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Söderhamns framtid  
berör oss alla
Många söderhamnsbor har tyckt till om hur det är att leva i kommunen och vilka 

framtidsfrågor som är viktiga för att skapa en god lokal utveckling i Söderhamn. 

Under våren och sommaren 2016 genomfördes en serie ortsdialoger och en 

sommarturné. Senhösten 2017 var ett första förslag till översiktsplan klart. Förslaget 

väckte stort engagemang och efter ny rad av dialogtillfällen har översiktsplanen 

förtydligats och utvecklats ytterligare. Under arbetets gång har vi fått in hundratals 

synpunkter som tillsammans med ytterligare kunskap ligger till grund för denna 

översiktsplan. Ett stort tack till alla er som medverkade i dialogerna!

En omställningsplan för hållbar utveckling 

Översiktsplanen är tänkt att ge framförhållning på lång sikt. Den ska främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda levnadsförhållanden och en långsiktigt 

hållbar livsmiljö, idag och för kommande generationer. Med ett så långt tidsper-

spektiv är det möjligt att skapa beredskap för förändringar i vår omvärld och vi kan 

planera för såväl större som mindre investeringar. Det ger också tid till att påbörja 

systemförändringar som kräver nya sätt att tänka och agera, exempelvis hur vi 

transporterar oss, brukar vår mark eller hur vi producerar och konsumerar energi.

I översiktsplanen har kommunen tagit ställning till en långsiktig utvecklingsstra-

tegi. Utvecklingsstrategin är tänkt att fungera som ett riktmärke för kommunen att 

ta sikte mot och ett stöd för att sätta enskilda beslut i ett större sammanhang. 

Vi vill tillsammans arbeta för att Söderhamns kommun i framtiden ska ha en 

levande landsbygd där äldre ges möjlighet att bo kvar och nya generationer flyttar 

in. Vi vill att stadskärnan ska ges möjlighet att leva med ett varierat utbud av 

verksamheter och kulturupplevelser som hela kommunens invånare kan ta del av. 

Söderhamns kommun är inte en isolerad plats utan påverkar och påverkas ständigt 

av händelser i vår omvärld. Därför behöver vi axla rollen som en självklar del av 

regionen och i planeringen ge förutsättningar för ett ökat resande till och från 

kommunen. Samtidigt blir effekterna av ett förändrat klimat tydligare för varje år. 

Att möta klimatförändringarna i planering av bebyggelse och infrastruktur är en 

av våra största utmaningar men Söderhamn behöver också se sin roll i ett globalt 

perspektiv för att kunna uppnå en hållbar samhällsutveckling. Genom denna 

översiktsplan vill Söderhamn vara en del i denna omställning!

John-Erik Jansson 

Kommunstyrelsens ordförande

Bild: Vy över Kungsgatan, centrala Söderhamn.
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Så här läser du översiktsplanen

Tid och rum
Här beskrivs Söderhamns kommun i korthet samt nya kunskaper och 
trender som påverkar kommunens utveckling.

Hållbar utveckling
Här introduceras begreppet hållbar utveckling och vilken betydelse 
det har för Söderhamns kommuns utveckling. Målbild Söderhamns år 
2040 – en modig och inkluderande kommun är utgångspunkten för över-
siktsplanen och ska fungera som riktmärke för kommunens strategiska 
arbete.

Utvecklingsstrategi
Här presenteras den strategiska delen av översiktsplanen genom en 
utvecklingsstrategi för Söderhamn med sikte mot år 2040. Utveck-
lingsstrategin består dels av en strategi för den rumsliga, geografiska 
dimensionen och dels av fem stycken delstrategier som anger hur 
kommunen bör arbeta i riktning mot de uppsatta målen.

Mark- och vattenanvändning
Här konkretiseras hur kommunens mark- och vattenområden bör 
användas i ett långsiktigt perspektiv. Mark- och vattenanvändnings-
kapitlet anger riktningen ut för utvecklingen av den fysiska miljön i 
Centrala Söderhamn och på landsbygden. Till kapitlet hör en mark- och 
vattenanvändningskarta och en karta över den gröna infrastrukturen.

Allmänna intressen
Fysisk planering behöver ta hänsyn till många olika allmänna intressen. 
Här beskrivs de intressen som är mest relevanta för Söderhamns 
kommun. För varje intresse identifieras de viktigaste frågorna att ta 
hänsyn till i den fysiska planeringen. Här ser du även hur kommunen 
förhåller sig till intressen på nationell nivå för bland annat kulturmiljö-
vård, kommunikationer och naturvård.

Bilagor
Till översiktsplanen medföljer en rad bilagor. För mer information om 
innehållet, se respektive bilaga.
1. Samrådsredogörelse
2. Sammanfattande hållbarhetsbedömning
3. Förteckning över naturområden och blå stråk
4. Förteckning över kulturhistoriskt viktiga miljöer
5. Sammanfattning av ortsdialog 2016
6. PM om sommarturnén 2016
7. Särskilt utlåtande

Bostads- 
försörjnings-

program
Markpolicy

Fördjupande översiktsplaner

Nybyggnad, ombyggnad och förvaltning

Detaljsplaner, lov och förhandlingsbesked

Energiplan

ÖversiktsplanÖversiktsplan
Mål, strategier och riktlinjerMål, strategier och riktlinjer

Illustration 1: Planprocessen.

Det här är en 
översiktsplan
En översiktsplan är kommunens samlade strategi för hur mark, vatten 
och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Den pekar ut en 
riktning för hur kommunen ska utvecklas på lång sikt och vägleder 
också beslut här och nu. Det betyder att den i sitt innehåll måste vara 
strategisk, långsiktig och samtidigt vara så pass konkret så den kan 
fungera som styrdokument för handläggning av till exempel detaljplaner 
och bygglov.

Översiktsplanen ska bidra till hållbar utveckling
Översiktsplanen ska främja en samhällsutveckling med jämlika och 
goda sociala levnadsförhållanden samt en långsiktigt hållbar livsmiljö, 
idag och för kommande generationer. Översiktsplanen ska bidra till att 
långsiktigt skapa bästa möjliga förutsättningar för människor, miljö, 
företag och organisationer.

Detta förslag på översiktsplan har en målbild för år 2040, men plane-
ringshorisonten är ofta längre än så för att kunna ta hänsyn till 
exempelvis klimataspekter. Med ett så långt tidsperspektiv är det möjligt 
att skapa beredskap för befolkningsförändringar och stora investeringar. 
Det ger också tid till att påbörja systemförändringar som kräver nya sätt 
att tänka och agera, exempelvis kopplat till hur vi transporterar oss och 
hur vi använder energi.

Långsiktig planering kräver över tiden justeringar och ibland nya 
strategiska val på grund av förändringar i vår omvärld, men även i vår 
absoluta närhet. Lösningen är att bedriva en lyhörd planering som 
utvärderar och vid behov även omprövar långsiktiga strategier.

Översiktsplanen vägleder beslut  
här och nu
Översiktsplanen är vägledande och ska styra och leda områdesba-
serad planering, mer detaljerade planer samt bygglov i en gemensam 
riktning. Det kan handla om fördjupade översiktsplaner, planprogram, 
detaljplaner och bygglov.

Översiktsplanen påverkar och påverkas av andra styrdokument som 
beslutas av kommunens förtroendevalda, som sektorsvisa program, 
riktlinjer och handlingsplaner.
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Översiktsplanens målstruktur
Övergripande mål för den fysiska planeringen är att genom hushållning 
med mark och vatten bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det står 
formulerat i plan- och bygglagen (PBL). En översiktsplan ska dessutom 
bidra till att nå den kommunala, politiska viljan för kommunens 
utveckling. Detta förslag på översiktsplan baseras på Målbild Söderhamn 
2040 – en modig och inkluderande kommun. Därutöver har en rad andra 
nationella och regionala mål, planer och program legat till grund för 
utformningen av denna översiktsplan.

Stegen till en ny översiktsplan för Söderhamn
Söderhamns kommun har en översiktsplan från 2006. I en genomlysning 
av dess innehåll, konstaterade kommunen att den strategiska 
inriktningen inte längre fungerar som styrmedel för den fysiska 
planeringen. Kommunfullmäktige beslutade att en ny översiktsplan 
behövde tas fram.

Arbetet med den nya översiktsplanen startade våren 2016 med 
ortsdialoger. Då träffade kommunen invånare från tolv orter och 
bygder: Trönö/Norraladalen; Vågbro; Skärgården; centrala Söderhamn; 
Stugsund; Sandarne; Ljusne och Vallvik; Stråtjära; Holmsveden; Bergvik 
och Vannsätter; Söderala, Mo och Mohed; samt Marmaverken. Under 
sommaren samma år genomfördes en sommarturné med fokus på främst 
ungdomar, nyanlända och besökare. Därefter har detta planförslag 
samråtts med myndigheter, företag, föreningsliv och kommuninvånare 
och justerats utifrån inkomna synpunkter.

Länsstyrelsen, berörda kommuner och regionala organ som har ansvar 
för regionalt tillväxtarbete och planering av transportinfrastruktur, 
kommunmedborgarna och enskilda i övrigt, samt andra myndigheter 
och sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget 

har haft möjlighet att delta i samrådet. Syftet med samrådet var att 
förbättra beslutsunderlaget och att ge insyn i arbetet och möjlighet att 
påverka planens utformning. Efter samrådet har alla inkomna yttranden 
sammanställts i en samrådsredogörelse och förslaget justerats utifrån 
inkomna synpunkter.

Under två månader är kommunens slutgiltiga förslag till översiktsplan 
nu ute för granskning. Även i detta skede finns det möjligheter att 
tycka till. Nästa steg är att återigen sammanställa inkomna yttranden 
samt eventuellt göra mindre justeringar i planförslaget. Därefter är 
det kommunfullmäktiges tur att anta översiktsplanen som ett nytt 
styrdokument för den fysiska planeringen i kommunen.

Även efter att planen är färdig fortsätter arbetet. Översiktsplane-
ringen är en rullande process med årliga uppföljningar och löpande 
uppdateringar. När översiktsplanen inte längre är tillräckligt aktuell för 
att fungera som styrdokument, beslutar kommunfullmäktige att den ska 
revideras.

Tidig dialog med söderhamnare präglar 
översiktsplanen
De olika dialogtillfällena har varit mycket givande och har tillsammans 
med sommarturnén och de synpunkter som inkom under samrådet 
präglat utformningen av denna översiktsplan. Söderhamns kommun 
är stor till ytan och äger en mångfald av bygder och landskap med lång 
tradition. Behoven från söderhamnarna, oavsett bostadsort är lika: privat 
och offentlig service; bättre kvalitet på gator; belysning och trottoarer; 
upprustning av gång- och cykelvägar; bostäder för livets olika skeden; 
fler näringslivsetableringar och god tillgänglighet till främst centrala 
Söderhamn. Kommunen har försökt ta fasta på dessa budskap i denna 
översiktsplan. Lokal kunskap och alla förslag som kommunen fått från 
dialogerna finns redovisade i bilaga.

Tidig dialog Planförslag 
tas fram

Samfråd om 
planförslaget
-möjlighet att 

tycka till

Synpunkter 
bearbetas

Granskning 
rev. plan-

förslag

Synpunkter 
bearbetas

Planen antas
-politiskt 

beslut

Illustration 3: Schematisk bild över de olika stegen.

Illustration 2: Översiktsplanens målstruktur.

Hållbar utveckling
De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 sätter ramarna 
för översiktsplanen. 

Lokala mål
Kommunens tolkning av hållbarhetsmålen.

Utvecklingsstrategi
Beskriver riktningen på kommunens strategiska arbete 
mot hållbar utveckling.

Mark och vatten
Beskriver kommunens övergripande viljeinriktningar för 
olika mark- och vattenområden.

Allmänna intressen
Beskriver hur kommunen tar hänsyn till och främjar 
allmänna intressen. PL
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Översiktsplanens insatser kopplas till budget och 
verksamhetsplanering
Den årliga rapporten ligger till grund för kommunens budget och verk-
samhetsplanering. Större planeringsinsatser i form av fördjupade och 
tematiska översiktsplaner, planprogram samt detaljplaner och plane-
ringsunderlag, kan på så sätt lättare prioriteras med den årliga rapporten 
som underlag.

Kontinuerliga uppföljningar underlättar 
aktualitetsprövningen
Genom att bedriva den fysiska planeringen på ett samlat, målinriktat 
och effektivt sätt och genom årliga uppföljningar underlättas den 
aktualitetsprövning som enligt PBL ska göras varje mandatperiod. Vart 
fjärde år bedöms översiktsplanens aktualitet utifrån såväl förändringar 
i omvärlden och mer lokala behov. Översiktsplanen revideras om den 
bedöms i delar eller i huvudsak inaktuell. Genom de årliga uppföljning-
arna bedöms en revidering inte leda till omfattande insatser.

Prioritering av planeringsinsatser 2019–2030
Översiktsplanen föreslår ett antal planeringsinsatser och framtagande 
av kunskaps- och planeringsunderlag. I vilken takt dessa insatser kan 
göras, är en fråga som behöver beslutas inom ramen för kommunens 
budgetprocess. Den prioritering som föreslås här inbegriper ej 
detaljplaner, enbart geografiskt större planprogram samt planerings-
underlag. Detaljplaneringen är viktig och bör ges prioritering utifrån de 
planprogram som är framtagna. Marknadens behov av aktuella planer 
är viktiga att väga in i prioriteringen. Planprogrammens geografiska 
avgränsning preciseras först då ett politiskt beslut tas om att arbetet 
ska påbörjas. Planprogram och planeringsunderlag ska tas fram i dialog 
med berörda målgrupper i kommunen och där så är relevant med 
grannkommuner, region Gävleborg och Länsstyrelsen.

Genomförande
Modell för effektiv översiktsplanering
Kommunens översiktsplan ger ledning för efterföljande fysisk planering 
som till exempel planprogram, detaljplaner och bygglov. För att hålla 
rätt kurs i den fysiska planeringen och kunna bedöma översiktsplanens 
roll som styrdokument behöver arbetet följas upp med jämna mellanrum 
utifrån en gemensam metod och processrutin. På så sätt kan kommunen 
analysera hur mål, strategier och inriktningar uppnås. Uppföljning 
ska även lyfta och analysera den övergripande frågan om kommunen 
går mot en hållbar utveckling avseende mark- och vattenanvändning. 
Erfarenheter kring översiktsplanens förmåga att vägleda den fysiska 
planeringen och identifiera morgondagens behov i form av planerings-
underlag och verktyg. Vid uppföljningen behöver det även fånga upp 
kunskap, samverkan, lokala anspråk och omvärldsperspektivet.

Årlig uppföljning
Utvecklingsstrategin, planeringsinriktning samt ställningstagande bör 
följas upp minst en gång per år av tjänstepersoner för olika sakområden 
inom kommunen, till exempel genom att bostadsfrågor och stadsmil-
jöfrågor bedöms kvalitativt med en textframställning. Det görs inom ett 
gemensamt forum för samhällsplaneringen. Den geografiska aspekten 
följs upp av kommunen genom att titta på var planläggning har skett 
och var bygglov har getts, hur många bostäder som byggts, upplåtelse-
former, hustyper med mera. Uppföljningen bör ske genom användandet 
av geografiska informationssystem (GIS). Även miljökvalitetsmålen 
bör följas upp på likartat sätt, exempelvis genom en miljömålsmatris. 
Uppföljningen ska sen sammanställas i en rapport som behandlas i 
berörda nämnder inklusive kommunstyrelsen.

Nytt planprogram

Nytt planeringsunderlag

1År 0 2 3 4

Nytt planprogram

Tematiskt tillägg  
översiktsplan

Ny översiktsplan 
och LIS-plan

Planeringsunderlag

Planprogram/FÖP för 
prioriterade områden

• Energiplan
• Kretsloppsplan
• Markpolicy
• Näringslivsplan
• Trafikplan
• VA-plan

• Träbyggnadsstrategi
• Dagvattenstrategi

Aktualitetsprövning av ÖP och LIS-
plan samt prioritering av planer-
ingsinsatser vart 4:e år (2022, 2026 
och 2030). 

• Besöksnäringsplan
• Landsbygdsplan: Fas 1
• Landsbygdsplan: Fas 2
• Landsbygdsplan: Fas 3

• Modell för sociala konsekvensanalyser
• Plan för grön infrastruktur
• Kulturmiljövårdprogram
• Tillgänglighets- och gestaltningsprogram 

för allmän platsmark

• Inre hamnen
• Norra staden
• Hällåsen

2020 2030

Årlig uppföljning och dialog om 
fysisk planering — översiktsplanen. 
Översiktsplanen samordnas med 
budget- och verksamhetsplanering.

Prioriteringar av planeringsinsatser.
Aktualitetsprövning vart fjärde år. 

Illustration 4: Modell för effektiv översiktsplanering. Illustration 5: Prioritering av planeringsinsatser 2019-2030.

• Stugsund 
• Östra Faxeområdet
• E-center logistikområde
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Söderhamns kommun
Söderhamn ligger i södra Hälsingland, längs kuststråket mellan 
Gävle och Hudiksvall. Kommunen utmärker sig genom en 
varierad och vacker landsbygd, bygder med olika historia och 
identitet, en fantastisk skärgård och en stad med några av 
Hälsinglands vackraste byggnader. Hälften av befolkningen bor 
i centrala Söderhamn och kommunen hade 2017 cirka 26 000 
invånare.

Söderhamns drygt 400-åriga stadshistoria är präglad av industri, handel och 
sjöfart, men inlandet koloniserades redan under yngre stenåldern. Staden fick 
sina privilegier på 1620-talet när Gustav II Adolf lät anlägga en gevärsfabrik 
och Hälsinglands alla vapensmeder beordrades att flytta till Söderhamn för att 
effektivisera kronans vapenproduktion. Vapenindustrin expanderade under 
1700-talet. Även linneproduktion och skeppsbygge för Söderhamns växande 
handelsflotta bidrog till att staden växte.

Under andra halvan av 1800-talet nådde Söderhamn sin storhetstid. Den stora 
sågverksindustrin satte kommunen i centrum för Sveriges industriella expansion. 
Bland annat etablerades världens första sulfitpappersmassafabrik i Bergvik 1874. 
Det var även under denna tid som Söderhamn upplevde sin historiskt största 
befolkningsökning, från 2 000 invånare till 11 000.

Kring sekelskiftet gjordes stora strukturomvandlingar inom träindustrin och 
produktionen koncentrerades till större anläggningar. Flera av kommunens många 
sågverk lades ner och de förlorade arbetstillfällena ledde till stagnation med en 
befolkningsminskning som varade ända till 1940-talet då både Hälsinge flygflottilj 
och en Ericssonfilial etablerades och förde med sig en ny period av tillväxt. Även 
skogsindustrin tog fart igen och fram till mitten av 1970-talet fortsatte befolkningen 
att öka.

Rationaliseringarna följdes sedan av nedläggningar som akutsjukhuset, flygflot-
tiljen och Ericssonfabriken. Som en följd av detta har det kommunala bostadsbo-
laget Faxeholmen från 1990-talet till 2017 rivit över 1 200 lägenheter. Rivningarna 
har skett i bestånd från 1960- och 70-talet i centrala Söderhamn och på mindre orter 
i kommunen.

Kommunen har delvis återhämtat sig efter 1990-talets förändringar. En konsekvens 
av förändringarna är att Söderhamns näringslivsstruktur utvecklats från några 
få stora industrier till en bredare branschstruktur. Idag finns en stor andel 
småföretag som tillsammans med de stora arbetsgivarna Stora Enso, Kraton och 
Rottneros är oerhört viktiga för näringslivet. Kommunen är i dag den enskilt största 
arbetsgivaren och här finns även ett antal statliga myndigheter.

Lokal utveckling i takt 
med omvärlden
När kommunen tar fram en ny översiktsplan med ett långsiktigt 
perspektiv, behöver tankar och förslag sättas in i ett omvärlds-
perspektiv. Vilka övergripande globala trender och drivkrafter 
har direkt påverkan på Söderhamn och på oss individer? 2014 
tog Söderhamns kommun fram en omvärldsanalys som beskrev 
vilka omvärldstrender som påverkar Söderhamns framtid.

Omvärldsanalysen lyfte fram några utvecklingstrender med nationella och inter-
nationella utgångspunkter som kan påverka Söderhamns framtid. Några omvärld-
strender har speciellt stark förankring i arbetet med hållbar samhällsplanering 
och dessa har fungerat som utgångspunkter i framtagandet av översiktsplanen. 
Det är dock viktigt att se dessa som trender och inte som sanningar. Förändringar 
kan ske snabbt i samhället. Samtidigt som vi är beroende av det som händer runt 
omkring oss och vad som kan förväntas ske i framtiden, behöver vi ta ställning till 
hur en önskad framtid i Söderhamn ska gestalta sig. Den viljan skapar en gemensam 
målpunkt, som i sig är kraftfull.

Klimat i förändring – en ödesfråga
Vårt samhälle förändras i ett rasande tempo, långt snabbare än evolutionen, 
naturens förändring och anpassning. Människan driver på hastigheten, då varje 
grad som klimatet blir varmare ökar och accelererar risken för att arter ska dö ut. 
Livsmiljöer förstörs i en gigantisk skala genom att människan avverkar, bebygger 
och planterar stora ytor med en enda art, använder giftiga ämnen och sprider 
föroreningar i vatten och luft. Förändringarna av vårt klimat är tillsammans med 
utrotningen av arter några av de allvarligaste problem mänskligheten står inför.

Klimatet förändras i takt med att människors aktiviteter bidrar till utsläpp av 
växthusgaser i atmosfären. I dagsläget ökar fortfarande utsläppen, men även om 
världens länder skulle lyckas med att stoppa utsläppen, kommer de utsläpp som 
redan ägt rum påverka det globala klimatet över lång tid framöver. Atmosfärens 
innehåll av växthusgaser är nödvändig för vår existens, men det som händer nu 
är att människans olika aktiviteter orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Detta 
påverkar jordens klimat genom att höja koncentrationerna av dessa. Det förstärker 
växthuseffekten och minskar utstrålningen av värme. 

Det finns tre stora källor till utsläpp av växthusgaser:
1. Aktiviteter som behöver energi genom förbränning av fossila bränslen (kol, olja 

och naturgas). De största utsläppen kommer från trafik och transporter.
2. Processer i industrier, där oljeraffinaderier, tillverkning av stål och cement- och 

betongindustrier står för en stor del av världens utsläpp av växthusgaser. 
3. Jord- och skogsbruk orsakar stora utsläpp både genom att fossila bränslen 

förbränns i produktionen men även på grund av att markanvändningen 
förändras. Skog huggs ner i större takt än ny planeternas och omvandlas till 
jordbruksmark. Jordbruket släpper ut koldioxid och metan när jorden plöjs och 
bearbetas. Djurhållning och produktion av kött står för en stor del av jorden 
totala utsläpp av växthusgaser på grund av det krävs mycket mark för att 
producera djurfoder när inte betesmarker finns att tillgå. Även hanteringen av 
gödsel, produktion av konstgödsel och foder till djuren bidrar till utsläppen.

Läs mer om omvärldsanalysen på  
www.soderhamn.se
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I Sverige är medelvärdet av koldioxidutsläpp 8 ton per person. En hållbar nivå är 
1 ton. Var och en av oss kan påverkan de grundläggande delarna i livet: maten, 
boendet och resorna. En kommun med dess invånare, näringsliv och besökare kan 
genom rätt val bidra till att minska klimatbelastningen. På samma sätt bidrar ny 
teknik till ett mer ekologiskt hållbart samhälle. Detta är något som genomsyrar 
denna översiktsplan: genom att skapa förutsättningar för kollektiva transporter, 
cykling och gång, hållbara godstransporter, slutna kretslopp, mindre energiförbruk-
ning och förnybar energiproduktion, hållbar livsmedelsförsörjning och mycket 
annat.

Befolkningsutveckling
Nationellt sett ökar befolkningen och är nu på en nivå över 10 miljoner 
invånare. Den största förklaringen är ett tillskott av invånare från andra länder. 
Utan invandring skulle landet ha en mycket svag befolkningsutveckling och 
därmed sämre framtida förutsättningar ur ett kompetens- och försörjningsper-
spektiv. Invandringen bidrar också till en märkbar föryngring av befolkningen. 
Sammantaget går Sverige mot en framtid där befolkningen blir allt större, med 
ursprung och erfarenheter från allt fler platser på jorden, samtidigt som vi lever 
längre och befolkningen som helhet blir allt äldre. 

