gult. Även här spelar grundkartans grå och gröna kulörer ett spratt så att de olika ljust gula
kulörerna blir varianter av gulgrön.
Kommentar:
Att kartorna är otydliga har framkommit i flera kommentarer. Samtliga kartor i den fördjupade
översiktsplanen tydliggörs till granskningen. Antalet markanvändningsalternativ generaliseras och
färgvalen ändras för att tydliggöra mark- och vattenanvändningen.
Synpunkter utifrån Länsstyrelsens särskilda bevakningsområden/statliga intressen
Under samrådet ska Länsstyrelsen enligt 3 kap. 10 § PBL särskilt
- ta till vara och samordna statens intressen,
- tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om sådana allmänna
intressen enligt 2 kap. som hänsyn bör tas till vid beslut om användningen av mark- och
vattenområden,
- verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att miljökvalitetsnormer
enligt 5 kap. miljöbalken följs och att redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen är förenlig med 7 kap. 18 § första stycket miljöbalken,
- verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två
eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och
- verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till människors
hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
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Riksintressen
Länsstyrelsen informerar om att ”Riksintresse vattenkraft” är ju ute på remiss och att det kan vara är
lämpligt att i handlingarna informera om att förslaget är ute på remiss.
Riksintresse friluftsliv
Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv, Ljusnans dalgång
Miljöbalken 3 kap. 6§ samt riksintresse för rörligt friluftsliv Miljöbalken kap.
4, Ljusnan mellan Färila och Bergvik.
Riksintresse natur
Galvåns riksintresseområdet omfattar en liten del av planen. Värdena utgörs
främst av förekomst gällande harr, flodkräfta och utter. Länsstyrelsen
instämmer i att etableringar i området är olämpligt.
Riksintresse kommunikationer
Genom Bollnäs löper ett riksintresse för kommunikationer, framtida väg samt järnväg. Kommunen har
på ett väl strukturerat sätt redogjort för de olika riksintressena som berörs av planen. Länsstyrelsen
anser det positivt att riksintressen skyddas med ställningstaganden som påtagligt kan skada
riksintresset för kommunikation.
Kommentar:
Inga förändringar för riksintresse friluftsliv, riksintresse natur och riksintresse kommunikationer görs
i planhandlingarna.
Kommunens ställningstagande avseende riksintresse för energiförsörjning: vattenkraft är under
utredning när översiktsplanen är under framtagande. Kommunens ställningstagande avseende
riksintresset kompletteras i handlingarna. Inga kompletteringar av mark- och
vattenanvändningskartan sker dock innan riksintressets omfattning är fastställt.
Mellankommunala frågor
Mellankommunala frågor är väl beskrivet på ett översiktligt sätt i planbeskrivningen med riktlinjer för
framtida utveckling.
Miljökvalitetsnormer
Kommunen bedöms ha ett väl genomarbetat VA- arbete som beskrivs i FÖP. Länsstyrelsen anser att
det är positivt att omhändertagande av dagvatten lyfts och att en dagvattenstrategi ska tas fram.
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i form av öppna infiltrationsområden och bevarande
eller utökning av gröna ytor är åtgärder som bidrar till en långsiktig hantering av förorenat dagvatten.
Vidare kan reningspotentialen effektiviseras ytterligare genom inkorporering av material såsom
biokol som binder näringsämnen och organiska substanser i infiltrationsområdena. En långsiktig och
hållbar plan för hantering av snömassor behöver också specificeras.
Kommentar:
Snömassor finns utförligt behandlade i kommunens dagvattenstrategi och dess riktlinjer.
Kommunens dagvattenstrategi och dagvattenriktlinjer bedöms vara klara under våren 2019. I den
fördjupade översiktsplanen har snömassor samma status som övrigt dagvatten och ingår därmed i
kommunens långsiktiga arbete med dagvattenfrågan. Ett utförligare resonemang kring hur
dagvattnet kan hanteras i samhällsplaneringen införs även i planhandlingarna.
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Hälsa och säkerhet
Nedströms dammen till Klumpströmmen ser man att vattenområdet är utritat som en huvudfåra. Vid
höga flöden kan vattnet även gå andra vägar. Området är utpekat som strandzon –
utredningsområde vilket kan vara tillräckligt. Hur ofta det kommer att gå vatten i fåran beror på hur
utfallet av en prövotidsutredning som fortfarande pågår (tillsätts av mark- och miljödomstolen när
det finns frågor i en tillståndsprövning som inte går att avgöra utan vidare utredning).
Kommentar:
I mark- och vattenanvändningskartan förändras området förändras begreppet till att hela området
har samma benämning ”Bollnäsströmmarna” och omfattar hela Bollnäsströmmarna inklusive dess
strandzon.
Farliga godstransporter
Länsstyrelsen ser positivt på att riskbedömning ska genomföras vid planläggning i närheten av
rekommenderade färdvägar för farligt gods samt järnvägar.
Översvämning
Länsstyrelsens uppfattning är att en generell riktlinje behövs. Ny sammanhållen bebyggelse
ska/börplaneras på nivå ovan beräknat högsta flöde (Qklass1), enligt Boverkets tillsynsvägledning för
översvämningsrisker. Nu anges 100-årsflöde. Att sätta en specifik höjd för hela den fördjupade
översiktsplanen fungerar inte då det inom planområdet gällande Ljusnans nivå varierar vid BHF från
+88,3 (RH70) till +55,6 (RH70) och Voxnans från +79,6 (RH70) till +55,6 (RH70), enligt tillgängliga
karteringar.
Kommentar:
En stor del av Bollnäs centrum omfattas av översvämningsproblematik. Vid ett beräknat högsta
flöde skulle stora delar av de centrala delarna vara översvämmade. Bollnäs har som intention att
förtäta och förnya Bollnäs centrala delar. Främst utifrån ett hållbarhetsperspektiv och för att
minska behovet av resor och öka underlaget för handel. Kommunen instämmer dock i att riktlinjen
för specifik höjdsättning inte är tydlig då den beräknat högsta flöde varierar inom planområdet. En
ny riktlinje avseende ny sammanhållen bebyggelse införs därför i den fördjupade översiktsplanen.
Länsstyrelsen anser även att tydligare riktlinjer gällande översvämningsrisk vid kraftiga skyfall behövs.
Planen noterar endast att risk föreligger och att man arbetar med en dagvattenstrategi. Problemet är
att denna strategi kommer att komma efter den fördjupade översiktsplanen och kommer sålunda inte
utgöra planeringsunderlag för denna, vilket är olyckligt. Det finns i dagsläget en lågpunktskartering för
Bollnäs stad genomförd av Länsstyrelsen och resultatet borde redovisas i den fördjupade
översiktsplanen samt ytor reserveras för översvämningar.
Kommentar:
Kommunen instämmer i länsstyrelsens yttrande och en riktlinje avseende skyfall tas med i
översiktsplanen. Riktlinjen har sin utgångspunkt i dagvattenstrategin och dagvattenriktlinjerna
som beräknas vara klara under våren. Avseende lågpunktskarteringen införs dessa i den
fördjupade översiktsplanen i mark- och vattenanvändningskartan Hänsynskarta och i kapitlet
avseende risker och säkerhet. (Hänsynskartan ska läsas tillsammans med mark- och
vattenanvändningskartan).
Ras och skred
Länsstyrelsen vill upplysa om att stabilitetskarteringen som finns på MSBs hemsida troligtvis hänvisar
till redan bebyggda områden. Vid nybyggnation utanför dessa områden finns alltså inga underlag.
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Kommentar:
I planhandlingarna finns det en skrivelse avseende att stabilitetskarteringen endast avser
bebyggda områden. Inga förändringar görs därmed i planhandlingarna.

Dricksvatten
I planen noteras att ett förändrat klimat kan påverka dricksvattenförsörjningen. Enligt Regional
vattenförsörjningsplan finns inga prioriterade grundvattenförekomster inom planområdet.
Övrig klimatanpassning
Länsstyrelsens uppfattning är att planen bör ha ett resonemang gällande hantering och
planeringsinriktning gällande värmeböljor, torka och andra klimatrelaterade effekter.
Kommentar:
Kommunen instämmer i länsstyrelsens yttrande och planhandlingarna kompletteras med en
planeringsstrategi och ett resonemang avseende värmeböljor, torka och andra klimatrelaterade
effekter.
Strålning
När det gäller risker med elektromagnetiska fält och radon så anser Länsstyrelsen att riktlinjerna
kring dessa i den fördjupade översiktsplanen är väl beskrivna.
Buller
Kommunen skriver på flera ställen i FÖP om vikten av förtätning av staden samt vikten av de goda
kommunikationerna i staden. Dessa båda aspekter kan bidra till bl.a. ökade bullernivåer för boende i
Bollnäs stad. För att fungera som ett tydligt stöd i exempelvis detaljplaneringen och när intressen
ställs mot varandra så är det Länsstyrelsens uppfattning att det kan förtydligas att bostäder som
byggs i staden ska klara gällande riktlinjer för buller från trafik och industrier. T.ex. kan målen som
hör till kapitel 17 ”Störningar och risker” i del 2 förtydligas. Nu står det att ”Färre människor ska
störas av buller i Bollnäs stad”, vilket bör kunna konkretiseras. Ett förslag är att de riktlinjer som
tillhör denna del av FÖP kompletteras med en punkt om buller.
Kommentar:
Kommunen instämmer i länsstyrelsens yttrande och en ny strategi avseende buller införs i
riktlinjerna.
Förorenade områden
Länsstyrelsens uppfattning är att det är positivt att frågan tas upp tidigt i den fördjupade
översiktsplanen samt att det är bra med karta över förorenade områden. Dock anser Länsstyrelsen
att kartan har lite för låg upplösning och är svår att läsa. I planen kan även anges information om var
man hittar senaste informationen om förorenade områden då ebh-stödet hela tiden uppdateras.
Kommentar:
Kommunen instämmer i yttrandet och kartorna uppdateras och görs mer tydliga. En
informationsruta vart man kan finna ebh-stödet läggs kompletteras även i planhandlingarna.
Strandskydd
Strandskyddet är översiktligt beskrivet i planhandlingarna. Länsstyrelsens uppfattning är att
kommunen bör beskriva hur strandskyddet kan påverka samt påverkas av planens framtida
strategier.
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Kommentar:
Översiktsplanen har en tydlig inriktning på att bebygga i anslutning till befintlig bebyggelse och i
så stor utsträckning som möjligt bevara strandlinjer och områdena kring dessa för att uppfylla
strandskyddet syften. Vilket även avspeglar sig i mark- och vattenanvändningskartan. I utförd
konsekvensbeskrivning står det översiktligt hur strandskyddet bedöms påverkas av
översiktsplanens strategier. I Inga förändringar görs i planhandlingarna med anledning av
yttrandet.
Övriga synpunkter
Gällande artskyddet i den fördjupade översiktsplanen är det bra att redan i det här skedet
uppmärksamma vissa saker för att underlätta framtida arbete. Nedan följer Länsstyrelsens
rekommendationer som kan komma till nytta i framtiden. Kommunen bör vara medvetna om hur
lagstiftningen kan påverka vissa exploateringar och vad som krävs för att till exempel få dispens, då
kan kommunen undvika en hel del arbete framöver.
Lagstiftningen innefattar bl.a. att det är förbjudet att avsiktligt fånga eller döda djur, avsiktligt störa
djur, avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen samt att skada eller förstöra djurens
fortplantningsområden eller viloplatser. Det finns även ett antal förbud som omfattar växtarter mm.
I samrådsdokumenten nämns ett flertal gånger att hänsyn ska tas till biologisk mångfald och att den
biologiska mångfalden inte ska försämras (ex. första stycket s. 15 i del 2). I det sammanhanget kan
det vara bra kommunen redan här börjar fundera över vilka eventuellt skyddade arter (enligt
artskyddsförordningen) som finns inom området och hur de kan påverkas av ev. framtida åtgärder.
Detta blir mer aktuellt vid arbetet med detaljplaner och sätts inte på sin spets förrän faktiska
åtgärder som byggen etc. tar vid. Men med bra kunskap om artskyddslagstiftningen och ev.
förekomster av arter som omfattas av denna kan kommunen i ett tidigt stadie hantera frågan och
diskutera hur den aktuella ytan bäst används.
Kommentar:
Kommunen instämmer i yttrandet och en text om artskyddet och exempel på vilka arter som är
skyddade inom området införs i den fördjupade översiktsplanen.
Bostadsförsörjning
Länsstyrelsens uppfattning är att det är positivt att helhetsperspektivet lyfts i avsnittet om
bostadssegregation. Socioekonomiskt svaga områden måste ses i ett större sammanhang och både
fysiska och sociala insatser måste till för att stävja ökad segregation. Dessa insatser bör, precis som
Bollnäs kommun skriver, inte enbart riktas mot socioekonomiskt svagare delar av staden utan kan
även göras i mer välmående områden. Det är även positivt att kommunen lyfter betydelsen av ett
bostadsområdes identitet och vilken inverkan det kan ha på lokalbefolkningen samt hur viktigt det är
att befolkningen har ett reellt inflytande vid förändringsarbeten. Länsstyrelsen vill poängtera vikten
av ett långsiktigt perspektiv i det arbete som görs mot bostadssegregation.
Kommentar:
Kommunen instämmer i synpunkterna och förtydligar målsättningen att arbetet med
bostadsplanering, bostadsförsörjning och segregation ska vara långsiktigt och
koncernövergripande.
Policy, program och andra underlag
I planbeskrivningen ligger hänvisningar till underlag m.m. samt förklaringar till texten vilket
Länsstyrelsen anser är positivt.
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Miljömål
I delen planeringsförutsättningar, vision och övergripande strategier anger
kommunen att man arbetar med att ta fram lokala miljömål.
Natur och vattenmiljöer
Fiske
Länsstyrelsens uppfattning är att planen är väl genomarbetad och tydlig vad gäller den stora
betydelsen av vattenområden och Fiske. Naturrelaterad besöksnäring och fisketurism kan bidra till
en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens om ”inflyttare”. Detta genom att sportfiske är
en attraktiv ”dragare” där stor del av befolkningen har stort fiskeintresse. Detta kräver en långsiktigt
god hushållning med mark och vatten. Avsnittet om Bollnäs
strömmar är därför mycket viktigt och framhåller vikten av detta, och Länsstyrelsen delar den
uppfattningen.
Mycket bra är att planen får fram exempelvis att ”Bollnäs stad är ett resmål i sig och har bland annat
placerat sig på kartan för dess stadsfiske i världsklass.” Länsstyrelsen delar även uppfattningen att
”Ljusnan ska ses som en pulsåder genom staden och är en viktig resurs i stadsmiljön samt i arbetet
med stadsnära fiske och i återställningsarbetet av Bollnäsströmmarna.” Under rubriken: ”Riksintresse
för naturmiljö, 3:e kapitlet 6 § MB – Galvån” står nu: ” Områdets värden är framförallt förekomsten
av harr, flodkräfta och utter.” Här bör definitivt den ytterst skyddsvärda och unika ”Galvå-öringen”
nämnas, vilket inte gjorts. Slutsatsen att ”etableringar av nya fiskodlingar eller
vattenbruksanläggningar är inte lämpligt inom området” är viktig.
Kommentar:
Galvå-öringen infogas i beskrivningen av riksintresse för naturmiljö - Galvån.
Ekosystemtjänster
Länsstyrelsens uppfattning är att det är positivt att kommunen för ett resonemang gällande
ekosystemtjänster samt vikten av en väl fungerande grön- och blåstruktur i planen då dessa kommer
att få en större betydelse framöver.
Friluftsliv
På friluftsområdena Stor och Lilla Bolleberget ligger naturreservatet Stora Bolleberget samt
Larzonska. Länsstyrelsen saknar en beskrivning av områdena och deras betydelse för kommunens
innevånare.
Kommentar:
En beskrivning av Stora Bolleberget och Larzonska naturreservat infogas under kapitel 10 i del 2.
planförslag.
Kulturmiljö
I den fördjupade översiktsplanen slås fast att ”Stadens miljöer ska förvaltas och utvecklas på ett sätt
som respekterar lokal karaktär, identitet och historia”. Det är enligt Länsstyrelsen ett bra mål. Vidare
konstateras att det finns relativt få hus kvar från före sekelskiftet 1900 och att stadens karaktär till
stor del har formats av efterkrigstida bebyggelse. På sid. 55 görs en viss fördjupning av detta
resonemang och där konstateras att ett kulturmiljöprogram för staden bör tas fram. Länsstyrelsen
delar denna slutsats eftersom det utan en fördjupad inventering och analys av stadens
kulturhistoriska särdrag inte finns möjligheter att uppnå målet om respekt för karaktär, identitet och
historia.
På flera platser i den fördjupade översiktsplanen konstateras att det är önskvärt med hög bebyggelse
i centrala lägen. Argumenten för detta är flera, bl. a. på sid. 8 där det anges att höga byggnader
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främjar ett blandat bostadsbestånd liksom på sid. 55 där det står att höga byggnader skapar en tydlig
silhuett av staden. Länsstyrelsen anser att höga byggnader i Bollnäs självklart är möjliga, men att man
noga bör överväga var dessa bäst placeras för att samspela med den befintliga staden. Likaså är höga
byggnader ett otydligt begrepp, avses 8 våningar eller 30?
Kommentar:
Kommunen delar länsstyrelsens uppfattning, men anser det inte vara nödvändigt att specificera
vilka höjder som avses i översiktsplanen. Det finns redan i den fördjupade översiktsplanen riktlinjer
för att utformningen av ny bebyggelse ska ske med arkitektoniskt och gestaltningsmässig kvalitet
samt med respekt för äldre bebyggelse värden. Vid en prövning i antingen ett bygglov eller i en
detaljplan tas alltid den fördjupade översiktsplanen och miljöbedömningen i beaktande av
stadsbilden. Detta tillsammans med ett tillkommande kulturmiljöprogram bedömer kommunen
vara ett fullständigt underlag för framtida bedömningar.
Gällande riktlinjerna på sid. 9 avseende kulturmiljöarbetet är Länsstyrelsens uppfattning att
kommunen bör komplettera med en strecksats om att kommunen ska säkerställa att man har tillgång
till antikvarisk sakkunskap i alla led av sin myndighetsutövning inom PBL. I såväl planering som
lovprövning är det angeläget att kommunen säkerställer att man har tillgång till antikvarisk expertis.
Kommentar:
Kommunen instämmer i yttrandet och infogar en skrivelse om att ”kommunen ska enligt lag
säkerställa att man har tillgång till antikvarisk sakkunskap i alla led av sin myndighetsutövning
inom PBL.
Det finns registrerade fornlämningar inom samtliga utpekade utvecklingsområden. Länsstyrelsen
påminner om att fornlämningarna är skyddade i kulturmiljölagen och att fördjupade arkeologiska
utredningar behöver göras inom kommande planarbeten för att säkerställa att fornlämningarna inte
påverkas. Särskilt känsligt bedömer Länsstyrelsen att det planerade bebyggelseområdet längs
Voxsjöns norra strand är.
Slutligen konstateras att kartmaterialet i den fördjupade översiktsplanen behöver bearbetas avsevärt
för läsbarhetens skull. Exempelvis så är fornlämningsmarkeringarna på kartan på sid. 12 grå, vilket
gör att de är omöjliga att urskilja mot grundkartans grå bebyggelsemarkeringar. Lämpligt vore även
att variera paletten så att bevarandeområden och fornlämningsytor gavs skilda kulörer. Denna karta
bör även kompletteras med de kyrkliga kulturminnen som omfattas av skydd i kulturmiljölagen, dvs
kyrkan samt den äldre kyrkogården.
Kommentar:
Att kartorna är otydliga har framkommit i flera kommentarer. Samtliga kartor i den fördjupade
översiktsplanen tydliggörs till granskningen.
Verksamheter
Handel, näringsliv samt verksamheter beskrivs på ett bra sätt i del 2. Planförslag.
Trafikfrågor och infrastruktur
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen planerar för förtätning och stadsutveckling i Bollnäs stad
i syfte att minska bilberoendet genom att bereda mer plats för gång-, cykel och kollektivtrafik. Bra att
kommunen planerar att ta fram en cykelplan samt en trafikstrategi.
Länsstyrelsen anser att den fördjupande översiktsplanen är ett bra tillfälle för kommunen att föra ett
resonemang gällande de åtgärdsförslag som föreslås genom åtgärdsvalsstudien som Trafikverket
håller på att färdigställas. En övergripande problembild som beskrivits tidigt under processen har
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varit den existerande målkonflikten mellan långväga trafik och lokal trafik på riksvägarna genom
Bollnäs tätort. Riksvägarna tillsammans med järnvägen upplevs också utgöra en barriär och vara ett
hinder för stadsutveckling. Andra dilemman som varit en bakgrund till åtgärdsvalsstudien är den
centralt lokaliserade last- och lossningsplatsen och frågor som rör den planerade bussterminalen.
Den problematik som lyfts fram i åtgärdsvalsstudien omfattar i stort sätt den fördjupade
översiktsplanens geografiska utbredning varav en prioritering bör göras på att öka
detaljeringsgraden.
Kommentar:
Kommunen är medveten och har även beskrivit den övergripande problembilden sedan tidigare i den
fördjupade översiktsplanen. Vid revideringen av den fördjupade översiktsplanen var
åtgärdsvalstudien ej färdigställd. Kommunen infogar i kapitel 12 Transporter en förtydligande text
avseende vilka infrastrukturområden inom planområdet som är prioriterade.
Riksväg 83, riksväg 50, Norra stambanan
Kommunen verkar för dubbelspår på Norra stambanan samt för åtgärder avseende trafiksäkerhetsoch framkomlighetsproblem på Riksväg 83 och Riksväg 50. I dagsläget genomförs (Trafikverket)
geotekniska undersökningar samt detaljstudier för buller och viltstängsel på sträckan Bollnäs – Vallsta,
Riksväg 83. Planerade åtgärder för att stärka trafiksäkerheten på Riksväg 83 är planerad att påbörjas
under perioden 2019/2020.
Övrigt
Statliga myndigheter som inte har några synpunkter/avstår från att yttra sig på Bollnäs fördjupade
översiktsplan:
-

Skogsstyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Havs- och vattenmyndigheten
Fortifikationsverket
Tillväxtverket.