Söderhamns kommun har länge haft en negativ befolkningsutveckling men de 
senaste åren har förändringar i vår omvärld gjort sig påminda även på lokal nivå. 
Mellan 2012 och 2017 ökade befolkningen, främst som en följd av utrikes inflyttning, 
vilket ledde till bostadsbrist i delar av kommunen. Idag har kommunen cirka 26 
000 invånare. Ett troligt scenario är att befolkningsutvecklingen även i framtiden 
kommer att påverkas av globala trender och migration.

Andelen äldre ökar i Söderhamn, vilket ställer krav på samhället med exempelvis 
attraktiva och trygga bostäder, offentlig miljö och annan service. För att kommunen 
ska klara det, behövs kompetent arbetskraft. Samtidigt är antalet nytillträdande 
ungdomar på arbetsmarknaden för första gången i modern tid lägre än åldersav-
gångarna i Sverige.

När restiderna minskar och arbetsmarknaderna växer, minskar det mentala 
avståndet mellan platser. Östra Mellansverige prognosticerar en befolkningsökning 
på 1,6 miljoner personer fram till 2050. Med kortare restider är det fullt möjligt att 

Söderhamn med sina unika kvaliteter ta del av den befolkningsökningen genom ett 
attraktivt bostadsutbud med en annan prisbild än i storstäderna, men för att det 
ska vara möjligt krävs en framsynt och proaktiv planering. Det befolkningsscenario 
som kommunen arbetar efter visar på en ökning med cirka 800 invånare till 2040. 
En drivande faktor för en sådan befolkningsökning är att det byggs nya bostäder 
som klarar av att svara upp mot behov och efterfrågan.

Ökade klyftor och spänningar mellan grupper i samhället
Samtidigt som Sverige alltjämt är ett av världens rikaste, mest öppna och 
välmående länder med en stark social sammanhållning ur ett internationellt 
perspektiv, har skillnaderna mellan olika grupper i vårt samhälle förstärkts. 
Samhället blir mer tudelat och spänningen mellan dem som är med och aktivt 
påverkar och dem som står utanför ökat. Två växande grupper där tendenserna 
pekar mot ett ökat och i vissa fall mer cementerat utanförskap finns bland invånare 
med utländsk bakgrund och, i ökande grad, hos ungdomar generellt, oavsett 
bakgrund.

Även i Söderhamns kommun är socioekonomiska och rumsliga skillnader 
ett faktum. I Söderhamn förvärvsarbetar en mindre andel av invånarna med 
utländsk bakgrund jämfört med riket i övrigt. 31 procent skiljer i förvärvsfrekvens 
mellan invånare med svensk respektive utländsk bakgrund i kommunen enligt 
omvärldsanalysen. 

Kommunen har en fördel i att den är relativt liten, vilket innebär att det oftast är 
lättare att etablera kontakter. Vikten av att ständigt minska utanförskapet kan inte 
nog betonas, för att så många som möjligt ska känna sig delaktiga i samhället, 
kunna försörja sig och skapa ett meningsfullt liv.

Söderhamns roll i ett regionalt perspektiv
Det regionala perspektivet är en viktig del i den kommunala samhällsplaneringen. 
Platser, orter och städer och människor knyts allt mer samman i ett nätverk 
bestående av främst järnvägar, vägar, men också cykelvägar och bebyggelse. Att 
kunna ingå i större arbetsmarknadsregioner blir allt mer avgörande för kommuners 
attraktionskraft. Det skapar möjligheter till matchning på den regionala arbets-
marknaden och ökar människors möjligheter att bo kvar på hemorten.

Den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) visar hur vi vill att Gävleborg ska 
utvecklas framåt. Den ska vara vägledande för allt regionalt utvecklingsarbete i 
länet. 

Under de senaste tio åren har pendlingen över kommungränser ökat med 20 procent. 
Det finns en social dimension på pendlingen – män pendlar mer och framförallt 
längre än kvinnor. Dessutom finns skillnader beträffande inkomst- och utbildnings-
nivå. Ur ett individperspektiv innebär det att vissa personer har tillgång till en större 
arbetsmarknad än andra, även om de är bosatta på samma ort.

Gävle är – och har i sin översiktsplan axlat rollen som – en regional tillväxtmotor 
i Gävleregionen. Gävle kommun vill som regional tillväxtmotor samverka med 
närliggande kommuner samt regionala och nationella aktörer för att stärka 
kommunen och regionen avseende logistik, transporter, kommunikation, kollek-
tivtrafik, kompetensförsörjning, bostadsförsörjning, utbildning, handel, turism 
och friluftsliv. Närheten till Stockholmsområdet är enligt Gävle kommun sannolikt 
Gävleregionens största tillgång.

För Söderhamns kommun är det viktigt att Gävle och hela länet utvecklas på 
ett hållbart sätt. Därför är dubbelspår på Ostkustbanan, fyrfiligt på E4, en ny 
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Figur 1: Framtida klimatgasutsläpp för koldioxid, metan och lustgas (dikväveoxid) enligt olika RCP-scenarier (Representative Concentration Pathways). 
Siffran i RCP motsvarar scenariots strålningsdrivning i W/m2 och beskriver hur mycket mer energi som stannar i atmosfären på grund av växthuseffek-
ten. Källa: van Vuuren et al, 2011.

Figur 2: Karta från Regional utvecklingsstrategi 
(RUS) - funktionella samband i ett regionalt 
systemperspektiv.

Läs mer om Gävleborgs regionala ut-
vecklingsstrategi (RUS) 
www.regiongavleborg.se
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Besöksnäringen – en växande näring med ökad konkurrens
Besöksnäringen är en växande bransch i Sverige och i världen. Tillväxten gör att 
det finns möjligheter till nya arbetstillfällen och att locka nya invånare att flytta till 
Söderhamn. För Gävleborgs län är den svenska marknaden mycket betydelsefull 
– nio av tio kommersiella gästnätter i länet konsumerades av en besökare från 
Sverige.

I en intervju genomförd av Sweco i samband med omvärldsanalysen framhålls 
skärgårdens betydelse för Söderhamn, både för de som bor där och för besökare. 
Satsningar har genomförts för att tillgängliggöra skärgården genom bättre 
transporter, fler stugor för uthyrning och planer finns för att göra skärgården mer 
närvarande i centrala Söderhamn. Det finns också risker med ett för stort fokus 
på kusten och skärgården. Det finns en outnyttjad potential i den kulturbygd som 
Söderhamns inland erbjuder. 

järnvägsstation vid Gävle Västra, en stark högskola i Gävle, regionala cykelstråk 
och samverkan inom exempelvis besöksnäringen viktiga regionala frågor. Att 
gemensamt satsa på vetenskapligt baserad kunskap inom frågor som berör sociala, 
miljömässiga och ekonomiska fält är också en framgångsfaktor.

Vad är då Söderhamns roll i regionen?

Med E4, Ostkustbanan, Kilaforsbanan och väg 50 som alla sammanstrålar nära 
Söderhamns stadskärna, samt industrihamnarna med Orrskär i spetsen, är 
kommunen med sitt attraktiva och tillgängliga läge en delregional kärna. Det 
läget vill vi dra nytta av och utveckla kommunen som en plats för boende, arbete, 
näringsliv, kultur och fritid.

Urbanisering förstärker regionala skillnader och obalanser
Befolkningens tillväxt och dess sammansättning har en geografisk dimension. 
Sverige var det land i EU som hade den allra starkaste urbaniseringstrenden 
under stora delar av 2000-talet. Samtidigt visar forskning på att befolkningen på 
den tätortsnära landsbygden har ökat kraftigt nationellt sett de senaste åren. I 
Gävleborg, i likhet med landet i stort, är urbaniseringen en drivkraft som förändrar 
befolkningens sammansättning i ett geografiskt perspektiv. Urbaniseringen ska 
dock inte tolkas som att det är på landsbygdens bekostnad som städer växer, utan 
att det främst är födelseunderskott och frånvaro av inflyttning som till viss del 
avfolkat kommuner.

Från Söderhamn sker utflyttningen främst söderut mot Gävle. Inom kommunen är 
det i första hand Söderhamns tätort som växer befolkningsmässigt, även om förut-
sättningarna för en positiv befolkningsutveckling finns även i andra kommundelar. 
Konsekvenserna av att en kommun minskar i befolkning kan se olika ut, men det 
är ofta mindre attraktiva bostadsområden som töms på folk, ibland på grund av 
rivningar. Minskat befolkningsunderlag innebär att resurserna är mer begränsade 
för skötsel och underhåll av allmänna platser och stadskärnor kan upplevas som 
ödsliga och händelselösa.

Framtiden på landsbygden – en motvikt till den urbana normen?

Staden och landsbygden har i modern tid beskrivits på många olika sätt: som en 
symbios, en maktrelation eller som två separata företeelser. Staden kan beskrivas 
som platsen för ensamhet, trångboddhet och moraliskt förfall – eller som platsen 
för utveckling, kreativitet och modernitet. Landsbygden målas upp som antingen 
en plats där förlorarna blir kvar och inget händer, eller som det ”goda” livet där 
lugn, den optimala platsen för barnens uppväxt, gemenskap och närheten till natur, 
kultur och odling finns. Alla dessa bilder är generaliseringar, och självklart kan det 
skilja sig stort mellan en storstad och livet på landet, men valet handlar sällan om 
bra eller dåligt, utan om livsstilspreferenser.

Under mer än två decennier har staden varit ett starkt fokus i samhällsplaneringen. 
Urbanitet, tillväxt, förtätning och bostadsbyggande prioriteras på agendan. Stad 
och land är beroende av varandra och landsbygdens utveckling förutsätter ett större 
fokus i samhällsplaneringen. Sedan några år tillbaka växer ett allt starkare intresse 
för landsbygdens utveckling. Det beskrivs ibland som en alternativ bild vid sidan 
om den ”urbana normen”, ett sätt att formulera en egen agenda för allt som sker 
utanför storstadsområdena. Det är en intressant utveckling som kan få betydelse för 
Söderhamn genom att människor intresserar sig mer för självförsörjning och söker 
sig till platser med andra kvaliteter än de storstäderna kan erbjuda. Detta är ett 
perspektiv som Söderhamn, men även grannkommuner och Region Gävleborg, kan 
inspireras av och utveckla alternativa förhållningssätt utifrån.

Bild: Lynäs vid Bergviken.  
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Målbild Söderhamn 
2040 – en modig och 
inkluderande kommun
År 2040 är Söderhamns kommun en plats där människor vill 
leva, bo och verka i. Här känns hemma. Genom ett modigt, 
inkluderande och målinriktat arbete har utvecklingen fram till 
2040 gått förvånansvärt enkelt. Trots meningsskiljaktigheter 
i olika frågor har civilsamhället, intresseföreningar och andra 
aktörer ställt sig bakom översiktsplanens utvecklingsstrategi. Till 
sist har kommunala beslut och vägval baserats på stor kunskap 
och hög kvalitet i genomförandet. Investeringar analyseras 
utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv.

För att nå dit behöver vi gemensamma mål att sträva mot. Genom Agenda 2030 har 
världens ledare förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå en hållbar samhälls-
utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Söderhamn vill vara 
med och bidra till denna omställning. Det här är vår tolkning av de globala hållbar-
hetsmålen. Välkommen till Söderhamn år 2040!

Landsbygden är ett lika självklart val som storstadsmiljön
De kommundelscentrum som kommunen pekade ut har genom nya bostäder, 
verksamheter och besöksmål stärkt landsbygdens position och knutit samman de 
omgivande bygderna. I den tätortsnära landsbygdsmiljön bor man nu nära naturen 
men kan samtidigt enkelt ta del av stadens utbud genom sammanhållna cykelvägar 
och stadsbusstrafik. Bredband i hela kommunen gör det möjligt att arbeta hemifrån 
i större utsträckning. Det har länge skett en urbanisering, en trend som har vänt 
till en neutralisering. Landsbygden kan numera kronkurera med det urbana/
storstäderna.

Söderhamns stadskärna är kommunens självklara gemensamma mötesplats
Stadskärnan har utvecklats med en blandning av handel, kultur, kontor, bostäder 
och innehållsrika parker och promenadstråk. Söderhamnsportens och resecentrums 
strategiska läge har utnyttjats fullt ut, vilket även har bidragit till att fler människor 
rör sig i stadskärnan. Hit kommer många turister, inte minst via båt till den inre 
hamnen, som nu utvecklats till en given plats där folk samlas för att umgås, äta och 
betrakta båtarna som ligger förtöjda i den utbyggda gästhamnen. Arbetet med att 
vara en öppen och inkluderande kommun har stärkt det goda samarbetet, vilket 
syns genom att fler människor rör sig i staden.

En god folkhälsa på lika villkor för hela befolkningen
Eftersom fler söderhamnare reser kollektivt, cyklar och går har folkhälsan 
förbättrats. Människor mår bättre oavsett ålder eller var i kommunen man bor och 
det syns genom mer liv i stad och i bygder. I det offentliga rummet, i parker och på 
torg, syns mångfalden genom spännande konst, installationer och andra kulturella 
uttryck. Områden som tidigare lämnats utan omsorg tas nu om hand och används 
för spontana aktiviteter och för odling av de som bor i närheten.

Söderhamn är en delregional kärna
Genom förbättrade hållbara kommunikationer och en sammanlänkad infrastruktur 
har kommunen sakta men säkert stärkt sin attraktivitet för såväl boende 
som besökare och har utnyttjat sitt strategiska läge i regionen fullt ut. Söder-
hamnsporten är nu en målpunkt och mötesplats för såväl söderhamnare som för 
regionen i stort. Dubbelspår på Ostkustbanan, fyrfilig motorväg på E4:n, Kilafors-
spåret och utveckling av hamnarna i Orrskär och Långrör har varit viktiga infra-
struktursatsningar som bidragit till tillväxt för hela regionen.

Söderhamns kommun har en balanserad befolkningsstruktur och ett 
bostadsutbud som är anpassat efter människors behov
År 2040 finns en balans mellan unga och äldre i kommunen, vilket gör att man kan 
känna sig trygg när behoven förändras genom livet. Det finns bostäder som över-
ensstämmer med människors behov och betalningsförmåga. Det är enkelt att bo på 
landsbygden nära naturen och med tillgänglig service, samtidigt är möjligheten att 
arbeta eller studera på avstånd är ett självklart alternativ. 

Söderhamns kommun är en del av en stark regional besöksnäring
Kommunens besöksnäring har stärkts och söderhamnarna har fått närmare till 
en upplevelserik natur. Söderhamn är en del av en stark regional besöksnäring 
där både skärgården och inlandet med sjö- och älvlandskapet runt Ljusnan är ett 
naturligt och lätt val för besökare. Hälsingegården Erik-Anders, stora idrottsevene-
mang på Hällåsen och båtturer bland öarna i skärgården är exempel på besöksmål 
som tillsammans ökat attraktionskraften för hela kommunen.

Söderhamns kommun är klimatneutral
Tack vare ett målinriktat arbete tog kommunen 2019 ett beslut om att bli 
klimatneutral 2030. Det har skett genom att kommunen i samverkan med civil-
samhället, regionala och nationella aktörer har gjort det möjligt att bo och resa på 
ett hållbart sätt. Översiktsplanen skapade förutsättningar att ta strategiska val i 
rätt riktning, men framförallt är det söderhamnarna som genom sitt klimatsmarta 
beteende gjort skillnad.

Söderhamns kommun  är en nationellt känd föregångare i lokalt omställ-
ningsarbete och lokal matproduktion
Genom att ställa om till en hållbar konsumtion och produktion av varor har vi 
minskat vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Den lokala 
produktionen och den lokala livsmedelsförsörjningen har ökat och blivit mer 
robust. Det var i Norra staden som allting började i form av lokala kretsloppslös-
ningar, social gemenskap och lokal odling.

Söderhamns kommun har en rik biologisk mångfald i natur och vatten
Genom att stärka den biologiska mångfalden har även motståndskraften i våra 
ekosystem ökat. När kommunen och invånarna gått före i sin klimatambition har 
många andra positiva effekter stärkts. Den lokala matproduktionen har bidragit till 
ett varierat jordbrukslandskap där omsorgen om den biologiska mångfalden har 
ökat. Hållbar användning av skogsresurser har på ett positivt sätt bidragit till vårt 
klimat och till vår försörjning. 
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Vad är hållbar 
utveckling?
Hållbar utveckling är ett begrepp som tolkas olika, 
både över tid och i samtid. Den definition av hållbarhet 
som kommit att bli mest känd bland allmänheten är 
Brundtlands definition från Vår gemensamma framtid 
1987*, som säger att ”en hållbar utveckling är en 
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att till-
fredsställa sina behov”.

Vanligtvis lyfts tre hållbarhetsaspekter upp – ekologisk, social och 
ekonomisk. Vår tolkning är att de tre aspekterna illustrerar olika 
funktioner: mål, medel och förutsättningar för en hållbar utveckling.

Social hållbarhet
Något förenklat betyder det att den sociala hållbarhetsaspekten, 
människors möjligheter att tillfredsställa sina behov, är målet med 
det vi människor kallar hållbarhet och hållbar utveckling. Kortfattat, 
den sociala hållbarheten är målet, den ekologiska hållbarheten är de 
grundläggande förutsättningarna och den ekonomiska hållbarheten är 
medlen för att nå målet.

Ekonomisk hållbarhet
Ekonomi och de ekonomiska aspekterna anses enligt denna definition 
inte vara något mål i sig utan bör betraktas som det moderna samhällets 
hittills bäst utvecklade medel för att värdera potentiella vinster, 
kostnader och nyttor av att förstärka eller försvaga ekologiska system.

Ekologisk hållbarhet 
Essensen av hållbarhet för det mänskliga samhället är fungerande 
ekologiska system. Systemens funktion är direkt och indirekt nödvändiga 
för att ge människor ett spelutrymme för att tillfredsställa sina behov. 
Utan fungerande ekologiska system reduceras dessa möjligheter på kort 
och lång sikt. 

Hållbarhet behöver konkretiseras i varje situation och 
projekt
För att hållbarhet inte ska stanna vid ett honnörsord, behöver begreppet 
konkretiseras i varje situation och projekt. I en föränderlig omvärld 
behöver också samhällsplaneringen vara lyhörd för nya forskningsre-
sultat och ny planeringspraxis.

FN:s globala mål – Agenda 2030
2015 enades FN:s medlemsländer om att anta globala mål. De globala målen 
är en ny agenda för global hållbar utveckling och efterträder de milleniemål 
som var aktuella fram till 2015. Syftet med målen är att människor världen 
över ska kunna enas kring en definition av hållbar utveckling med hjälp av 
mål och delmål och på sikt kunna mäta hur arbetet fortgår.

Vår gemensamma framtid/Brundtlandrapporten 
(Report of the World Commission on Environment 
and Development: Our Common Future) skrevs av 
Världskommissionen för miljö och utveckling på up-
pdrag av Förenta nationerna 1987,under ledning av 
Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundt-
land. Rapporten redogjorde för samband mellan 
ekonomisk utveckling och miljöförstöring och enade 
världens miljörörelser genom att etablera Lester 
Browns begrepp hållbar utveckling globalt. 

Läs mer om de globala hållbarhetsmålen på globala-
malen.se och i bilagan Hållbarhetsbedömning.

Illustration 7: FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Eftersom målen är antagna av länder med varierande förutsättningar, 
är delmålen specifikt anpassade för respektive lands unika förutsätt-
ningar. I Sverige har vi till exempel inte utsträckta problem med extrem 
fattigdom, även om många människor lever på otillräckliga resurser.

En hållbarhetsbedömning av översiktsplanen har genomförts med 
de globala målen som utgångspunkt. Målen inkluderar riksdagens 
nationella miljömål och folkhälsomål. I kapitlet Allmänna intressen kan 
du läsa mer om hållbarhet utifrån olika sektorsperspektiv.

Miljökvalitetsmålen – del av Sveriges miljömål
Sveriges riksdag har antagit 16 miljökvalitetsmål och arbetet med att 
uppnå dem utgör grunden för den svenska miljöpolitiken. Syftet är att 
vi inom en generation ska kunna lämna över ett samhälle till våra barn 
där de stora miljöproblemen är lösta utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Etappmålen identifierar en önskad samhällsomställning. De är steg på 
vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. 
De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in.  
Etappmål finns bl a för miljökvalitetsmålet biologisk mångfald samt 
hållbar stadsutveckling. Dessa trycker särskilt på att ta tillvara och 
integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid 
planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter och att den 
gröna infrastrukturen har utvecklats och förstärkts.

I naturen pågår ständigt mängder av processer som vi människor är 
beroende av för vår överlevnad och välfärd. Ekosystemtjänster är ett 
begrepp som försöker fånga alla de produkter, tjänster och värden 
som vi får från naturen. Luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi 
äter, mediciner, bränslen, pollinering, men också de immateriella och 
känslomässiga värden vi får av naturen – allt är exempel på ekosystem-
tjänster. Fungerande ekosystemtjänster är en grundförutsättning för en 
hållbar livsmiljö både på landsbygden och i stadsmiljön. Exempel på 
tjänster från våra ekosystem är att stadens grönytor renar dagvatten från 

Illustration 8: De nationella miljökvalitetsmålen

Illustration 6: Hållbarhet ur tre aspekter.

Illustration 9: De fyra typerna av ekosystemtjänster.



Illustration 10: Samband mellan mål för hållbar utveckling i olika geografiska skalor.
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tungmetaller och skadliga partiklar eller att marklevande organismer gör 
jorden bördig. Många av dessa naturliga tjänster är omöjliga eller eller 
oerhört kostsamma att ersätta med hjälp av ny teknik.

Fysisk planering har en viktig roll för att nå miljökvalitetsmålen. 
Det gäller inte minst för att komma tillrätta med transporternas 
miljöpåverkan, med energifrågorna och för en hållbar användning av 
mark och vatten. En framsynt fysisk planering kan skapa förutsättningar 
för människor att göra långsiktigt hållbara val och på så sätt minska 
belastningen på vår gemensamma miljö.

Länsstyrelsen i Gävleborg har tagit fram ett regionalt åtgärdsprogram 
och även tecknat en överenskommelse med Söderhamns kommun 
om genomförande av åtgärder för att uppnå miljökvalitetsmålen. 
Söderhamns kommun vill även fortsättningsvis aktivt delta i det 
regionala arbetet för att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen.

 

Hållbarhetsbedömning
Översiktsplanen analyseras utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv
När en översiktsplan tas fram, anger miljöbalken (6 kap 11 §) att en miljö-
konsekvensbeskrivning ska genomföras. För att analysera detta förslag 
utifrån ett bredare hållbarhetsperspektiv, har en hållbarhetsbedömning 
genomförts. Syftet med bedömningen är främst att identifiera risker för 
så kallad betydande miljöpåverkan, men även andra aspekter som kan 
antas ha betydelse för en hållbar utveckling ingår.

Bedömningen har tagits fram som en interaktiv process, vilket betyder 
att arbetet med att ta fram planförslaget successivt har prövats utifrån 
ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhetsbedömningen finns delvis med 
som en integrerad del av denna huvudhandling, men även i sin helhet 
som separat bilaga. 

Det är viktigt att poängtera att hållbarhetsbedömningens detaljerings-
nivå styrs av översiktsplanens innehåll. För en översiktsplan är det 
främst miljöpåverkan, effekter och konsekvenser på en övergripande nivå 
som ska analyseras och bedömas. När planering sker på områdesvis- 
eller mer geografiskt begränsad nivå, behöver planerna bedömas mer 
detaljerat.

En översiktsplan ger konsekvenser på olika geografiska nivåer. I 
huvudsak påverkas kommunens yta, men även regionala, nationella 
och globala konsekvenser kan uppstå på kort och lång sikt. Relevanta 
frågor på regional nivå är exempelvis mellankommunal samverkan 
kring uppfyllandet av EU:s ramdirektiv för vatten och globala frågor är 
exempelvis utsläpp av växthusgaser som kan ske lokalt i Söderhamn, 
men där de största effekterna av utsläppen visar sig på andra platser.

Läs mer om de nationella miljömålen på  
www.sverigesmiljomal.se.

Läs mer om det regionala åtgärdsprogrammet och 
överenskommelsen på www.lansstyrelsen.se.

Läs mer om hållbarhetsbedömningen i bilagan

Läs mer om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) på 
Naturvårdsverkets hemsida:  
www.naturvårdsverket.se

Lokala mål för hållbar utveckling

Nationella/regionala mål för hållbar utveckling

Globala mål för hållbar utveckling

Landsbygden
Landsbygden är ett lika självklart 
val som storstadsmiljön.

Stadskärnan
Söderhamns stadskärna är kom-
munens självklara gemensamma 
mötesplats.

God folkhälsa
En god folkhälsa på lika villkor för 
hela befolkningen.

Delregional kärna
Söderhamn är en delregional 
kärna.

Befolkning och bostäder
En balanserad befolkningsstruk-
tur och ett bostadsutbud som är 
anpassat efter människors behov.

Regional besöksnäring
Del av en stark regional besök-
snäring för skärgård och inland.

Klimatneutral
Söderhamns kommun är klimat-
neutral.

Lokalt omställningsarbete
En föregångare i lokalt omställning-
sarbete och lokal matproduktion. 

Biologisk mångfald
En rik biologisk mångfald i natur 
och vatten.

Social Ekonomisk Ekologisk

Folkhälso- 
politiska målen

Regional utveck-
lingsstrategi (RUS)

Nationella 
miljökvalitetsmålen
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Utvecklingsstrategi för 
Söderhamns kommun
Utvecklingsstrategin för Söderhamns kommun är den 
mer strategiska delen av översiktsplanen. Här redovisas 
kommunens långsiktiga intentioner när det gäller mark- och 
vattenanvändningen i grova drag. 

Det är här som inriktningen för kommunens långsiktiga arbete beskrivs samt hur 
arbetet ska bedrivas för att uppfylla målbilden och uppnå en hållbar samhälls-
utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv med år 2040 som 
tidshorisont. En bärande tanke i översiktsplanen är att det ska vara möjligt att leva, 
bo och verka i hela kommunen. Utvecklingsstrategin är tänkt att svara upp mot 
denna tanke och visar hur olika delar i kommunen föreslås växa och stärkas på lång 
sikt.

Utvecklingsstrategin ligger till grund för vilka insatser kommunen ska prioritera 
framöver. Den har även stor betydelse för det regionala och mellankommunala 
perspektivet i översiktsplanen för att få en bra samordning med en rumslig regional 
utvecklingsplanering.

Utvecklingsstrategin består av:
• Strategi för rumslig utveckling – skapa närhet och mervärden
• Fem delstrategier som anger inriktningen på kommunens strategiska arbete 

Utgångspunkten för utvecklingsstrategin är att hållbar tillväxt skapas genom att 
hela kommunen utvecklas. Stad och landsbygd är delar av en helhet och samverkar, 
både inom kommunens gränser och med hela regionen.

Det betyder att vi ska ta tillvara, förbättra och skapa förutsättningar för ett bra 
vardagsliv och etablering av verksamheter i hela kommunen utifrån en medveten 
markanvändningsstrategi. Bebyggelsen bör utvecklas i samspel med trans-
portsystemet och särskilt kollektivtrafiken. För att på sikt kunna skapa bättre 
förutsättningar att åka kollektivt och ha nära till service, krävs ett gott rese- och 
kundunderlag. Det innebär att kollektivtrafiken behöver begränsas till några 
huvudstråk.

Utvecklingsstrategin pekar ut ett antal orter på landsbygden med högre regional 
tillgänglighet och/eller andra egenskaper som gör att aktiviteter och bebyggd miljö 
i första hand bör koncentreras dit. För kommunen innebär det att så långt det är 
möjligt och rimligt rikta investeringar samt insatser till de olika utpekade orterna. 
Strategin för rumslig utveckling visar även områden, platser, stråk och samband dit 
kommunen framför allt föreslår att utvecklingsinsatser riktas.

Genom att bedriva en målinriktad fysisk planering kan resurser nyttjas effektivt, 
men det är samtidigt nödvändigt att betona att planeringen är beroende av externa 
faktorer, såsom händelser i vår omvärld, investeringar och satsningar från privata 
aktörer. För att kunna hantera förändringar behöver kommunen vara lyhörd för om 
utvecklingsstrategin behöver justeras över tid.

Gävle

Sandviken

Ockelbo

Bollnäs

Edsbyn

Ljusdal

Ljusnan

Storsjön

Västansjön

Järsjön

Bergviken

Tönnångersjön

Noran

Söderalaån

Storjungfrun

Marmen

Järvsjön

Sagberg

Tannåsen

Hudiksvall

Iggesund

Kilafors

Järvsö

Hamrångebygden

Härnebo

Långbo

Älgnäs

Askesta

Marmaskogen

Söderala

Sunnanå

Mohed

Mo

Vannsätter

Kungsgården
Skärså

Sandarne
Marmaverken

Humlegårdstrand

Jonskär

Vallvik

Trollharen

Bergvik

Trönö

Söderhamn

Ljusne

Holmsveden

Stråtjära

Kollektivtrafiknod

Fritidsfarled      

Transportsamband järnväg

Transportsamband väg

Transportsamband sjöfart

Hamnar

Trafiknod

Kommundelscentrum

Centrala Söderhamn

Bygder

Jordbruksmark

Stockholm

Uppsala

Gävle

Söderhamn

Hudiksvall

Sundsvall

Borlänge / Falun

Illustration 11: Utvecklingsstrategi 
för Söderhamns kommun.
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Skapa närhet genom att samla, koppla samman och blanda 

Samla värden till de platser där de ger störst nytta för helheten 
Om aktiviteter, funktioner och andra värden samlas till ett antal strategiska 
platser, blir de tillgängliga för fler. Det kan handla om butiker, bebyggelse, parker 
och bostadsnära grönområden eller kollektivtrafik och annan infrastruktur. 
Om service och andra funktioner blir tillgängliga för fler skapas även bättre förut-
sättningar för att behålla den, vilket ger möjlighet till människor att bo och verka i 
olika delar av kommunen även i framtiden. 

Koppla samman platser med varandra 
Vilken väg människor tenderar att välja beror mindre på det faktiska avståndet 
mellan platser än på hur långt avståndet upplevs. Om hållbara färdmedel som cykel 
och buss ska bli konkurrenskraftiga alternativ krävs att stadsdelar och orter på 
landsbygden är sammankopplade och att byten mellan olika färdmedel underlättas. 
Det kan handla om allt från bil- och järnvägar till gång- och cykelvägar och prome-
nadstigar – det viktiga är att detta nätverk hänger ihop om det ska vara lätt att ta sig 
dit man vill. 

Blanda och öka antalet värden på en och samma plats 
En blandning av värden skapar bättre grund för integration och möten. Utgå från 
människan och identifiera vilka behov som finns på platsen utifrån olika förutsätt-
ningar och livsstilspreferenser. Närheten till naturmiljöer, mötesplatser, service, 
arbetsplatser och upplevelser skapar attraktiva livsmiljöer. En blandning av olika 
bostäder bidrar till en mångfald av människor.

Skapa mervärden genom att samverka, tänka långsiktigt och 
hållbart och utgå från platsens unika förutsättningar 

Samverkan och transparens i processer och roller 
Kommunen har en särskild roll i att skapa tydlighet i samhällsplaneringen och att 
involvera medborgare, näringsliv och föreningar. En långsiktig gemensam plane
ring är avgörande för att helheten ska bli bra. En kommun är beroende av andra 
aktörer för att kunna genomföra planeringen, därför är samverkan regionalt centralt 
för en smidig genomförandeprocess. 

Tänk långsiktigt och hållbart 
Alla förändringar får konsekvenser – vissa omedelbart och andra på längre sikt. När 
ett problem ska lösas på kort sikt, ska vi också se till att det bidrar till en långsiktig 
lösning. Vi behöver höja blicken och se förändringar i ett större sammanhang. För 
att kommunen ska utvecklas demokratiskt och hållbart behöver vi hålla fast vid vår 
planering och diskutera varje investering utifrån var den ska lokaliseras och hur den 
bidrar till en hållbar samhällsutveckling. 

Utgå från platsens unika förutsättningar 
Genom att ta tillvara på platsens unika egenskaper skapar vi mervärden för 
människorna som bor och verkar där. Det kan till exempel handla om naturkvali-
teter, platsens historia eller hur boende och brukare ser på platsen. Varje plats har 
en egen identitet med sina egna unika förutsättningar och kvaliteter och det får inte 
glömmas bort i planeringen.

Strategi för rumslig 
utveckling – skapa närhet 
och mervärden
Fysisk planering behöver ta hänsyn till en mängd olika frågor 
som kräver ett helhetsperspektiv. Översiktsplanen ska fungera 
som ett stöd i arbetet och ge inriktning till hur hela kommunen 
ska utvecklas. Översiktsplanens strategi för rumslig utveckling 
är formulerad för att hålla kursen i planarbeten, det vill säga 
lyfta blicken och få stöd i vad som är viktigt att ha med i en 
process. Bärande tankar är att skapa närhet och mervärden.

Skapa närhet

Fysisk struktur

Förhållningssätt

Skapa mervärden

Samla

Tänk lång-
siktigt och 

hållbart

Koppla  
samman

Samverka

Blanda

Utgå från 
platsen

Illustration 12: Strategi för rumslig utveckling.
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Delstrategi – En levande landsbygd 
med starka kommundelscentrum
Landsbygden, som även inbegriper kust och skärgård, 
har 2040 ett varierat utbud av boende och verksamheter 
med närhet till natur- och skogsområden och tillgänglig 
rekreation.

Trönö, Bergvik, Ljusne och Stråtjära-Holmsvedenbygden ska 
fungera som kommundelscentrum. Genom riktade insatser 
till dessa platser ska landsbygdens position stärkas och 
kommundelscentrumen ska fungera som knutpunkt för de 
omkringliggande bygderna. I kommundelscentrumen ska 
det finnas ett varierat bostadsutbud för livets alla skeden 
och ett basutbud av service och funktioner. Varje plats 
har sin identitet och historia, men samtidigt finns många 
gemensamma nämnare inom respektive bygd som fungerar 
som en sammanhållande kraft. Detta måste värnas och 
beaktas i planeringen.

I den tätortsnära landsbygden har Söderala och Sandarne 
goda förutsättningar att stärka sina positioner. Dessa orter 
ska kopplas upp mot både stadsbusstrafiken och stadens 

cykelnät för att andelen som reser med dessa färdmedel ska 
kunna öka. Längs Söderhamnsfjärden kan både fritidshus-
bebyggelse och permanentboende tillkomma. Här ska det 
vara enkelt att leva lugnt och stilla, men samtidigt ha närhet 
till stadens och kommundelscentrumens utbud av kultur 
och service.

Ny bebyggelse ska samlas kring dessa starka orter och de 
sammanbindande stråken och därigenom stärka lokal-
samhället och öka kundunderlaget för kollektivtrafik. 
Inom bygden ska det vara lätt att färdas på ett hållbart 
sätt. Kommundelscentrumen och orterna i den tätortsnära 
landsbygden ska ha en tydlig centrumbildning där den 
offentliga miljön präglas av omtanke. Dessa orter ska 
framför allt stärkas kring de starka kollektivtrafiknoderna 
och i de attraktiva vattennära lägena. Den regionala till-
gängligheten är god och ska bli bättre för att ge tillgång till 
en bredare arbetsmarknad och ett mer varierat kultur- och 
serviceutbud och samtidigt underlätta för besökare och 
turism.

En levande landsbygd förutsätter mötesplatser för lokal 
kultur. Det ger också en attraktivitet som lockar besökare 
till orterna och som i sin tur stärker hela regionens attrak-
tionskraft med ett varierat och genuint kulturutbud. Både 
inlandet, kusten och skärgården ska vara tillgängliga för 
besökare och tillsammans bidra till en stark besöksnäring 
för regionen.

Nätoberoende lösningar och ny batteriteknik kombinerad 
med lokal produktion av energi i form av solceller samt 
gårdsvindkraftverk underlättar för dem som vill bo på 
landsbygden. Tillgången till snabb bredbandsuppkoppling 
gynnar företagandet och stärker landsbygdens attraktivitet.

Den lokala matproduktionen ska växa och för att kunna 
förse kommunen med en stor del av den dagliga matkon-
sumtionen. De gröna näringarna inom kommunen behöver 
stärkas, vilket är en förutsättning för många kommuninvå-
nare för att kunna leva, verka och bo på landsbygden.

Syfte med kommundelscentrum

För att åstadkomma en jämlik och demokratisk kommun 
behöver närheten till samhällets utbud också fördelas 
rättvist geografiskt. Genom att stärka både staden och 
landsbygden ges hela kommunen möjlighet att utvecklas 
i alla dess delar. Inom bygden ska det finnas befolknings-
underlag för ett grundutbud av service och funktioner 
som till exempel förskola, skola, dagligvaror, attraktiva 
mötesplatser och rika möjligheter till kultur och fritid. 
Genom att samla värden till kommundelscentrumen 
blir de tillgängliga för fler och ges bättre förutsättningar 
att finnas kvar på sikt. Väl fungerande kollektivtrafik och 
gång- och cykelvägar är en nödvändig förutsättning för 
att tillgängliggöra dessa värden är så många som möjligt.

Konsekvensbedömning av delstrategi: 
En levande landsbygd med starka 
kommundelscentrum
Konsekvensbedömningar av delstrategierna finns i sin helhet 
på sidan 18-22 i Hållbarhetsbedömningen.

• Det är positivt att kommunen har en ambition att 
nå en balans mellan stad och land vilket är en viktig 
förutsättning för ett hållbart Söderhamn 2040 ur flera 
perspektiv. Det är också den viktigaste strategin för att 
kunna uppnå den bärande tanken i översiktsplanen 
om att det ska vara möjligt att leva, bo och verka i 
hela kommunen. Särskild vikt bör läggas på att hitta 
synergier mellan natur-, rekreations-, kultur- och 
upplevelsevärden samt näringslivet (främst jord- och 
skogsbruk och turistnäring).

• Utsläppen av växthusgaser från fossila bränslen 
behöver minska globalt och en del av arbetet behöver 
ske lokalt. En av de största utmaningarna för 
Söderhamn är att minska utsläppen av växthusgaser 
som härrör från persontransporter. År 2014 svarade 
transportsektorn för 45 % av utsläppen i Gävleborgs 
län vilket beror på en gles bebyggelsestruktur som 
leder till längre körsträckor till arbete och studier 
och därmed högre bilanvändning. Söderhamnsbor 
använder redan bil i högre utsträckning idag än 
riksgenomsnittet och trenden både i Söderhamn 
och nationellt visar inte på någon minskning. Om 
fler bosätter sig i mindre orter kommer sannolikt 
bilberoendet öka och så även utsläppen. 

• En av de viktigaste åtgärderna lokalt inom fysisk 
planering är att prioritera kollektiva färdmedel samt 
gång- och cykeltrafik. Det är viktigt att kommunen tar 
fram en trafikstrategi som inkluderar alla former av 
transporter och som också utgår från den kommunö-
vergripande energi- och klimatplanen för att ta ett 
helhetsgrepp kring klimatfrågan. För att få andelen 
kortare bilresor att minska inom kommunen är det av 
stor vikt att exempelvis arbeta med trygga hållplatser 
i närheten av skolor och andra viktiga målpunkter. 
Trots insatser kommer sannolikt andelen bilresor av 
det totala antalet persontransporter i kommunen 
fortsatt vara relativt stor, och därför krävs även att 
drivmedel med lägre klimatpåverkan uppmuntras. 
Enligt det klimatpolitiska ramverket förbinder sig 
Sverige att minska utsläppen från transporter med 
minst 70% till 2030 jämfört med 2010. Exempelvis bör 
infrastruktur för elbilar beaktas i framtida strategier 
och planer. En viktig fråga är också att möjliggöra en 
kombination av olika färdmedel. 

Illustration 13: En levande landsbygd 
med starka kommundelscentrum.
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turen fokusera på hållbara transporter som ska fungera 
under årets samtliga årstider.

År 2040 finns en stor risk att ett förändrat klimat med havs-
nivåhöjningar och oftare förekommande extrema väder-
händelser kommer att påverka kommunen på olika sätt. 
Höga flöden behöver därför hanteras genom innovativa 
dagvattenlösningar. I staden ska det märkas främst genom 
gröna lösningar för kvarhållning, fördröjning och rening av 
dagvatten, exempelvis genom gröna tak, växtbäddar och 
växtbeklädda försänkningar och dammar.

Läs mer om hur Söderhamns stadskärna ska utvecklas i Planpro-
gram för utveckling av Söderhamns centrum och Planprogram för 
Söderhamnsporten, www.soderhamn.se

Delstrategi – En skärgårdsnära 
småstad med en levande stadskärna
Söderhamns stad ska successivt utvecklas som en unik, 
kustnära och landsbygdsanknuten småstad med fler 
boende, verksamheter och intressanta offentliga rum. Här 
finns ett levande och mer intensivt stadsliv som fungerar 
som komplement till det lugnare livet på landsbygden. Här 
finns också ett större utbud av restauranger, kultur och 
offentlighet samt marknadsplatser för de lokala företagen.

De gamla byggnaderna och de värden som den över 
400-åriga staden bär på är kvaliteter som behöver vårdas 
och respekteras. Stadskärnan är den självklara mötesplatsen 
för alla söderhamnare, men även ett besöksmål för kort- och 
långväga besökare. Satsningar på Inre hamnen ska bidra 
till att den blir livfull året om med caféer och restauranger. 
Centrum för flexibelt (CFL) lärande är ett lärocenter för 

forskning och utbildning och en mötesplats för människor 
med olika bakgrund. 

Kulturens roll har varit viktig för utvecklingen av 
Söderhamns stadskärna. Väl gestaltade offentliga miljöer 
med offentlig konst och levande scener är naturliga inslag i 
stadsmiljön. Det sociala perspektivet behöver vara ständigt 
närvarande i samhällsplaneringen för att vi ska kunna 
stärka integrationen och bygga en hållbar stad.

Mindre verksamheter och handel som attraherats av 
småstadsmiljön och har främst etablerat sig i stadskärnan. 
Den äldsta delen av stadskärnan längs med Oxtorgsgatan 
och Västra Tullgatan har fått en renässans och fungerar nu 
med nya Söderhamnsporten som en värdig entré med rötter 

Konsekvensbedömning av delstrategi: En 
skärgårdsnära småstad med en levande 
stadskärna
Konsekvensbedömningar av delstrategierna finns i sin 
helhet på sidan 18-22 i Hållbarhetsbedömningen.

• Jämlikhetsfrågor bör genomsyra planeringen 
framförallt genom att se till synergier som kan 
skapas genom att arbeta strategiskt med andra 
frågor, till exempel folkhälsa samt hållbara 
städer och samhällen. Kommunens nyanlända 
befolkning är och kommer vara en viktig resurs för 
att göra Söderhamn till en livskraftig och levande 
kommun. Sociala analyser bör genomföras som 
underlag innan mer detaljerade planeringsskeden 
i kommunen framförallt i tätorten. Fokus bör ligga 
på att säkerställa att hänsyn tas till perspektiv som 
annars tenderar att prioriteras ned i stadsbygg-
nadsprocesser, exempelvis barn, kvinnor, funk-
tionsnedsatta och äldres perspektiv.

• Det är positivt att Söderhamn planeras att 
utvecklas med omsorg om dess identitet och 
kulturarv samtidigt det är viktigt att tillägg bör 
bidra till en tydligare stadsstruktur och överbrygga 
fysiska och sociala barriärer. Särskilt viktigt för 
tätorten Söderhamn är att följa planeringsinrikt-
ningen om att prioritera gång- och cykelstråk för att 
minimera biltrafik inom stadskärnan. Utvecklingen 
kring resecentrum är även viktig för hela ortens 
utveckling, dels för att höja attraktiviteten men 
framförallt att se till att det blir en förlängning av 
stadskärnan och inte en enklav. En av de viktigaste 
åtgärderna inom fysisk planering för att skapa 
social sammanhållning är attraktiva mötesplatser 
där det idag finns många positiva inslag som kan 
stärkas och utvecklas.

Illustration 14: En skärgårdsnära småstad 
med en levande stadskärna.
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Delstrategi – En självklar del av 
regionen
År 2040 är arbetsmarknads-, utbildnings- och bostads-
marknader i regionen integrerade på ett helt nytt sätt. 
Städer, orter och landsbygder ska länkas samman genom 
en utbyggd infrastruktur och ett utökat utbyte av kunskap 
och idéer. Söderhamnarna har goda möjligheter att få 
tillgång till en bred arbetsmarknad både inom Gävleborg 
och längs Ostkustbanan som binder samman Stockholms-
regionen ända upp till Sundsvall. Järnvägstrafiken utmed 
Norra Stambanan har en speciell roll för pendlingsmöj-
ligheterna i den sydvästra delen av kommunen och ska 
stärkas ytterligare. Centrala Söderhamn ska utvecklas till en 
delregional kärna samtidigt som kommunen är en del av ett 
internationellt nätverk av städer och orter på olika nivåer.

Dubbelspår på Ostkustbanan med en ny tågstation vid 
Gävle Västra innebär att regionens största arbetsgivare nås 
inom 20 minuter. Det kommer vara möjligt att ta sig till 

Arlanda och Stockholm på omkring 90 minuter, vilket ökar 
attraktiviteten för näringslivet och potentiella nya invånare. 
Ökad regional tillgänglighet stärker även Söderhamns 
attraktivitet för befintliga företag och nya etableringar och 
där ska Söderhamnsporten och strategiska verksamhetsom-
råden inta en ledande position. Den digitala utvecklingen 
kommer ge nya möjligheter att arbeta hemifrån vilket 
stärker hela kommunen som bostadsort.

För att företagen i regionen ska vara konkurrenskraftiga krävs 
en effektiv godsinfrastruktur för tåg, lastbil och sjöfart. Vår 
region med Gävle i spetsen är väl rustad för att ta en position 
som ledande logistiknav och att konkurrera globalt. Genom 
strategiska satsningar ska Söderhamn stärka sin position 
som logistiknav för hållbara transporter där knutpunkten 
mellan Ostkustbanan och Kilaforsspåret, E4 och riksväg 50, 
hamnarna Orrskär och Långrör är viktiga framgångsfaktorer.

Resecentrum och Söderhamnsporten ska utvecklas till en 
väl fungerande regional kollektivtrafiknod och mötesplats. 
Förutom bostäder finns här kontor, verksamheter och 
vackra promenadstråk. Här kan den som kör bil tanka koldi-
oxidneutralt och tryggt parkera bilen. Bussarna behöver gå 
tätare längs med de utpekade stråken och pendlarparke-
ringar med laddinfrastruktur ska finnas vid varje kommun-
delscentrum. Det ska vara möjligt att bo på landsbygden 
och pendla regionalt.

Fortsatta satsningar på större evenemang kopplat till kultur, 
idrott och friluftsliv ska stärka Söderhamns position på den 
regionala och nationella kartan. Genom att satsa på den 
lokala besöksnäringen kan vi bidra till att fler väljer bort 
flyget. Genom att stärka den regionala tillgängligheten 
kommer utbytet av kultur och service inom länets gränser 
att vara långt större år 2040 än vad den är idag.

Konsekvensbedömning av delstrategi: En 
självklar del av regionen
Konsekvensbedömningar av delstrategierna finns i sin 
helhet på sidan 18-22 i Hållbarhetsbedömningen.

• Det är positivt att kommunen ser potentialen att 
utnyttja hållbara transportsystem för att stärka 
möjligheten för folk att leva i kommunen. Det 
är även positivt att strategin är delad mellan att 
tillskapa lokala arbetstillfällen och att förstärka 
möjligheten att arbetspendla till andra kommuner. 

• För att Söderhamn fortsatt ska vara en attraktiv 
kommun är det även viktigt att skapa förutsätt-
ningar för näringsliv och arbetsgivare att etablera 
sig i kommunen. Kommunens satsning på besöks-
näringen kan potentiellt generera många attraktiva 
arbetstillfällen. 

• Många som bor i Söderhamn arbetspendlar 
till andra kommuner i regionen. Det är viktigt 
för framtiden att det finns bra förutsättningar 
att transportera sig fossilfritt inom regionen. 
Här spelar kollektivtrafiken en central roll och 
framförallt utvecklingen av Ostkustbanan.

• Söderhamn har på senare år haft en negativ 
befolkningsutveckling. Antalet medborgare har 
minskat. För att vara en attraktiv och livskraftig 
kommun behöver denna trend vända. Att tillgodose 
kommunens invånare med bostäder är en viktig 
del i detta. Att försörja befolkning med attraktiva 
arbetsplatser är en annan. Kommunen har en stor 
andel invånare som pendlar till arbete på annan ort 
men behöver också erbjuda en konkurrenskraftig 
arbetsmarknad på egen ort.  
 