Länsmuseet
Det är positivt att Bollnäs kommun valt att ta fram en fördjupad översiktsplan för kommunens
huvudort för att därigenom kunna få en bättre överblick över samhällets utveckling och bevarande.
Då planen berör en lång rad olika frågor inom ett stort område och i många fall inte går in på
konkreta utformningsförslag har det inte varit möjligt för länsmuseet att i detta skede lämna
detaljerade synpunkter i varje enskilt fall som beskrivs i planförslaget. Länsmuseet har därför i detta
yttrande istället valt att fokusera på övergripande synpunkter samt kommenterat enskilda delar där
kultur-miljövärden kan komma att påverkas eller beröras i särskilt hög grad.
Bollnäs stad ligger strategiskt belägen vid Ljusnan som i alla tider varit viktig för människorna i
bygden och inom planområdet finns ett stort antal registrerade lämningar. Centralt i Bollnäs finns
exempelvis grav- och boplatsområdet Ohnbacken, RAÄ 7:1, med lämningar från järnålder.
Kunskaperna om planområdets lämningar är däremot långt ifrån fullständiga och även om
inventeringar utförts kan man inte se dem som heltäckande. Försiktighet bör iakttas på känsliga
områden som därför bör utredas inför kommande markarbeten.
Länsmuseet anser allmänt sett att kommunerna bör vara mycket restriktiva med att anlägga ny
bebyggelse på nuvarande och tidigare jordbruksmark. På några platser föreslås dock nya bostäder på
nuvarande jordbruksmark och detta måste enligt länsmuseets mening föregås av noggranna
bedömningar i kommande planprocesser. I planförslaget påtalas på ett antal ställen vikten av
samhällets gröna struktur och att denna bör bevaras. Länsmuseet delar helt denna bedömning och
behovet av att behålla gröna korridorer mellan stadens olika delar.
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Kommentarer:
Kommunen instämmer i länsmuseets yttrande avseende restriktivitet vid exploatering på
jordbruksmark och inför en ny riktlinje för exploatering av jordbruksmark under kapitel 13.
Region Gävleborg
Sammanfattning
Bollnäs kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för staden med sikte på 2030,
FÖP Bollnäs stad ersätter därmed den kommunövergripande översiktsplanen från 2015 för det
geografiska området som den omfattar.
Region Gävleborg yttrar sig över kommunernas översiktsplaner med utgångspunkt i det regionala
utvecklingsuppdraget. Region Gävleborgs yttrande tar därmed utgångspunkt i regionens
utvecklingsprogram "Nya möjligheter" och tillhörande sektorprogram.











Region Gävleborg anser att både anslaget och ambitionen i Bollnäs förslag till fördjupade
översiktsplan för Bollnäs stad 2030 är positiv och kommer kunna bidra till att stärka Bollnäs
som viktig delregional kärna i ett allt mer funktionellt sammanhållet Gävleborg. Planförslaget
är väl balanserad mellan hårda och mjuka värden och har mäIU1iskan i centrum för stadens
utvecklingsambitioner.
Region Gävleborg anser att Bollnäs har en tydlig bild av sin roll i regionen, och på ett bra sätt
lyfter fram att man vill bidra till de regionala målen och en stärkt hållbarhet för hela
Gävleborg.
Region Gävleborg ställer sig bakom planens mål att främst förtäta bebyggelse med bostäder i
centrum och i huvudstråk för att stärka stadskaraktären och roll som stationssamhälle och
regional knutpunkt. Insatser för minskad social boendesegregation betonas i riktlinjerna,
men utvecklas lite om hur vilket aIU1ars bör förtydligas i det reviderade
bostadsförsörjningsprogrammet.
Region Gävleborg konstaterar att Bollnäs har flera i tid närliggande och pågående projekt
med bäring på infrastruktur och mobilitet. Samordning mellan de olika behoven och av de
olika projektens framkomna åtgärdsförslag bör lämpligen ske via FÖPen, och bör därför vägas
in till nästa steg.
Region Gävleborg saknar konkreta åtgärdsförslag för nya gång-och cykelstråk.
Region Gävleborg anser sammantaget att områdena, miljö och klimat, social hållbarhet och
folkhälsa, liksom kulturmiljöns betydelse är väl belysta och integrerade i förslaget till
fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad.

Kommentar:
Kommunen instämmer i synpunkterna. I kapitel 12 transporter sker kompletteringar avseende vilka
projekt som är prioriterade i närtid samt vilka projekt som är prioriterade under den fördjupade
översiktsplanens genomförandetid. Förtydligande görs även mark- och vattenanvändningskartan
avseende prioriterade infrastrukturåtgärder och gång och cykelstråk. Prioriteringen utgår från
kommunens ambition och regionens yttrande.
Bollnäs i regionen
Bollnäs FÖP för staden 2030 utgår från ett antal trender och utmaningar som kommunen behöver
prioritera och ta särskild hänsyn till för stadens fortsatta utveckling. Några av dessa handlar om
ökande klimatförändringar, åldrade befolkning, sociala frågor, men också om stadens ömsesidiga
beroende till sin omgivning och möjligheten till pendling och utbyten med omgivande
arbetsmarknader inom och utanför länet.
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Utifrån sin geografiska placering mitt i länet har Bollnäs flera viktiga delregionala funktioner för
Gävleborgs arbetsmarknad och invånare. Bollnäs och särskilt stadens fortsatta utveckling har därmed
stor betydelse både för omgivande orter i kommunen, som angränsande kommuner och regionen som
helhet. Region Gävleborg tycker att både anslaget och ambitionen är positiv och kommer kunna bidra
till att stärka Bollnäs som en viktig delregional kärna i ett allt mer funktionellt samhållet Gävleborg.
I detta ligger ambitioner att stärka stadskärnans attraktionskraft och att utveckla Bollnäs som
stationssamhälle och regional knutpunkt i regionen. För att uppnå detta visar FÖP:en behov och
planer för förtätning och tillväxt i stadskärnan och längs huvudstråken, samt att förstärka
kommunikationer och infrastruktur såväl inom staden som ut i regionen. Ytterligare en kärnfråga för
Bollnäs utifrån ett stadsutvecklingsperspektiv handlar om att minska de barriäreffekter som
kommunikationsstråken, inte minst järnvägen, ger upphov till.
Region Gävleborg upplever att FÖP är väl balanserad med människan i fokus för stadens
utvecklingsambitioner. Nyckelord som ofta betonas är tillgängligt, tryggt, funktionellt, mötesplatser
och levande. Stor vikt läggs vid att främja tillgänglighet i och till stadskärnan genom kollektivtrafik,
cykel och gångstråk, liksom att öppna upp staden mot omgivande vattenflöden, natur- och
rekreationsområden, och med tydlig ambition att förbättra tillgängligheten till Ljusnan för att bli en
viktig tillgång till stadsmiljön.
Region Gävleborg tycker också att det är positivt att Bollnäs på ett tydligt sätt lyfter fram att man vill
bidra till de regionala målen och en stärkt hållbarhet för hela Gävleborg. Detta genom att verka för:
-

-

En väl fungerande infrastruktur norr och söder ut till Gävle, Arlanda och Stockholm samt att
stärka de viktigaste pendlings- och kollektivtrafikstråken,
En god kompentens- och utbildningsnivå hos befolkning som matchar arbetsmarknaden för
att klara omvandlingen från en arbetsmarknad med stor andel industriarbete till mer
tjänstebaserade näringar,
Att Bollnäs ska vara en intressant plats i världen där många människor ska vilja bosätta sig
och vilja besöka.

Bebyggelseutveckling och bostäder
Behovet av nybyggnationer avgörs av framtida befolkningsutveckling, men också av dess
sammansättning. En äldre befolkning skapar i sig behov av fler bostäder. En äldre befolkning skapar i
sig behov av fler bostäder. Målet är att stadens befolkning ska öka till 16000 till 2030.
FÖP:en anger mycket riktigt att sista årens invandring, men säger också att det inte bedöms ge någon
varaktig effekt beroende på förväntade omflyttningar. I ett framtidsperspektiv kan det uppfattas som
lite reaktivt med tanke på Bollnäs utvecklingsambitioner. Den förhållandevis höga
flyktinginvandringen har medfört stora utmaningar på kort tid för många kommuner, men innebär
också långsiktigt en viktig tillgång och möjlighet för många orter inte minst med avseende på
framtida arbetskraftsförsörjning inom såväl näringsliv som offentlig sektor. Med tanke på de
demografiska utmaningar som lyfts fram i FÖP:en kommer inte bara inflödet av människor utifrån,
utan också förutsättningarna för dessa att stanna och bli en del i samhället att vara en nyckelfaktor
för ett växande Bollnäs. Detta lyfts också fram som en av tre nyckelfaktorer i det regionala
perspektivet ovan.
Kommentar:
Kommunen instämmer i regionens analys av Bollnäs funktion i regionen och i utmaningarna samt
möjligheten med de nya invånarna i kommunen. Utifrån kommentarerna utförs redaktionella
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förändringar i kapitlet Bollnäs stad i omvärlden och i kapitlet bostadsbebyggelse och
bostadsförsörjning.
I FÖP:en hänvisas vidare till en befolkningsprognos från 2014 som utförts av region Gävleborg.
FÖP:en kan nu uppdateras med en ny prognos från 2017 som visar på ett invånarantal för kommunen
på runt 29 300 år 2030, respektive 30 600 år 2050, dvs en ökning på runt 1000 personer fler än det
som redovisas i förslaget till FÖP. Som alltid ska dessa prognoser tolkas med försiktighet och som
alltid påverkas utfallet i huvudsak av förändringar i utrikes flyttningar.
Bedömningen som görs i FÖPen är att det finns behov av ytterligare 325 nya bostäder för att klara
kommande behov till 2025. Alla former och storlekar av boenden behövs, men för att lösa ut alla
knutar på bostadsmarknaden konstateras också, i likhet med andra kommuner att hinder för att få
igång fungerande flyttkedjor måste lösas. Regionen ställer sig bakom planens övergripande ambition
med förtätning i centrum för att stärkt stadskänsla, men också att uppnå en varierad bebyggelse med
olika upplåtelseformer i alla stadsdelar. Insatserna för att minska boendesegregationen betonas i
riktlinjerna men utvecklas lite hur det ska gå till. Detta bör dock framgå av kommande reviderade
bostadsförsörjningsprogram som är under framtagande.
Kommentar:
En uppdatering av befolkningsprognosen sker i del 1. I övrigt instämmer kommunen i regionens
analys.
Infrastruktur och mobilitet, samt Bredband
Region Gävleborg ansvarar som planupprättare för att upprätta länsplan för regional
transportinfrastruktur och som regional kollektivtrafikmyndighet för det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. För att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling är det
viktigt med ett fungerande samspel mellan den regionala och kommunala nivån, inte minst med
översiktsplanenering.

Bollnäs kommun har flera i tid närliggande och pågående projekt med bäring på infrastruktur och
mobilitet; detaljplan för en ny bandyhall i anslutning till stationen och resecentrum, ny detaljplan för
ombyggnation av Stadshuskorsningen, Atgärdsvalsstudie (A VS) Genomfart Bollnäs samt denna
fördjupade översiktsplan. Samordning mellan de olika behoven och av de olika projektens
framkomna åtgärdsförslag sker lämpligen via den fördjupade översiktsplanen. Då dessa projekt även
är parallella i tid, så har samordning eventuellt inte hunnits med till samrådsversionen av FÖPen,
men är av yttersta vikt att väga in till nästa steg. Detta bl a då flera av infrastrukturåtgärderna
innebär ianspråktagande av mark, vilket i sin tur kan hamna i konflikt med övrig önskad utveckling
och därför behöver prioriteras.
Region Gävleborg konstaterar att både gång och cykel lyfts fram i FÖPen som viktiga områden, men
saknar däremot en planerad utveckling av dessa i form av konkreta åtgärdsförslag för nya gång-och
cykelstråk. Möjligtvis finns det i karta på s. 24, men den är på en detaljeringsnivå som inte gör
specifika åtgärder för gång-och cykeltrafiken möjliga att utläsa. Förslagsvis skulle kartan även kunna
förses med en innehållsförteckning över planerade åtgärder.
Sammanfattningsvis anser vi att FÖP:en vore ett bra tillfälle och verktyg att samordna, prioritera och
bereda väg för önskade infrastrukturåtgärder som en fördjupning också av den genomförda ÅVS:en.
Exempel på åtgärder:


GC anslutning från resecentrum via den nya bandyarenan och vidare mot Bollnäs centrum
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Separata cykelvägar längs riksvägarna (Framnäs-Bollevägen, Kilbergsvägen-Djuparvägen,
Barnhemsgatan-Åsenvägen. (åtgärdsförslag i ÅVS:en
Utred behov av central lastplats vid Bollnäs station. Detta skulle kunna omnämnas i FÖP:en
samt eventuellt även lämplig yta pekas ut för ändamålet.
Bygg om Växbokorsningen
Nya vänster svängkörfält vid riksvägarnas korsningar vid BORAB och stallbacken
Nya gångpassager vid Stallbacken och Granngården
Dubbla körfält mellan Schenströmsrondellen och Höglundakorsningen
Planfripassage för GC-trafik under järnvägen i Södra Bollnäs
Planfri passage för all trafik under järnvägen i Södra Bollnäs, avlastning via omledning till
Anneforsvägen, koppling till ÅVS och övriga åtgärdsförslag saknas

Kommentar:
Se tidigare kommentar i yttrandet samt i Länsstyrelsens och trafikverkets yttrande avseende
åtgärdsvalstudien och prioritering av insatser för infrastrukturåtgärder.
Ett annat viktigt infrastrukturområde är digital kapacitet och tillgänglighet, där ett väl utbyggt
bredbandsnät utgör en viktig förutsättning för hållbar utveckling och tillväxt. I förslaget till FÖP lyfts
bredbandets betydelse fram under kapitlet om teknisk försörjning med hänvisningar till Bollnäs egna
kommunala bredbandsstrategi. Här föreslår Region Gävleborg att det görs ett förtydligande om att
planläggningen ska ta hänsyn till både fast och trådlöst bredband. För kännedom kan också nämnas
att en ny nationell bredbandsstrategi antogs av regeringen i december 2016 med följande mål:




Ar 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100
Mbitls.
Ar 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
Ar 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband -98 % tillgång till 1 Gbit/s, 1,9 %
tillgång till 100 Mbit/s och 0,1 % tillgång till 30 Mbit/s.

Region Gävleborg har påbörjat arbetet med att se över den gällande regionala bredbandsstrategin
för att anpassa den till den nya nationella strategin. Länets kommuner deltar i processen.
Kommentar:
Kommunen instämmer i kommentaren. Förtydligande och riktlinje avseende bredband och
bredbandsstrategin sker under kapitel 16.
Miljö och klimat, samt Areella näringar
Region Gävleborgs anser att klimat och miljöfrågor är väl implementerade i FÖPen. Att öka andelen
hållbara transportslag i stadskärnan och göra det enklare för cyklister och gångtrafikanter bidar både
till förbättrad luftmiljö och folkhälsa.