 Vad som kan göras på översiktlig nivå är att, till 
dess, vara inbjudande och peka ut områden för 
etablering av nya (hållbara) företag. Kommunen 
har ett näringslivsprogram som bör revideras 
för att inneha samma aktualiseringsgrad som 
översiktsplanen. 

• Gällande teknisk infrastruktur är utbyggnaden av 
bredband en viktig fråga för att skapa möjligheter 
för människor att helt eller delvis arbeta hemma. 
Söderhamn har goda förutsättningar för hållbar 
turism i och med de korta avstånden som inte 
minst kommer skapas när Ostkustbanan öppnar.

Illustration 15: En självklar del av regionen.
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Delstrategi – En grön infrastruktur med 
stora gröna och blå värden
Söderhamns kommun har natur, grönområden och vatten 
med stora värden som skapar en sammanhängande grön 
infrastruktur. Dessa områden ska utformas, användas och 
förvaltas så att biologisk mångfald och viktiga ekosystem-
tjänster stärks. I omställningsarbetet mot en ekologisk 
hållbar samhällsutveckling medför den gröna infrastruk-
turen och ekosystemtjänsterna mervärden och robusthet, 
inte minst för den lokala matproduktionen. Genom att 
koppla samman isolerade områden med höga värden 
stärks de regionala gröna sambanden och därigenom även 
möjligheten till rekreation och friluftsliv, vilket skapar förut-
sättningar för en god folkhälsa på lika villkor.

Vikten av naturens gratistjänster, det vill säga ekosystem-
tjänster, behöver förstärkas och förtydligas i samhällspla-
nerings- och beslutsprocess, angreppssätt och begrepp. 
Ekosystemtjänstbegreppet ger utrymme för system- och 
helhetssyn och överbryggar gränser mellan olika sektorer. 

Värden och nyttor av fungerande ekosystem måste lyftas 
tydligare och kommunen behöver därför arbeta målinriktat 
med skydd, restaurering och återskapande av livsmiljöer, 
det vill säga förvaltning av mark, vatten och luft utifrån en 
helhetssyn.

En sammankopplad grön infrastruktur ger förutsättningar 
för arter att kunna sprida och förflytta sig i landskapet och 
att miljöer ska vara motståndskraftiga för påfrestningar och 
för att samhället ska kunna återhämta sig snabbare efter 
störningar. Samtidigt ska vi klara våra miljökvalitetsmål och 
krav på bättre vattenkvalitet för att uppnå målet om att vara 
en klimatneutral kommun till år 2030.

Konsekvensbedömning av delstrategi: En 
grön infrastruktur med stora gröna och 
blå värden
Konsekvensbedömningar av delstrategierna finns i sin 
helhet på sidan 18-22 i Hållbarhetsbedömningen.

• Förlusten av biologisk mångfald är ett globalt 
problem men konsekvenserna och lösningarna är 
i hög grad regionala och lokala. Det är positivt och 
särskilt viktigt att kommunen redan i övergripande 
fysisk planering tar ett helhetsgrepp kring ekosys-
temtjänster med fokus på natur- och rekreations-
värden samt folkhälsa. 

• Söderhamn har flera områden inom kommunen 
med höga naturvärden men av olika karaktär. 
Det är viktigt att dessa karaktärer stärks samt att 
ekosystemtjänster belyses särskilt. Naturmiljöerna 
är viktiga, dels ur ett ekologiskt perspektiv men 
även för rekreation och turistnäringen. Det behöver 
säkerställas att ett samlat grepp tas kring dessa 
frågor för att hitta synergieffekter mellan dessa 
värden.

• Kommunens ambition är att utveckla flera kustnära 
områden, dels för ny bebyggelse och dels för att 
utveckla turistnäringen. Detta bedöms i grunden 
positivt och är viktiga frågor för att göra kommunen 
attraktiv men medför också en risk för bl.a. vatten-
kvaliteten i samma områden. 

• Det saknas idag en klimatanpassningsstrategi för 
kommunen, men arbetet har påbörjats och det 
finns ett åtagande att det ska finnas innan 2020. 
Denna bör färdigställas snarast möjligt för att 
kunna arbeta strategiskt och målinriktat med rätt 
kunskapsunderlag. 

Ekosystemtjänster
I naturen pågår ständigt mängder av processer som vi 
människor är beroende av för vår överlevnad och välfärd. 
Ekosystemtjänster är ett begrepp som försöker fånga alla 
de produkter, tjänster och värden som vi får från naturen. 
Luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter, mediciner, 
bränslen, pollinering, men också de immateriella och 
känslomässiga värden vi får av naturen – allt är exempel 
på ekosystemtjänster. Fungerande ekosystemtjänster 
är en grundförutsättning för en hållbar livsmiljö både 
på landsbygden och i stadsmiljön. Detta sker genom att 
stadens grönytor renar dagvatten från tungmetaller och 
skadliga partiklar eller att bakterier och maskar gör jorden 
bördig. Många av dessa naturliga gratistjänster är omöjliga 
att ersätta med hjälp av ny teknik.

Illustration 17: Fyra typer av ekosystemtjänster.

Illustration 16: En grön infrastruktur 
med stora gröna och blå värden.
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Energiplan och Kretsloppsplan. Därför måste kommunen 
visa vägen och informera om nya tekniska tjänster. På så 
vis kan prosumenterna (producerande konsumenter) och 
konsumenterna bli intresserade och gör aktiva val för lokal 
förnybar energi- och livsmedelsproduktion.

Det klimatsmarta beteendet bidrar även till att avfallet 
minimeras och återvinns allt effektivare och används i allt 
större grad för tillverkning av nya produkter och/eller till 
ny energi såsom bränsle och drivmedel. Inget avfall som 
är möjligt att återvinna ska deponeras. I första hand ska 
materialet återvinnas och i andra hand ska energin från de 
förbrukade produkterna tas tillvara. God hushållning med 
resurser och energi är något som behöver genomsyra hela 
vår utveckling. Hänsyn tas till befintlig infrastruktur, såväl 
ovan som under mark, så att kapaciteten i näten tas tillvara 
på bästa sätt, genom samarbete med industri och andra 
aktörer.

Läs mer om kretsloppsplan och energiplan på www.soderhamn.
se

Konsekvensbedömning av delstrategi: 
Cirkulär ekonomi och hållbara tekniska 
försörjningssystem
Konsekvensbedömningar av delstrategierna finns i sin 
helhet på sidan 18-22 i Hållbarhetsbedömningen.

• Det är positivt att tekniska system inte hanteras 
enskilt utan att ambitionen är att hitta synergier 
och att planering av dom ska ske sammanlänkat för 
att skapa en hållbar infrastruktur i kommunen. Det 
är även positivt att en kommuntäckande dagvat-
tenstrategi är under framtagande i enlighet med 
överenskommelsen med Länsstyrelsen. Särskilt 
fokus bör ligga på naturliga lösningar och att säkra 
dricksvattentillgången. 

• I arbetet med energi- och klimatplan för särskild 
vikt läggas på möjligheter till att etablera förnybara 
energikällor i kommunen. Det finns redan en 
tematisk fördjupad översiktsplan för vindkraft 
som kommer utgöra ett viktigt underlag i detta. 
Ett medborgarförslag om solpotentialstudie har 
även antagits som ska undersöka strategiska 
områden för upprättandet av solenergi vilket 
bedöms positivt. Att proaktivt satsa på förnybara 
energikällor och utbyggnaden av ex. sol- och 
vindkraft kan även skapa arbetstillfällen och bidra 
till att kommunen på sikt blir en attraktiv plats för 
företag.

Delstrategi – Cirkulär ekonomi och 
hållbara tekniska försörjningssystem
Hållbara tekniska försörjningssystem
År 2040 ska Söderhamn ha en teknisk infrastruktur med 
integrerade och förnybara lösningar. Vatten, renhållning, 
värme, el, bredband och IT utvecklas med varandra och 
tillsammans med andra i en sammanlänkad och hållbar 
infrastruktur. Energinäten ska vara anpassade för att kunna 
kopplas samman, både inom nätet och med andra tekniska 
försörjningssystem.

En väl utbyggd och robust teknisk infrastruktur är en 
förutsättning för att människor ska kunna leva och verka 
i hela kommunen. Partnerskap och allianser är naturliga 
och samverkan kring tekniska lösningar ska ske både inom 
regionen och tillsammans med lokala aktörer. Decentra-
liserade förnybara lokala försörjningssystem ska vara väl 
integrerade med storskalig förnybar produktion.

Sol- och vindkraft och minskad energiförbrukning har 
stor betydelse för målet om att bli en klimatneutral 

kommun. I det arbetet behövs väl utbyggd infrastruktur 
för snabbladdning av fordon. Lämpliga markområden 
ska användas för solenergiförsörjning samtidigt som 
småskaliga solenergianläggningar finns på tak och andra 
ytor. I kommunen finns goda förutsättningar för utbyggnad 
av havsbaserad vindkraft.

Cirkulär ekonomi
En ökad befolkning och ekonomisk aktivitet leder till en 
snabbare förbrukning av jordens resurser, därför behövs 
en cirkulär ekonomi. En ekonomi som präglas av hållbar 
utveckling.

För att kommunen ska kunna bli klimatneutral är det 
även nödvändigt att människor tänker och agerar mer 
klimatsmart. Information är en förutsättning för att 
människor ska kunna göra miljömässiga val och det ökar 
också möjligheterna till återanvändning och återvinning 
av produkter. I arbete har kommunen tagit fram en 

Illustration 19: Cirkulär ekonomi.

Illustration 18: Cirkulär ekonomi och 
hållbara tekniska försörjningssystem.
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Mark- och 
vattenanvändning i 
Söderhamns kommun
Det här kapitlet är översiktsplanens kärna. Det beskriver hur 
mark, vatten och bebyggelse på ett mer detaljerat sätt bör 
användas, utvecklas och bevaras i ett långsiktigt perspektiv. 
Planeringsinriktningar och förslag till åtgärder för geografiska 
områden i kommunen ligger till grund för mer detaljerad 
planering och bygglov. Detta avsnitt ska läsas tillsammans med 
kartan över den gröna infrastrukturen och mark- och vattenan-
vändningskartan i Söderhamns kommun. 

Kartorna tillsammans med detta kapitel, anger kommunens förslag på markens och 
vattnets huvudsakliga användning på kort och lång sikt, till år 2040. Det betyder 
att nuvarande markanvändning kan föreslås kvarstå – eller förändras över tiden. 
Planeringsinriktningarna för kommunens mark- och vattenområden ska tolkas 
tillsammans med den övergripande utvecklingsstrategin och ställningstagandena 
under Allmänna intressen.

Kartan över grön infrastruktur redovisar natur- och vattenområden sammanbundna 
av blå stråk. Den gröna och blå infrastrukturen utgör viktiga resurser både för 
naturvården och friluftslivet.

Kartan över mark- och vattenanvändning visar på att kommunen är indelad i tre 
huvudområden:
• Landsbygd
• Tätortsnära landsbygd
• Centrala Söderhamn

Inom respektive huvudområde, beskrivs den huvudsakliga markanvändningen. 
Här anges planeringsinriktning, Förslag till åtgärder samt hänvisningar till övrigt 
planeringsunderlag.

Avsnittet Exploatering och ny bebyggelse syftar till att beskriva hur översikts-
planen kan användas som ett verktyg för att prioritera ordningen i utvecklingen 
i olika områden och säkerställa en lämplig markanvändning utifrån dagens 
förutsättningar.

I en förteckning sist i kaptilet tar kommunen ställning till vilka fördjupade över-
siktsplaner och planprogram som inte ska fortsätta gälla. 

De planeringsinriktningar som kommunen bedömer har ett extra tydligt samband med de 
globala hållbarhetsmålen visualiseras genom symboler för respektive mål.

Bild: Enskär.
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Teckenförklaring
Naturområden

Blå stråk

Vatten

Vattendrag

Statlig väg

Järnväg

N

Karta 1: Grön infrastruktur i Söderhamns kommun.

Naturområden

1 Stultsjön
2 Långbrosbodarna
3 Stor och Lill-kattåsberget
4 Svarttjärnsberget
5 Ljusmyrsberget-Storhedsberget-Grönhalsen
6 Myrarna mellan Skåssan och havet
7 Ormberg
8 Skavsjön
9 Blystermyran-Tannåsen
10 Norra Skärgården
11 Borg
12 Tuvan-Norrfjärden-Stålnäset
13 Stortjärnen och Lilltjärnen
14 Lugnsjön-Hällmyraområdet
15 Utvik
16 Ålsjön
17 Söderhamns mellersta skärgård
18 Bergvik
19 Marma
20 Sunnanå
21 Gussisjöarna - Pipsjöområdet
22 Långnäsudden
23 Blakan
24 Norrbränningen - Storröjningsmoran
25 Vallvik
26 Storjungfrun, Kalvhararna och Axmar
27 Över-Morrfjärd
28 Hemstanäs
29 Holmsvedenmyran
30 Sagberg
31 Rasbergskogen
32 Klockåsen
33 Draggan - Skidtjärn
34 Gosjön-Sörglapen-Norrglapen
35 Skärjån

Blå stråk

1 Höljåns vattensystem
2 Slåttån vattensystem
3 Norralaån vattensystem
3a Norråns vattensystem
3b Flyåns vattensystem
4 Söderhamnsåns vattensystem
5 Dalbäcken
6 Ljusnans vattensystem
6a Lötåns avrinningsområde
6b Floråns avrinningsområde
7 Aldersjöns avrinningsområde
8 Kvarnåns vattensystem
9 Rörmyrsbäcken
10 Sundsbäcken
11 Löjhamnsåns-Tväråns vattensystem
12 Bäck från V. och Ö muren med utlopp i Döviken
13 Skärjåns vattensystem

Karta över grön infrastruktur



Bild: Ljusnans mynning, Ljusne.
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Natur och vattenområden
Översiktsplanen har som ambition att ta ställning till och redovisa den 
gröna och blå infrastrukturen med sikte på 2040. Här ingår natur- och 
vattenområden sammanbundna av blå stråk. Naturområdena utgör 
viktiga resurser för naturvården och friluftslivet ur både ett lokalt, 
regionalt och nationellt perspektiv. I kartan för grön infrastruktur 
redovisar kommunens utpekade natur- och vattenområden samt blå 
stråk, detta hittar ni även i bilagan ”Naturområde och blå stråk”.

Övergripande planeringsinriktning
• Natur- och landskapsvård bör vara överordnad annan mark- och vattenanvändning 

inom de områden som ingår i naturområden och blå stråk.

• Jord- och skogsbruk och andra näringar ska bedrivas på sätt som är förenliga med 
naturvårdens intressen inom de områden som ingår i naturområden och blå stråk.

• Natur- och grönområden ska förvaltas och nyttjas långsiktigt för att kunna upprätthålla 
ekosystemtjänster, fungerande livsmiljöer och spridningssamband för växter och djur.

• I program- och detaljplaneskedet ska kommunen visa att en negativ påverkan på 
vattenförekomster inte riskeras vid genomförande och att miljökvalitetsnormerna för 
vatten kan uppnås och vattenkvaliteten förbättras.

• Den fysiska planeringen ska främja sammanlänkande rörelse- och spridningsstråk för 
växt- och djurliv.

• Den fysiska planeringen både vid planläggning och förvaltning ska ta tillvara, 
utveckla, stärka och koppla samman sociala och ekologiska gröna kvaliteter och 
ekosystemtjänster. 

• I samband med detaljplaneläggning ska viktiga grönytor längs blå stråk och 
vattenområden planläggas som park- eller naturmark i så hög utsträckning som möjligt.

• Förändringar i markanvändningen som berör naturområden eller blå stråk får inte 
försvaga eller fragmentera viktiga ekologiska samband.

Läs mer i bilagan Förteck-
ning över naturområden 
och blå stråk

Naturområden
Naturområden utgörs av större sammanhängande och av exploatering relativt 
opåverkade landskapsområden med befintliga eller potentiella höga natur- och rekre-
ationsvärden av allmänt intresse. Till grund för naturområdena ligger kommunens 
utpekade skyddsvärda områden i Naturatlas (1993), länsstyrelsens Värdefull natur 
i Gävleborg (1997) samt Skogsstyrelsens databas med naturvärdesklassade objekt 
såsom nyckelbiotoper samt Naturvårdsverkets databas Skyddad natur.

Planeringsinriktning: Naturområden
• Områdenas relativt opåverkade karaktär ska bevaras.

• Områdena ska i stora drag värnas från tillkommande byggnader eller 
anläggningar som stör omgivningen, påverkar landskapet eller gör att det 
uppfattas som mer privat. Mindre kompletteringar i anslutning till befintlig 
bebyggelse kan ske under förutsättning att den opåverkade karaktären inte 
skadas.

• Byggnader och anläggningar för natur- och kulturturism ska placeras och 
utformas på ett varsamt sätt i förhållande till områdenas natur-, kultur och 
landskapsvärden.

• Kommunägd skog ska förvaltas med fokus på landskapets funktionalitet och 
fungerande ekosystem, rekreation och friluftsliv samt biologisk mångfald.

Vatten och blå stråk
Blå stråk utgörs av vatten och strandområden vid sjöar och vattendrag som har stor 
potential för att utvecklas till rekreativa rörelsestråk eller är särskilt viktiga för att 
uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. De blå stråken avgränsas av avrinningsom-
råden och här ingår kommunens utpekade skyddsvärda områden i Naturatlas (1993), 
länsstyrelsens Värdefull natur i Gävleborg samt Skogsstyrelsens databas med natur-
värdesklassade objekt i de fall de ligger i anslutning till vattenförekomsterna.

Inom EU-samarbetet antog alla länder år 2000 det så kallade ”Ramdirektivet för 
vatten”. Målsättningen med direktivet är att alla ytvattenförekomster ska bibehålla 
eller uppnå god kemisk och ekologisk status, samt för grundvattenförekomster 
god kemisk och kvantitativ status, till 2025 eller senast 2027. Målet är att minska 
övergödningen, förebygga översvämningar, skydda grundvattnet och återställa 
vandringsvägar för fisk och andra organismer. Som en följd av vattendirektivet har 
vattenmyndigheterna beslutat om miljökvalitetsnormer för vatten och ett åtgärds-
program som innebär åtaganden för kommunerna.

Strandzonerna är viktiga för människors naturupplevelser och skapar naturliga 
rörelsestråk för både människor och djur. Opåverkade och sammanhängande 
strandområden längs vatten stärker förutsättningarna för biologisk mångfald 
och skyddar vattenkvaliteten både i vattendraget och nedströms i mottagande 
vattenområden. 

Planeringsinriktning: Vatten och blå stråk
• Mark- och vattenanvändning ska alltid syfta till att förbättra statusen för 

kommunens vattenförekomster.

Bild: Lötån, Vågbro.
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Teckenförklaring

Markanvändningsområde

Centrala Söderhamn

Tätortsnära landsbygd

Kommundelscentrum

Landskapskaraktärer

Öppet odlingslandskap

Flackt skogslandskap

Småkuperat skogslandskap

Sjö- och älvlandskapet

Kust- och skärgårdslandskap

Karta 2: Mark- och vattenanvändning i Söder-
hamns kommun.

N

Karta över mark- och 
vattenanvändning

Kommunen är indelad i tre huvudområden:
• Landsbygd
• Tätortsnära landsbygd
• Centrala Söderhamn

Inom respektive huvudområde, beskrivs den huvudsakliga markanvändningen.
Här anges planeringsinriktning, Förslag till åtgärder samt hänvisningar till övrigt 
planeringsunderlag.
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Landsbygd
Syftet med att avgränsa landsbygden från staden är att säkra utveck-
lingsmöjligheterna för landsbygdsnäringarna, värna vissa rekreations-, 
natur- och landskapsvärden samt inte minst stärka förutsättningarna 
att bo och leva i hela kommunen. Här återfinns fem karaktäristiska land-
skapstyper; öppet odlingslandskap i dalgångarna, sjö- och älvlandskap, 
småkuperat skogslandskap, flackt skogslandskap och kust- och skär-
gårdslandskap. Sammantaget innebär detta att ny bostadsbebyggelse 
främst bör koncentreras till utpekade kommundelscentrum. Genom en 
sådan strategi kan också förutsättningarna för kollektivtrafik förbättras.

På landsbygden och den tätortsnära landsbygden bor närmare hälften av 
kommunens befolkning. Landsbygden utgörs av ett gammalt kulturlandskap med 
bygder, byar och mindre tätorter, varierade landskapstyper och produktionsvärden 
kopplat till landsbygdsnäringen. Landskapskaraktärerna bjuder på olika förutsätt-
ningar och behöver behandlas på delvis olika sätt.

Övergripande planeringsinriktning
• Goda utvecklingsmöjligheter för landsbygdsnäringar ska tillskapas.

• Bygdernas olika identiteter värnas.

• Utveckling i form av ny bebyggelse och verksamheter koncentreras i första hand till 
kommundelscentrum.

• Kollektivtrafiken utvecklas mellan kommundelscentrum, centrala Söderhamn och övriga 
regionen.

• Förutsättningarna att bedriva ett långsiktigt hållbart skogsbruk ska främjas.

• Jordbruksmark får endast exploateras för att tillmötesgå väsentliga samhällsintressen 
som inte kan tillmötesgås på annat sätt.

Förslag till åtgärder

• Ta fram en landsbygdsstrategi med syfte att tydliggöra landsbygdens förutsättningar och behov samt kom-
munens syn på lokal utveckling. Strategin ska ses som början på en process där medborgare, förenings- 
och näringsliv runt om i kommunen på ett aktivt sätt ska göras delaktiga i såväl beslut som genomförande. 
Syftet är att stimulera samordning av kommunens egna verksamheter och samverkan mellan kommun 
och andra aktörer för att säkerställa service och utveckling av kommunens landsbygd. Strategin kan med 
fördel genomföras i regional samverkansform. Landsbygdsstrategin ska även fördjupa begreppen kom-
mundelscentrum och bygder med fokus på de mjuka värdena och utgå från tidigare processer och under-
lag som tagits fram lokalt.

• Utred i samverkan med Region Gävleborg förutsättningarna för att öka turtätheten mellan kommundels-
centrum, centrala Söderhamn och övriga regionen. En attraktiv kollektivtrafik på landsbygden behöver ges 
förutsättningar att konkurrera med bilen tidsmässigt och ses ur ett hela resan-perspektiv där flera olika 
färdmedel kan ingå.

Konsekvensbedömningar 

av mark- och vattenanvänd-

ningen på landsbygden 

finns på sidan 26 och 27 i 

Hållbarhetsbedömningen.

Tätortsnära landsbygd
Den tätortsnära landsbygden är belägen i omlandet kring centrala Söderhamn. Den 
utgörs främst av Söderala och det vidsträckta jordbrukslandskapet i Söderaladalen, 
den industrihistoriskt viktiga orten Sandarne, kustbanden längs Söderhamnsfjär-
dens norra och södra strand, samt en stor del av de tätortsnära naturområden som 
har en särskild betydelse för friluftslivet. Närheten till centrala Söderhamn och 
kommunens externa handelsplats E-center är god. I den tätortsnära landsbygden 
är avstånden kortare och förutsättningarna bättre för omställningen till ett mer 
hållbart resande.  

Planeringsinriktning för den tätortsnära landsbygden

• Ny bebyggelse ska i första hand tillkomma inom cykelavstånd  
från centrala Söderhamn och i anslutning till 
kollektivtrafikstråken. 

• Söderala och Sandarne ska omfattas av stadsbusstrafiken  
och vara en integrerad del av gång- och cykelvägnätet i 
centrala Söderhamn. 

• Kommunägd tätortsnära skog ska förvaltas med fokus på tillgänglighet, 
rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald. 

• Ny bebyggelse och förändringar ska ske i samklang med landskapet och varje 
områdes karaktär och bebyggelsemönster. Kompletterande bebyggelse ska bidra till 
ett bibehållande och helst stärkande av varje områdes karaktär avseende färg, form, 
material och detaljer. Moderna uttryck kan ske genom en medveten tolkning av platsens 
karaktär. 

• Förändringar av vägsträckningar ska ske med hänsyn till landskap, bebyggelse och 
vägens karaktär.