Ett regionalt arbete pågår med en Roadmap för hur transportsystemet i Gävleborg ska bli fossilfritt
till 2030. Arbetet samordnas av Region Gävleborg men inbegriper hela länet dvs. både offentliga
organisationerna, företag och medborgare. Syftet med roadmapen är att samordna och synliggöra
gemensamma prioriteringar för ett fossilfritt transportsystem. En del av arbetet är att skapa
lösningar för publika multimackar/ekomackar där det bara går att tanka fossilfritt. Mackarna är en
viktig pusselbit för att så snabbt som möjligt nå klimatmålen och ett fossilfritt samhälle. Här har
kommunerna en viktig roll när det kommer till etableringen av dessa mackar.
Under 2018 tas en handlingsplan för den nationella livsmedelsstrategin 2018-2030 fram för
Gävleborgs län. Huvudmålen är att öka livsmedelsproduktionen och självförsörjningsgraden på ett
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hållbart sätt. För att livsmedelsproduktionen i Gävleborg ska kunna öka måste det finnas produktiv
jordbruksmark. Det innebär att det är viktigt att värna den åkermark som finns i länet. Ett av målen i
handlingsplanen är att åkermarken inte ska minska. Det är bra och viktigt att problematiken kring
exploatering och åkermark lyfts i översiktsplanen. Stadsnära odling är här en intressant del av
livsmedelsproduktionen och kan bidra till en ökad produktion av livsmedel.
Kommentar:
Livsmedelsstrategin och dess huvudmål samt behovet av ekomackar/multimackar lyfts in i
planhandlingarna.
Social hållbarhet och folkhälsa
Region Gävleborg har i den regionala utvecklingsstrategin pekat på vikten av att samtliga
hållbarhetsperspektiv (social, miljömässig och ekonomisk) integreas i det regionala utvecklings- och
tillväxtarbetet. Region Gävleborg har även uppdrag inom det regionala folkhälsoarbetet.
Region Gävleborg anser att FÖP:en genomgående visar god kunskap om vikten av de sociala
aspekterna för ett hållbart samhälle i både processen och texten. Det är positivt att även en känsla av
otrygghet betonas ses lika viktig som den reella otryggheten, för människors hälsa. Avsnittet om
otrygghet skulle kunna kompletteras med evidens som visar att en känsla av gemenskap kan
förebygga (främst) en upplevd otrygghet, vilket framöver kan motivera t.ex. satsningar på fysiska
mötesplatser i staden.
Kommentar:
Kommunen instämmer i analysen och komplettera kapitel 15 med ett stycke kring otrygghet och
evidens för att förebygga en upplevd otrygghet.
Post- och telestyrelsen
Post och telestyrelsen uppdrag är att främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska
kommunikationer enligt de mål som anges i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation



verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska risken för störningar, inbegripet
att upphandla förstärkningsåtgärder, samt verka för ökad krishanteringsförmåga
verka för att tillgodose totalförsvarets behov av post- och elektronisk kommunikation under
höjd beredskap, och stärka samhällets beredskap mot allvarliga störningar i näten för
elektronisk kommunikation i fred

Regeringen presenterade i oktober 2011 sin digitala agenda för Sverige. Det övergripande målet i
agendan är att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. År 2016
presenterade regeringen en ny bredbandsstrategi ”Sverige helt uppkopplat 2025” där det kortsiktiga
målet är att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020. På
längre sikt är målen att 98 procent av alla hushåll och företag i hela Sverige bör ha tillgång till minst 1
Gbit/s senast år 2025 samt att det bör finnas tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där
människor normalt befinner sig senast år 2023.
En robust och välutbyggd IT-infrastruktur är viktig för att trygga välfärden. It är en central
infrastruktur som ligger till grund för många andra områden. En väl fungerande och utbyggd ITinfrastruktur ger goda förutsättningar för bland annat näringslivsutveckling, sysselsättning, forskning
och innovationer, vård och omsorg, miljö och klimat, utbildning och kompetensförsörjning samt
social delaktighet. Av denna anledning anser vi även att it-infrastrukturen måste in i
samhällsplaneringsprocessen på regionnivå samt i alla kommuner. Om inte IT-infrastruktur beaktas i
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samhällsplaneringen finns risken att de tjänster som är beroende av infrastrukturen inte når ut till
användarna. Lagändringen i Plan- och bygglagen (PBL) från maj 2011, stärker även detta.
Kommentar:
Bredbandsstrategin infogas i dokumentet och redaktionella förändringar görs kring elförsörjningen
utifrån yttrandet.
Svenska kraftnät
Nuläge - framtida planer
I planområdets norra hörn, på ön Storön, återfinns regionnätsstationen Dönje inom vilken Svenska
kraftnät har intressen. Till station Dönje ansluter en stam- nätsledning på 220 kV (KL2 S4-5).
Stamnätsledningen, vilken passerar öster om Bollnäs stad, ligger till stora delar inom det aktuella
planområdets östra del. Svenska kraftnät utreder i dagsläget stamnätets struktur i regionen och kan
därför inte utesluta att stamnätet i Bollnäs kan komma att ändras.
Svenska kraftnäts magnetfältspolicy
Vid all nyprojektering av 220 kV- och 400 kV-växelströmsledningar i det svenska stamnätet tillämpar
Svenska kraftnät en magnetfältspolicy som innebär att vi utgår från 0,4 mikrotesla som högsta
magnetfältsnivå vid bostäder eller där människor vistas varaktigt.
Föreskrifterna reglerar bland annat byggnation och vissa typer av verksamheter på upp till 100
meters avstånd från kraftledningar. Exempel på detta är verksamhet med brandfarliga och explosiva
varor, upplag, parkeringsplatser, busshållplatser med mera.
Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter från
stamnätsledningar och stationer.
I samband med att tillstånd omprövas för våra växelströmsledningar vidtar vi ofta åtgärder för att
minska magnetfälten eller erbjuder oss att köpa fastigheter med byggnader för stadigvarande
vistelse som står så nära ledningen att magnetfältet överstiger 4,0 mikrotesla.
Mer information om Svenska kraftnät och magnetfält finns på vår webbplats.
De senaste 30 årens forskning har inte kunnat säkerställa några hälsorisker relaterat till magnetfält.
Mer information finns på Strålsäkerhetsmyndigheten hemsida, www.ssm.se. Där finns bland annat
broschyren Magnetfält och hälsorisker.
Mer information finns på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats,
http://www.stralsakerhetsmvndigheten.se
Kommentar:
Kompletteringar sker i kapitlet störningar och risker utifrån riktlinjerna kring byggnation i närheten
stamnätsledningar och stationer.
Allmän information
Svenska kraftnät har ledningsrätt för kraftledningarna som är ryggraden i Sveriges och Nordens
elförsörjning. Ledningsrätten innebär att åtgärd/verksamhet som på något sätt inskränker Svenska
kraftnäts verksamhet, inte får vidtas på fastighet som belastas av ledningsrätt.
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Alla kraftledningar som drivs och förvaltas av Svenska kraftnät har underjordiska installationer. Vid
alla typer av markarbete inom en kraftledningsgata ska Svenska kraftnät rådfrågas om direktiv innan
markarbete påbörjas.
Ur ett elsäkerhetsperspektiv regleras avståndet mellan kraftledningar och olika verksamheter i
Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1. Föreskrifterna reglerar bland annat byggnation och
vissa typer av verksamheter på upp till 100 meters avstånd från kraftledningar. Exempel på detta är
verksamhet med brandfarliga och explosiva varor, upplag, parkeringsplatser, busshållplatser med
mera. Föreskrifterna återfinns på Elsäkerhetsverkets webbplats, http: //www.elsalcerhets- verket.se
Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter från
stamnätsledningar och stationer. Mer information om hur samråd med Svenska kraftnät går till finns
på vår webbplats: http: //www.svk.se/aktorsporta- len/samhallsplanering
Svenska kraftnät önskar att Bollnäs kommun tar motsvarande hänsyn vid planering av ny bebyggelse
invid befintliga stamnätsledningar som Svenska kraftnät gör vid byggnation av nya ledningar. För att
säkerställa att Svenska kraftnäts magnet- fältspolicy uppfylls ska ny bebyggelse där människor vistas
varaktigt placeras minst 80 meter från en 220 kV-ledning. Vi vill förtydliga att det schablonavstånd vi
angett på 80 meter gäller för de områden där det passerar endast en ledning.
Detta schablonavstånd är baserat på maximerat årsmedelströmvärde och är att anse som en
rekommendation till beslutande myndighet. För avstånd utifrån en eller flera parallellgående
ledningars faktiska årsmedelströmvärde krävs en magnet- fältsberäkning. Svenska kraftnät utför
beräkningar för sina egna ledningar utifrån magnetfäitspolicyn, det vill säga 0,4 mikrotesla.
Svenska kraftnät vill passa på att informera om att invid och under en kraftledning finns det risk för
steg- och beröringsspänningar i marken. Det finns också elsäkerhetsrisker med att anlägga en
metallisk konstruktion, t.ex. elstängsel och vindskydd med plåttak, i närheten av kraftledningar.
Byggnader i närheten av stamnätet för el kan behöva jordas exempelvis om väggar och tak är av plåt.
Om jordning är aktuellt eller om du har andra frågor rörande ärendet, vänligen kontakta oss för
ytterligare information.
Vi vill informera om att etablering av storskalig elintensiv verksamhet ställer krav på elnätsstrukturen i regionen. Det elnät som behövs för att tillgodose behovet av el tas ofta för givet. I
många områden i Sverige utnyttjas stamnätet redan idag fullt ut stora delar av året. Därför kan det
behövas investeringar för att möjliggöra ytterligare uttag av el från stamnätet. Ledtiderna för att få
till stånd nya kraftledningar är cirka 10 år, beroende på bland annat tillståndsprocesser kan det ta
upp till 15 år innan en ny stamnäts- ledning är i drift. Detta behöver beaktas i samhällsplaneringen i
allmänhet och vid planering av särskilt elintensiv verksamhet i synnerhet. Det är därför viktigt att
tidig kontakt tas med Svenska kraftnät.
Svenska kraftnät vill påminna om att byggnationer i närheten av transformatorstationer och
ledningsstråk kan medföra svårigheter vid framtida förändringar i stamnätet vilket kan få
konsekvenser för kommunens och regionens elförsörjning.
Kommentar:
Kompletteringar sker i kapitlet störningar och risker avseende byggnation i närheten av
stamnätsledningar och stationer.
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Ärendespecifik information
För att kunna bemöta den i översiktsplanen beskrivna ökade elförbrukningen, som den förutspådda
teknikutvecklingen ger, den ökade urbaniseringen samt för att kunna utgöra ett fullgott verktyg för
den samhällsplanering Bollnäs kommun avser använda föreliggande plan för, måste regionnät- och
stamnät i planområdet synliggöras. Vidare behöver det förtydligas vilket vikt dessa anläggningar har
för staden, kommunen och regionen.
Elförsörjningen är ett prioriterat område för totalförsvaret, vilket medför att såväl stamnät som
region- och lokalnät utgör essentiella delar av totalförsvaret. Svenska kraftnäts beredskapsarbete
riktar sig till att bidra till Försvarsmaktens förmåga, men även till att säkerställa elförsörjningen i det
civila samhället. Som elberedskapsmyndighet verkar Svenska kraftnät för att hela den svenska
elförsörjningen har beredskap för händelser som krig, terrorhandlingar och jordbävningar.
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap utreder i dagsläget en riksintresseklassning inom
totalförsvarets civila del av marken och vattnet där stamnätet återfinns. Detta innefattar stamnätets
anläggningar i Bollnäs kommun. Dessutom har Energimyndigheten utrett vikten av vattenkraften för
energisystemet och samråder nu om att riksintresseförklara de 250 viktigaste vattenkraftverken,
varav Dönje i Ljusnan i planområdets norra del är ett. Ytterligare information rörande dessa
riksintressefrågor fås av Anna Nordlander på MSB respektive via Energimyndighetens hemsida:
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/rilcsintressen-for-energianda- mal/riksintressen-forvattenkraft/
Då plankartan med föreslagen och oförändrad markanvändning inte visar region- eller
stamnätsanläggningar inom planområdet men däremot visas rekreations-, idrotts-, fritids-,
bostadsområde, park och natur på platser där stamnät- och region- nätsanläggningar återfinns samt
riksintresseutredningar föregår, kan Svenska kraftnät konstatera att den föreliggande planen inte är
ett fullständigt planeringsunderlag. De föreslagna ändringarna i markanvändning som berör
stamnätsanläggningar är inget som Svenska kraftnät i dagsläget överväger. Svenska kraftnät håller
däremot på med en utredning rörande stamnätets struktur i regionen, och kan inte utesluta att detta
kan komma att påverka de ledningar som återfinns inom det aktuella planområdet. Eftersom
utredningar görs både rörande elnätsstrukturen i detta område samt riksintresseklassningar, önskar
Svenska kraftnät att Bollnäs kommun ändrar den fördjupade översiktsplanen på ett sådant sätt att
stamnätsanläggningar och områden för riksintresseutredningar inte ingår i planområdet. Detta
innefattar bland annat station Dönje på Storön samt 220 kV-ledningen KL.2 S4-5 med tillhörande
ledningsgata (25 meter om vardera mitt av ledningens staknings- linje).
Svenska kraftnäts magnetfältspolicy används av myndigheten för planering och dialog kring
stamnätsanläggningar. Policyn följer de riktlinjer som bland annat Strål- säkerhetsmyndigheten tagit
fram. Svenska kraftnät har inte formulerat en generell rekommendation som anger att bebyggelse
där människor varaktigt vistas placeras där magnetfält normalt inte överstiger 0,4 mikrotesla, vilket
står i den aktuella planen.
Svenska kraftnät vill passa på att informera om:
-

-

Det är viktigt för Sveriges samtliga län, och de kommuner där det finns
stamnätsanläggningar, att komma ihåg att anläggningarna är av central betydelse både för
den lokala och för den nationella elförsörjningen.
Stamnätsanläggningarna inte ska glömmas när man ser över tekniska försörjningssystem,
utan måste beaktas i utvecklingsplaner på såväl kommunal som regional nivå. Om det inte
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-

säkerställs att det finns tillgänglig stamnätskapacitet inför framtida behov, spelar det mindre
roll om det finns en väl genomarbetad plan för utvecklingen av lokalnäten.
Eftersom samhället går mot en ökad elektrifiering, bör utgångspunkten i planeringsarbetet
snarare vara att det kan komma att uppstå behov av fler stamnätsanläggningar, inte färre.
Dessutom behöver inte ny teknik innebära att det går att avvara existerande anläggningar.