• Den öppna landskapsbilden i Söderaladalen ska värnas och fragmentering av 
landskapet undvikas genom att kulturhistoriska miljöer tas bort, splittras upp eller 
mister sina sammanhang. 

• Återskapande av förlorade kvaliteter ska uppmuntras.

• Söderala och Sandarne ska ha inbjudande, tillgängliga och trygga allmänna platser. I de 
centrala delarna ska det finnas belysning och trottoarer, anpassade för personer med 
funktionsnedsättning.

• Gränsen mot centrala Söderhamn och stadsbebyggelsen ska vara tydlig.

• Söderalaåsen är kommunens viktigaste vattentäkt och nybyggnation får inte påverka 
vattentäkten negativt. 

• Kommunens sågverkshistoria ska synliggöras genom att öka kunskapen om epoken, 
stärka skyddet för att bevara de lämningar som finns idag och öka tillgängligheten till 
dessa platser.

Konsekvensbedömningar 
av mark- och vatten-

användningen på den 

tätortsnära landsbygden 

finns på sidan 28 och 29 i 

Hållbarhetsbedömningen.

Läs mer: För Forsbacka 
och Utviksvägen gäller 
Fördjupad översiktsplan för 
Utviksvägen (antagen 2003)

Så planerar kommunen för  
att uppnå hållbar utveckling

 GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE
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Kommundelscentrum
Kommundelscentrum är orter som ska ha förutsättningar för viktiga samhällsfunktioner som 
invånarna i de omgivande bygderna kan ta del av. Kommundelscentrumen utgörs av Trönö, 
Bergvik, Ljusne och Stråtjära-Holmsvedenbygden, vilka är lokaliserade till kommunens olika 
landsbygdsdelar utifrån principen att alla kommuninvånare ska ha god tillgänghet till viktiga 
samhällsfunktioner. Kollektivtrafiken ska utvecklas mellan kommundelscentrum, centrala 
Söderhamn och övriga regionen. 

Kommundelscentrumens syfte är att skapa en gemensam strategi för utvecklingen på 
landsbygden i hela kommunen och att fungera som en utgångspunkt för prioritering av 
kommunala investeringar och lokalisering av verksamheter. Målet är att säkerställa goda 
förutsättningar för att leva och verka i samtliga delar av kommunen. Kommundelscentrumets 
attraktionskraft och potential består bland annat i lokala identiteter, överblickbara sociala 
sammanhang, en småskalig bebyggelse, inre små avstånd, närhet till omgivande natur och 
landsbygd samt goda pendlingsmöjligheter. Här finns ett visst utbud av lokala arbetstillfällen 
och möjligheter till etablering av verksamheter.

Genom satsningar på kommundelscentrumen vill kommunen skapa bättre förutsättningar 
för tillkomst av nya samhällsfunktioner till kommundelscentrumen och för att bibehålla 
viktiga samhällsfunktioner inom bygderna. Genom samhällsplaneringen skapar vi attraktivare 
utemiljöer, en mer robust infrastruktur, en välplanerad kollektivtrafik och ger förutsättningar 
för nybyggnation av bostäder och verksamheter. Kommunens ambition är att på olika sätt vara 
mer närvarande i kommundelscentrumen. 

Planeringsinriktning: Kommundelscentrum
• Kommundelscentrum är en plats för bygdens basservice och mötesplatser. 

• Kommunen ska skapa förutsättningar för tillkomsten av flera servicefunktioner och nya 
verksamheter i kommundelscentrumen.

• Kommunen ska använda LIS-planen (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) för att 
stimulera lokal utveckling i form av nya bostäder och verksamheter i och i anslutning till 
kommundelscentrum.

• Ny bebyggelse bör i första hand tillkomma i kollektivtrafiknära lägen eller i anslutning till 
kommundelscentrumen.

• Ny bebyggelse och förändringar ska ske i samklang med landskapet och varje 
områdes karaktär och bebyggelsemönster. Kompletterande bebyggelse ska bidra till 
ett bibehållande och helst stärkande av varje områdes karaktär avseende färg, form, 
material och detaljer. Moderna uttryck kan ske genom en medveten tolkning av platsens 
karaktär. 

• Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på sambanden mellan kommundelscentrum, 
centrala Söderhamn och övriga regionen.

• Kommunen ska verka för goda förbindelser till kommundelscentrummen för fotgängare 
och cyklister inom bygden.

• Allmänna ytor och vägar ska utvecklas och förvaltas med fokus på tillgänglighet och 
trygghet.

• Varje kommundelscentrum ska ha en pendlarparkering för bil och cykel.

• Hållplatser i kollektivtrafiksystemet ska utformas med en högre standard och med 
parkeringsmöjligheter för cykel.

Landskapet präglar bygdernas identitet
Landsbygden utgör av fem karaktäristika landskapstyper som visar på olika 
förutsättningar:
• Öppet odlingslandskap i dalagångarna
• Sjö- och älvlandskap
• Småkuperat skogslandskap
• Flackt skogslandskap
• Kust- och skärgårdslandskap

Planeringsinriktning: Landskapskaraktärer
• De olika landskapskaraktärerna ska vidmakthållas.

Öppet odlingslandskap i dalgångarna

Norrala- och Söderaladalen följt av Mobygden 
Längs med Norrala och Söderala dalgångar finns ett öppet jordbrukslandskap med 
obrutna arealer av högproduktiv åkermark. Områdena har stor betydelse för jord-
bruksproduktion, upplevelsevärden och för att behålla kommunens karaktär av 
“levande landsbygd”, där gränsen mellan den centrala staden och landsbygden är 
tydlig, inklusive viktiga siktlinjer. 

Odlingsbygderna i norr följer de av berg inramade dalgångarna från kustbygden 
genom Trönö- och Norraladalen. Trönödalen har en ålderdomlig struktur med 
bebyggelsen knuten till höjdlägen. Mitt i dalen rinner Trönöån med ett mer eller 
mindre outrätat naturligt lopp. Dalens sydöstra del är relativt flack, men blir högre 
i de nordvästra delarna och får en mer småkullig karaktär. De centrala delarna av 
Trönöbygden är av riksintresse för kulturminnesvården med expempelvis Trönö 
gamla kyrka. 

Kring Norrala är centralbygden förhistorisk med spridda odlingslador. Gårdarna 
kantar dalgångarna mot den omgivande skogen. Genom odlingslandskapet rinner 
Norralaån i ett delvis rätat lopp. Merparten av Norraladalen utgör riksintresse för 
kulturmiljövården.

Söderalabygden utgörs av en flack, låglänt jordbruksslätt omgiven av ett antal byar. 
Markerna är svåravvattnade och Söderalaån som korsar slätten är därför sedan 
långt tillbaka utgrävd och rätad. Byarna vid Söderalaslätten är av riksintresse för 
kulturminnesvården.

I förlängningen av Söderaladalen västerut följer vid Mo ett öppet jordbruksland-
skap längs med Färgeriåns dalgång och Ljusnanåsens sträckning. Den vackert 
meandrande ån skär på ett par ställen genom åsen och bildar iögonfallande raviner. 
Jordbruksbebyggelsen är i huvudsak koncentrerad till åsen, men spridda gårdar 
förekommer även på dalgångens sluttningar.

Sjö- och älvlandskapet

Florsjön-Bergviken-Marmen
Sjölandskapet avser landskapet sydväst om staden, runt Bergviken, Marmen och 
Florsjön. Landskapet har utöver stora upplevelsevärden och betydelse för det rörliga 
friluftslivet, stor betydelse för jordbruket och kulturmiljövården vilket återspeglar 
sig i Skog, Lynäs och Vannsätter.

Bild: Odlingslandskap, Norraladalen. 

Bild: Sjön Bergviken.
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Florsjön är av stort intresse för rörligt friluftsliv med möjligheter till framför allt bad 
och fiske. Bergviken är ett stort sel i älven Ljusnan och är Hälsinglands näst största 
sjö och av mycket stort intresse för det rörliga friluftslivet. Äldre kyrkor är placerade 
på strategiska platser i närheten av sjöarna.

Skog är kyrkbyn i Skogs socken och har en intressant kyrkohistoria, från hednatid 
till nutid och som kyrkoruinen Sankt Olofs kapell på Kyrkudden i sjön Bergviken 
vittnar om.

Området kring sjön Marmen är en av Hälsinglands rikaste platser för lämningar 
efter lågteknisk järnframställning. Lämningarna består av slagg som indikerar 
bybildningar och kolningsgropar. Bygden kring främst Askesta och Marmaverken 
präglas även av tidigare träindustri, med sågverksbyggnader respektive samlad 
bruksbebyggelse runt den tidigare pappersmassafabriken. I sluttning ner 
mot Marmen vid Sunnanå ligger ett småbrutet odlingslandskap med vacker 
landskapsbild. I Bergviken och Marmen respektive utlopp finns vattenkraftverk. 
Under drygt 100 år hade sjöarna stor betydelse för flottningen. I båda sjöarna fanns 
stora skiljen och virkesupplag.

Småkuperat skogslandskap
Landskapet utgörs av en vågig bergkulleterräng med en storskalig och sluten 
karaktär. Det småbrutna landskapet har utöver stora produktionsvärden för 
skogsbruket, även stora natur- och upplevelsevärden samt stor betydelse för 
friluftslivet. Landskapstypen är rik på sjöar.

Trönö- och Norralaskogarna 
I den norra delen karaktäriseras landskapet av mindre sjöar blandat med större 
sammanhängande myrområden. I typområdets centrala delar nordväst om Järsjön, 
breder ett omväxlande barrskogslandskap ut sig med delvis kraftigt kuperad, delvis 
småbruten terräng. Berg och höjdryggar med lavklädda hällmarker och lågvuxen 
hällmarkstallskog omväxlar med små, delvis öppna myrmarker. Kulturmiljöintres-
santa fäbodar kallade Norrbodarna och Svarttjärnsbodarna ligger i närheten. 

Ytterligare områden av intresse för kulturmiljövård är Långbrosbodarna vis Lång-
brosbodsjön och Visbodarna vid Visbodsjön. Söder om Trönöåns dalgång ligger 
Tannåsen (110 meter över havet) som en uppstickare i landskapet. Vid foten i 
nordväst ligger en ensamliggande skogsgård med en genuin gårdsmiljö stärkt av 
ängslador och betesmark med lång hävd. 

Holmsveden-Stråtjära
Landskapstypen karaktäriseras av många sjöar insprängda i den kulliga bergster-
rängen. Invid sjöarna Storsjön, Tönnångerssjön och Ljussjön återfinns detaljplane-
lagda fritidshusområden. 

I Holmsvedenbygden ingår byarna Henninge, Håkanbo, Hemstanäs, Långbo, 
Härnebo, Västby, Långviken, Tönnånger, Älgnäs och Småströmmarna. Långbo och 
Härnebo är mindre byar som utgör särskilt värdefulla bebyggelseområden, där 
gårdsmiljöer och odlad mark bildar öppet landskap med sjö, skog och berg i fonden. 
Sydost om Holmsveden reser sig brant Sagberg närmare 90 meter över omgärdande 
skogsmark och utgör ett värdefullt utflyktsmål. 

Samhället Stråtjära avgränsas som egen tätort, men ingår i Skog socken och 
ligger öster om kyrkbyn Skog. Det angränsar till sjön Bergviken som ingår i 
Ljusnans huvudavrinningsområde och ingår i ”sjölandskapet”. Tätorten omges 
av jordbruksmark och som namnet antyder, även av naturskön skog. Området är 
välbesökt och har ett rikt friluftsliv med Pilgrimsleden mot Trondheim som passerar 
genom landskapet. Stråtjära är en viktig knutpunkt där vägarna mellan Bergvik-

Bild: Hemstanäs i Holmsveden. 

Holmsveden och Tönnebro-Bollnäs möts och har mycket genomfartstrafik från E4 
via riksväg 83 upp mot fjällvärden.

Flackt skogslandskap

Kommunens sydöstra del
Skogen dominerar marktäcket och landskapet är relativt storskaligt och slutet 
till sin karaktär. Lanskapskaraktären är rik på både myrar, sjöar och vattendrag. 
I den sydvästra delen ligger i ett vackert sjölandskap benämnt Noran och som 
är det sammanfattande namnet på de tre sjöarna Böles-Noran-Varvs-Noran och 
Tönnebro-Noran i Skärjåns vattensystem. Området är värdefullt för turism och 
friluftsliv. Sjöarna avgränsas i väster av Gävleåsen och den urgamla vägen mot 
Norrland, idag E4:an, följer troget åsens sträckning.

Sunnäsbruk lokaliserat vid Tvärån var tidigare ett järnbruk i drift från mitten av 
1600-talet till slutet av 1800. Inom den sydvästra delen av landskapstypen ligger 
fäbodar av intresse för kulturmiljövården; Hamnäsfjärdarna fäbodar, Böles-
fäbodarna och Strand fäbodar. I Gullgruva finns bruksmiljö med rester av en 
parkanläggning.

Kust- och skärgårdslandskap

Skärså-Humlegårdsstrand-Stålnäset-Sandarne-Ljusne-Vallvik-Granön
Skärså fiskeläge på fastlandet är ett av Gävleborgs största och samtidigt bäst 
bevarade och välbesökta turistmål. Fritidshusbebyggelse ligger visuellt skilt från 
den ursprungliga bebyggelsen, varför den senares karaktär är mycket välbevarad. I 
kustområdet mellan Skärså och Humlegårdsstrand finns en kustnära skogszon som 
är av intresse för friluftslivet. Längs kustremsan är större fritidsbebyggelseområden 
belägna såsom Sikfjärden, Jonskär och Rexvågen, där fastboende idag är vanligt. 
Utanför fastlandet finns en större ögrupp benämnd Klacksörarna, bestående av sex 
öar och många mindre skär. På öarna finns gammal fiskarbebyggelse och är bevuxen 
med karaktäristisk landhöjningsvegetation.

Söderut följer Stålnäset och som utgör en relativt orörd kustremsa av stort värde 
för friluftslivet. Öster om Stålnäset finns en liten koncentrerad skärgård av små 
öar- Stålnäshararna, som med något undantag helt saknar skog. I förlängningen 
åt nordost ligger Prästgrundet som är den yttersta av öarna i Söderhamns 
skärgård. Ön karaktäriseras av den välbevarade fiskelägesmiljön av riksintresse för 
kulturminnesvården.

De större kustsamhällena Sandarne och Ljusne med Vallvik ingår i landskapstypen 
och utgör bruksorter som växte upp i och med industrialiseringen. Här återfinns 
kulturhistoriskt värdefulla objekt och miljöer i form av både industribyggnader och 
bostäder. 

Utanför Sandarne utgörs skärgården av en attraktiv övärld bestående av ett stort 
antal öar där Enskär, Sandskär, Grimskär och Lockskär är de största. Skärgården är 
viktig för friluftslivet och är därmed ett av kommunens mest frekventerade fritids-
områden med en omfattande fritidshusbebyggelse på många av öarna. 

Inom den södra delen av kusten söder om Vallvik vidtar ett relativt obebyggt 
landskap och där skärgården är mindre örik. Först vid Granön förekommer ett fritid-
husbebyggelseområde och som angränsar till länets största naturreservat Axmar 
och som samtidigt är det största sammanhängande oexploaterade skärgårdsom-
rådet längs södra bottenhavskusten. Cirka 7 km utanför fastlandet ligger även 
Söderhamnkustens största ö Storjungfrun, med stor betydelse för friluftslivet. 

Bild: Fyrhamn på Storjungfrun. 
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Centrala Söderhamn
Område med bebyggelse av stads- eller tätortsmässig karaktär 
där bostäder ingår eller kan ingå. Bebyggelsen är indelad i 
kvarter åtskilda av gator, eller med kvartersliknande struktur. 
Stadsbebyggelsen inom centrala Söderhamn används i 
huvudsak för bostäder, kontor, handel eller annan verksamhet 
som är förenlig med bostäder. Trafik- och parkeringsytor, 
parker och fritidsanläggningar kan ingå. Några av kommunens 
verksamhetsområden är belägna i centrala Söderhamn och i 
dessa bör inte nya bostäder planeras. Även ett antal bostads- 
och skolnära grönområden ingår i områdestypen. Dessa 
bör bevaras och utvecklas med fokus på tillgänglighet och 
rekreation. Inom centrala Söderhamns gräns ingår  
stadsdelscentrum, stadsstråk och stadsdelar.

Övergripande planeringsinriktning
• Söderhamn ska utvecklas till en funktionsblandad, kustnära småstad med 

olika värden.

• Centrala Söderhamn ska utvecklas till en rumslig helhet genom att stärka 
sambanden med tydliga trafikstråk för hållbara transporter, till vilka en 
koncentration av bebyggelse och offentliga rum främst lokaliseras.

• De centralt belägna trafikdominerade gatumiljöerna ska ges ett nytt innehåll 
och uttryck, anpassat till den gående människans upplevelser avseende 
innehåll och funktioner.

• De befintliga sambanden ska stärkas genom att bygga vidare på de 
strukturer som redan finns i form av komplettering av ny bebyggelse och 
andra värden.

• Segregationen ska motverkas genom att stärka mötesplatser och 
överbrygga fysiska och mentala barriärer mellan stadsdelar.

• Stadens entréer ska synliggöras och ges kvalitet och uttryck av 
stadsmässighet.

Förslag till åtgärder

• Ta fram ett gestaltningsprogram som innehåller principer för gestaltning av och tillgänglighet 
i offentliga rum som exempelvis gatumiljöer, torg, och parker.

Konsekvensbedömningar 

av mark- och vattenanvänd-

ningen i centrala Söderhamn 

finns på sidan 30 och 31 i 

Hållbarhetsbedömningen.

Läs mer: För Söderhamns 
centrum gäller planpro-
gram för utveckling av 
Söderhamns centrum 
(2015) och planprogram för 
Söderhamnsporten (2017). 
www.soderhamn.se.

Stadsdelscentrum
Stadsdelscentrum är en del av centrala Söderhamn och kopplade till stadskärnan 
genom stadstrafik, vägar och bebyggelse. Stadsdelscentrummen kompletterar 
stadskärnan med ett varierat utbud av kultur, handel och andra funktioner på lokal 
nivå och fungerar som mötesplats för närbelägna bostadsområden och stadsdelar.

Planeringsinriktning: Stadsdelscentrum
• Stadsdelscentrum är en plats för basservice och det lokala livet.

• I stadsdelscentrumen ska det finnas en blandning av bebyggelse, service och 
bostäder.

• Förtätning av bostäder koncentreras i första hand till stadsdelscentrum och 
som komplement i befintliga bostadskvarter.

• Stadsdelscentrum ska ha väl gestaltade offentliga rum (inklusive konst) och 
offentliga miljöer som förvaltas med omsorg.

• I stadsdelscentrumen ska god tillgänglighet till lekplatser, park- och 
grönområden prioriteras.

• Trygga och attraktiva gång- och cykelstråk binder samman 
stadsdelscentrumen med övriga stadsdelar. Vid skolorna är tryggheten för 
barnen extra prioriterad.

• Stadsdelscentrumen är kollektivtrafiknoder i stadsbusstrafiken.

Karta 3: Mark- och vattenanvändning i Centrala Söderhamn (beskrivningar för respektive stadsdel finns längre ner i detta avsnitt).
2–Söderhamnsporten och Väster, 3–E-center handelsområde, 4–Inre hamnen, 5–Norr om stadskärnan, 6–Björnänge, 7–Norra staden, 8–Granskär, 
9–Vågbro, 10–Öster och Trädgårdsgatan, Holmäng, Broberg, 11–Fålnäs och Färssjön, 12–Stugsund, 13–Klossdammen och Knektslätten, 14–Hällåsen, 
15–Tälje 

Teckenförklaring

Markanvändningsområde

Stadsdelscentrum

Stadens entreer

Stadsstråk

Kultur- och handelsstråk

Stadsdelar med huvud-
saklig markanvändning

Bostäder

Kultur, handel och 
service

Arenor för friluftsliv och 
evenemang

Verksamheter
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Stadsstråk
Stadsstråk är gatustråk som binder samman stadskärnan och 
stadsdelarna så att centrala Söderhamn upplevs som en helhet och det 
är lätt att gå, cykla eller ta bussen mellan olika delar. Stråken och håll-
platslägena längs dessa syftar till att många får hög tillgänglighet och 
närhet till kollektivtrafik och olika viktiga funktioner i staden. Målet är 
att stråken ska ha en större täthet av trafikanter och med det en större 
potential att utveckla trygga, befolkade gator och bebyggelse. Några 
stråk eller delar av stråk saknar i utgångsläget förutsättningar för 
stadsliv och bebyggelse, men har en viktig sammanlänkande funktion för 
kollektiv- och cykeltrafiken.

Planeringsinriktning: Stadsstråk
• Stadsstråken länkar samman centrala Söderhamn genom 

komplettering av offentliga rum, bebyggelse, service, stadstrafik 
och kommunikationer.

• Bebyggelse med bostäder, väl gestaltade offentliga rum och en 
kontinuitet av stadslivskvaliteter och verksamheter prioriteras 
längs stadsstråken.

• Längs stadsstråken ska det finnas en högre standard och 
särskild fokus på trygghet och tillgänglighet vid hållplatser och 
andra strategiska platser.

Stadsdelar

Vågbro (9)
Vågbro tar vid där Norra Staden slutar, bebyggelsen är långsmal och 
följer Norralavägen, gamla E4:an, ut mot Norrala. Den översvämnings-
benägna Styvjebäcken rinner genom stadsdelen och strax öster om 
stadsdelen finns även Lötån. Namnet Vågbro förekommer i kyrkböckerna 
redan 1773 och hade under lång tid ett tegelbruk. Under 1940- och 
50-talen byggdes stadsdelen ut kraftigt med egnahem och tidstypiska 
hyreshus samt livsmedelsbutik och grundskola. Vågbroskolan har 
Vågbro, delar av Norra Staden samt de norra kommundelarna som 
upptagningsområde. Stadsdelen saknar ett utpräglat centrum med 
funktioner uppdelat på flera olika platser. I stadsdelen finns även före 
detta Vågbrohemmet, ett byggnadskomplex som uppfördes som vårdhem 
för landstingets räkning 1970. Här finns kommunens största samman-
hängande byggnad med idrottssalar, utrymme för restaurang, simhall 
med mera. Sedan landstingets verksamhet avvecklades runt 1990 har 
byggnadskomplexet var svårt att fylla med verksamhet fullt ut. Idag 
bedrivs verksamheten under namnet Campus Park.

Idag fungerar Vågbro främst som ett bostadsområde, några arbetsplatser 
är lokaliserade i Vågbrohemmet samt vid stadsdelens skola. Enstaka 
handelsbyggnader finns också i anslutning till Norralavägen, exempelvis 
en större bygghandel. Stadstrafiken samt ett mindre antal regionala 
busar trafikerar stadsdelen. Gång- och cykelväg är utbyggt från centrala 

Förslag till åtgärder: Vågbro

• Åtgärder vid och kring Styvjebäcken genomförs i 
syfte att förhindra framtida översvämningar.

• Upprustning av miljön kring dagligvarubutiken vid 
Norralagatan/Hemmansvägen.

Söderhamn till Borg i Norrala, däremot finns ett antal saknade länkar 
inne i bostadsområden.

I stadsdelen finns det utrymme för komplementbebyggelse med 
bostäder, främst enbostadshus. Ett större oexploaterat område för 
enbostadshus är beläget direkt norr om Mjölnäsvägen. En utmaning 
är att tillskapa ett stadsdelscentrum som knyter samman de befintliga 
mötesplatserna. Platsskapade åtgärder behövs för att möjliggöra ett 
centrum där människor vill uppehålla sig. Den relativt hårt trafikerade 
Norralavägen fungerar också som en barriär. Kopplingen upp till 
Campus Park behöver också stärkas då detta område idag upplevs avskilt 
gentemot resten av Vågbro. 

Norra staden (7)
De norra delarna av Söderhamn tillkom i stora delar under 1960- 
och 70-talet när staden expanderade norr om stadskärnan. Skytten, 
Norrberget, och Skogshöjden är exempel på områden som växte fram 
som en del av det så kallade miljonprogrammet och utformades med 
en funktionsuppdelad och relativt storskalig bebyggelsestruktur. 
Granvägen och Tallvägen utgjorde stamgator i stadsdelen och utifrån 
dem fördelades trafiken vidare in i respektive bostadsområde. I Norra 
staden finns en stor andel flerbostadshus i hyresrättsform och kring 
Norralagatan, som tidigare utgjorde huvudleden för regional trafik 
genom Söderhamn, finns även äldre bostadsområden med småhus. 

Bristande underhåll och en sviktande befolkningsutveckling har dock 
inneburit att stora delar av bostadsområdena kring Granvägen har 
rivits och efterlämnat storskaliga områden med oklart innehåll. Vid 
korsningen Granvägen/Granskärsspåret finns ett ställverk som försörjer 
staden med elektricitet. Ställverket är av stort allmänt intresse men 
förhindrar samtidigt stadsdelsutveckling i närområdet. Flera outnyttjade 
områden och stråk har en viktig sammanlänkande funktion i staden men 
bidrar idag till en otydlighet i stadsbilden och barriäreffekter både inom 
Norra staden och till de centrala stadsdelarna. De tidigare bebyggda 
bostadsområdena utgör en stor resurs i och med att väl utbyggd 
infrastruktur redan finns i närområdet.

Utemiljöerna på Norrberget, aktivitetsparken vid Stenbacken och 
närbutiken vid Tallvägens början utgör viktiga allmänna ytor och 
fungerar som mötesplatser i stadsdelen. Mellan Tallvägen och 
Norralagatan finns ett till stora delar outnyttjat grönområde som i sin 
nuvarande form förstärker uppdelningen mellan de olika bostads-
områdena. En utmaning för stadsdelen är att överbrygga storskalig 
infrastruktur och stora outnyttjade markområden samt att skapa 
mötesplatser med ett innehåll som attraherar människor från hela 
staden.

Björnänge (6)
Björnänge är ett verksamhetsområde i västra Söderhamn. Läs mer om 
planeringsinriktningen för Björnänge under Verksamhetsområden under 
kapitlet Näringsliv.

E-center handelsområde (3)
Se Verksamhetsområden under rubriken Näringsliv.

Planeringsinriktning: Norra staden
• Norra staden ges möjlighet att expandera 

från Granskärsspåret och norrut med syfte att 
överbrygga fysiska och mentala barriärer.

• Ny bebyggelse bör tillföra en variation av upplåtelse-
former och funktioner till stadsdelen. 

• Åtgärder som bidrar till att minska mentala avstånd 
och binder samman norra staden med närliggande 
stadsdelar uppmuntras.

• Sambanden mellan Norra staden och Söder-
hamnsporten utvecklas och tydliggörs.

• Granskärsspåret utvecklas som promenad- och 
cykelstråk mellan Söderhamnsporten, Norra staden 
och Inre hamnen där industrihistorien framhävs.

• Utemiljöerna på Norrberget och aktivitetsparken vid 
Stenbacken fortsätter att utvecklas och förvaltas som 
trygga och tillgängliga mötesplatser i stadsdelen.

• Förutsättningarna för att utveckla grönområdet 
mellan Tallvägen och norra staden utreds. 
Exempel på innehåll kan vara skyltade prome-
nadstigar, grillplatser och vindskydd och bör inte 
förändra karaktären av naturområde. Det bör 
finnas anslutningar från flera av de närliggande 
bostadsområdena.

Förslag till åtgärder Norra staden

• I samverkan mellan kommunen, fastighetsägare och 
invånare ta fram ett planprogram för att utveckla 
Norra Staden till en omställningsstadsdel och stärka 
kopplingarna till stadskärnan och Söderhamns-
porten.

Bild: Vågbroskolan.
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Norr om stadskärnan (5)
Stadsdelarna som ligger direkt norr om stadskärnan omfattas av 
stadsplanen från 1876 och är i stora delar uppdelade i rektangulära 
kvarter i gatuliv med en rutnätsformad gatustruktur. Denna del av 
staden är tydligt avgränsad av Granskärsspåret i norr som markerade 
slutet på stadsbebyggelsen fram till 1950-talet. Området sträcker sig från 
Ulrica Eleonora kyrka ut till Granskärs våtmarker.

Här finns många viktiga kompletterande samhällsfunktioner till 
stadskärnans större och mer centrerade utbud. Några exempel är 
flertalet kyrkor, gymnasium, grundskola, teater, idrottshall, vård- och 
omsorgsboende, seniorboende, närlivs och restaurang, trafikskola 
och företag. I den gamla brandstationen huserar resurscentrum som 
bland annat innefattar kommunens arbetsmarknadsenhet och beman-
ningstjänst. I stadsdelen finns både villabebyggelse och flerbostadshus 
med blandade upplåtelseformer. Stadsdelen utgör bryggan mellan 
stadskärnan och norra staden och behöver integreras med båda 
stadsdelarna. Dess västliga del ligger inom gångavstånd till resecentrum 
vilket gör den intressant för ytterligare bostadsbebyggelse.

Det finns flera öppna ytor och storskaliga gaturum som skulle kunna få 
en annan typ av markanvändning genom utvecklade offentliga platser 
eller ny bebyggelse. Gamla idrottsplatsen i anslutning till kyrkogården 
och den stora öppna ytan bakom idrottshallen är exempel på platser 
används idag men som skulle kunna utvecklas ytterligare. I korsningen 
Norrtullsgatan/Norralagatan finns en koncentration av samhällsservice 
och butikslokaler och hållplatslägen för flera viktiga kollektivtrafiklinjer.

Inre hamnen (4)
Inre hamnen omfattar centrala staden väster om Norralagatan. Området 
är byggt runt Söderhamnsfjärdens innersta delar och innehåller både 
bostäder och verksamheter. Kajen på norra sidan har blivit viktig för 
besöksnäringen med turistinformation, utgångsplats för turbåten Moa, 
gästhamn och citycamping. Södra delen ligger inom riksintresseområde 
för Söderhamns stad. Områdets struktur är påverkad av sjöfart men 
även av tågtrafik genom Ostkustbanan som tidigare korsade områdets 
södra del. Verkstäderna i områdets mitt utgör ett stort byggnadskom-
plex som i ena änden innehåller tillverkningsindustri och i andra änden 
barnomsorg och fritidsverksamhet. 

Planeringsinriktningar: Norr om stadskärnan
• Stadsdelen utvecklas genom varsam förtätning 

med blandad bebyggelse och med stor hänsyn till 
omgivande kulturmiljöer.

• Korsningen Norrtullsgatan/Norralagatan utvecklas 
som lokalt centrum och markeras i stadsbilden.

• Storskaliga gaturum utvecklas för att ge ökad till-
gänglighet och trygghet för gående, cyklister och 
kollektivtrafikresenärer.

• Norralagatan, Tallvägen-Nygatan och Tägtgatan-
Granvägen är de starka förbindande stråken mellan 
stadskärnan och de norra stadsdelarna och ska 
utvecklas som stadsstråk med attraktiva offentliga 
miljöer.

 

Planeringsinriktning: Inre hamnen
• Området har en viktig roll för Söderhamns karaktär 

av vattenanknuten stad och fortsatt utveckling med 
denna inriktning bör eftersträvas. 

• Viktiga stråk med betydelse för det rörliga friluftslivet 
ska respekteras vid förändrad markanvändning.

• GC-stråk längs ån och på båda sidor av fjärden 
utvecklas ytterligare.

• Området bör bibehålla sin karaktär av centrumbe-
byggelse och viss handel kan tillåtas.

• Stor hänsyn ska tas till kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer.

• Inre hamnen ska ses som en helhet och samspelet 
mellan norra och södra sidan ska beaktas.

Granskär (8)
Granskär är ett område i östra Söderhamn och innefattar ett industriom-
råde, ett rekreationsområde och den yttre delen av hamninloppets norra 
kaj som angränsar till Inre hamnen. Inom industriområdet finns bland 
annat Granskärs avloppsreningsverk med ett sista reningssteg i form av 
Granskärs våtmark, Granskärs värmeverk, småindustri och sällanköps-
handel. Transporter till området förutsätter passage genom stadens 
centrala delar.

Grönområdet i Granskär har stor betydelse för rörligt friluftsliv genom 
närheten till staden. I anslutning till grönområdet ligger även idrotts-
platsen Strandvallen. Granskärsspåret förbinder rekreationsområdet med 
hamninloppet och Norra staden för gående och cyklister.

Söderhamnsporten och Väster (2)
Staden Söderhamn grundades år 1620 med bakgrund av att 
kungamakten ville koncentrera vapensmidet till staden. Av de äldsta 
stadsplanerna framgår kvartersindelning och gatunät för de västra 
delarna av staden. Gevärsfaktoriets borrhus som uppfördes 1747 är 
tillsammans med Rustkammaren de enda av faktoribyggnaderna 
som finns kvar idag. Västra tullmjölkvarnen, som idag används som 
utställnings- och samlingslokal uppfördes 1751. Trähusen på Väster 
undgick stadsbranden 1876 men flera av de gamla trähusen revs i 
samband med breddningen av Brädgårdsgatan på 1960-talet. Längst upp 
i Tullbacken är husen ännu idag bevarade.

Staden expanderade med tiden österut mot havet men sedan 
tågstationen flyttades ut från stadskärnan i slutet av 1990-talet 
har förutsättningarna för de västra delarna av staden förändrats. 
Resecentrum fyller idag en viktig funktion för arbetspendling och övrigt 
resande. Sambanden mellan det nya stationsläget och stadskärnan 
behöver dock tydliggöras för att ge Söderhamn en mer framskjuten 
regional roll. Nya arbetstillfällen och bostäder i anslutning till 
stationsläget skapar goda förutsättningar för ökat regionalt utbyte. 

Planeringsinriktning: Granskär
• Transportproblem, närheten till bostäder och 

störningskänsliga natur- och vattenområden i 
närområdet innebär att restriktivitet ska tillämpas 
vid förändrad markanvändning.

• Befintliga verksamheters behov av skyddsavstånd 
gör att bostäder ej kan lokaliseras i eller i anslutning 
till området.

• Viktiga rekreationsstråk av betydelse för det 
rörliga friluftslivet ska respekteras vid förändrad 
markanvändning.

 

Planeringsinriktning: Söderhamnsporten och 
Väster
• Söderhamnsporten utvecklas i enlighet med plan-

programmet för Söderhamnsporten.

• Söderhamnsporten länkas via stärkta samband 
och en förtätad bebyggelsestruktur samman med 
stadskärnan så att en sammanhängande stadsbygd 
formas.

• Genom att skapa en sammanhängande och funk-
tionsblandad bebyggelsestruktur som integrerar 
stationsområdet i staden ska stadskärnan, 1600-
talsstaden och Söderhamnsporten upplevas som en 
sammanhängande rumslig enhet.

• Goda kommunikationer till och från Söder-
hamnsporten inom staden främjas och utvecklas för 
att införliva området i stadsmiljön.

• Ny bebyggelse och offentliga rum ska bidra till att 
stärka trästadstraditionen och Söderhamns identitet.

• Ny centrumbebyggelse planeras vid korsningen 
Västra Tullgatan och Brädgårdsgatan för att på 
ett bättre sätt bidra till en stadsmässig utveckling 
av Brädgårdsgatan. Den nya bebyggelsen ska på 
ett tydligt sätt harmonisera med kulturmiljöerna i 
området.

• Utemiljöerna mellan järnvägsviadukten och Bräd-
gårdsgatan utvecklas med förankring i Söderhamns 
äldsta historia.

Läs mer i planprogram för Söderhamnsporten,  
www.soderhamn.se
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Stadskärnan (3)
Stadskärnan består av 1600-tals staden med de unika kulturmiljöerna 
kring rådhuset och av kvartersstaden i centrum fram till Norralagatan. 
I översiktsplanen avgränsas stadskärnan av Norrtullsgatan i norr och 
södra Hamngatan i söder och binds samman av kultur- och handels-
stråket längs Köpmangatan och dess förlängning västerut längs 
Oxtorgsgatan.

Stadskärnan har en speciell och överordnad roll i kommunen, och en 
särskild funktion i regionen. Den är för många människor den mest 
tillgängliga och aktivitetstäta miljön i kommunen och har god regional 
tillgänglighet. I stadskärnan finns det största förändringstrycket där 
flera vill etablera sig, bo och ordna aktiviteter. Samtidigt finns många 
värden och intressen som kräver hänsyn vid förändrad markanvänd-
ning. Stadskärnan är till stor del utpekad som riksintresse och är kultur-
historiskt värdefull med unika och inspirerande miljöer. I stadskärnan 
finns också några av kommunens mest uppskattade och använda 
offentliga rum, inte minst stadens parker. Stadskärnan är en viktig del av 
kommunens historia och identitet. 

Det finns en problematik i den utsträckta bebyggelsestrukturen i de 
centrala delarna av staden som gör att stadskärnan i dagsläget upplevs 
som tom och öde i vissa delar och under vissa tider på dygnet. En av 
nycklarna till en levande och trygg stadskärna är att samla värden inom 
stadskärnan och i de olika typer av stråk där människor rör sig och 
som binder samman staden. Sambanden med övriga delar av centrala 
Söderhamn är viktiga att utveckla och stärka. 

Planeringsinriktning: Stadskärnan
• Stadskärnan är kommunens gemensamma 

mötesplats med en attraktiv offentlig miljö, ett 
levande kulturliv under olika tider på dygnet samt en 
marknadsplats för lokal handel.

• I stadskärnan finns en koncentration av 
verksamheter och bostäder som skapar liv och 
rörelse under olika tider på dygnet. Stadsliv, tillgäng-
lighet och kontaktintensiva verksamheter är i fokus.

• I stadskärnan kan boende behöva tolerera liv och 
rörelse även under udda tider på dygnet.

• Stadskärnan ska fungera och uppfattas som en 
delregional knutpunkt och ha hög tillgänglighet till 
lokal och regional infrastruktur.

• Stadskärnan ska ha unika kvaliteter i form av kultur-
historisk bebyggelse och vackra offentliga rum.

• Det ska finnas ett utbud av olika typer av parker, 
gång- och cykelstråk samt bebyggelse som utvecklas 
med hänsyn till stadskärnans identitet och kvaliteter.

• I stadskärnan ska trafiken ske på de gåendes villkor. 
Cykel- och kollektivtrafik är prioriterade transport-
medel inom stadskärnan.

• Söderhamnsporten länkas via stärkta samband 
och en förtätad bebyggelsestruktur samman med 
stadskärnan så att en sammanhängande stadsbygd 
formas.

• Genom att skapa en sammanhängande och funk-
tionsblandad bebyggelsestruktur som integrerar 
stationsområdet i staden ska stadskärnan, 1600-
talsstaden och Söderhamnsporten upplevas som en 
sammanhängande rumslig enhet.

• Ny bebyggelse och infrastruktur inom stadskärnan 
ska ta hänsyn till riksintresset för Söderhamns stad 
(K 603).

• Ny centrumbebyggelse utreds i kvarteret Pantern 
och kvarteret Tigern för att fylla ut den befintliga 
kvartersstrukturen. Bebyggelsen ska i hög grad 
förhålla sig till den omgivande kulturmiljön.

Läs mer om kulturhistoriskt värdefulla byggnader i 
stadskärnan i Söderhamns stadsbebyggelse, 1985, C-M 
Gagge och J Melander.

Läs mer i Planprogram för utveckling av Söderhamns 
centrum anger riktningen på kommunens arbete inom 
större delen av stadskärnan, www.soderhamn.se

Öster och Trädgårdsgatan (10)
Öster uppfördes i stora delar under 1800-talet och ligger centralt i en 
brant norrsluttning med fin utsikt över större delen av stadskärnan, 
samtidigt som bebyggelsen utgör ett blickfång från stadskärnan sett. 
Stadsdelen omfattas huvudsakligen av tvåvånings trähus i gatuliv, bodar 
och annan gårdsbebyggelse med mindre gator i tät rutnätsstruktur. Den 
karaktäristiska tomtindelningen norr om Östra Storgatan är av nationellt 
intresse som bevarandeobjekt.

Öster avgränsas i sin västra del av Östra berget som nyttjas som en 
plats för kulturevenemang och fritidsaktiviteter och som sedan slutet 
av 1800-talet även utgör platsen för stadens landmärke Oscars borg. 
Tillsammans med Västra berget ramar de in stadskärnan i dess södra del. 
Västra berget är ett centralt beläget grönområde som är välförsett med 
stigar och utkiksplatser över staden. Mellan de båda bergen sträcker sig 
Trädgårdsgatan som har en viktig sammanlänkande funktion mellan 
stadskärnan och de södra stadsdelarna. Trädgårdsgatan utgjorde 
tidigare huvudentré för norrgående motorvägstrafik genom staden och 
kantas av stadsbebyggelse.

Området kring Trädgårdsgatan och sjukhusområdet är intressant 
för nya bostäder och centrumanknutna verksamheter i och med det 
centrumnära läget, närheten till grönområdet och de goda regionala 
kollektivtrafikförbindelserna.

Tälje (15)
Tälje är ett storskaligt industri- och verksamhetsområde i södra 
Söderhamn som i stora delar är avskärmat från staden genom 
Ostkustbanan. Södra Tvärleden är huvudled genom området för tunga 
transporter och är en del av en halv ringled runt södra Söderhamn med 
anslutning till E4, riksväg 50, Flygvägen och Stugsund. Tälje är ett nav 
för logistik- och transportkrävande verksamheter med stor utvecklings-
potential. Läs mer om Tälje, Långtå och Värmlandsvägens industriom-
råde under Verksamhetsområden under kapitlet Näringsliv.

Planeringsinriktning: Öster och 
Trädgårdsgatan
• Kvartersstrukturen på Öster förlängs ner mot ån för 

att skapa vattenkontakt och överbrygga de stora ytor 
som uppstått i samband med att järnvägen togs ur 
bruk.

• De kulturhistoriska värdena på Öster vårdas och 
bevaras.

• Östra berget är stadens landmärke och mest 
centrala plats för evenemang och fritidsaktivi-
teter. Tillgängligheten till området ska vara hög 
och området ska ges möjlighet till utveckling för 
som mötesplats för kommunens invånare och för 
besökare.

• Trädgårdsgatan utvecklas som stadsstråk och som 
stadsmässig entré till stadskärnan.

• Området kring Trädgårdsgatan och sjukhusområdet 
ges förutsättning att utvecklas med en blandning av 
centrumanknutna verksamheter och bostäder.

• Västra berget utvecklas och förvaltas som 
grönområde med god tillgänglighet och förbindelser 
till och från olika delar av staden.
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Klossdammen och Knektslätten (13)
Stadsdelarna Knektslätten och Klossdammen är belägna i Söderhamns 
sydöstra utkant, mellan Öster och Södra Tvärleden. Klossdammen är 
ett äldre bostadsområde, exploaterat mellan 1950 och 1965. Området 
planerades med både hyreshus, bostadsrätter och egnahemshus. Genom 
åren har mindre förändringar gjorts men stadsstrukturen är i stort sett 
liknande som när områdes byggdes. Längs med Abraham Bäckgatan och 
Baggargatan hittas några av Söderhamns mest särpräglade funkishus 
och hela området är ett gott exempel på tidiga modernistiska stadsideal. 
Begränsad service har tidvis funnits i form av en närbutik i området.

Inom Knektslätten finns dels en äldre historisk bebyggelse byggt runt 
ängs- och odlingsmark och dels ett mindre område med radhus och 
enbostadshus som tillkom i början på 1980-talet. Delen kring den 
historiska Knektslätten har varit översvämningsbenägen vilket lett till 
återkommande problem för de boende. Under 1970- och 80-talen fanns 
stora planer på att drastiskt expandera området direkt öster om Södra 
Tvärleden, Igeltjärn, med upp till 1 500 nya bostäder. Av dessa har dock 
enbart ett fåtal tillkommit, Stormyran och Gråvidevägen. Klossdammen 
försörjs med kollektivtrafik genom stadslinje 2, viss regional trafik 
trafikerar också direkt söder om Klossdammen, på Flygvägen. 
Knektslätten saknar idag kollektivtrafik. En återkommande fråga är 
användningen av Holmängsgatan, som förbinder Knektslätten med 
Öster men som även kan fungera som en genväg (eller smitväg) mellan 
Södra Tvärleden och centrum. Avstängningen av gatan är positivt för 
trafikmiljön men har också bidragit till att Knektslätten upplevs avskild 
ifrån resten av centrala staden med enbart en tillfartsväg. Förbindelse för 
bilister saknas också med Klossdammen.

Översiktsplanen föreslår att stadsstrukturen inom Klossdammen behålls 
i stort som idag, mindre kompletteringar kan göras exempelvis inom 
kvarteret Flygplanet. Inom detaljplanen för Klossdammen centrum finns 
också outnyttjade ytor som kan användas för handels-, eller genom 
detaljplaneändring, bostadsändamål. Attraktiva ytor för bostads- och 
centrumändamål finns även vid korsningen Flygvägen/Abrahambäck-
gatan. Vidare är mindre kompletteringar i form av enbostads- och 
radhus också möjliga. Exploatering öster om Södra Tvärleden, mot Häll-
myraområdet, ska i största möjlig mån undvikas. Inom Knektslätten kan 
mindre kompletteringar med enbostads- och radhus göras. Det öppna 
landskapet i området mellan Långmorvägen och Knektslättsvägen ska 
bevaras. 

Hällåsen (14)
Hällåsens arenaområde och Hällmyraområdet har en särställning 
hos söderhamnarna som idrott- och friluftsområde. Hällåsen är 
kommunens största arena- och evenemangsområde som idag innehåller 
fotbollsarena, friidrottsanläggning, tennishall, inomhusanläggning för 
bandy, ishockeyhall, elljusspår för längdskidåkning och löpträning samt 
Aquarena simhall. Även områden i anslutning till Hällåsen är av intresse 
för friluftsliv och besöksnäring och har starka samband till varandra. Läs 
mer om Hällåsen i avsnittet Folkhälsa, idrott och friluftsliv under kapitlet 
Allmänna intressen.

Planeringsinriktning: Klossdammen och 
Knektslätten
• Ingen utbyggnad och bostäder öster om Södra 

Tvärleden

• Identifiera lämpliga outnyttjade ytor inom 
Klossdammen som kan användas för bostads- och 
centrumbebyggelse

• Bevara de kulturhistoriska värden som finns inom 
Klossdammen

• Varsam komplementbebyggelse inom både 
Klossdammen och Knektslätten

• Utred hur Holmängsgatan ska användas i framtiden

 

Läs mer under Folkhälsa, idrott och rekreation

Holmäng, Broberg, Fålnäs och Färssjön (11)
Bostadsområdena Fålnäs och Färssjön vetter mot Stugsund i öst och är 
planerade enligt tidens stadsbyggnadsideal med ett hierarkiskt gatunät 
med återvändsgator upp till respektive bostadsområde från en tilltänkt 
huvudled. Den stadsnära sjön Färssjön är den viktigaste mötesplatsen 
för de omgivande bostadsområdena sommartid med kvaliteter för hela 
stadens invånare. Närheten till bostadsnära grönområden utgör en viktig 
kvalitet samtidigt som den tillsammans med storskalig infrastruktur 
skärmar av de närliggande bostadsområdena från varandra.

Holmängsesplanaden sträcker sig in mot stadskärnan och binder 
samman bostadsområdena Broberg och Holmäng och är kantad av 
småhusbebyggelse. Norr om Faxholmsgatan och gamla Stugsundsvägen 
ligger östra Faxeområdet som bär på en rik kultur- och industrihis-
toria. Idag är området delvis avindustrialiserat men med kvarlämnade 
miljöskulder i marken. Områden inhyser dock fortfarande ett antal aktiva 
verksamheter, främst med inriktning mot transporter. Det havsnära 
läget och markens oklara status medför dock att området bör saneras 
och utredas för att på sikt omvandlas till annan markanvändning.

Planeringsinriktning: Holmäng,  
Broberg, Fålnäs och Färssjön
• Söder om Faxholmsgatan finns förutsättningar för 

ny bostadsbebyggelse i samklang med de kulturhis-
toriska miljöerna längs det gamla järnvägsstråket, 
godsmagasinet och lokstallarna. 

• Färssjön ska ges förutsättningar att fortsätta 
utvecklas som mötesplats för hela stadens invånare 
med god tillgänglighet och hållbara kommunika-
tioner inom staden.

• Färssjön är del av sjösystemet Färssjön-Lugnesjön-
Vadtjärn och aktiviteter i och omkring Färssjön 
påverkar sjösystemet i naturreservatet nedströms. 
Restriktivitet bör tillämpas vid tillkomst av ytterligare 
bebyggelse i direkt anslutning till Färssjön med 
hänsyn till natur- och rekreationsvärden i och 
omkring sjön.