Slutsats
Svenska kraftnät ser brister i föreliggande plan. Vi kan inte tillstyrka föreliggande plan med mindre än
att den revideras utifrån ovanstående synpunkter.
Svenska kraftnät vill informera om att våra anläggningsobjekt finns att hämta via Geodataportalen,
www.geodata.se. som digitalt kartunderlag för att användas i exempelvis handläggarstöd. Objekten
finns som WMS och som shape-fil. Informationen innehåller den geografiska positionen för Svenska
kraftnäts ledningar, stolpar, stationer och stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns
uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra ledningar.
Ytterligare information rörande samhällsplanering i närheten av våra anläggningar finns på vår
webbplats http: //www.svk.se/aktorsportalen/samhallsplanering samt i skrifterna Elnät i fysisk
planering och Vägledning för verksamhet vid markförlagd kabel i stamnätet. För övergripande
information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stamnätet för el hänvisar vi till
Systemutvecklingsplan 2018-2027.
Kommentar:
Kommunen ställer sig delvis bakom yttrandet och bedömer att vissa förtydligande i den fördjupade
översiktsplanen kan göras utan att kommunens intentioner med översiktsplanen eller Svenska
kraftnäts intressen förändras. Det föreslagna riksintresset som nämns i yttrandet avseende
riksintresse energi – vattenkraft läggs in i översiktsplanen tillsammans med kommunens
ställningstagande.
Kommunen har under kapitlet teknisk försörjning både i karta och i text beskrivet kraftledningarna
i samrådsförslaget. För att tydliggöra stamnätsledningarnas betydelse läggs riksintressena in både
i text under kapitlet och i hänsynskartan, kapitel 18. Ett förtydligande om att hänsynskartan ska
läsas tillsammans med mark- och vattenanvändningskartan tydliggörs också. Mark- och
vattenanvändningskarta tydliggörs också med en buffertzon mot stamnätsledningar.
Att ändra planområdets omfattning utifrån att stamnätsledningarna och Dönje kraftverk är under
utredning är inte aktuellt utifrån yttrandet. Dels då stamnätsledning utgör en naturlig gräns för
planområdet och att Dönje kraftverk och kommunens ställningstagande avseende framtida
omprövningar av vattendomar är en väsentlig del av översiktsplanen.
Trafikverket
Trafikverket ser positivt på att kommunen planerar för förtätning och stadsutveckling i Bollnäs stad i
syfte att minska bilberoendet genom att bereda mer plats för gång-, cykel och kollektivtrafik. Vi ser
värdefullt på att kommunen planerar att ta fram en cykelplan samt en trafikstrategi. Kommunen har
tagit fram utvecklingsstrategier som ger en bra inblick i planförslaget som helhet. Trafikverket ser
positivt på att riskbedömning ska genomföras vid planläggning i närheten av rekommenderade
färdvägar för farligt gods samt järnvägar.
Utifrån den åtgärdsvalstudie som håller på att färdigställas anser vi att den fördjupade
översiktsplanen i högre detaljgrad bör behandla de föreslagna åtgärderna som tagits fram.
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Dokumentet har en, i för stor utsträckning övergripande beskrivning av de brister, behov och
åtgärder som lyfts för Bollnäs stad. Trafikverket anser att den fördjupande översiktsplanen är ett bra
tillfälle för kommunen att planera, prioritera och skapa förutsättningar för de åtgärdsförslag som
föreslås genom åtgärdsvalstudien.
En övergripande problembild som beskrivits tidigt under processen har varit den existerande
målkonflikten mellan långväga trafik och lokal trafik på riksvägarna genom Bollnäs tätort. Riksvägarna
tillsammans med järnvägen upplevs också utgöra en barriär och vara ett hinder för stadsutveckling.
Andra dilemman som varit en bakgrund till åtgärdsvalstudien är den centralt lokaliserade last- och
lossningsplatsen och frågor som rör den planerade bussterminalen. Den problematik som lyfts fram i
åtgärdsvalstudien omfattar i stort sätt den fördjupade översiktsplanens geografiska utbredning varav
en prioritering bör göras på att öka detaljeringsgraden.
Vi ser positivt på att kommunen arbetar aktivt för att möjliggöra för bättre framkomlighet och
tillgänglighet, för såväl lokal som långväga transporter. Trafikverket ser fram emot framtida
samarbete tillsammans med kommunen avseende de infrastrukturella frågorna. Kommunen har på
ett väl strukturerat sätt redogjort för de olika riksintressena som berörs av planen. Trafikverket anser
det positivt att riksintressen skyddas med ställningstaganden som påtagligt kan skada riksintresset
för kommunikation.
Kommentar:
kommunen instämmer i trafikverkets yttrande och deras synpunkter. Föreslagna tillägg i den
fördjupade översiktsplanen finns behandlade i region Gävleborg yttrande och i länsstyrelsens
yttrande.
Fortifikationsverket
Inget att erinra
Försvarsmakten
Inget att erinra
Lantmäteriet
Inget att erinra
Statens geologiska institut
Inget att erinra
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Kommuner
Ovanåkers kommun
Ovanåkers kommun framhäver att den fördjupade översiktsplanen är väl genomarbetad och att
kommunen ställer sig positiv till förslaget.
Bland annat lyfter den fördjupade översiktsplanens intentioner av att tillgodose de allmänna
intressena, därav mellankommunala och regionala förhållanden. Ovanåkers kommun är positiv till en
tät samverkan och god kommunikation av viktiga mellankommunala frågor och angelägenheter.
Ovanåkers kommun anser att riksväg 50 är betydelsefull för tillgängligheten mellan regionerna.
Riksväg 50 är av stor vikt för arbetspendling, genomfartstrafik, godstransporter och lokala resor.
Den fördjupade översiktsplanen lyfter Bollnäs stad som en centrumbildande knytpunkt i regionen
och lyfter vikten av resecentrum och stationssamhället. En väl fungerande infrastruktur och
kollektivtrafik är grundläggande för att erhålla ett hållbart regionalt och nationellt resande i
framtiden. Ovanåkers kommun välkomnar all sorts utveckling av knutpunkten och stationssamhället.
Den fördjupade översiktsplanen lyfter behovet av utveckling av godstrafik och under punkt 12
nämner Bollnäs Orsabanan. Ovanåkers kommun ser en potential i Orsabanan och även den som en
framtida samarbetsfråga som gynnar alla angränsade kommuner och regionen i stort.
Kommentar:
Bollnäs kommun instämmer i Ovanåkers synpunkter och kommentarer. Ett ställningstagande
avseende Orsabanans framtid läggs till i kapitlet transporter.
Gävle kommun
Inget att erinra.
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Internt
Helsingevatten
Det står Inom verksamhetsområdet är Helsingevatten huvudman för VA-anläggningarna. Det
stämmer inte, endast ägaren av anläggningarna kan vara huvudman enligt VA-lagen. I våra
styrdokument står det lite olika, på ett ställe att det är Bollnäs kommun, på ett annat att det är
Teknik- och fritidsnämnden. Detta kommer att ändras under det närmaste halvåret då våra
styrdokument ska revideras, endast kommunfullmäktige kan vara huvudman om inte ägandet läggs i
ett bolag. Jag föreslår följande formulering:
Inom verksamhetsområdet är Bollnäs kommun huvudman för VA-anläggningarna. Kommunens VAverksamhet sköts av Helsinge Vatten.
Sedan funderar jag över hur meningen: De befintliga ledningarna i det allmänna VA-nätet är i stort
behov av att förnyas kan uppfattas. Självklart har vi ett förnyelsebehov, men jämfört med många
andra kommuner ligger vi väldigt bra till, och de nyckeltal vi rapporterar varje år till Svenskt Vatten
placerar oss bland den bättre fjärdedelen av landets kommuner när det gäller ledningarnas skick.
Men för att fortsätta ha ett bra ledningsnät behöver 1 % av nätet bytas ut årligen. Kanske kan det
omformuleras? Ändra Läckage i gamla ledningar till inläckage i gamla ledningar så blir det mer
korrekt.
Kommentar:
Kommunen komplettera den fördjupade översiktsplanen i enlighet med Helsingevattens yttrande.
Kommunalförbundet södra Hälsingland
Ett av målen som Kommunalförbundet södra Hälsingland (KFSH) ser som mycket positivt är att
genom lokalisering och utformning av bebyggelse, infrastruktur och allmänna platser förebygga att
människor och egendom drabbas av olyckor. Termen olycka omfattar ett brett spektra av plötsliga
och oönskade händelser med negativa konsekvenser. KFSH ser det som positivt att det finns
övergripande mål och riktlinjer gällande hantering av höga vattenflöden och dagvatten för att minska
riskerna för vattenskador. I den fördjupade översiktsplanen finns även en ambition för hur höga
flöden i vattendrag ska tas hänsyn till i samband med fysisk planering.
FÖP Bollnäs stad anges sex stycken verksamheter som klassas som miljöfarliga verksamheter. För att
minimera riskerna för störning och påverkan från dessa ska skyddsavstånd eller andra
skyddsåtgärder tillämpas i samband med fysisk planering, bedömning ska ske från fall till fall. Det kan
vara lämpligt att för dessa verksamheter ange ett antal markanvändningssätt som är mer lämpliga
och som kan vara vägledande för kommande detaljplanearbeten.
Kommentar:
I mark- och vattenanvändningskartan anger kommunen framtida markanvändning i ny samt
befintlig bebyggelse. Runt de nuvarande anläggningar för miljöfarlig verksamhet medges ingen
känslig markanvändning som bostäder, skolor med mera enligt förslaget. Det som anges är
verksamhetsområde och handel. Utifrån den översiktliga bedömningen av lämplig
markanvändning runt de nuvarande anläggningarna görs inga förändringar i förslaget utifrån
yttrandet. En bedömning av en verksamhets lämplighet görs i efterföljande detaljplan- och
bygglovsprocess.
I FÖP Bollnäs stad anges två stycken förslag på framtida infrastrukturprojekt som kommer ha stor
inverka på riskbilden i staden. Dessa är dubbla järnvägsspår och en ny bro mellan Växbovägen och
Norrborn för att avlasta genomfartstrafiken.
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En utbyggnad till dubbelspår kommer sannolikt leda till en ökning av såväl person- som
godstransporter. En sannolik följd är att även antalet farligt godstransporter ökar på järnvägen när
både kapaciteten ökar och järnvägen utgör ett miljövänligare transportalternativ. Ökade transporter
av farligt gods kan leda till en större och förändrad riskbild som staden tidigare inte utsatts för. En
samlad bedömning av den förändrade riskbilden bör tas med i den MKB som tas fram i samband med
planarbetet då invånarnas miljö i form av risk förändras om den fördjupade översiktsplanens mål
införlivas.
En ny bro över Ljusnan mellan Växbovägen och Norrborn med avsikt att avlasta genomfartstrafik
kommer sannolikt leda till att även viss transport av farligt gods leds om till denna väg. Det betyder
att ett område som tidigare inte legat intill en transportled för farligt gods då kommer att göra det.
Kommentar:
Utifrån yttrandet görs ett tillägg i planhandlingarna avseende en förändrad riskbild vid en
byggnation med dubbelspår på norra stambanan och en ny bro över Ljusnan mellan Norrborn och
Växbovägen.
I FÖP Bollnäs stad anges att en riskbedömning och en eventuell utredning med skyddsåtgärder ska
utföras i samband med planläggning i områden utmed farligt gods-leder. KFSH föreslår att det istället
anges att en riskutredning ska göras, en riskutredning omfattar såväl riskanalys, värdering av risk
samt förslag på riskreducerande åtgärder. Riktlinjer för när en riskutredning ska tas fram saknas i FÖP
Bollnäs stad. I sammanhanget kan framföras att Länsstyrelsen Gävleborg enligt Kommunalförbundet
södra Hälsinglands kännedom inte har någon egen rekommendation för skyddsavstånd till
transportled för farligt gods i dagsläget, det blir därmed svårt att hänvisa till en sådan i FÖP Bollnäs
stad.
Kommentar:
Riktlinjerna kommer ifrån RIKSAM (Riktlinjer för riskhänsyn vid samhällsplanering) vilket har
använts i flera andra kommuner i deras översiktliga planarbeten. Bollnäs kommun använder även
RIKTSAM i den kommunövergripande översiktsplanen som utgångspunkt i samband med
detaljplanering längs transportleder för farligt gods. En skrivelse läggs även till avseende
riskutredning i samband med planläggning i områden utmed farligt gods-leder och en mer
detaljerad beskrivning av RIKTSAMS innebörd.
Teknik- och fritidsnämnden
Teknik,-service- och fritidsförvaltningen vill lyfta fram behovet att tydliggöra exploateringsprocessen i
den fördjupade översiktsplanen. För att stärka planens intentioner och genomförande anser
förvaltningen att det är av stor vikt att samsyn i de olika exploateringsskedena arbetas in i planen.
Detta kan göras med tydligare riktlinjer som omfattar genomförandedelen i planeringsarbetet och
beröra frågor såsom mark, fastighet, infrastruktur och ekonomi. Detta skulle underlätta det framtida
genomförandet samt samarbetet mellan teknik-, service- och fritidsförvaltningen,
samhällsbyggnadskontoret och andra aktörer, såsom till exempel trafikverket.
Stor del av förslagen i den fördjupade översiktsplanen innebär stora investeringskostnader,
kapitalkostnader och framtida underhållskostnader. Det mesta av detta faller inom teknik-, serviceoch fritidsförvaltningens verksamheter, till exempel markinköp, fastigheter, infrastruktur, park,
fritidsanläggningar, VA och dagvatten. Det är av största vikt att varje enskilt delmoment i planen
finansieras via budget i god tid innan de ska utföras. Teknik-, service- och fritidsförvaltningen, liksom
övriga kommunens förvaltningar, har stora besparingskrav och svårigheter att finansiera dagens
verksamhet. Utökad och/eller ny verksamhet måste tillföras driftbudget innan investering beslutas.
Den ekonomiska biten ska alltid vara grundstenen inför varje beslut i planen.
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Kommentar:
Kommunen instämmer i yttrandet. Genomförandekapitlet flyttas till del 2 för att tydliggöra
exploaterings- och genomförandeskedet i planförslaget. Riktlinjer avseende genomförandedelen
läggs också in under kapitlet genomförande i del 2. De nya riktlinjerna avser markfrågor, fastighet,
infrastruktur och ekonomi.
Förvaltningen ser en risk med alltför detaljerade kartor och målpunkter i planen. Olika arbetsgrupper
arbetar aktivt inom koncernen för största samhällsnytta, vilket kan medföra förändringar jämfört
med de alternativ som presenteras i FÖP. En detaljerad karta och utpekad målpunkt blir lätt ”en
sanning” och skapar förhoppningar eller oro. Speciellt då målpunkter inte ligger inom kommunens
verksamhetsområde och ansvar. Ansvarsfrågan bör tydliggöras i planen.
Kommentar:
Målpunktskartan är en nulägesanalys samt en viljeinriktning av de viktigaste målpunkterna i
Bollnäs och de flesta punkterna innefattar ett flertal funktioner som bedöms som viktiga i
kommunen. Inga förändringar görs i planförslaget utifrån synpunkten
Kulturnämnden
Kulturnämnden ställer sig positiv till hur översiktsplanens lyfter fram kulturhistoriska värden,
kulturmiljöer och kulturarvet i planering av stadsutvecklingen. I översiktsplanen behandlas bland
annat fornminnet Onbacken och vikten av att värna kulturhistoriskt intressanta byggnader och
miljöer. Vidare beskrivs värdet av att erbjuda samlings- och mötesplatser för kultur- och
fritidsaktiviteter. Bollnäs kommuns rika kulturliv beskrivs ha en central roll för kommunens
attraktivitet och utveckling, samt som en viktig basnäring för kommunen. Även vikten av ett rikt
föreningsliv framhålls i planen, med en viljeriktning att förbättra förutsättningar för kultur- och
föreningslivet
Kulturkvarteret med bibliotek, kulturskola, fritidsgård, museum/konsthall och kulturscener framställs
i den fördjupade översiktsplanen som ett nav för kulturlivet i Bollnäs. Det finns en ambition att dessa
mötesplatser ska bevaras och utvecklas. En omvandling av SJ-området ses bidra med förutsättningar
för att utveckla kulturkvarteret ytterligare.
Det pågår även parallella processer till den fördjupade översiktsplanen, med planer för att bebygga
bland annat kulturhusparkeringen. En eventuell byggnation på kulturhusparkeringen ingår i ett större
projekt som pågår längs järnvägsgatan. Det innefattar hela området från stationshuset till SJområdet, plus en eventuell bandyarea på SJ-området och stadsutveckling där i övrigt.
I samband med planeringen av byggnation på kulturhusparkeringen planerar
Samhällsbyggnadskontoret att se på parkeringsfrågan i ett sammanhang, där bland annat hänsyn tas
till Bollnäs kommuns parkeringsstrategi (antagen av Kommunfullmäktige 2016-09-26, §162).
Parkeringsstrategin utgår från en genomförd inventering där det har konstaterats en låg
beläggningsgrad på bilparkeringsplatser, både sommar och vinter, jämfört med efterfrågan. Givet
den slutsatsen bedöms att det finns potential att använda parkeringsytor till andra ändamål, till
exempel ny bebyggelse.
Kulturnämnden har fått information om att detaljplan för parkeringen ska samrådas med berörda
parter innan den antas. Något officiellt samråd har ännu inte skett. Kulturnämnden vill redan nu
uttrycka sin starka oro för eventuellt borttagande av parkeringsytan vid Kulturhuset.
Redan under våren 2018 uttryckte restauratör i kulturhuset ”Kulturkrogen” och andra aktörer som är
aktiva i kulturhuset (bland andra Bollnäs Jazzclub) stor oro inför planerna om att bygga bort
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parkeringen vid Kulturhuset. Kulturkrogen är helt beroende av en tillgänglig parkering för sina
konferens- och lunchgäster. Man ser en stor risk för att tappa både dagliga gäster och bokningar av
större konferenser, vilket är en central förutsättning för restauratörens möjlighet att bedriva
verksamhet i lokalerna.
Till skillnad från andra parkeringar i Bollnäs kommun har kulturhusparkeringen en mycket hög
beläggningsgrad. Parkeringen är ofta full, inte minst vid större konferenser, arrangemang och vid
lunchtid. Kulturenheten samarbetar med ett stort antal nationella och lokala arrangörer som är
beroende av en tillgänglig, nära parkering. Här finns önskemål om utökat parkeringsutrymme, för att
bättre ta emot både konferensgäster och andra besökare till Kulturhuset. Planen på att helt ta bort
nuvarande parkering upplevs därför som absurd.
Även Kulturenhetens egna verksamheter, som värnar det stora antalet besökare till Kulturkvarteret,
är mycket oroade över planerna. Här bedrivs verksamheter för barnfamiljer, äldre, människor med
funktionsvariationer som alla är beroende av en nära parkering. Även för arbetsmiljö och logistik i de
egna verksamheterna, med bland annat transporter av musikinstrument och annan utrustning, är det
av stor vikt att ha en nära parkering.
Vid borttagande av parkeringen får man självklart räkna med en besöksminskning i Kulturhuset, med
allt vad det innebär för konserter, restaurang, konferenser, bibliotek, familjelördagar med mera. Det
är inte realistiskt att en presumtiv publik skall åka runt och leta P-plats.
Viktigt att beakta är att Bollnäs är en liten landsortskommun, där bilen är oumbärlig för de flesta som
besöker sitt Kulturhus. Kollektivt resande till och från till exempel en kvällsföreställning eller
helgarrangemang är inte realistiskt och för många i våra omliggande orter en omöjlighet.
Kulturnämnden förväntar sig att samråd sker med alla berörda parter och att hänsyn tas till även
mjuka faktorer så som tillgänglighet i en eventuell beslutsprocess om bebyggelse av
kulturhusparkeringen. I det samrådet bör alla intressenter i Kulturhuset höras. Det inkluderar alla
verksamheter i Kulturenheten, Kulturkrogen, aktörer som arrangerar evenemang i kulturhuset,
föreningsliv med flera.
Kommentar:
Kulturhusparkeringen och området kring stationen och gamla SJ-området är ett nyckelområde för
stadsutveckling i Bollnäs. Stora delar av yttrandet behandlar kulturhusparkeringen. För
kulturhusparkeringen finns det ett detaljplanuppdrag från miljö- och byggnämnden. I samband
med att detaljplanen tas fram tas ett helhetsgrepp kring de olika intressenterna vid i och kring
kulturhuset. Yttrandet föranleder således inga förändringar i planhandlingarna.
Miljöstrateg – Gunilla Jonsson
Miljöstrategen på kommunen efterfrågar en beskrivning av vad som menas med gröna stråk för
cykel- och gångvägarna i Bollnäs stad.
Kommentar:
Den fördjupade översiktsplanen kompletteras med utpekade prioriterade stråk för gång- och
cykelvägar under kapitel 12.
Kommunekolog – Sofie Zetterlund
Mina synpunkter angående FÖP:en rör främst föreslagen markanvändning intill naturreservaten
Stora Bolleberget och Larzonska.
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Vi har två stadsnära naturreservat där man faktiskt kan uppleva naturskog, det är väldigt speciellt. Att
exploatera intill reservatgränserna påverkar givetvis rekreationsvärdet avsevärt. Utöver det bör man i
små reservat som dem här ha buffertzoner med naturvårdshänsyn eftersom påverkan i kantområdet
kring ett naturreservat påverkar naturvärdena inom reservatet. Ju mindre reservaten är desto större
påverkan. Det finns flera hotade arter som kräver hänsyn i naturreservaten, bl.a. pilgrimsfalk och
spillkråka som är rödlistade och fridlysta. Det känns också opassande ur klimatanpassningshänsyn att
förtäta så högt upp i landskapet. Naturområdet bör bevaras och utnyttjas för dagvattenhantering
som översvämningsskydd för bebyggelsen nedanför.
Kommentar:
Mark- och vattenanvändningskartan förändras för att tydliggöra att en framtida byggnation av
Bolleberget inte ska påverka naturreservatet eller friluftslivet negativt samt att utvecklingen av
området ska ske i ett sammanhang där samtliga intressen inom området kan tas tillvara och
förstärkas.
Näringsliv- och utvecklingsskontoret
Antagen och klar kommer den fördjupade översiktsplanen utgöra en efterlängtad och viktig funktion
vad gäller möjliggörandet av Bollnäs framtida utveckling. Därför är det viktigt att den utifrån det
visionära perspektivet tar tillräcklig höjd för en tillväxt utöver den vi i dag kan förutspå, vilken den till
stor del också gör.
Men, det går ändå att göra några reflektioner som ur ett tillväxtperspektiv bör beaktas och tas
hänsyn till. Det handlar i huvudsak om de förutsättningar som utgörs av utpekade markområden,
vilka kommer ligga till grund för möjliggörandet av investeringar som genererar arbete och
försörjning, vilket är grundläggande för att människor ska kunna bo, leva och verka i Bollnäs.
I ett material som processats fram i Gävleborg av företaget WSP, på uppdrag av Region Gävleborg i
samarbete med länets tio kommuner, pekas Bollnäs ut som en delregional tillväxtmotor. Bollnäs
beskrivs som en ort som har förmåga att skapa och sprida tillväxt till ett delregionalt omland
(grannkommunerna). Detta behöver vi ta fasta på i högre utsträckning och inse att ansvaret är vårt
och att möjligheterna är många, oavsett om det handlar om att få privatpersoner att bo kvar eller
vilja flytta hit, eller om det handlar om företag som vill starta eller expandera, eller om vi vill få
företag att vilja etablera sig här.
Efter att ha gått igenom materialet som är bra och väl genomarbetat, framstår det ändå som att vi
har otillräckliga markområden med i planen för att kunna möta den framtid som är möjlig. Den
fördjupade översiktsplanen bör därför identifiera och peka ut fler områden som ur ett
kommunövergripande perspektiv kan betraktas som viktiga ur ett kort- och långsiktigt
samhällsorienterat tillväxtperspektiv.
Mark för etableringar av handel och serviceorienterade verksamheter
Bollnäs stad ligger idag på fjärde plats i landet vad gäller handelsutveckling. Flera stora och kända
företag har etablerat verksamhet i kommunen med ökad sysselsättning som följd. Framtiden ser
fortsatt ljus ut för att kommunen ska kunna knyta till sig fler nya och stora etableringar.
För att kunna göra det kommer det krävas tillgång till mer markområden i sådana attraktiva lägen
som företagen ser som intressanta att etablera verksamhet på. Mark med tillgång till befintlig
handelsstruktur i form av dagligvaruhandel, höga trafikflöden och närhet till bostadstäta centrum.


I planen finns flera bra verksamhets- och utbyggnadsområden utpekade, men det bör
identifieras och tas med fler sådana områden som medger val- och utvecklingsmöjligheter
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för expansion och stora nyetableringar. Tillgång till ytor på 40-50 000 m2 som medger samlad
bebyggelse med byggrätt uppgående till ca 25-30 000 m2, bör finnas med och pekas ut som
verksamheter - utbyggnadsområden.
Sådana markområden bör identifieras vid den norra infarten till Bollnäs, dels på den västra
sidan om RV 50, men också på den östra sidan om Ljusnan då en anslutning av Växbovägen
ut på RV 83 via en bro över Ljusnan, skulle öppna upp för nya möjligheter.
Vid den östra infarten till Bollnäs finns redan områden utmärkta, men dessa områden bör
utökas ordentligt.
Vid södra infarten synes planen ha tagit höjd för en ordentlig expansion, samtidigt som det
med hänsyn till aktuella markförutsättningar baserat på tidigare diskussioner med
etablerare, getts uttryck för att delar av mark som idag pekats ut på den östra sidan av RV 83,
inte ansetts vara realistisk att förädla i sammanhanget stora etableringar på grund av de
geotekniska förutsättningarna.