• Kommunikationerna mellan stadskärnan och 
Stugsund förbättras och tydliggörs för kollektivtrafik 
och cykel.

• Mark inom marinor och andra sjöfartsanknutna 
verksamhetsområden behöver riskbedömas och 
åtgärdsutredas.

Förslag till åtgärder

• Kommunen ska ta fram ett planprogram som in-
nefattar gamla Stugsund, hamnområdet och hela 
östra Faxeområdet fram till Faxeholmen i väst. In-
riktningen ska vara att stärka Söderhamns roll som 
skärgårdsnära småstad, lyfta fram gamla industri-
historiska strukturer och stärka sambanden mellan 
angränsande områden. En öppenhet och överblick-
barhet ner mot Söderhamnsfjärden ska eftersträvas. 
Området kan vara lämpligt för olika typer av markan-
vändning i olika delar, exempelvis som grönområde 
eller för bostadsändamål. Detta ska utredas närmre i 
framtagandet av planprogrammet.

• Gamla Stugsund ska ges förutsättningar att utvecklas 
som stadsdelscentrum genom en varsam förlängn-
ing av bebyggelsestrukturen ner mot hamnen. Övrig 
mark som tidigare innefattat industriell verksamhet 
bör saneras och övergå till annan markanvändning 
enligt planprogrammets intentioner.
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Stugsund (12)
Stugsund utgörs av de östra delarna av Söderhamns tätort och är 
beläget vid Söderhamnsfjärdens inre delar. Söder om stadsdelen finns 
Söderhamns största rekreationsområde med sjöarna Färssjön, Lugnesjön 
och Vadtjärn. Stadsdelens äldre delar är planerade med rutnätsstruktur 
och ligger i anslutning till hamnen som historiskt sett utgjort en motor 
för utvecklingen av Stugsund. Banvallen från Ostkustbanan gamla 
sträckning är bitvis omgjord till gång- och cykelstråk och förbinder 
hamnområdet med stadskärnan och vidare ut mot Söderhamnsporten.

Tillkommande radhus och villabebyggelse i ibland annat Nymåla och 
Grundvik ger till en mer utdragen bebyggelsestruktur till stadsdelen. 
Dessa bostadsområden omges av mindre fragmenterade grönområden 
och är en viktig del av områdets småskaliga karaktär, samtidigt som 
de ger en viss barriäreffekt gentemot omgivande bostadsområden. 
Stugsund är tydligt avgränsat från stadens centrala delar i och med 
att den enda tillfartsvägen (Stugsundsvägen) omges av ett vidsträckt 
obebyggt grönområde i söder och ett till stora delar avindustrialiserat 
område mot Söderhamnsfjärdens inlopp i norr som inhyser stora indu-
strihistoriska värden.

Ormnäs, i folkmun kallat Stugsundsudden, är tillsammans med 
Stuvarvallen stadsdelens två viktigaste mötesplatser för idrott och 
rekreation. Däremellan ligger hamnområdet som till stor del har 
förändrat karaktär i takt med att hamn- och logistikverksamheterna 
dragit sig tillbaka. Stugsunds hamn innehar idag stora kvaliteter 
och utvecklingsmöjligheter för besöksnärings- och friluftsanknutna 
verksamheter som bland annat camping, strömmingsfiske och 
småbåtshamn. Tillsammans med stadsdelens äldre delar där det finns 
ett visst utbud av service i form av exempelvis kafé och restaurang har 
platsen förutsättningar att fortsatta utvecklas som centrum i stadsdelen 
med en blandning av bostäder och centrumanknutna verksamheter. 

Planeringsinriktning: Stugsund
• Gamla Stugsund utvecklas som stadsdelscentrum i 

riktning mot hamnområdet.

• I takt med att områdena kring Stugsunds hamn avin-
dustrialiseras ska marken saneras till mindre känslig 
markanvändning och övergå till parkmark.

• Stugsunds stadsdelscentrum ska vara en nod i 
stadsbusstrafiken.

• Anslutningar till rekreationsområdet norr om 
stadsdelen ska tydliggöras.

• Det ska finnas goda och gena förbindelser för buss 
och cykel till stadskärnan som komplement till till-
fartsleden längs Stugsundsvägen.

• I de mindre bostadsområdena kan en viss tillkomst 
av bostäder vara möjlig i harmoni med områdets 
naturnära och småskaliga karaktär.

Förslag till åtgärder

• Kommunen ska ta fram ett planprogram som in-
nefattar gamla Stugsund, hamnområdet och hela 
östra Faxeområdet fram till Faxeholmen i väst. In-
riktningen ska vara att stärka Söderhamns roll som 
skärgårdsnära småstad, lyfta fram gamla industri-
historiska strukturer och stärka sambanden mellan 
angränsande områden. En öppenhet och överblick-
barhet ner mot Söderhamnsfjärden ska eftersträvas. 
Området kan vara lämpligt för olika typer av markan-
vändning i olika delar, exempelvis som grönområde 
eller för bostadsändamål. Detta ska utredas närmre i 
framtagandet av planprogrammet.

• Gamla Stugsund ska ges förutsättningar att utvecklas 
som stadsdelscentrum genom en varsam förlängn-
ing av bebyggelsestrukturen ner mot hamnen. Övrig 
mark som tidigare innefattat industriell verksamhet 
bör saneras och övergå till annan markanvändning 
enligt planprogrammets intentioner.

Bild: Stuvarvallen, Stugsund.

Exploatering och ny 
bebyggelse
Avsnittet Exploatering och ny bebyggelse syftar till att beskriva hur översiktsplanen kan 
användas som ett verktyg för att prioritera ordningen i utvecklingen i olika områden och 
säkerställa en lämplig markanvändning utifrån dagens förutsättningar.

För att använda mark och naturresurser på ett hållbart sätt krävs att vi hushåller med marken 
och använder den till det den är mest lämpad för. Kommunalt markägarskap är ett kraftfullt 
verktyg för kommunen att styra markanvändningen i önskad riktning. Detta avsnitt syftar till 
att beskriva hur översiktsplanen kan användas som ett verktyg för att prioriritera ordningen 
i utvecklingen av olika områden och säkerställa en lämplig markanvändning utifrån dagens 
förutsättningar.

När nya områden exploateras eller ny bebyggelse tillkommer i befintliga områden är utgångs-
punkten översiktsplanens utvecklingsstrategi. Översiktsplanen anger att kommunen ska skapa 
förutsättningar för tillkomsten av 1 000 nya bostäder till 2040. Majoriteten av dessa kommer 
att skapas inom centrala Söderhamn och i anslutning till kommundelscentrum. Mer ingående 
beskrivningar för olika typer av markanvändning, exempelvis bostäder och verksamheter finns 
under rubriken Allmänna intressen.

Övergripande planeringsinriktning för exploatering

• I första hand exploateras mark som omfattas av  
översiktsplanens viljeinriktning och övriga aktuella 
utvecklingsplaner. 

• Exploatering av grönområden, park- och naturmark ska så långt som 
möjligt undvikas. 

• I sista hand exploateras brukbar och potentiellt brukbar 
jordbruksmark.

• Kommunen ska förvärva strategisk mark för framtida mark-användning 
enligt översiktsplanens utvecklingsstrategi och övriga aktuella  
utvecklingsplaner. Mark som inte omfattas kan försäljas.

• Planläggning av nya bostäder sker i första hand utifrån planeringsinriktningar för 
Attraktiva bostäder och boendemiljöer. 

• Planläggning av nya verksamheter sker i första hand utifrån planeringsinriktningar för 
Verksamhetsområden.

• Allmänna intressen ska respekteras vid reglering av nyttjande av mark. 

• Äldre detaljplaner där genomförandetiden gått ut ses över utifrån översiktsplanens 
viljeinriktning.

• Tidigare ianspråktagen mark som inte omfattas av översiktsplanens utvecklingsstrategi 
eller övriga aktuella utvecklingsplaner återgår till natur- eller parkmark. 

Läs mer i Markpolicy för 
Söderhamns kommun på 
www.soderhamn.se

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

INGEN
HUNGER

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Så planerar kommunen för  
att uppnå hållbar utveckling



Bild: Bostadsområde Dallas, centrala Söderhamn.
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Övergripande planeringsinriktning för kommunägd mark
• Förändring av tomtstorlek inom allmän platsmark skall i första hand prövas genom ändring av 

detaljplan.

• Utökning av bostadstomt där allmän platsmark tas i anspråk skall medges endast undantagsvis och 
om särskilda skäl finns.

• Rekommenderad högsta tomtstorlek (m2):
Villa i centrala Söderhamn 1500
Tomt i tätortsnära landsbygd 3000
Landsbygd  Lantmäteriets prövning gäller men hänsyn bör tas till  

  självförsörjningspotential 

Tomt i strandnära läge 1500

• Har fastighetsbildning skett nyligen skall endast undantagsvis utökning av tomt ske och då 
grundade på starka dokumenterade skäl.

• Tomt bör ej utökas mot strand så att allmänhetens tillgänglighet och gröna samband minskar.

• Servitut för användning av kommunal mark för vatten och avlopp och andra anläggningar kan 
medges om befintlig markanvändning ej inskränks på ett avgörande sätt.

• Tillkommande strandnära byggnader och anläggningar, som exempelvis båthus och bryggor, kan 
endast tillåtas om:

- de ansluts till befintliga bebyggelsegrupper
- de tillskapas som gemensamhetsanläggning
- allmänhetens tillgänglighet till vattnet ej minskar
- samband för det rörliga friluftslivet och den biologiska mångfalden ej påverkas negativt

• På öar med riksintresse för kulturmiljövård avser kommunen att säkerställa riksintresset och 
andra allmänna värden genom att reglera markanvändningen genom detaljplanering (DP) eller 
områdesbestämmelser (OB). Under förutsättning att detaljplan eller områdesbestämmelser 
antagits kan arrendetomter avstyckas. Om avstyckning ska ske inom Kalvhararnas ögrupp ska de 
allmänna intressena i form av strandskydd och tillgänglighet mellan tomterna och till stranden 
respekteras. Se tabell 1. 

Tabell 1: Sammanställning av värden inom riksintresseområden.

 Riksintresse Riksintresse Naturreservat Värden bevaras 
 naturvård kulturmiljövård  genom

Storjungfrun Ja Nej Ja Naturreservat
Rönnskär Nej Ja Nej OB eller DP tas fram
Prästgrundet Nej Ja Nej OB eller DP tas fram
Kalvhararna Ja Nej Nej Ev. naturreservatsutbildning,  
    riktlinjer i översiktsplanen gäller

Fördjupade och tematiska 
översiktsplaner samt planprogram
Förteckning över vad som upphör att gälla:
• Områdesplan för Ljusne-Vallvik (1980)
• Områdesplan för Knektslätten-Igeltjärn (1980)
• Kustplan (1984)
• Områdesplan för Stugsund (1987)
• Områdesplan för Hällmyra-Stormorshäll (1987)
• Fördjupad översiktsplan för Ljusnans mynning (1995)
• Fördjupad översiktsplan för Blötängarna (1996)
• Fördjupad översiktsplan för Söderhamns stadskärna (1998)
• Fördjupad översiktsplan för Faxeområdet (2003) 

Förteckning över vad som fortsätter att gälla:
• Översiktsplan tema vindkraft (2014)
• Fördjupad översiktsplan för Utviksvägen (2003)
• Fördjupad översiktsplan för Söderhamns Flygstad (1999)
• Fördjupad översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan (2016)
• Planprogram Söderhamnsporten (2017)
• Planprogram utveckling av Söderhamns centrum (2015)
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En jämlik och 
sammanhållen kommun
Söderhamn ska vara en jämlik kommun som främjar god 
hälsa och där alla kan leva ett gott vardagsliv. I ortsdialogen 
framkom att boende utanför centrala Söderhamn saknar 
service, belysning, gångbanor samt inte minst ett större utbud 
av bostäder för att kunna bo kvar livet ut. Fysisk planering är ett 
bra redskap för att stärka Söderhamn som en jämlik kommun. 
Det görs med kunskap, involvering och med förbättrade 
metoder för att analysera en plans effekter utifrån olika sociala 
perspektiv.

Samhällsplanering för 
jämställdhet och integration

En jämställdhetsintegrerad samhällsplanering
Jämställdhet i planeringen innebär att kvinnor, män, pojkar och flickor 
med olika bakgrund och erfarenheter ska kunna leva bra vardagsliv. 
För samhällsplaneringen innebär det att jämställdhetsperspektivet 
finns med i alla steg av planeringsprocessen och gärna i ett tidigt 
skede, eftersom detta skede skapar förutsättningar för den fortsatta 
planeringen och för genomförandet. Exempelvis behöver det offentliga 
rummet, torg, parker och gator utformas tryggt och välkomnande för 
alla. En jämställdhetsintegrerad samhällsplanering behöver ha fokus på 
flickor och pojkars, kvinnor och mäns erfarenheter. Det kan bland annat 
ske genom en medveten dialog och rätt analysredskap.

Med könsuppdelad statistik kan kvinnors och mäns olika levnads-
mönster och levnadsförhållanden synliggöras. Statistik är föränderlig 
och det är viktigt att i den fysiska planeringen vara lyhörd för 
förändringar i människors beteendemönster. Forskning visar på att 
kvinnor i högre utsträckning pendlar till orter i närhet av den kommun 
där de är bosatta, medan män är mer benägna att pendla längre inom 
länet och över länsgränser. Män pendlar generellt mer än kvinnor, 
en skillnad som minskat över tid men där det finns stora regionala 
variationer. Det är därför viktigt att arbeta för att jämställdhet ska bli 
en integrerad del av transportsystemets utveckling, från planeringspro-
cessen till transportanvändandet. 

Nyanlända en tillgång för Söderhamn
En fungerande boendesituation är en förutsättning för att nyanlända 
fullt ut ska kunna integreras i samhället och tillgodogöra sig svensk-
undervisning, samhällsorientering och arbetsmarknadsinsatser, i likhet 
med skolundervisning för barnen. I Söderhamns kommun, på samma 
sätt som nationellt sett, råder det stora socioekonomiska och etniska 
skillnader mellan olika områden. Skillnaderna i livsvillkor är med andra 
ord knutna till en rumslig åtskillnad mellan människor.

Konsekvenserna av segregationen är många, både på samhällsnivå 
och på individnivå. Utvecklingen har kopplats samman med ökad 
ojämlikhet, utanförskap, minskad social integration, skillnader i hälsa 
samt en stigmatisering av särskilda områden. Om människor med olika 
bakgrund och kunskaper bor åtskilda möts de inte på ett naturligt sätt 
i vardagen. Detta kan leda till ökad intolerans och konflikter mellan 
olika grupper i samhället. I vissa bostadsområden uppstår en negativ 
förstärkning som försämrar människors möjligheter att påverka sina liv.

Flera forskare ifrågasätter den generella idén om att boendesegrega-
tionen till viss del beror på de invandrades behov av att söka närhet till 
sina landsmän, det vill säga att de nyanlända själva stärker boendese-
gregationen genom ett eget aktivt val. Istället handlar det om frånvaron 
av alternativ och en utbredd diskriminering på bostadsmarknaden som 
gör att nyanlända tvingas ihop med landsmän och andra invandrare. 
Inkludering, delaktighet och inflytande behöver därför även stärkas 
utifrån ett mångfaldsperspektiv som inkluderar etnisk bakgrund.

Delaktighet och sociala konsekvensanalyser som grund för 

kommunens fysiska planering och utveckling

För att känna sig som en del i samhället, behöver 

människor ha möjlighet att påverka sina egna livsvillkor 

och samhället vi lever i. Därför är delaktighet och 

inflytande grundläggande för människan och hennes 

hälsa när fysisk planering bedrivs. För att planeringen 

ska skapa mervärden och baseras på kunskap, behöver 

även söderhamnarnas erfarenheter av hur olika 

områden upplevs och fungerar fångas upp. Därför är 

tidiga dialoger viktiga. Idag finns många olika beprövade 

dialogmetoder som används för i olika planeringssam-

manhang. Ett gott exempel är Göteborg stads arbete 

med Sociala konsekvensanalyser (SKA) och Barnkonsek-

vensanalyser (BKA).

Planeringsinriktning: Samhällsplanering för 
jämställdhet och integration
• Analysera planförslag utifrån ett brett socialt 

perspektiv genom sociala konsekvensanalyser. 
   

• Involvera människor av olika kön, åldrar och 
ursprung till att delta med sina erfarenheter och 
kunskaper i planeringsprocessen.   

• Prioritera åtgärder som bidrar till en god livsmiljö, 
jämlika och sociala förhållanden i hela kommunen. 
Exempel är god samhällsservice, närhet till 
rekreation, kultur och mötesplatser.

Läs mer om jämställdhet i samhällsplaneringen på 
www.boverket.se

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Läs mer i Studie i boendesegregation och nyanländas 
boendepreferenser på www.soderhamn.se
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Barns perspektiv
Att barn och unga ska kunna påverka det som berör dem klargörs i 
FN:s konvention om barns rättigheter. En del i barnets utveckling är 
att upptäcka sin närmiljö och omgivning. Planeringen behöver skapa 
möjligheter för denna upptäckarlust. Genom att involvera barn och 
ungdomar i planeringen av en plats, fångas inte enbart deras kunskap 
om sin närmiljö upp, unga får även en chans att delta i ett föränd-
ringsarbete som kan stärka deras tro på att det finns möjlighet att 
påverka. Särskilt viktigt är att barn har trygga och säkra skolvägar och 
inspirerande skolmiljöer.

En fysiskt tillgänglig kommun
Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsförmåga. Cirka tio procent av Sveriges befolkning 
har någon form av funktionsnedsättning. Många lever även under 
perioder med till exempel ett benbrott eller med småbarn i vagn och har 
då också behov av en tillgänglig miljö. Med åldern upptäcker vi också att 
en väl fungerande utemiljö tillåter en större rörlighet och frihet. Andelen 
äldre i Söderhamn förväntas öka under kommande år, vilket kommer 
att ställa hårda krav på att tillgänglighetsanpassa offentliga och privata 
miljöer i kommunen. 

Viktiga uppgifter för kommunen och fastighetsägare i Söderhamn är att 
prioritera fysisk tillgänglighet i befintliga bostäder och bygga attraktiva 
bostäder för äldre. En studie om tillgängligheten till flerbostadshus 
i Söderhamns kommun visade att tillgängligheten kan förbättras 
avsevärt genom mindre åtgärder som exempelvis bättre belysning och 
kontrastmarkering av trappsteg. Att undanröja enkelt avhjälpta hinder 
är ett effektivt sätt att förbättra tillgängligheten för personer med olika 
typer av funktionsnedsättningar. Alla som på något sätt är involverade i 
planering, byggande och förvaltning har möjlighet och ansvar att bidra 
till en fysiskt tillgänglig miljö.

En gestaltad livsmiljö
När framtidens livsmiljöer utformas behöver människan vara utgångs-
punkten. Idag, när service och inköp kan ske från hemmet, ökar risken 
för ensamhet, inte minst bland äldre. Då behövs ett större fokus på att 
planera de gemensamma miljöerna, men även bostadskvarter så det 
finns möjligheter till gemenskap. Offentliga rum ska gestaltas så de är 
öppna och tillgängliga för alla.

Att forma en stad eller ett landskap, eller att bygga ett hus, behöver ses 
som en platsspecifik verksamhet där varje plats har unika villkor som 
sätter ramarna för utformningen. Det handlar mycket om att förstå 
och lyssna på de invånare som bor på platsen, analysera den befintliga 
bebyggelsen, de rumsliga sambanden och hur infrastruktur, transporter 
och service ser ut. Genom att utveckla ett sådant förhållningssätt, skapas 
attraktivitet och en fysisk upplevelse av staden som ger bättre förutsätt-
ningar för gemenskap, delaktighet och integration. Även grönområden 
och parker är en del i arkitekturen, som kan koppla samman olika 
funktioner. Det är i dessa miljöer som människor rör sig och möts.

Förslag till åtgärder

• Ta fram ett gestaltningsprogram som innehåller 
principer för gestaltning av och tillgänglighet i of-
fentliga rum som exempelvis gatumiljöer, torg och 
parker.

Planeringsinriktning: En gestaltad livsmiljö
• Offentliga rum ska utformas och gestaltas så att de 

är öppna och tillgängliga för alla.    

• Gestaltning och utformning av offentliga rum ska ske 
utifrån varje plats identitet och unika villkor.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Ett levande kulturliv
I en samtid och i en region som utmanas av nya och snabba samhälls-
förändringar behövs kulturverksamheter och konstnärliga uttryck som 
kan ge perspektiv och insikter och som stärker människors förmåga att 
möta och tillvarata dessa förändringar. Samhällsplaneringen kan ge 
förutsättningar och sätta ramar för användningen av olika offentliga 
rum, men det är människor och kulturen som fyller dessa med innehåll 
och mening. Ett rikt kulturliv bidrar till att skapa ett jämlikt, hållbart och 
attraktivt samhälle som människor vill bo och leva i. Kulturlivet bidrar 
till att skapa sammanhang och samhörighet mellan generationsgränser 
och samhällsgrupper. Samhällsplaneringen behöver därför vara lyhörd 
och följsam för skiftningar gällande behov och önskningar hos våra 
medborgare och kulturaktörer. 

Kulturlivet i Söderhamn
Den kanske starkaste tillgången för Söderhamns kulturliv är förenings-
livet. Föreningarna har fantastiska tillgångar när det gäller kunskap, 
drivkraft och breda nätverk. Den kommunala kulturverksamheten går till 
stor del ut på att stötta föreningsliv, kulturaktörer och enskilda individer 
och på så sätt skapa goda förutsättningar för ett så rikt kulturliv som 
möjligt. Genom god samverkan mellan kommunens verksamheter, 
civilsamhälle och privata aktörer skapas en balans och mångfald i 
kulturutbudet. 

Via de kommunala kulturverksamheternas arbete och uppdrag möter 
barn och unga på skoltid professionella kulturutövare och får uppleva 
konst och kultur genom att själva utöva och prova på olika konstnärliga 
uttryck. Lokala kulturföreningar och studieförbund, kyrkor och 
församlingar, privata arrangörer, krögare och regionala kulturinstitu-
tioner är andra aktörer som bidrar till ett brett och levande kulturliv för 
Söderhamns medborgare. 

Även om Söderhamn saknar de stora arenorna för konst och kultur är 
kulturlivet här också en del av det regionala utbudet. Söderhamns styrka 
är att kunna erbjuda en motvikt till de större städernas mer heterogena 
och kommersialiserade kultur.  Här är närheten och småskaligheten 
viktig och attraktiv. Så, att ge besökare ökade möjligheter att resa till och 
ta del av Söderhamns kulturliv är lika viktigt som att ge Söderhamnarna 
bättre möjligheter att åka till de större kringliggande städerna för att ta 
del av deras kulturutbud. 

Planeringsinriktning: Ett levande kulturliv
• Kommunen ska verka för en jämställd och 

demokratisk medverkan i kultur- och fritidslivet.   
   

• Samhällsplaneringen ska vara lyhörd för människors 
behov av kultur och konst.

• Offentligt finansierad konst och kultur ska finnas 
representerad i alla delar av kommunen.

• Tillgången till offentlig konst och konstnärlig 
gestaltning ska bibehållas och stärkas i och i 
anslutning till kommunala fastigheter.

• Fler avgångar på bussar och tåg till och från 
Söderhamn är avgörande för tillgången till det lokala 
och regionala kulturlivet.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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är relativt korta. Vikten av kollektivtrafik och gång- och cykelstråk är 
betydande för att stärka sambanden mellan olika delar av kommunen.

En av de stora tillgångarna för kulturlivet i Söderhamns kommun är de 
platser, lokaler och andra ytor som står tomma och relativt outnyttjade. 
Dessa platser har tack vare kreativa och modiga människor genom 
åren blivit platser för något annat än vad de en gång var. De har blivit 
mötesplatser för kreativ och konstnärlig verksamhet och platsens 
identitet har fördjupats genom mötet mellan den gamla och den nya 
funktionen.