Om det skulle visa sig vara svårt att identifiera markområden vid Bollnäs norra infart, vilket dock allt
är det område som av ”handeln” nationellt betraktas som ett mycket attraktivt och expansivt
område, behöver det förutom att utöka beredskapen vid södra infarten, även fokuseras mer på att
vid östra infarten skala upp beredskapen med mark i tillräcklig omfattning, för att i planen kunna
peka ut ett stort markområde som rymmer de ytor som beskrivs i punkterna ovan.
Kommentar:
Kommunen instämmer i yttrandet och nya strategiskt viktiga områden för verksamheter tas med
vid samtliga infarter vid riksväg 50 och riksväg 83. Området vid Växbovägen vid den eventuella
broförbindelsen tas ej med.
Mark för morgondagens industrier
På nationell nivå arbetar svenska staten i dag intensivt med att knyta till sig elkraftsintensiva
industrier. Region Gävleborg medverkar aktivt i detta arbete tillsammans med kommunerna.
Gynnsamma förutsättningar och elförsörjning gör bland annat Bollnäs till en attraktiv plats för
sådana industrier. Därför bör mer mark pekas ut som verksamhets- och utbyggnadsområde.



Vid den västra infarten, både på den norra och södra sidan om RV 50 i höjd med Sävstaås.
Det bör utifrån elnätets beskaffenhet, göras analyser som klargör om det finns andra stora
markområden som har om möjligt ännu bättre förutsättningar vad gäller att kunna etablera
elkraftsintensiv industri. Om sådana områden kan identifieras bör de också tas med i planen
om de ligger inom planområdet.

Kommentar:
Se föregående yttrande avseende utökning av verksamhetsområden. I den fördjupade
översiktsplanen specificeras dock inte vilken typ av verksamhet som avses eller analyser avseende
elnätets beskaffenhet. Vidare utredning av elnät, typ av verksamhetsområde och exakt
avgränsning görs i efterföljande detaljplanering eller i annan utredning.
Mark för bostadsbyggande
Planen tar upp och möjliggör för bostadsbyggande på flera platser i Bollnäs vilket är bra och oerhört
viktigt. Utifrån det perspektiv som vi har att förhålla oss till är det nödvändigt att det finns bostäder i
sådan omfattning att lokala centrumbildningar som medger upprätthållande av kommersiell handel
och service lokalt i tätorten kan bibehållas samt skapas. Behovet av mark för bostadsbyggelse finns
det mycket att skriva om. Ren är ett område som i hög utsträckning är i behov av ett möjliggörande
för ett 100- tal villatomter samt mark för flerbostadshus. Detta är det viktigt att planen pekar ut.
32









Ren har sedan flera år tillbaka problem med marknadsunderlaget och Ica har under flera år
fört fram behovet av att det behövts många fler hushåll för att få ett stabilt
marknadsunderlag för att upprätthålla kommersiell service. Effekterna av denna avsaknad
blev i dagarna uppenbar då butiken, som utgör livsnerven för ett område av Arbrås storlek,
gick i konkurs.
Det är viktigt att översiktsplanen tar ordentlig höjd för utökat bostadsbyggande, mer än vad
som framgår i planförslaget. Tätorten ska öka med ca 4 000 invånare fram till 2030, dvs ett
tidsspann på ca 10 år. Samtidigt vet vi att ensamhushållen ökar, att äldre bor kvar i sina villor
längre och att gruppen unga som behöver egna boenden bara blir fler och fler.
Vi vill att nyanlända ska etablera sig i egna boenden och att fler ska flytta hit. Vi arbetar med
att knyta till oss fler verksamheter, vi försöker attrahera arbetskraft att flytta hit och vi
arbetar länsövergripande med att få stora mängder av arbetstillfällen etablerade i vår
kommun, 1 200 arbetstillfällen. Detta kommer ytterligare öka kraven på
bostadsförsörjningen.
Det är realistiska mål som satts upp i planförslaget vad gäller att kunna öka befolkningen till
16 000 invånare till år 2030. Men det ställs höga krav på att tillräckligt stora markområden
tas med i planen så att utveckling möjliggörs på många platser. För även om samhället och de
flesta som bor i staden är medvetna om behovet av att det behövs tillgång till byggklar mark
för att samhället ska kunna växa med invånare och arbetstillfällen, så är inte alla när de själva
blir berörda, beredda att upplåta eller sälja mark. Därför är det viktigt att stora markområden
tas med i planen då markägarförhållanden kan och förändras över tid. Det som gäller i dag
kanske inte gäller om några år och då ska planen ha tagit höjd för den verklighet som
kommer vara aktuell då.

Kommentar:
En utökning av målet för befolkningsökning på totalt cirka 4000 nya invånare är en fördubbling
av målet från förslaget på cirka 2000 invånare. Kommunen har en stor del strategiska
markområden utpekade i fördjupade översiktsplanen. Exakt antal bostäder inom dessa
områden är svårt att anta innan markfrågor och dylikt är lösta. Men bedömningen är att de
utpekade områdena kan försörja åtminstone målet på 16000 invånare i den fördjupade
översiktsplanen.
Det sker med anledning av yttrandet en del justeringar och redaktionella förändringar av
mark- och vattenanvändningskartan och dess beskrivning. Vidare behandlas även
bostadsförsörjningen och hur vi ska tillgodose bostadsförsörjningen långsiktigt i kommunens
kommande reviderande dokument ”riktlinjer för bostadsförsörjning”.
Samhällsbyggnadskontoret
Förändring för att göra plankartorna mer lättlästa.
Kommentar:
Plankartorna revideras till granskningen för att öka tydligenheten och läsbarheten.
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Organisationer
Bollnäs ridsällskap
Bollnäs ridklubb beskriver deras verksamhet längs det utpekade stråket Hedenlänken och Säversta
samt verksamhetens positiva inverkan på området för rekreation och träning framförallt för kvinnor
och flickor. Ridsällskapet är helt beroende av att området mellan Sjukhusvägen och Hedenlänken och
vill att deras verksamhet och utvecklingsmöjligheter säkerställs i den fördjupade översiktsplanen.
Bollnäs ridsällskap ser gärna att ett gångstråk längs Flackåker får belysning och att inga begränsningar
av deras användning av stråket ska införas som begränsas deras verksamhet. Bollnäs ridsällskap vill
även se att det går att binda ihop travbanan och ridsällskapets träningsanläggning samt att ridvägar
och körvägar till de norra och västra skogsområdena.
Kommentar:
Ett område är utpekad för förtätning mellan Sjukhusvägen och Hedenlänken. För att kunna länka
ihop Hedenområdet och Nyhamre. I övrigt så är hela området utpekat som rekreationsområde. Det
vill säga: inga nya byggnationer planeras i övrigt inom området. Ett GC-stråk mellan
Hedenområdet och Sävstaås (travbanan) finns utpekat. GC-stråket är ett av de prioriterade
stråken.
Några särskilda ridvägar är inte utpekade i den fördjupade översiktsplanen och planeras inte heller
inom ramen för detta arbete. Bollnäs ridklubbsanläggning och vikten av deras verksamhet lyfts in i
planförslaget. I övrigt görs inga förändringar i planhandlingarna.
Gävleborgs ornitologiska förening (GLOF) via Calle Zetterlund och Mats Axbrink
Ställer sig positiva till huvuddragen i den fördjupade översiktsplanen. GLOF ställer sig även negativa
till att prova bebyggelse i direkt anslutning till naturreservaten på Bolleberget. Exploatering i
närområdet kring reservatet kan minska värdet och kvaliteten på reservatet och på sikt utarma
artrikedomen p.g.a. av störning och ökat slitage. Exploatering i närområdet kring reservatet kan
minska värdet och kvaliteten på reservatet och på sikt utarma artrikedomen p.g.a. av störning och
ökat slitage. Viktigt även vid fortsatt detaljplanering att den ideella naturvården får vara med som
instans för att ge råd och på annat sätt bidra med kunskaper.
Kommentar:
Mark- och vattenanvändningskartan förändras för att tydliggöra att en framtida byggnation av
Bolleberget inte ska påverka naturreservatet eller friluftslivet negativt och att utvecklingen av
området ska ske i ett sammanhang där samtliga intressen inom området kan tas tillvara och
förstärkas. Vikten av dialog med ideella föreningar i olika sammanhang är viktigt lyfts in i
planhandlingarna.
Miljöpartiet
Förslaget är rörigt formulerat. På en sida är rubriken "Det här vill vi göra" med underrubrikerna
"Staden och infrastrukturen, Invånarna och bebyggelsen, Grönområden och vattendrag". På nästa
sida står att "vi formulerat en övergripande utvecklingsstrategi", men där har Grönområden och
vattendrag ersatts med "övergripande strategier". På näst sista sidan kommer en "vision". Hur ska
det tolkas? Är visionen något annat än det man vill, och vad skiljer den övergripande
utvecklingsstrategin från det man vill, eller har som vision? Förtydliga.
Kommentar:
Sammanfattningen som yttrandet utgår ifrån är inte det slutgiltiga dokumentet utan en
populärversion som togs fram till samrådet. Redaktionella förändringar sker i del 1. för att
tydliggöra strategierna utifrån kommentarerna i yttrandet.
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Varför behövs en översiktsplan?
Under "Varför behövs en översiktsplanen?" beskrivs att FÖP Bollnäs stad beskriver de kommande 1520 åren men att i vissa frågor är planeringshorisonten längre, exempelvis transporter och
klimatfrågor. Vi antar att man då syftar på att fordonsflottan 2030 ska vara fossilfri och att
nettoutsläppen av klimatpåverkande gaser skall vara 0 till 2045. Det innebär stora förändringar vilket
vi anser måste genomsyra planen mer. En fossilfri fordonsflotta innebär en närmast total omställning
jämfört med vilka fordon som trafikerar Bollnäs i dag. I princip alla bilar, bussar lastbilar ska drivas på
ett annat sätt än i dag. Det ger helt andra förutsättningar. Trots det är förslaget till översiktsplan ett
förslag om att fortsätta ungefär som tidigare, dvs att separera olika funktioner i staden: boende,
arbete, service och rekreation och att människorna får kompensera bristen på samhällsplanering
genom att resa mellan olika platser med bil. Planen betonar vikten av att upprätthålla goda
kommunikationer för att erbjuda invånarna stor rörlighet. Det vore bättre om planen i stället innebar
ett minskat behov av resande. Varför slår man fast att framtiden innebär ett ökat behov av att
arbetspendla? Planen kan i stället utgöra ett steg i motsatt riktning.
Kommentar:
Kommunen arbetar långsiktigt med hållbar utveckling i flera olika områden i den fördjupade
översiktsplanen. Bland annat genom utökning av möjligheterna till hållbara transporter bland
annat genom mer kollektivtrafik, gång och cykelvägar med mera. Bedömningen i den fördjupade
översiktsplanen är att ett flertal resor framförallt inom Bollnäs stad kan ersätta bilen. Kommunen
anger även i den fördjupade översiktsplanen att man vill arbeta och möjliggöra för
funktionsblandning inom befintliga bebyggelseområden. Dock finns det ett flertal olika typer av
verksamheter som både tar upp mycket plats i anspråk och som inte är lämpliga att placera i eller i
anslutning till annan bebyggelse eller i centrala delar av staden.
Nettoutsläpp 0 får minst lika stora konsekvenser men inom fler sektorer. Användningen av fossila
bränslen står för cirka 30 procent av Sveriges totala energianvändning. Om energianvändningen i
framtiden ska vara lika stor som i dag måste alltså den energin komma från förnybara källor.
Dessutom måste rimligen kärnkraftens andel ersättas med annan energi. En halvering av tillgången
på energi per capita innebär förstås stora konsekvenser som förslaget inte alls tar hänsyn till. Att
ersätta fossila bränslen och kärnkraft blir svårt och det är rimligt att anta att energianvändningen
behöver minska och att alltså Bollnäs behöver vara mycket energieffektivare än vad det är i dag.
Dessutom behöver energi produceras i staden, främst solenergi. I planen behöver lokaliseringen av
en solcellspark pekas ut. Nybyggnation måste planeras utifrån att byggnaderna ska används för
solenergiproduktion. Vi bedömer att Bollnäs kommun behöver ta större hänsyn till de här
förändringarna jämfört med vad man gjort i förslaget.
Kommentar:
Inga solcellsparker pekas ut i översiktsplanen då lämpligheten av placering av en eventuell
solcellspark inte har kunnat göras inom ramen för den fördjupade översiktsplanen. Det finns dock
ytor inom utpekade områden för verksamhet och handel som skulle kunna användas för
solcellspark. Att utreda möjligheten för solcellspark samt planera för att solcellsproduktion ska i
beaktande i samband med planering av ny bebyggelse lyfts in i den fördjupade översiktsplanen. I
övrigt sker inga förändringar av planhandlingarna.
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Utvecklingsstrategi för Bollnäs stad
Kartan över bilvägar och järnvägar visar en svart pil som betyder en möjlighet att gå och cykla över
järnvägen mellan Gärdet och centrum. Det är en jättebra åtgärd som ger trafikanter som väljer att gå
eller cykla en fördel jämfört med att åka bil. Mer sånt behövs, även i andra delar av staden. Kartan
visar också två förslag på nya bilvägar som, av anledning som beskrivs ovan, kommer att leda till mer
biltrafik och därmed spä på biltrafikens negativa effekter. Slopa de idéerna! Kartan visar också gula
och ljuslila områden som medverkar till en mer utspridd stad med ett större behov av transporter. Vi
anser att en sån utspridning är en mycket dålig idé då vi står inför en kolossal omställning när det
gäller energiförsörjningen till våra transporter. Vårt transportbehov behöver i stället minskas. Bollnäs
behöver bli kompaktare. Använd en passare som planeringsverktyg! Tänk att Bollnäs ska vara runt i
stället för att se ut som ett kryss. Tänk "noder" i stället för stråk. På kartan finns även järnvägarna
utritade. Vi anser att även banan mot Edsbyn ska markeras med rött för att visa att ambitionen är att
den trafikeras i framtiden.
Kommentar:
Bollnäs stad ska både förtätas och växa utåt i anslutning till befintlig bebyggelse. De centrala
delarna avses att förtätas , bland annat genom omvandling av SJ-området och prova högre
bebyggelse där så bedöms lämpligt. Samtidigt är Bollnäs en stad som är starkt beroende av sina
båda riksvägar där staden tills idag har vuxit kring och längs med. Kommunens bedömning är att
Bollnäs storlek gör att den kan fortsätta växa längs dessa stråk, samtidigt som det möjliggörs för
mer hållbara transporter. Ett ställningstagande avseende Orsabanans framtid läggs till i kapitlet
transporter. I övrigt sker inga förändringar av översiktsplanens utvecklingsstrategier.
Behovet av bostäder behöver också ses utifrån de nya förutsättningar som ett fossil- och
kärnkraftfritt samhälle innebär. Intresset för att bo stort och med behov av egen bil kommer
förmodligen att minska. Det kanske rent av inte behövs nya villor, utan att de som redan finns blir
tillgängliga genom att de som bott i villorna flyttar till en mindre bostad i eller närmare centrum, utan
behov av egen bil.
Kommentar:
Kommunen strävar efter att möjliggöra för ett varierat utbud av upprättelseformer. Sett till de
undersökningar både i förarbetena till den fördjupade översiktsplanen och i
bostadsförsörjningsprogrammet så kommer efterfrågan och behovet av flera egna hem finnas.
Kommunen planera även för att planera för fler lägenheter centrala lägenheter, både i befintliga
områden och i nya områden.
"Att ta sig till och från centrum med kollektivtrafik, med cykel eller till fots ska vara enkelt, tryggt och
det primära färdsättet". Av skäl som beskrivits ovan är det planens absolut bästa formulering, men
den behöver förtydligas att det gäller hela det geografiska området som planen beskriver. Men i så
fall måste det bli svårare och dyrare och ta bilen till centrum, annars kommer bilen att fortsätta vara
det primära färdsättet.
Kommentar:
Kommunen och den fördjupade översiktsplanen utgår ifrån den antagna parkeringsstrategin för
Bollnäs vars syfte är att möjliggöra både förtätning, ange riktlinjer och parkeringstal och att
kommunen ska närma sig sina målsättningar om att ge förutsättningar till ett hållbart resande.
Inga förändringar görs i planhandlingarna utifrån yttrandet.
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Människor kommer också att efterfråga bostäder som ingår in en hållbar livsstil. Bostäder med bra
energiprestanda, med egen energiproduktion, med möjlighet att odla ekologiskt för ökad
självförsörjning och ett boende utan behov av egen bil. Kretsloppsanpassat byggmaterial och utan
vattentoaletter Vi vill att planen beskriver var den typen av boende kan lokaliseras i Bollnäs. En
behaglig plats.
Kommentar:
Kommunen instämmer i kommentarer och förtydligande görs i del 2 avseende underlättande för en
hållbar livsstil avseende byggnadsmaterial och möjlighet till självförsörjning på energi och odling.
Att i översiktsplanen peka ut exakt vart en viss typ av bostäder ska lokaliseras är enligt
kommunens bedömning för detaljerat. I stället förordas det att det kan bedömas där så bedöms
lämpligt i samband med planering av nya och upprustning av befintliga bostadsområden.
Utvecklingsstråk
Under rubriken Utvecklingsstråk beskrivs fyra områden, hur de ska utvecklas. Vi menar att
översiktsplanen, i stället för att skapa "stråk", borde beskriva Bollnäs som en kompakt stad, där
transportbehovet är mindre jämfört med i dag, där människorna har nära till arbete, skolor, handel,
nöjen mm.
Kommentar:
De flesta synpunkterna är kommenterade sedan tidigare i yttrandet. Visionen och målet är att
Bollnäs båda ska växa inåt och utåt längs våra stråk. Inga förändringar föreslås i
planhandlingarna.
Kärnområde-Centrum och Gärdet
Det är bra att man vill utveckla resecentrum. Det behövs, men det kräver att människor väljer att gå,
cykla och åka kollektivt i stället för att åka bil. I dag betraktas resecentrum av många bilburna som ett
ställe man helst undviker. Att stationssamhället, som det står, ska vara tillgängligt oavsett om man
anländer i bil eller på annat vis, är fel. Det ska förstås vara krångligare och dyrare att komma med bil,
annars kommer folk även i framtiden att åka bil. Stryk förslaget om fler bilparkeringsplatser för
pendlare. Satsa på finmaskigare busstrafik med högre turtäthet i stället, och cykelparkeringsplatser.
Dessa ska också göra det möjligt för cyklister med el-cykel att förvara och ladda sitt batteri.
Cykelparkeringsplatser sparar plats. Marken kan i stället för att användas till att förvara bilar,
bebyggas med bostäder, arbetsplatser och verksamheter, nära stationen, en utveckling som pågår i
till exempel i Uppsala. Med fler bostäder för människor som inte är bilburna skapar man ett underlag
för en dagligvarubutik i centrum av Bollnäs, något som saknas i dag.
Kommentar:
Kommunen gör flera insatser i planhandlingarna, både i att öka antalet avgångar med bussar och
att förbättra förutsättningarna för cyklister och gångtrafikanter. Området som i förslaget är
utpekat som pendlarparkeringar mellan riksvägen och järnvägen kan i princip bara användas som
parkering för olika fordon då restriktioner avseende bland annat buller och trafikleder för farligt
gods från norra stambanan och riksväg 83/50 gör att marken inte kan användas för annat
ändamål. Kommunen planerar för att förtäta i princip hela stråket från nuvarande stationen till SJområdet. I den långsiktiga visionen ingår en blandning av olika verksamheter och bostäder. Inga
förändringar föreslås därmed i den fördjupade översiktsplanen.
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Stråk Öster, Ren och Vevlinge
Spridd bebyggelse ger ett dåligt underlag för kollektivtrafik, i stället blir de boende bilberoende och
bidra till mer biltrafik i hela Bollnäs. En förbindelse till Bollnäs norr slår undan benen för lokal handel
på Ren och försämrar möjligheterna även för handeln i Bollnäs centrum.
Kommentar:
Kommunen planerar för en rad olika typer av bostäder inom de flesta områden av Bollnäs stad för
att på så sätt långsiktigt kunna tillgodose dagens och morgondagens befolkning med bostäder,
både utifrån efterfrågan och behov. De utpekade områdena bedöms även vara belägna inom
rimligt avstånd både från de utpekade starka stråken och de centrala delarna av Bollnäs. Inga
förändringar föreslås därmed i den fördjupade översiktsplanen.
Stråk väster, Björktjära och Bolleberget
Kollektivtrafik till Bolleberget är bra för att anläggningarna ska vara tillgängliga för alla invånare i
Bollnäs. Att bygga fler bostäder längs Bollevägen ökar förstås underlaget för kollektivtrafik, men bara
ytterst marginellt. Det är verkligen inget argument för att bygga åt det hållet. De boende i området
kommer att tvärt om att bli bilberoende och bidra till mer biltrafik i hela Bollnäs Gång- buss, och
cykeltrafikstråk mellan Hamre och Björktjära är bra men bidrar inte till att gröna och blå stråk
utvecklas.
Kommentar:
Synpunkterna som framkommer i yttrandet är sedan tidigare kommenterade. Avseende den nya
bussförbindelsen mellan Björktjära och Hamre är denna redan detaljplanelagd och beslutad. Inga
förändringar görs därmed i den fördjupade översiktsplanen.
Moderata Ungdomsförbundet Bollnäs
Vi undertecknade har tagit del av utställt material avseende förslag till fördjupad översiktsplan för
Bollnäs stad och vill härmed avge följande synpunkter:
Vi har i vår skrivelse valt att fokusera på vision och strategidelarna i förslaget och avgett huvuddelen
våra specifikt geografiskt relaterade synpunkter direkt i kartapplikationen.
Vi tycker att texten emellanåt ger en känsla av att det bara är Bollnäs stad som skall växa på
bekostnad av tätorterna runt omkring och på så vis utarma landsbygden och inte bidra till en total
utveckling av hela kommunen. Vi tycker att det tydligt skall framgå att Bollnäs stad skall vara så
attraktiv att den kan växa befolkningsmässigt av egen kraft och inte på bekostnad av resten av
kommunen.
Kommentar:
Det anges i den kommunövergripande översiktsplanen att hela kommunen ska växa
befolkningsmässigt. Kommunen arbetar med att planera för bostäder i hela kommunen, bland
annat genom LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) samt via de kommande fördjupade
översiktsplanerna för Arbrå och Kilafors. Det pågår även en tydlig urbaniseringstrend både lokalt,
regionalt och nationellt vilket kommunen måste stå rustade för. Inga förändringar föreslås därmed
i den fördjupade översiktsplanen.
Parker är absolut bra att ha i stadsområdet. Men fokus för en liten kommun som Bollnäs bör ligga på
utveckling och utbyggnad av stadskärnan. Att lägga in krav på grönområden som riskerar att
reglera/helt förhindra expansion av vissa områden tycker vi är strategiskt fel.
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Kommentar:
Vissa förändringar sker i utpekade av grönstråk framförallt i mark- och vattenanvändningskartan
avseende detaljeringsgraden på grönstråk. Kommunen har dock krav på sig enligt plan- och
bygglagen att ange huvuddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen. Att via den
fördjupade översiktsplanen ange områden som ska nyttjas för grön- och parkområden fyller även
flera funktioner som: rekreation, luftförbättring, klimatanpassning med mera. Inga förändring
föreslås i övrigt med anledning av synpunkterna.
Brotorget har inte blivit den naturliga mötesplatsen i Bollnäs som det var tänkt. Det går inte att
beskriva torget som en demokratisk, jämlik och tillgänglig plats. Detta inkluderar allt från den
buckliga scenen till de rangliga möblerna och den odemokratiska utformningen av ytorna.
Kommentar:
Kommunen anger i den fördjupade översiktsplanen bland annat att man vill fortsätta arbeta
långsiktigt för att bland annat: förbättra möjligheten för alla boende i staden att vara delaktiga i
samhällsplanering, att öka tryggheten i stadens offentliga rum samt förbättra möjligheterna att
nyttja parker och torg som mötesplatser året om. Eventuella omvandlingar och förbättringar av
Brotorget ska utgå ifrån de angivna målen i den fördjupade översiktsplanen.
Övergången från Resecentrum till Gärdet bör göras till en undergång. Alltså en tunnel. En undergång
kommer att harmonisera bättre med stadens estetiska uttryck och uppfattas som mer demokratisk
och därmed bidra till en ökad tillgänglighet.
Kommentar:
Kommunen instämmer delvis i synpunkten. Ordet kring bro tas bort och ändras till att en ny
förbindelse bör angöras mellan nora delen av stationsområdet till Gärdet. Huruvida det blir en
broförbindelse eller en gångtunnel får framtida projektering och detaljplanering avgöra.
Campingen på Långnäs bör ges ökad yta så att de kan etablera stugor för uthyrning samt en
omfattning som ger dem möjlighet att öka lönsamheten och bli mer attraktiv.
Kommentar:
Mark- och vattenvändningskartan ändras så att området för Långnäs camping ingår under
begreppet natur och rekreation. En relativt ny detaljplan har antagits för Långnäs där det klargörs
hur campingen kan utvecklas. En större utökning av campingen än vad den detaljplanen anger
kräver en ny detaljplan. I den fördjupade översiktsplanen finns inga hinder mot att ut en
utbyggnad av Långnäs camping.
Vi tycker att det läggs alldeles för stor vikt vid ”stadsfiske” i hela dokumentet. Bollnäs är en liten stad
och andelen stadsfiske blir som en konsekvens där av ännu mindre. Vår kommun har en stor och
fantastisk natur där det finns gott om goda fiskemöjligheter. Det får gärna utvecklas ytterligare
stadsfiske möjligheter men vi anser att det inte får gå ut över stadens behov och utveckling. Bollnäs
kommun behöver utveckla sin attraktionskraft och några av våra få speciella förutsättningar är vår
natur och vår vackra dalgång i kombination med Hälsingegårdar och vår kulturhistoria. Bland de
turister som väljer att komma till Bollnäs för fiske är det nog ytterst få som vill fiska mitt i staden.
Fiska gör man för att komma i kontakt med naturen. Inte sitta på en parkbänk utanför Max och meta
i bäcken.
Kommentar:
Kommunen har ett långsiktigt mål att möjliggöra för fria vandringsvägar längs våra rinnande
vattendrag, dels för att återställa våra vatten och dels för att förbättra förutsättningarna för
strömlevande fisk i vattnen. Ett av de mest primära områdena för detta är att återställa
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Bollnäsströmmarna. I ett första steg att undanröja vandringshinder samt att långsiktigt arbeta för
att få upp lax från haven igen till Bollnäsströmmarna. I detta finns också ambitionen om att öka
turistnäringen i och kring våra strömmande vatten. Vår Kulturhistoria, vår dalgång och våra
Hälsingegårdar är också en del av den helheten som även påpekas som en viktig del av Bollnäs
stads utveckling och dess framtid. Inga förändringar görs i planhandlingarna utifrån synpunkterna.
"Bollnäs BEFOLKAS av människor som lockas av den livskvalitet staden erbjuder i form av kultur och
närheten till ett rikt natur- och friluftsliv.” är kultur verkligen det största och det enda värt att nämna
i Bollnäs? Vi har en framstående idrott- och fotbollsverksamhet också. Varför nämns inte idrotten? Vi
anser att ur ett demokratiskt och jämställt perspektiv så skall Idrotten lyftas fram i detta
sammanhang. Å andra sida är de som bosatt sig i stadskärnan antagligen inte i förstahand lockade av
tillgången till natur och friluftsliv. Då hade de nog bott utanför stadskärnan!
” att försörja sig som företagare eller i den offentliga sektorn gör staden till en attraktiv plats för
boende och arbete. " Blir det inte svårt att driva företag utan anställda? Bör inte anställda nämnas i
texten? Eller förväntar vi oss att den offentliga sektorn skall svälla till den grad att vi alla är anställda
där?
” Ljusnan ska ses som en pulsåder genom staden och är en viktig resurs i stadsmiljön samt i arbetet
med stadsnära fiske och i återställningsarbetet av Bollnäsströmmarna.” Vi vill bara repetera att
stadsnärafiske knappast är en turistattraktion som kommer locka människor från andra sidan världen
eller ens från Stockholm. Detta får inte stå i vägen för stadens behov men gärna vara ett
komplement.
”Stationsläget och stationssamhället skapar också goda möjligheter för att tillgängliggöra hållbara
transporter till alla invånare. Bra kommunikationer söderut mot Gävle, Arlanda/Stockholm och
norrut mot Östersund och Trondheim ger förutsättningar för arbete, utbildning och fritidsresor.” Vi
finner det märkligt att stationssamhället lyfts fram frekvent i dokumentet som en plattform för
stadens utveckling men att perspektivet endast verkar vara ett nord sydligt. Vi finner att stationen
måste innefatta multimodal transporter och således inkludera ett öst västligt perspektiv. Om staden
skall växa så måste den kopplas mot samtliga intilliggande arbetsmarknader. Därför måste
busstrafiken i östvästlig riktning inkluderas.
Kommentar:
Synpunkten avseende Ljusnan som en pulsåder längs genom staden finns hanterad tidigare i
yttrandet. Föreningslivet finns med i visionen under ”ett aktivt föreningsliv” i föreningslivet ingår
Bollnäs utbud av idrottsföreningar. Avseende synpunkterna om anställda görs ett förtydligande i
visionen och det östvästliga stråket tydliggörs även i planhandlingarna.
Det finns ett perspektiv som genomsyrar texten i dokumentet som upplevs mycket begränsande för
staden och dess utveckling. I dokumentet anges en syn på att staden skall växa och förtätas samtidigt
som det skrivs att naturen skall komma tätt in på staden, att grönstrukturen skall komma så nära
inpå som möjligt. Vi tycker att perspektivet blir fel då det upplevs som att naturen skall expander in i
staden. Det borde vara tvärt om! Det är staden som kommer att expandera och bör göra så i
samklang med naturen. Staden växer ut i naturen, ut i grönstrukturen. INTE tvärt om! Detta är ett
viktigt skifte i perspektiv. Att staden får växa och ta sig an nya områden och därigenom komma
närmare natur och grönstrukturer än tvärtom.
Kommentar:
Synpunkten kring varför vi vill låta grönstrukturen ta mer plats i staden samtidigt som vi har som
mål att föräta finns hanterad tidigare i samrådsredogörelsen. Inga förändringar görs utifrån
yttrandet.
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”Att ta sig till och från centrum med kollektivtrafik, med cykel eller till fots ska vara enkelt, tryggt och
det primära färdsättet i centrum”. Bilen är fortfarande en förutsättning för ett aktivt liv och en
förutsättning för att bo, leva och arbeta i vår kommun. De som bor utanför staden måste även de ha
möjlighet att ta sig in till centrum för att ta del av sina demokratiska rättigheter och stadens service
och utbud. Staden i alla dess former måste vara tillgänglig för alla oavsett färdsätt.
”och förbättra tillgängligheten till Ljusnan, för stadens invånare besökare och de vattenlevande
organismerna.” Varför är de vattenlevande organismerna specifikt utpekade framför andra typer av
organismer eller varelser. Det är fel att lyfta fram dessa specifikt. Orden demokratisk och jämlik
förekommer ofta i detta dokument för att beskriva staden och dess funktioner. I harmoni med detta
bör även dessa aspekter gälla vilka organismer som pekas ut och inte.
Kommentar:
Synpunkterna avseende ”Att ta sig till och från centrum med kollektivtrafik, med cykel eller till fots
ska vara enkelt, tryggt och det primära färdsättet i centrum”. Behandlar att det kommunen främst
villa arbeta för de korta resorna som primärt görs inom Bollnäs stad. Kommunen har även en
antagen parkeringsstrategi som anger hur parkeringstalen och parkeringarna ska organiseras.
Planhandlingarna utgår ifrån den antagna parkeringsstrategin. Kommunen gör en förändring att i
utvecklingsstrategin för grön- och blåstruktur avser att främja den biologiska mångfalden. I övrigt
görs inga förändringar med bakgrund av synpunkterna.
Bollebergets intresseförening
Bolleberget intresseförening kommer att göra en förstudie för att utveckla området och dess närhet.
Turisterna börjar hitta tillbaka på vintern till skidåkning och Bolleberget därför måste vi hänga på.
Föreningar idag:








AFK Flugan fiskeförening.
BSK Bollnäsbågskytteklubb.
Bollnäs backhopparklubb.
BAK Bollnäs alpina.
BCK Bollnäscykelklubb.
Rehns BK.
Warpensskoterklubb.

Näringslivet med ett 30tal stöttande företag idag som bidrar med ca 300 000kr och ökar! Exempel ur
Bollegårdens vision 2030 i arbetsgruppen är att vi i Bollnäs är Sveriges största sommarskidanläggning
med plastbackar för slalom, backhoppning, längdskidor ,snowboard och skidskytte lite som skara
sommarland fast på skidor.
Bland skidvärlden är vi då pionjärer som kommer att ur turism synpunkt ta ett kraftigt tag om att vi är
en stad där sport och kultur är en stark moderator och skapar liv och rörelse och jobb!
Upplägget är enkelt




Näringslivet står för 30%
Föreningen står för 30%
Kommunen 40%

Kommentar:
Bolleberget och dess verksamheter är utpekad som en viktig del av Bollnäs stads nuläge och
framtid. Bollnäs har även en tydlig ambition av att fortsätta utvecklingen och kopplingen mellan
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Bolleberget och Bollnäs stad. Mark- och vattenanvändningskartan förtydligas för att tydliggöra att
det handlar om att utveckla Bolleberget och kopplingen mot staden i olika perspektiv avseende
bostäder, turism och utveckling av det rörliga friluftslivet.

Företag
Fortum
Fortum äger Dönje kraftverk som är en klass 1 anläggning.
Dönje vattenkraftverk och Ljusnans reglering
Vattnet i Ljusnan från Dönje kraftverk ner till Varpen leds sedan decennier tillbaka i en drygt 6 km
lång tunnel istället för i den gamla älvfåran.
Dönje kraftverk är en klass 1 anläggning enligt vattenkraftens regelbidrag och värde för elsystemet.
Vattenhushållningsbestämmelserna för Dönje kraftverk har nyligen omprövats, vilket innebär att det
troligtvis kommer dröja många år innan en ny omprövning prioriteras i den kommande nationella
prioriteringsplanen. Mot denna bakgrund anser Fortum att nuvarande förutsättningar tydliggörs i
FÖP och kopplas till en mer realistisk målbild för kommande åtgärder i Bollnäsströmmarna.
Dönje vattenkraftverk är ett stort kraftverk med en årsproduktion på 414 GWh och betydande
reglerförmåga. Ovan nämnda omprövning av vattenhushållningsbestämmelserna för Dönje kraftverk
resulterade bl.a. i en högre minimiföring i spillfåran vintertid. Idag är alltså minmitappningen är idag
3m3/s mot tidigare 0,25 m3/sek och 10 m3/sek under sommartid samt en upp respektive
nedtrappning mellan säsongerna.
I kombination med åtgärder för att förbättra lek- och uppväxtområden har effekten av den högre
vintervattenföringen gjort att förutsättningarna för fisk i strömmarna förbättras betydligt. Arbetet
har skett i god samverkan mellan Bollnäs kommun, Fortum och fiskevårdsområdet.
En av många förutsättningar 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 47 m3/s. En beräkning av ett spill på 47 m3/s ger ett årligt
produktionsbortfall på ca 100 GWh, vilket över tid innebär en kostnad om 1 miljard kronor vid ett
kraftpris på 40 öre per kWh samt 4% kalkylränta. Denna miljard kan sättas i relation till
Vattenkraftens miljöfond som totalt förväntas omfatta 10 miljarder kronor för hela den svenska
vattenkraftens miljöanpassning under de kommande 20 åren.
Detta innebär att en återställning av den ursprungliga älvfåran och de gamla bestämmandenivåerna
får förbli en vision så länge Sveriges behov och efterfrågan av vattenkraftproduktion och
reglerförmåga från Dönje/Ljusnan finns och prioriteras i ett nationellt perspektiv. Fortum
Fortum påpekar att en ny omprövning av kraftverket högst sannolikt ligger många år framåt i den
nationella prioriteringsplanen. Omprövningen av nuvarande vattenhushållningsbestämmelser har
resulterat i en högre mimivattenföring i spillfåran vintertid. Minmitappningen är idag 3m3/s mot
tidigare 0,25 m3/sek och 10 m3/sek under sommartid. Detta tillsammans med andra åtgärder för att
förbättra lek- och uppväxtområden har lett till att förutsättningar för fisk i strömmarna har förbättras
betydligt. I dagsläget rinner cirka 4% + spill vid högflöden av Ljusnans vatten i Bollnäsströmmarna,
resterande 96% avleds vid sidan om i en tunnel ned till Varpen. De nuvarande förutsättningarna bör
tydliggöras i FÖP: en och kopplas till en mer realistisk målbild för kommande åtgärder i
Bollnäsströmmarna.
För att möjliggöra visionen om en naturlig laxproduktion i Bollnäsströmmarna är att
minmitappningen i fåran ökar till minst MLQ om 47 m3. Produktionsbortfallet skulle då bli ca 100
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GWh. Vilket innebär en kostnad om 1 miljard vid ett kraftpris om 40 öre. Detta innebär att en
återställning av den ursprungliga älvfåran förblir en vision så länge behovet nationellt länge Sveriges
behov och efterfrågan av vattenkraftproduktion och reglerförmåga prioriteras i ett nationellt
perspektiv. Fortum anser att det finns en pedagogisk poäng att i FÖP tydliggöra att ca 4 % (+spill vid
högvattenflöden) av Ljusnans vatten numera rinner genom Bollnäsströmmarna, resterande 96%
avleds vid sidan om i en tunnel ner till Varpen.
Synpunkter på texten i planförslaget
Del 1. S.19: Under rubriken ”Visionen för Bollnäs stad 2030 – ”blanda, berika och befolka” förelsås
bland annat följande formulering:
”…… Bollnäs stad är ett resmål i sig och har bland annat placerat sig på kartan för dess stadsfiske i
världsklass.”
Fortum tycker att begreppet ett ”stadsfiske i världsklass” bör tydliggöras i visionen/FÖP. Vad innebär
begreppet ”stadsfiske” och hur förhåller sig denna typ av framtida fiske i Bollnäsströmmarna till
andra destinationer/städer som erbjuder ett fiske i ”världsklass”? Talar v om utsatt fisk,
självreproducerande lokal fisk eller havsvandrande fisk? I planförslaget (del 2) återfinns följande
formulering på s.16: ”Bollnäsströmmarna är en förebild i Europa för hur miljöanpassad storskalig
vattenkraft, levande vattendrag samt ett sportfiske i världsklass samverkar”. I och med detta förslag
fast att det är ett sportfiske (i vilket termen ”stadsfiske” i rimligen utgör en del av i ett globalt
perspektiv), som åsyftas i förslaget. Att åstadkomma ett sportfiske i världsklass i älvfåran på 12 år
inte är realistiskt.
Oavsett vad som menas så känns 12 år som en alldeles för kort tidshorisont för att ens snudda vid
denna vision. Om vision är alltför orealistisk bör den omformuleras så att den med betydligt högre
trovärdighet framstår som möjlig att genomföra till 2030.
Del 2. S 16. Laxen i Ljusnan. Påstås det bl.a. att ”Laxproduktionen 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”. Detta är inte en korrekt beskrivning.
Den mest avgörande faktorn för laxproduktion i Bollnäsströmmarna är bristen på lämpliga habitat.
Om inte vatten och strömvattenhabitat för lax föreligger finns det heller inga förutsättningar för
laxproduktionen på aktuell sträcka.
Fortum deltar gärna i fortsatt dialog med Bollnäs kommun i ovanstående frågor för att fortsätta ett
gott samarbete.
Kommentar:
Nuläget i Bollnäsströmmarna specificeras och beskrivs tydligare i handlingarna samt nuläget
avseende vattenföringen. Avseende omprövningen av nuvarande
vattenhushållningsbestämmelserna avser den endast Klumpströmmen som är en sidogren i
Ljusnan och Bollnäsströmmarna. Omprövning av villkoren kvarstår således.
Målbilden i den fördjupade översiktsplanen är satt efter dagens förutsättningar, genom
inventeringar av de fysiska förhållandena samt juridiskt inventering. Sedan tidigare finns det även i
den kommunövergripande översiktsplanen att Bollnäsströmmarna ska uppnå ”god ekologisk
status”. Detta innebär att kommunen arbetar aktivt med åtgärder och ställningstagande som
utgår från översiktsplanen och som kan appliceras på Bollnäsströmmarna i den fördjupade
översiktsplanen
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Den fördjupade översiktsplanen utgår i stora delar ifrån ett kommunalt perspektiv på regionala
och nationella mål. Återställning av strömvattenmiljöer prioriteras av nationella myndigheter
varför ambitionerna i fördjupade översiktsplanen ligger i linje med ramdirektivets för vattens
syfte, ickeförsämringskravet samt tidigare kommunala beslut och enligt det åtgärdsförslag från
Vattenmyndigheten som varit ute på remiss ska laxen åter kunna vandra fritt i Ljusnan upp till
Dönje innan år 2027. I det åtgärdsförslaget lyfter man att Bollnäsströmmarna historiskt stått för
25% av Ljusnans laxproduktion.
Bollnäs kommun vill i ett nationellt perspektiv prioritera Bollnäsströmmarna med biflöden för
åtgärder för biologisk mångfald. Ambitionen bedöms inte heller vara för omfattande om man
jämför med andra pågående projekt till exempel i nedre Dalälven. Utifrån Bollnäsströmmarnas
potential nationellt att kunna upprätthålla vilda fiskstammar av anadroma fiskarter. Slutsatsen
kring att laxproduktionen under lång tid har begränsats av flera faktorer, där bristen på
fungerande fiskvägar från havet, vilket utestänger lekfisk från att nå lekområdena i
Bollnäsströmmarna är den viktigaste faktorn förändras inte till att bristen på lämpliga habitat är
den största faktorn i den fördjupade översiktsplanen.

Privatpersoner
Person 1.
Yttrandet tar upp den gamla sågverkstomten vid Scandic och dess utvecklingspotential, både med
dess centrala läge i mötet mellan staden och Varpen samt promenadavstånd från Långnäs och
Karlslundsbadet. Yttrandet beskriver att området skulle kunna utvecklas dels genom att tydliggöra
platsens dess intressanta historia och dels genom att skapa en kaj/trädäck för promenadstråk längs
viken, med båtplatser för besökare och ångbåten. Yttrandet tar även upp att förutsättningar skulle
kunna tillskapas för en restaurang, fik och småbutiker med utställningarna från flottningsepoken.
Ohnbacken som är belägen i närheten skulle även kunna göras mer tillgängligt med skyltning och
som berättar om kullens historia.
Kommentar:
Området längs med Varpen är ett av de viktigaste utvecklingsområdena för stadsutvecklingen och
flera av förslagen som nämns finns redan med i översiktsplanen. Yttrandet föranleder inga
förändringar i planhandlingarna.
Person 2.
Kartorna i den fördjupade översiktsplanen är otydliga och svåra att läsa. Tror att det är svårt för oss
övriga medborgare att förstå vilka områden som egentligen avses… I områden där man avser
tätbebygga är det redan befintliga byggnader, det är svårt att tyda ut var exakt gränserna går. Vill
man ha delaktiga medborgare som tycker till behöver man också visa intresse för det genom att vara
mer specifik och faktiskt på ett mer korrekt sätt publicera tydliga kartor som var och en kan läsa och
förstå.
I förslaget till fördjupad översiktsplan framgår att man vill se en förtätning av bostäder i centrala
Bollnäs vilket bör ske genom att bygga vidare på kvarterstadens utformning, vad betyder det? Vilken
typ av bebyggelse? Tillvarata de ”hälsingska” kvaliteter som finns, vyerna, vattnet och de blånande
bergen vid planering av framtida bostäder. Höga byggnader bör tillåtas främst i centrala lägen men
också i andra stadsdelar för att förebygga ett blandat bostadsbestånd. I den fördjupade
översiktsplanen är det svårt att skilja på de olika gula nyanserna. Min tolkning av planen blir att man
planerar för en förtätning i området kring Ohnbacken samt att byggnaderna här bör vara höga.
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Samtidigt framgår i förslaget till fördjupad översiktsplan att ”Äldre byggnader och miljöer I Bollnäs
finns relativt få hus kvar från sent 1800- och 1900-talets första hälft. De som finns kvar bör därför
värnas i det fortsatta förändringsarbetet. För förståelsen av den totala miljön är inte enbart de
enskilda byggnaderna viktiga. Det är också betydelsefullt att miljön omkring den kulturhistoriskt
värdefulla byggnaden bejakats och sätts in i ett sammanhang. 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”.
Vidare beskriver den fördjupade översiktsplanen under ”Grönområden och vattendrag” att ”öka
tillgängligheten till vatten och grönområden genom att se blåa och gröna strukturer som en resurs i
den fysiska planeringen” samt att ”öppna upp staden mot vattnen så att vattnet blir en tydligare del
av stadsmiljön”. Vidare beskrivs: ”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 kan dras genom centrum och ner mot vattnet. Här kan
attraktivitetshöjande åtgärder för allmänheten genomföras, exempelvis utveckling av serveringar,
restauranger, soldäck med mera. De gröna stråken längs vattnet ska skapa en helhet tillsammans
med stadens befintliga gröna ytor, exempelvis Ohnbacken, stationsgatan och stråken kring Långnäs,
Vågen och Varpen”. Byggstart har påbörjats för ytterligare ett 7 våningar högt hus framför Scandic,
vilket kommer att skymma sikten mot vattnet för resenärer på Nygatan. Det har också presenterats
en vision för ytterligare ett höghus, dubbelt så högt, 14 våningar nedanför Ohnbacken. Varför
planerades detta innan den fördjupade översiktsplanen? Det är svårt att se hur man skulle kunna
förtäta området ytterligare utan det påverkar att öppna upp staden mot vattnet.
Området runt Ohnbacken omfattas av ett unikt villaområde där flera av villorna är ritade av Carl
Bååth under inledningen av 20-talet. Litteratur över Carl Bååths utveckling av Bollnäs i form av
byggnader och verk har publicerats, Bollnäs museum har också haft utställningar om hans gärning.
Andra villor i området inhyste från början medarbetare inom järnvägen. Villaområdet runt
Ohnbacken bör därför betraktas som unikt och en del av Bollnäs historia. Bebyggelse på höjden i
detta område skulle försämra läget för villaägarna, högre hus skulle förlägga hela området i skugga.
Krocken mellan äldre villor och fler mer moderna höghus skulle bli omfattande och störa stadsbilden.
Det unika med området skulle gå förlorat. Det är svårt att se om detta område omfattas av
tätbebyggelse då kartorna gör det omöjligt att se var gränserna går. Ohnbacken och gångvägarna ner
bakom Scandic hotell och vänortsparken är välanvända av gående med och utan hund. Väl värt att
bevara som grönområden. En utveckling av en mer välskött Ohnbacken samt ett bevarande av de
unika villaområdena är att föredra. Ohnbacken har ett unikt djurliv med fåglar, ekorrar och också
rävar vilket är att betrakta som ett rätt exotiskt inslag i Bollnäs centrum.
Det är svårt att förstå hur denna plan ska kunna vägleda i framtida bostadsplanering då
beskrivningen är motstridig på flera sätt.
En gångväg från Kilberg och Ren över till Vevlinge saknas, barnfamiljerna finns på ena sidan riksväg
50, badplatsen på den andra sidan.
Kommentar:
Den fördjupade översiktsplanen ska läsas översiktligt och ej på en fastighetsnivå då
översiktsplanen endast är vägledande för kommande planering av olika åtgärder. Kommuns
intention är att fortsätta förtäta i de centrala delarna av staden där så bedöms lämpligt. En vidare
utredning av hur olika intressen ska vägas mot varandra görs i samband med detaljplanering där
t.ex. andra ställningstaganden i den fördjupade översiktsplanen vägs in.
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Kartorna uppdateras till granskningen för att göras mer läsbara med högre upplösning bland
annat och en ny cykel- och gångförbindelse mellan Ren och Vevlinge. I övrigt görs inga
förändringar i planhandlingarna.
Person 3.
I översiktsplanen så står det att bebyggelse mellan Björktjära och Bolleberget ska uppmuntras. Det är
bra för att länka ihop staden mera. Men en konsekvens av detta är att det kommer att flytta in fler
barnfamiljer till området och det är redan idag sprängfullt med elever i Björktjära skola.
Jag föreslår att det byggs en F-3 skola uppe på Framnäs strax ovanför förskolan, komplett med
matsal, idrottssal och musiksal. Allra helst också en bildsal så att klasslärarna kan undervisa i Bild
ordentligt och ej behöva bära saker fram och tillbaka från ett förråd.
Kommentar:
I den fördjupade översiktsplanen framförs det bland annat kommunen ska arbeta i nära kontakt
med övriga förvaltningar i samband med planering av bland annat nya bostadsområde. Någon
exakt placering av en ny skola görs först i samband detaljplanering av nya bostadsområden eller i
dialog med barn och utbildningsförvaltningen om lämplig placering för en ny skola.
Person 4
All trafik mellan Björtjära/Framnäs och Brånan/Heden är idag förlagd till riksvägarna 83/50. Jag anser
att Nylandsvägen skall förlängas till Bollevägen och att den tas med I fördjupade översiktsplanen.
Detta skulle öppna upp för en lokal västlig förbindelse mellan Edsbyvägen och Björktjära/Framnäs.
Trafikalstrande anläggningar som sjukhuset, Hedenområdet, räddningsstationen och Bollebergets
fritidsanläggningar skulle inte behöva belasta rv83/50 lika mycket som nu. Sträckan som behöver
byggas är ca 1,0 km lång. Planskildhet behövs för bra åtkomst till naturområdena i väster.
För övrigt anser jag att stadslinjetrafikens sträckningar skall tas med i fördjupade översiktsplanen.
Kommentar:
En ny förbindelse mellan Björktjära/Framnäs och Hedenområdet är i nuläget inte aktuellt.
Kommunen ser hellre att en ny gång- cykelväg anläggs från Björktjära, via Framnäs till Heden
anläggs enligt förslaget i den fördjupade översiktsplanen. .Det nya stadslinjenätet som ska
anläggas från och med 2021 infogas i planhandlingarna. I övrigt sker inga förändringar i
planhandlingarna.
Person 5
En del av min skogsmark (Ren 15:12) ingår i ett område med föreslagen användning "Bostäder
utredningsområde", Detta är välskött skogsmark som jag ärvt och brukar och jag avser att fortsätta
med detta. Min förhoppning är att mina söner kommer att fortsätta i morfars fotspår.
Under min livstid har redan stora arealer mark i Ren upplåtits till bebyggelse och trafiktrycket efter
Söderhamnsvägen kommer att öka med ytterligare bostadsområden. Detta är mycket
bekymmersamt för jordbruksföretag som verkar i området.
Dessutom utgör denna skog som ligger nära nuvarande bebyggelse stort värde för allmänhet, skolor,
förskolor och föreningar som nyttjar den för olika aktiviteter, sporter och naturupplevelser. Jag
önskar att den även ska glädja framtida rensbor.
Jag säger bestämt nej till att sälja marken för att användas till bostadsbyggnation. Jag vill att den ska
tas bort ur Bollnäs kommuns översiktsplan för Bollnäs stad .
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Kommentar:
Kommunen har som beskrivits i planhandlingarna brist på mark för framförallt bostäder. Den
fördjupade översiktsplanen kommer att vara aktuell under en lång tid framöver därför behöver
mark vara utpekad som strategiskt viktig för framtida utveckling av staden. Områdena och stråken
som inte ägs av kommunen ändras i planhandlingarna till mark som är strategiskt viktig. Inga
förändringar görs i planhandlingarna i övrigt.
Person 6
Något som slår mig när jag läser förslaget till fördjupad översiktsplan är att kartorna i densamma är
för otydligt formulerade. Flera nyanser av gult som gör det svårt att se gränser för vilket område som
exempelvis min egen fastighet tillhör.
I förslaget till plan anges (Del 2, sid 10):
”Äldre byggnader och miljöer
I Bollnäs finns relativt få hus kvar från sent 1800- och 1900-talets första hälft. De som finns kvar bör
därför värnas i det fortsatta förändringsarbetet. För förståelsen av den totala miljön är inte enbart de
enskilda byggnaderna viktiga. Det är också betydelsefullt att miljön omkring den kulturhistoriskt
värdefulla byggnaden bejakats och sätts in i ett sammanhang.
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.”
Här skulle jag önska att man också förklarar att närområdet kring kullen ska bevaras. Flera av de hus
som finns där är från 1900-talets första hälft, något som i första stycket anges finnas brist av.
Dessutom anger man tidigare att offentliga miljöerna som man helst spenderar sin fritid på är
Långnäs följt av Brotorget, Bolleberget, Sävstaås och sist Ohnbacken i stycket som behandlar
mötesplatser. Att förtäta och bygga in dessa mötesplatser vore i mitt tycke olyckligt.
Området runt Ohnbacken har redan bebyggts med 2 höghus, samt ett tredje på väg, och i visioner
från bostadsbolag finns ytterligare ett hus på den sk. Gulftomten med i bilden. I Stadsarkitektens
förhandsbesked till detta ”Gulfhus” anger han att för att få plats med detta så skulle dels Nygatan
minskas ner och göras enkelriktad (något som skulle slå styra om trafiken mot området runt
resecentrum, och äventyra den utbyggnad och knytpunkt man vill ha där). Dessutom anger man i
förhandsbeskedet att man också kommer att behöva riva de närliggande villorna för att få plats med
detta hus. En sådan sak rimmar illa mot det som anges ovan med värnande av hus från 1900-talets
första hälft.
Kommentar:
Den fördjupade översiktsplanen ska läsas översiktligt och ej på en fastighetsnivå då
översiktsplanen endast är vägledande för kommande planering av olika åtgärder. Kommuns
intention är att fortsätta förtäta i de centrala delarna av staden där så bedöms lämpligt. En vidare
utredning av hur olika intressen ska vägas mot varandra görs i samband med detaljplanering.
Kartorna uppdateras till granskningen för att göras mer läsbara med högre upplösning och färre
nivåer av ytor. Inga förändringar görs i övrigt i planhandlingarna.
Person 7
Enligt förslaget till ny fördjupad översiktsplan ska Renområdet utvecklas avsevärt. Skog och åkermark
planeras att tas i anspråk för att bygga bostäder, vägar mm. Jag bedriver ett lantbruk på fastigheten
Ren 15:1 och har två anställda.
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Som aktiv lantbrukare med mjölkproduktion är närheten till åkermark avgörande för att jag ska
kunna bedriva min verksamhet. Enligt de signaler jag hittills fått är kommunen positiv till lantbruk på
platsen. Jag är därför upprörd över att så liten hänsyn tas till att bevara åkermark från bebyggelse i
planen.
Den utökade trafiken på rv50 till och från bostadsområdet kommer att bli ett stort hinder för mig
som har många transporter till och från gården. Enligt planen kommer ytterligare en bro över älven
anläggas i framtiden. Det är otydligt hur vägen fram till bron ska dras men gissningsvis kommer även
där åkermark att tas i anspråk. och utbyggnad ska ske på kommunal mark.
Enligt planen finns önskemål om att en cykelväg dras mellan Brattbacksvägen förbi Renshammar och
vidare mot Vevlingevägen, delvis på åkermark. Den väg som finns där idag har använts sedan
generationer tillbaka för gårdens transporter. Den används dagligen under växtsäsongen för
transporter till och från åkrar samt till utfodring vid beten. Jag har ingen avsikt att släppa till mark på
den södra sidan av riksvägen för en cykelväg. Att ha fotgängare och cyklister så nära inpå gården med
all tung trafik skulle vara direkt farligt. En redan fullt utbyggd cykelled finns redan norr om rv50
därför anser jag denna dragning överflödig.
Det här planförslaget är ett allvarligt hot mot företagets framtid! Jag vill att kommunen tar bort
cykelvägsförslaget och åkermark ur planen som berör Ren. Ta inte mer jordbruksmark i anspråk och
bygg på kommunal mark!
Kommentar:
Det föreslagna området för en ny gång- och cykelväg är ej fastlagt utan det är stråket längs riksväg
50 och kopplingen mellan Ren och säkra överfarter till Vevlingeområdet som är av vikt. Detta
tydliggörs i den fördjupade översiktsplanen. Kommunen har som mål att i så bevara
jordbruksmark och i stor utsträckning bygga på skogsmark. Det finns dock ett par områden
utpekade som långsiktigt bedöms vara strategiska viktiga för infrastruktur och bebyggelse där
området mellan Ren och Växbovägen är ett av de områdena.
Kommunen vill främst bygga på mark som redan ägs av kommunen. Dock råder det i stora delar
brist på mark lämplig för exempelvis bostäder i direkt närhet till befintlig bebyggelse och områden.
All tätortsnära kommunägd mark är i princip som är lämplig för något ändamål är utpekad som
intressant ur ett utvecklingsperspektiv. Det är därför av vikt att kommunen långsiktigt har mark
utpekad som lämplig för exploatering, även mark som inte är kommunalt ägd. Områdena och
stråken som inte ägs av kommunen ändras i planhandlingarna till mark som är strategiskt viktig.
Inga förändringar görs i övrigt i planhandlingarna.
Person 8
Yttrandet är utfört av en klass på skolan lust och lära och består ca 40 kortfattade förslag om vad som
kan göras bättre i Bollnäs. I kommunens yttrande tas de delarna upp är relevanta för planförslagets
utformning.
Nedan sammanfattas de föreslagen som är relevanta för Bollnäs stad i sammanfattad form:






Resecentrum och SJ-området bör förnyas och utvecklas
Utveckla Bolleberget och friluftslivet med bättre skyltning längs leder
Utveckla området kring Varpen med stränder, bryggor och båtplatser
Mer grönska inne och gör så att fisken kan ta sig förbi kraftverken i Bollnäs
Gör det tryggare med bättre belysning och mer öppet kring och bygg fler gång- och
cykelvägarna, mer aktiviteter för ungdomar och bättre cykelvägar
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Fler laddstationer
Bygg och förnya mellan hyreshusområden. T.ex. med fotbollsplaner
Fler butiker i centrum
Gör det tryggare i hela Bollnäs
Bättre integration
Fler platser där ungdomar kan vara

Kommentar:
De flesta av de inkomna förslagen är redan nämnda i planförslaget. På vissa ställen i planförslaget
speciernas dock de inkomna synpunkterna på vad som kan göras bättre i Bollnäs stad.
Person 9
Personen har även bifogat yttranden som har besvarats i samband med
detaljplan för del av Ren 30:1, villatomter nordost om Örsängesvägen, Bollnäs tätort. Yttrandet är
besvarat i samband med den detaljplanen.

















Sid 9 mfl. Planbeteckningarna är väldigt svårlästa på flera kartor. Områdesavgränsningarna
synes även alltför grova och ungefärliga. Se även nedan sid 17.
Sid 11. Värna kulturvärdena inom järnvägsområdet.
Sid 12. Järnvägsområdet redovisas som bevarandeområde: Bra! Handla därefter.
Sid 17 Karta grönområden. Beträffande östra delen av Renområdet bör befintligt
grönområde i gällande detaljplan, i pågående detaljplanearbete och i verkligheten, norr om
bostadsområdet Renskullen, redovisas som grönområde.
Sid 22. Det står att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska vara normgivande. Detta förefaller
såväl orealistiskt som olämpligt. Sträva efter miljövänliga bilar och acceptera att enskilda
fordon krävs i vår kommun. Det är ej sol och sommar året runt och all befolkning kan ej
nyttja gc-vägar och kollektivtrafik.
Sid 24. Gc-vägar. Denna karta med flera kartor. Ett stort och viktigt GC-stråk finns väster och
norr om Höghammar och bör i öster kopplas ihop med gc-väg/ gamla vägen upp till
Torrberget. Detta arbete pågår i detaljplanearbete norr om Renskullens område. Ta med det
stråket.
Sid 31. Karta offentlig verksamhet. Ni redovisar ett sådant område omedelbart väster om
Renskullens bostadsområde. Där finns MöbElbutiken och vår parkering med garage. Ingen
offentlig service. Ändra.
Sid 51. Markanvändningskarta bör ändras och kompletteras enligt synpunkter ovan sid 17
mfl.
Sid 54-55. SJ-området utvecklas till en ny stadsdel för alla. Hur rimmar det med planerna på
en stor bandyhall i området och kulturvärdena i området? Texten bör utvecklas.
Sid 56. Se sid 17 ovan.
Sid 57. Behåll gröna korridorerna så långt in i staden som möjligt. Ta bort föreslagen
bebyggelse från grönkorridoren väster om tomten för gamla Hamre skola.
Sid 60. Se gällande föp. Behåll friområdena med utsikt mellan infartsvägarna och sjön
Varpen. Detta är en kvalitet som Bollnäs har. Lär av det senaste misstaget då ni i sommar har
anlagt parkeringsplatser längs båda sidorna av Nygatan ovanför Scandic hotell och
Vänortsparken. Där har utsikten tidigare varit en stor tillgång men är nu ersatt av en
dubbelsidig bilparkering! Värna om och tydliggör de kvaliteter som Bollnäs har!

Detta var ett axplock av synpunkter på samrådsförslaget.
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Kommentar:
Den fördjupade översiktsplanen ska läsas översiktligt och ej på en fastighetsnivå då
översiktsplanen endast är vägledande för kommande planering av olika åtgärder som markinköp,
detaljplanering med mera. Kartorna revideras och görs mer tydliga och de olika
användningsområdena specificeras. Gång- och cykel kartorna kompletteras och
användningsområdet för MöbELbutiken ändras. Även mark- och vattenanvändningskartan
tydliggörs för att göras mer lättläst och överskådlig.
Avseende att detaljstudera grönstrukturen specifikt i varje utvecklings- och utredningsområden
som är den befintliga grönstrukturen en de viktiga aspekterna att ta hänsyn till, vilket även nämns
i strategierna.
Järnvägsområdet är ett de utpekade utvecklingsområdena för staden och i samband med
exploatering ska de kulturhistoriska värdena beaktas. Bro 4:4 och utvecklingen av den fastigheten
utgör endast en del av SJ-området. Kommun strävar efter att kunna fortsätta hela området till att
bli en del av staden som en del av de förtätningsprojekt och omvandlingen som pågår i Bollnäs
centrala delar.Utsikterna mot Varpen vid samtliga infartsvägar är en av de aspekterna av Bollnäs
attraktivitet och att låta staden och Varpen växa ihop och bli en del av staden är en av de
huvudstrategierna för den fördjupade översiktsplanen. Samtidigt vill kommunen tillgängliggöra
och förtäta i de centrala delarna av Bollnäs och längs våra starka stråk.
Området vid Hamre är inne i detaljplaneprocess. Inga förändringar görs vidare kring synpunkterna
på området väster om Hamregårdens skola. Kommunen har vidare tydliga mål att arbeta för en
mer hållbar utveckling avseende transporter. Forskning påvisar även att ett flertal av de korta
resorna kan gå från bil till andra färdmedel relativt enkelt. Kommunen har för avsikt att arbeta
med denna fråga bland annat genom att arbeta för att utveckla alternativa transportmedel.
Person 10
Ren växer och det är positivt, det jag föreslår är en gång-cykel bro eller en gång-cykel tunnel vid
riksväg 83. Det har funnits en tunnel där tidigare, om jag kommer ihåg rätt så tror jag den var i
närheten "BullOlles".
När det planeras och byggs nya områden så gör inga återvändsgator. Det bästa är om man kan åka
runt området. Då kan man ställa alla soptunnor på en och samma sida av vägen - sopbilen behöver
då bara åka ett varv och inte vända och åka tillbaka. Bra för miljön. Skulle vara bra om man kunde
bygga ett miljöhus även på ett villaområde, eller testa nya metoder för att samla in avfall och så
vidare. Borab bör alltid vara med vid alla typer av planering, tycker jag. Tänk vad bra det hade varit
med ett miljöhus på Brotorget!!
Kommentar:
I den reviderade versionen av planhandlingarna läggs en passage för gång- och cykeltrafik in i
planhandlingarna. Förslagen kring sophantering kompletteras också i planhandlingarna avseende
strategi för återvinningsstationer. I övrigt görs inga förändringar utifrån yttrandet.
Person 11
Jag vill lämna förslag på ett bra övergångsställe/tunnel/bro från Ren över ”stora vägen” så vi kan ta
oss säkert till Vevlinge Strand och vidare till Stocksätter och Änga.
Nya bostadsområden är planerade vilket innebär ännu mer barn och unga (säkerligen också vuxna)
som till fots och med cykel behöver ta sig till vattnet under sommaren!
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Kommentar:
I den reviderade versionen av planhandlingarna läggs en passage för gång- och cykeltrafik in i
planhandlingarna.
Person 12
Vi, Stig Härneberg och Kjell Härneberg, bedriver jordbruk med dikor, spannmålsodling och
skogsbruk. Brukar idag all jordbruksmark i Vevlinge by, vilket behövs för driften.
Djuren behövs även för att stränderna ej skall växa igen och för att gynna dessa artrika marker.
Tittar man efter stränderna ser man tydligt var djuren betar.
Vi är helt emot planerna på mer bebyggelse i Vevlinge, då framförallt på så fin åkermark. Skogen
närmast åkermarken behövs också för den biologiska mångfalden och rekreation.
Gödsel från djuren som sprids några gånger per år är också ett problem på grund av lukten.
Visst buller, tex. Spannmålsfläktar, tunga och täta transporter både kvällar och helger utgör också
olägenheter för närliggande boende
Om försörjningsgraden i Sverige ska öka och det närodlade gynnas, måste jordbruken vara
livskraftiga, därför får det ej byggas på åkermark.
Därför säger vi NEJ till planerna på mer bebyggelse i Vevlinge.
Kommentar:
Kommunen har i stora delar brist på mark lämplig för exempelvis bostäder i närhet till Bollnäs stad
i attraktiva lägen. Det är därför av vikt att kommunen långsiktigt har mark utpekad som lämplig
för exploatering. För att kommun och/eller markägare i framtiden ska kunna köpa in alternativt
bebygga fastigheterna. Då översiktsplanen ska vara aktuell långsiktigt behövs därför stora
områden vara utpekade för när möjlighet ges kunna exploatera tomterna. Områdena och stråken
som inte ägs av kommunen ändras och justeras i planhandlingarna till mark som är strategiskt
viktig. Inga förändringar görs i övrigt i planhandlingarna.
Person 12
Ni skriver att ni vill minska den totala energianvändningen, har många gånger tänkt säga åt
kommunen att stänga av gatubelysningen när det är sommar. Iallafall här på ren, förmodligen i hela
Bollnäs lyser gatlamporna från kl.16-17, säkert ännu tidigare och hela kvällen, känns sjukt onödigt att
slösa ström på det när det är ljust ute:( är det något ni kan åtgärda redan nu? Önskemål. Ett utegym
på ren, förslagsvis vid vattentornet eller möjligen Fiskens Plan. Finnskogsleden behöver underhållas,
röjning och förbättring av vissa spångar och leder plus lite bättre markeringar på 4-5 ställen. Säkert
andra fina leder som också behöver lite underhåll.
Kommentar:
Flera av de inkomna synpunkterna finns bemötta i tidigare yttrande, men några förtydligande
görs. Kommunen har som målsättning att arbeta med att minska den totala energianvändningen
både för privatpersoner och i kommunkoncernen. Att specifikt peka ut vilka tider gatubelysningen
ska vara tänd går inte att göra i en fördjupad översiktsplan, men det är naturligtvis en viktig del i
processen mot en hållbar utveckling. Det står angivet i planhandlingar: Kommunen ska: ”Arbeta
medvetet för att skapa välkomnande, trygga och tillgängliga mötesplatser, aktivitetsplatser och
parker i staden som möjliggör året-runt-aktiviteter.” Inga förändringar görs därmed i
planhandlingarna.
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Person 13
Jag har varit runt mycket i olika städer i Sverige och de städer jag gillar allra bäst är de som tar vara
på sina vattendrag. Det spelar ingen roll om det är intill en sjö, å eller älv som rinner igenom utan de
som använder vattnet de har intill städerna med mysiga restauranger, uteserveringar osv. Varpen
och vågen ger oss i Bollnäs denna möjlighet. Man kanske skulle kunna ha en ”båtrestaurang” i
Scandic-viken, stugägare runtom hela sjön kunde ta båten dit för att lägga till, äta mat och åka hem
med båt senare. Man skulle även då kunna ha en ”båt-taxi” för de som inte har egen båt att tillgå.
Detta skulle parken också gynnas av.
Långnäsparken skulle även göra sig bättre med lite nät för olika sporter. Tennis, badminton och
kanske pingisbord för utomhusbruk?
Kommentar:
Kommunen har i den fördjupade översiktsplanen angett att hela området mot Bollnäs stad längs
Varpens strand är en mycket viktig del av den framtida attraktiviteten till staden, bland annat
genom att möjliggöra för byggnationer som t.ex. restauranger men även båtplatser och gångstråk.
Person 14
Alltid har jag tänkt att det är något som har gått sned här i Bollnäs. Efter kl 6 är stan död. Unga kan
vara ute på någon klubb men inget för oss i 50-års ålder som inte vill ut och dricka. Det skulle vara
kanon om vi hade tak över bro-torget, då kunde man träffas oavsett väder och vind och några affärer
som hade öppet lite längre. En biljardhall är ingen dum ide heller. Dessutom tycker jag att
tågstationen skall flyttas utanför stan. Nu är stan delad i mitten just pga. tågrälsen och man ser ingen
helhet.
Kommentar:
Kommunen kan inte påverka öppettiderna i centrum och något tak över brotorget är i nuläget inte
planerat. Kommunen vill då som man anger arbeta långsiktigt med att öka attraktiviteten i
centrum tillsammans med berörda fastighetsägare. Att förflytta tågstationen utanför centrum är
inte aktuellt. Kommunen är medveten om att järnvägen och stationsområdet innebär att staden
blir delad. Men samtidigt ser kommunen stora fördelar med centralt placerat stationsområde
bland annat genom att tillgängligheten blir bättre. Kommunen har bland annat föreslaget
ytterligare en passage över eller under järnvägen norr om stationsområdet.
Person 15
Riv gärna Åhlénshuset och Lindexhuset, de ger tråkigt intryck, passar inte i Bollnäs men ändå
dominerar där. Satsa på något elegant och mysigt. Scenen på brotorget blev inte så lyckad, den
passar Åhlénshuset men inte Bollnäs. Den ser för tungt ut i relation till en ganska liten torg. Scenen är
till och med farlig, det är många ungdomar som klättrar på taket där. gör en studiebesök i liknande
städer i Europa som har utvecklats på något intressant sätt och se vad man kan göra.







Bygg fler förskolor!!! Kan man inte söka bidrag från EU för detta?
Renovera befintliga förskolor och skolor
Satsa på mer parker där barnfamiljer kan spendera tid.
Skapa vackra parker och trädgårdar med fontäner, plantera mer träd som blommor. En
vacker park kan locka turister.
Gör flera vägar för dem som gillar löpning
Förläng busslinje 1 till Bolleberget.
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Kommentar:
Synpunkterna har behandlas tidigare i samrådsredogörelsen men tilläggas bör att både Åhlénsoch Lindexhuset ägs inte av kommunen utan av privata fastighetsägare. Kommunen vill dock
arbeta långsiktigt med att öka attraktiviteten i centrum tillsammans med fastighetsägarna.
Detsamma gäller i den långsiktiga utvecklingen av Brotorget och andra allmänna ytor som till
exempel parker.
Att förlänga busslinje 1 till Bolleberget är i nuläget inte aktuellt då ett nytt busslinjenät är planerat
till 2021. Det nya busslinjenätet är från och med granskningshandlingar inkluderat i
planhandlingarna. En utökning av antalet förskolor och eventuella stöd som kan göras för detta
utförs av BUN. I samband med planering av nya förskolor ska samhällsbyggnadskontoret och barnoch utbildningsnämnden samverka avseende storlek och placering med mera. Detta finns angivet i
planhandlingarna. Kommunen vill även arbeta långsiktigt med att utveckla grönstrukturen i staden
för att öka attraktiviteten och tryggheten för bland annat rekreation och rörelse. Inga förändringar
görs i övrigt i planhandlingarna.
Person 16
Går det inte att använda fotbollsplanen ute på Långnäs? Förr var den inhägnad med grindar som man
kunde stänga. Det är inte så ofta som planen används till fotboll.
Kommentar:
Det finns inga hinder i den fördjupade översiktsplanen att mot använda fotbollsplanen på Långnäs
då frågan är för detaljerad. Inga förändringar görs i planhandlingarna.
Person 17
Det jag tycker borde ändras i Bollnäs är först och främst torget. Förr var det en samlingsplats för
människor i alla åldrar. Nu finns det inte någonting för folk att samlas på, den fina fontänen som barn
och vuxna satt vid på sommaren och åt glass, träden som gav skugga samt bänkar som dom äldre
kunde sitta på och bara ha det bra.
Jag är en kille på 32 år som har många fina minnen från hur det var förr. Jag har 2 barn på 10 och 7 år
samt ett tredje på väg, en liten tjej. Jag önskar jag kunde få ta dom till torget och bjuda på glass som
mina föräldrar gjorde åt mig.
Kommentar:
Synpunkterna finns behandlade sedan tidigare i samrådsredogörelse avseende Brotorget. Inga
förändringar föreslås i planhandlingarna.
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Person 18
Idag den 25 maj åkte jag genom ett grönskande Heden. Jag såg tre personer som röjde/trimmade
gräs maskinellt. Idag finns det lättviktsstaket som du kan sätta upp med solel och på väldigt snabb tid
sätta upp för exempelvis får. Min ide är att man har flera mobila mindre fårbestånd som man låter
beta av en yta på en dag och sen flyttar man dessa till nästa, intilliggande yta.
Vattenmiljön i Bollnäsströmmar. Spegeldammarna behöver ersättas så att det skapas strömmande
vatten. Varenda utökad kvadratmeter strömmande vatten kan ge väldigt mycket tillbaka för livet i
Ljusnan, men även i Varpen och i Galvån. Vi är många som även hoppas på Lax och Havsöring som
fortplantar sig centralt i Bollnäs, och att du kan röra dig lättare efter älven och se detta skådespel. För
detta behövs återskapande av Ljusnans stränder och att flottningsepokens älvrensningar av sten åter
igen hamnar i älven och inte på land.
Bygg bandyhallen på en annan plats och restaurera långsiktigt byggnaderna och hyr ut dom. Idag
finns det flera hyresgäster på exempelvis Hedenområdet. Flera av dessa skulle istället erbjudas plats
på Bro. Heden skulle kunna användas som Campus med lägenheter för elever och utökad
skolverksamhet. Titta på exempelvis Spårvagnshallarna (se bilden). Bygger man bandyhallen så är
min synpunkt att man tar bort möjligheten till utvecklingen av just tomten Bro 4:4 (om man nu inte
avser att få tillgång till Trafikverkets tomt). Om man däremot skulle få tillgång till Trafikverkets tomt
skulle Lidl kunna flytta in till "Verkstan" som en stor hyresgäst och därmed skulle bandyhallen kunna
byggas på en plats där man inte behöver riva Verkstan. Se bild. Mitt förslag för bandyhallen är annars
Solrosen. Se bild, men korrigera för skateboardytan. Att jag väljer Solrosen, är närheten till väldigt
många barn och ungdomar med 5 skolor och några förskolor. Jag har ju även med en konstfryst
uteplan i anslutning till hallen för spontanidrott.

Bilderna är bifogade i yttrandet för person 16.

Kommentar:
Flera av synpunkterna är tidigare hanterade i samrådsredogörelsen. Synpunkten avseende mobila
fårbestånd och en vidare utveckling av Solrosens IP är bra men för detaljerad för den för den
fördjupade översiktsplanen, men stämmer väl överens med kommunens mål om att arbeta för
multifunktionella ytor och fler ytor för rörelse.
Bollnäsströmmarna och utveckling samt återställningen i och kring älvfåran är en av
huvudpunkterna i kommunens långsiktiga arbete med Bollnäs stad..
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Bro 4:4 och byggnationen av en bandyarena där är inne i en pågående planprocess. Kommunen har
precis som påpekas i yttrandet ett långsiktigt mål om att utveckla resterande delen av SJ-området.
Inga förändringar görs med anledning av yttrandet i planhandlingarna.
Person 19
 Rör inte Hoberget inget bygge där det påverkar friluftslivet negativt.
 Rör inte Långnäs inget bygge där det påverkar friluftslivet negativt.
 Rör inte Bolleberget + Bollebergsvägen inget bygge där det påverkar friluftslivet negativt.
 Rör inte resecentrum och kulturhus parkeringen inget bygge där (en till undergång är okej
men ingen gångbro).
 Bygg inte bandyhall på "Bro 4:4".
 Använd "Bro 4:4" för att bygga fler bostäder likt de ny höghusen vid Scandic varvat med ny
park/gräsytor, det finns plats för upp till 500 bostäder där minst beroende på hur mycket ny
park/gräs man planterar.
 Rör inte naturen på och kring Granberg/Säverstaberget det påverkar friluftslivet negativt
utöka yta för verksamhet norr om Sävstaås istället och hus enligt bifogad fil.
 Gör gärna om brotorget som det blev nu känns det inte bra ta inspiration från
stadshustorget.
 Inget trädäck vid Varpen/Scandic.
 Stråk Öster - Ren och Vevlinge ser bra ut.
 Tomter längs Voxsjön ser bra ut.
 Ja öppna gärna Ljusnan för lax.

Bilden är bifogad från person 17

Kommentar:
Synpunkterna avseende Bro 4:4 och SJ-området finns sedan tidigare behandlade i
samrådsredogörelsen. Förtydligande görs med riktlinjer avseende utbyggnation av områdena som
utgår från strategierna i den fördjupade översiktsplanen. I övrigt görs inga förändringar i
planhandlingarna.
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