Alla platser kan vara mötesplatser för kultur och konstnärliga uttryck. 
Det är oftast bristen på fantasi som begränsar oss i synen på var 
konstnärlig verksamhet kan och ska bedrivas. En mötesplats uppstår 
många gånger i de, vid en första anblick, ”oplanerade” mellanrummen i 
stadsbilden. Att låta denna plats, yta eller lokal vara flexibel och öppen 
gällande funktion kan ofta vara nyckeln till att den nyttjas för olika typer 
av kulturella uttryck. Beslutsfattarnas mod att lita på kulturens kraft som 
en motor för samhällsutveckling är avgörande för att sådana satsningar 
blir lyckade.

Mötesplatser i det offentliga 
rummet
Skillnader i hälsa, trygghet och socialt kapital kan relateras till den 
byggda miljön. Bostadsområdets utformning och dess sammanhang, 
till exempel närheten till gemensamma mötesplatser, kollektivtrafik, 
service och andra målpunkter, kan möjliggöra eller förhindra skapandet 
av sociala kontakter, social kontroll och tillit. Det betyder att fysisk 
planering kan bidra genom att stärka befintliga miljöer och länka 
samman områden för att minska fysiska och mentala barriärer.

En avgörande fråga är hur vi rör oss i den byggda miljön. Som kunskaps-
underlag till översiktsplanen genomfördes därför en studie om boen-
desegregationens konsekvenser för människor och samhället i stort. 
I studien beskrevs tre olika typer av offentliga rum som är speciellt 
viktiga att identifiera för att kunna bryta segregationen – kosmopolitiska 
offentligheter, samfälligheter och lokala offentligheter. Dessa olika typer av 
platser behövs i en stad och på en ort för att stärka social integration. De 
lokala offentligheterna utgör de viktigaste mötesplatserna för den fysiska 
planeringen att stärka och stötta för att bryta segregationen i en stad 
eller i en ort. De lokala offentligheterna kännetecknas bland annat av att 
de är platser som alla kan besöka men som ändå har en lokal förankring 
och att det är lätt att ta sig dit till fots, med cykel eller kollektivtrafik från 
flera olika håll.

I centrala Söderhamn finns ett antal fysiska barriärer. För de som 
bor i bostadsområdena utanför stadskärnan kan avståndet till 
centrum upplevas som långt. Storskalig infrastruktur, oplanerade 
grönområden eller industriområden skapar barriärer. En konsekvens 
av att stadsbygden inte hänger ihop är att de som inte bor i de olika 
stadsdelarna naturligt besöker dem. Förutsättningarna för att integrera 
de olika stadsdelarna i centrala Söderhamns är goda, eftersom avstånden 

Planeringsinriktning: Mötesplatser i det 
offentliga rummet
• Lämna utrymme för det oplanerade och spontana i 

den fysiska planeringen. Var lyhörd för människors 
behov.  

• Stärk befintliga mötesplatser och lokalisera nya 
mötesplatser så att de främjar integration och 
minskar rumsliga barriärer mellan olika områden.

• Mötesplatsernas utemiljöer och allmänna ytor 
ska präglas av omsorg med fokus på tillgänglighet 
och trygghet och utvecklas med en variation av 
funktioner som attraherar olika målgrupper.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Karta 4: Viktiga mötesplatser och offentliga miljöer i centrala Söderhamn.

Teckenförklaring
Mötesplatser

Lokala offentligheter

Stadskärnan

Bild: Aktivitetsparken, Norra Staden.
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Attraktiva bostäder och 
boendemiljöer
Söderhamn ska vara en kommun där människor vill leva och utvecklas 
hela livet. För att nå dit ska kommunen erbjuda en mångfald av 
attraktiva bostäder. Det byggs bostäder i Söderhamn igen och det 
behövs bostäder för i stort sett alla grupper. Fram till år 2027 bedömer 
kommunen att det finns ett behov av minst 500 nyproducerade 
bostäder.

Övergripande planeringsinriktning

• Kommunens invånare ska ha tillgång till goda boendemiljöer som 
skapar trygghet för människor i alla åldrar och som främjar möten 
mellan olika samhällsgrupper. 

• Kommunen ska skapa förutsättningar för en mångfald av bostadstyper 
och upplåtelseformer. 

• Kommunen ska ha beredskap för nybyggnation av minst 50 bostäder 
årligen.

• Möjlighet att bo kvar inom kommundelen ska finnas även när behov och önskemål 
förändras. 

• Kommunen ska använda LIS-planen för att främja bostadsbyggande på landsbygden. 

• Kommunen ska aktivt samverka med andra kommuner och delta i regionala nätverk för 
bostadsförsörjning.

• Kommunen ska aktivt arbeta för att marknadsföra byggbar mark i olika forum.

Så planerar kommunen för  
att uppnå hållbar utveckling

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

En attraktiv bostadsmarknad i 
hela kommunen
Hur kommer vi att bo i Söderhamn år 2040? Kanske inte så väldigt 
annorlunda mot idag, men miljötänkandet ökar i bostadsbyggandet och 
klimataspekten spelar allt större roll. Det påverkar både nyproduktion 
av bostäder, men också befintliga. Bostadsidealen och bostadsbyg-
gandet förändras i takt med att samhället förändras. Även i en kommun 
som Söderhamn är det viktigt att spänna bågen för att skapa såväl 
spännande arkitektur men samtidigt är det viktigt att visa hänsyn till de 
befintliga kulturmiljöerna. Attraktiviteten finns framförallt i bostäder 
och boendemiljöer som är anpassade för barn, ungdomar och äldre. I 
grunden handlar det om att kunna bo tryggt och kunna skapa sig ett eget 
hem. Den största utmaningen med det befintliga bostadsbeståndet är att 
tillgängligheten är mycket bristfällig. Flertalet hus är relativt gamla och 
det saknas hiss och husen är inte anpassade för personer med nedsatt 
syn- eller rörelseförmåga.

I Söderhamn finns fler småhus än lägenheter. 2017 finns det cirka 13 000 
bostäder i kommunen, varav cirka 7 400 är småhus. Ungefär 70 procent 
av lägenheterna är hyresrätter, nästan hälften av flerbostadshusen ägs 
av kommunens allmännyttiga bostadsföretag Faxeholmen AB, vilket är 
högt i en nationell jämförelse. En omstrukturering av bostadsbeståndet 
har skett de senaste årtiondena, främst genom rivning men även viss 
försäljning av kommunala hyresbostäder i perifera lägen. Cirka hälften 
av bostäderna finns i centrala Söderhamn. I kommunen finns också 
cirka 3 600 fritidshus. Prägeln som friluftskommun är tydlig och antalet 
fritidshus har stadigt ökat under den senaste tioårsperioden. Däremot 
bedöms inte permanentningen av fritidshus vara så stor att den påverkar 
bostadsbeståndet i någon större omfattning.

Skapa förutsättningar för 1 000 
nya bostäder till 2040
Bostadsutbudet i Söderhamn har stor betydelse för kommunens 
attraktivitet – för näringsliv, för att unga vuxna ska kunna välja att 
bo kvar eller för att erbjuda nyanlända ett bra boende under etable-
ringstiden. Fler blir äldre och det är stor efterfrågan på moderna och 
tillgängliga lägenheter, främst i centrala Söderhamn men även till viss 
del i kommundelscentrumen. Även andra grupper i samhället efterfrågar 
bostäder, exempelvis stora barnfamiljer. Kommunen har en viktig roll 
i att skapa goda förutsättningar genom en effektiv planprocess och en 
aktiv markpolitik.

I kommunens bostadsförsörjningsprogram finns ett mål om 
nyproduktion av 500 bostäder fram till 2027. En positiv utveckling 
innebär sannolikt att det kan bli fler bostäder. Kommunen bör därför 
skapa förutsättningar för minst 50 nya bostäder årligen även efter 2027, 
vilket innebär att en beredskap bör finnas för minst 1 000 nya bostäder i 
Söderhamns kommun fram till 2040.

Det finns goda förutsättningar för att införliva majoriteten av dessa i 
befintlig stadsstruktur i centrala Söderhamn utan att nya bostadsom-

Läs mer i Bostadsförsörjningsprogram för Söderhamns 
kommun på www.soderhamn.se
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råden behöver planeras och exploateras. Samtidigt behöver kommunen 
skapa förutsättningar för nybyggnation på landsbygden där efterfrågan 
ofta ser annorlunda ut och där det i vissa fall inte är lika självklart var 
nybyggnation kan ske.

Eftersom bostäder har en viss livslängd behöver befintliga bostäder 
underhållas samtidigt som nya bostäder byggs. Det finns även stora 
möjligheter till ett mer effektivt utnyttjande av befintliga lokaler. I 
samband med exempelvis större stambyten kan ofta nya bostäder 
tillskapas i utrymmen som tidigare haft andra användningsområden.

Var ska nybyggnation av bostäder 
ske?

Bygg nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen
Om fler ska ges möjlighet att välja hållbara transportmedel som buss 
och tåg är en förutsättning att kollektivtrafiken riktas dit flest människor 
bor och verkar och att nya bostäder planeras i lägen med god tillgäng-
lighet till de starka bytespunkterna för kollektivtrafiken. Söderhamns 
resecentrum är kommunens starkaste kollektivtrafiknod med täta 
avgångar både regionalt och lokalt. I stadskärnan har hållplatslägen vid 
Källgatan och Järnbron liknande roller för lokal och regional busstrafik. 
Nya bostäder i centrala Söderhamn behöver därför förhålla sig till 
dessa viktiga bytespunkter i kollektivtrafiksystemet. Utanför centrala 
Söderhamn är kommundelscentrumen och den tätortsnära landsbygden 
prioriterade för kollektivtrafiken. Därför bör även förutsättningar för 
nybyggnation av bostäder utanför centrala Söderhamn vara goda på 
dessa platser.

Bygg nytt genom att komplettera befintliga strukturer
Flera orter i kommunen är planerade och har förutsättningar för att 
kunna inhysa fler bostäder och invånare än de gör idag. Fler människor 
på samma plats skapar även förutsättningar för liv, rörelse och social 
interaktion. Förutsättningarna för exempelvis handel och olika typer 
av servicefunktioner blir också bättre om fler människor bor och verkar 
i ett område. Platsens attraktivitet bygger inte sällan på dess identitet 

Planeringsinriktning: Nybyggnation av 
bostäder
• Bygg nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen

• Bygg nytt genom att komplettera befintliga 
strukturer

• Bygg bort segregationen genom att minska mentala 
avstånd och att överbrygga mentala barriärer

och kulturhistoriska värden. Att bygga vidare på befintliga strukturer 
innebär därför även att ta hänsyn till dessa värden som bygger på vår 
gemensamma historia.

Bygg bort segregationen genom att minska mentala 
avstånd och överbrygga mentala barriärer
Bostadssegregationen riskerar att ge konsekvenser både för individen 
och för samhället i stort. Om människor bor fysiskt åtskilda minskar 
möjligheten för interaktion mellan olika samhällsgrupper. Att bygga 
samman staden innebär att minska de mentala avstånden mellan olika 
platser. Detta görs bland annat genom att skapa en tydlighet och orien-
terbarhet för att ta sig mellan dessa platser och att bygga nya bostäder 
där det finns förutsättningar för social interaktion.

Figur 3: Stadsplan över Söderhamns stad 1876 som ligger till grund för riksintresset i 
centrala Söderhamn.

Karta 5: Bebyggelseutveckling Centrala Söderhamn.

Teckenförklaring
Bebyggelseutveckling

Stationsnära läge

Järnvägsstation
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Kulturhistoriskt viktiga 
miljöer
Hälsingland och inte minst Söderhamns kommun bär på ett stolt 
kulturarv som spänner över närmare ett millenium. Kulturarvet finns 
omkring oss i olika skalor, från enskilda byggnader till hela jordbruks-, 
fiske- och industrimiljöer. De speglar olika historiska, ekonomiska och 
sociala skeden i kommunens utveckling. Detta arv behöver bevaras och 
byggas vidare på för att inte förlora platsers identitet och vårt kollektiva 
minne.

Övergripande planeringsinriktning

• Ny bebyggelse ska ta hänsyn till platsens karaktär och historia genom 
en god arkitektur och gestaltning. 

• Särskild hänsyn och försiktighet ska iakttas vid planering som berör 
världsarvet Hälsingegårdarna. Världsarvets intresse ska prioriteras vid 
konflikt med andra kommunala intressen. 

• Identiteten i kommunens olika kulturmiljöer ska bejakas och stärkas.

• Historiska gatu- och kvartersstrukturer och stråk ska i möjligaste mån respekteras och 
byggas vidare på.

Så planerar kommunen för  
att uppnå hållbar utveckling

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Miljöer, landskap, stad och 
kulturarv
Söderhamns kommun präglas av fyra skilda tidsepoker som alla bidrar 
till kulturmiljön. Utöver dessa kulturmiljöer finns en mängd enskilda 
byggnader med ett högt arkitektoniskt eller kulturellt värde.

Dels finns stenåldersbosättning i Långbo vid Holmsveden. Dels finns de 
historiska jordbrukslandskapen med utpräglande byar som hittas ibland 
annat Trönös dalgång, Norrala och Söderala. Världsarvet Hälsingegår-
darna där Söderhamn representeras genom gården Erik-Anders, kan ses 
som en del av dessa miljöer.

Vidare finns ett kulturarv ifrån industriepoken med bruksorter och 
industriella miljöer. Bergvik och Marmaverken, Ljusne och Vallvik 
speglar olika epoker av svensk industrihistoria. I Bergvik anlades 
på 1870-talet världens första sulfitfabrik och inledde därmed en 
blomstrande industriepok. I samhällena runt omkring Ljusnans 
mynning spelade de många sågverken en nyckelroll i industrialiseringen 
av Sverige. Söderhamn var även i centrum för de många arbetsmark-
nadskonflikterna under 1920- och 30-talen, som föregick det moderna 
arbetslivet. Arkitekturen i industrisamhällena knyter an till de olika 
epokerna, från äldre arbetarbostäder i Vallvik till modernistisk arkitektur 
i Ljusne präglat av 1960-talets framtidsoptimism.

Bild: Rönnskär.

Karta 6: Riksintressen för kulturmiljövård i Söderhamn.

Teckenförklaring
RAA Riksintresse 
kulturmiljövård

Tätort

Bild: Bergviks museum.
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Världsarv Hälsingegårdar
Ett världsarv är en miljö som anses vara helt unik i världen och därmed 
ha betydelse för hela mänskligheten. För att skydda, bevara och 
informera om de mest värdefulla kultur- och naturmiljöerna antog 
Unesco 1972 en konvention om skydd för världens natur- och kulturarv 
(världsarvskonventionen). Den har undertecknats av cirka 200 länder 
och är Unescos mest kända redskap för internationellt samarbete. De sju 
utvalda Hälsingegårdarna representerar en världsunik samling av mer än 
1000 gårdar och cirka 400 dekorerade rum på ursprunglig plats. Koncen-
trationen av välbevarade interiörer saknar motsvarighet.

Gårdarna visar hur oberoende bönder inom ett geografiskt begränsat 
område kunde kombinera en högt utvecklad byggnadstradition med 
en rik folklig konst i form av dekorativt målade interiörer speciellt för 
fest. Gårdarna vittnar om en kultur som har försvunnit idag, men vars 
byggnader och interiörer med sina variationer, rikedom och kvalitet 
är exceptionellt väl bevarade och av enastående universellt värde. 
UNESCO:s motivering till utnämning av världsarvet Hälsingegårdar:

Världsarvsgården Erik-Anders i byn Asta i Söderala socken är den 
hälsingegård som är belägen i Söderhamns kommun. Den har en herrgårdslik 
arkitektur med interiörer som inspirerats av de högre ständerna. Inne i huset 
ligger rummen i fil och här finns en pampig festsal på övervåningen med 
motsvarande imponerande bredd. Det är den flitigt anlitade familjen Knutes 
som har satt prägel på mangårdsbyggnadens återhållsamma dekorationer.

Ställningstagande
• Kommunen ska verka för att världsarvsgården 

Erik-Anders ska bevaras i kommunen. Utgångs-
punkten är att världsarvet är en del av ett kulturland-
skap med en mångfald av välbevarade gårdar. Att 
vårda, utforska och marknadsföra Hälsingland som 
helhet är viktigt för att vår byggnadstradition ska 
försvara sin plats på världsarvslistan. Möjligheten att 
ta fram ett kommunalt kulturmiljövårdprogram ska 
utredas för att stärka denna ambition.

Kopplingen till havet representeras främst genom äldre fiskehamnar 
på Prästgrundet och i Skärså samt lotsstationen på Rönnskär. Några av 
dessa hamnar har varit kontinuerligt bebodda sedan medeltiden vilket 
gör dem till unika platser i kommunen.

Slutligen så finns även Söderhamns stad som med dels en karakteristik 
rutnätsstad ifrån 1800-talets senare hälft men också äldre träbebyggelse 
i fiskarstadsdelen Öster. Kvarteren kring Rådhuset med anor sedan 
1600-talet och också tydlig identitet i staden. Att beakta är också den 
bebyggelse som tillkom under 1960- och 70-talen. Ofta rationell och 
storskalig, ibland kritiserad men med en hög kvalitet och fokus på det 
goda boendet. Under de närmaste decennierna kommer dessa områdens 
kulturmiljövärde att öka.

Att förvalta den existerande bebyggelsen med respekt för kulturvärden 
är en klok resurshushållning. Ny bebyggelse ska förhålla sig till de äldre 
landskapen genom att harmonisera sig med befintliga byggnader. För 
vissa större signaturbyggnader kan det vara lämpligt att bryta av mot 
befintlig bebyggelsestruktur, för att särskilja det moderna gentemot 
den tidigare kulturmiljön. Vid ett sådant avbrott bör höga krav på 
arkitektonisk utformning ställas.

Ny bebyggelse bör även respektera den historiska gatu- och kvarters-
strukturen. Här kan äldre stadsplaner användas som vägledning. Även 
äldre strukturer i skog och mark såsom vandrings- och pilgrimsleder bör 
respekteras och lyftas fram. Nya leder som binder samman kulturmiljöer, 
såsom Sågverkstrampet, är en viktig del i kommunens arbete med 
att levandegöra kulturmiljöerna för en bredare allmänhet.Världsarv 
Hälsingegårdar

Förslag till åtgärder

• Kommunen ska ta fram ett program för kultur-
miljövård.

Läs mer: I bilagan Kulturmiljöer i Söderhamns kommun 
redovisas en lista över skyddsvärda miljöer.

Läs mer om kulturhistoriska miljöer i centrala Sö-
derhamn i Historik och bevarandeplan för Söderhamns 
stadsbebyggelse, 1985, C-M Gagge och J Melander.

Bild: Skärså.

Bild: Världsarvsgården Erik-Anders, Söderala.



94 95Söderhamns kommun – Översiktsplan Söderhamns kommun – Översiktsplan 

AL
LM

ÄN
N

A 
IN

TR
ES

SE
N

ALLM
ÄN

N
A IN

TRESSEN

Hållbara resor och 
transporter
Trafiksystemet är en av flera komponenter som stöder och bidrar till 
utvecklingen av attraktiva städer och jämlika samhällen. Trafiken har 
stor inverkan på samhällsbyggandet genom att ge förutsättningar för 
lokalisering och annan fysisk planering. Klimatförändringarna ställer 
stora krav på att transportsystemet minskar sin påverkan. Det räcker 
inte med bättre teknik och energieffektivisering för att uppnå det 
långsiktigt hållbara samhället. Det krävs också ett förändrat beteende 
där fler människor väljer att gå, cykla, åka kollektivt och samåka. 
Samhällsplaneringens roll är att skapa dessa förutsättningar.

Övergripande planeringsinriktning för hållbara transporter

• Söderhamns kommun ska verka för att andelen resor med hållbara 
transporter ökar.  
 

• Kommunen ska genom den fysiska planeringen underlätta resande 
med färdmedel enligt följande prioritering: 

1) Gång- och cykel
2) Kollektivtrafik
3) Bil (fossilfritt bränsle)

• Planeringen med hållbara transporter ska utgå från ett hela resan-perspektiv med 
ambitionen om att restiden för hållbara transporter ska närma sig restiden för bil.

• Söderhamns kommun ska aktivt samverka med Region Gävleborg, Trafikverket 
och grannkommuner för att stärka hållbart resande. Dubbelspår på Ostkustbanan, 
satsningar på länsvägar, regionala cykelvägar, attraktiv kollektivtrafik och 
pendlarparkeringar står i fokus.

Så planerar kommunen för  
att uppnå hållbar utveckling

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Attraktiv kollektivtrafik
En väl fungerande kollektivtrafik är en motor för hållbar utveckling 
genom att många kan ta sig till och från arbete, utbildning, nöjen, handel 
och besöksaktiviteter. Rätt planerad, ökar kollektivtrafiken möjligheterna 
att bo i hela kommunen. 25 procent av Söderhamns arbetande 
befolkning pendlar idag till annan kommun. Den spårbundna kollektiv-
trafiken har en särställning för tidseffektiva och bekväma persontran-
sporter regionalt.

Kommunen behöver ha ett kollektivtrafiksystem som binder ihop 
kommundelscentrummen med centrala Söderhamn och regionen i stort. 
Effektiva bytespunkter, ökad kapacitet och minskade restider i transport-
systemet skapar förutsättningar för en attraktiv kollektivtrafik. Restiden 
med tåg och buss behöver vara konkurrenskraftig i förhållandet till resor 
med bil.

Trafikplaneringen i kommunen utgår från några viktiga dokument:  
• ”Nationella infrastrukturplanen” beskriver hur det nationella trans-

portsystemet ska utvecklas och hur ekonomiska medel är fördelade. 
Beslutad av regeringen. Trafikverket ansvarar för planering och 
genomförande.

• ”Länsplan för regional transportinfrastruktur” avser främst regional 
transportinfrastruktur där Region Gävleborg står för prioritering av 
nationella medel. Trafikverket ansvarar för genomförandet.

• ”Regionala trafikförsörjningsprogrammet” anger Region Gävleborgs 
politiska viljeinriktningar, ambitioner och mål med kollektivtrafiken. 

Planeringsinriktning: Attraktiv kollektivtrafik
• Landsbygdens behov av kollektivtrafik ska tillgodoses 

i så stor utsträckning som möjligt. Kollektivtrafiken 
mellan kommundelscentrumen, centrala Söderhamn 
och övriga regionen ska prioriteras.   

• Förutsättningarna för en ny stadsbusslinje mellan 
Söderala och Sandarne via stadskärnan och Söder-
hamnsporten ska utredas.

• Kommunen ska ha beredskap för fler hållplatser för 
regional tågtrafik.

• Trafikverket bör i samverkan med kommunen 
initiera en utredning av persontransporter på 
Kilaforsbanan inklusive en nordlig påfart i Kilafors 
från norra Stambanan.

• Mötesplatser för olika transportslag ska vara 
utformade utifrån ett hela resan-perspektiv med 
fokus på hållbara transporter.

• Det ska finnas goda omstigningsmöjligheter 
mellan tåg och buss vid kommunens tågstationer. 
Avgångarna för buss samplaneras med avgångarna 
för tågtrafiken.

• Pendlarparkeringar behövs i anslutning till de starka 
kollektivtrafikstråken i kommundelscentrumen samt 
i Kinsta. Detta behöver kompletteras med ett mer 
finmaskigt nät av pendlarparkeringar för cykel vid de 
starka kollektivtrafikstråken. 

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Karta 7: Kollektivtrafikstråk i Söderhamns kommun.

Teckenförklaring
Centrala Söderhamn

Tätortsnära landsbygd

Kommundelscentrum

Regionalt 
kollektivtrafikstråk

Lokalt kollektivtrafikstråk

Järnväg

Befintlig pendlarparkering

Framtida pendlarparkering

Bild: Bussterminal Järnbron, centrala Söderhamn.

Läs mer om Länsplanen på www.regiongavleborg.
se , Nationella trafikplanen på www.trafikverket.se 
och det Regionala trafikförsörjningsprogrammet på 
www.x-trafik.se



96 97Söderhamns kommun – Översiktsplan Söderhamns kommun – Översiktsplan 

AL
LM

ÄN
N

A 
IN

TR
ES

SE
N

ALLM
ÄN

N
A IN

TRESSEN

Hela resan-perspektivet
För att kollektivtrafiken ska bli attraktiv i hela kommunen och möjliggöra 
arbetspendling till och från andra kommuner och regioner krävs ett 
perspektiv där hela resan är i fokus. Tåg- och busstidtabeller måste 
stämma överens för att byten ska kunna ske på ett smidigt sätt och 
pendlarparkeringar för bil och cykel måste placeras på strategiska platser 
för att bli tillgängliga för så många som möjligt och underlätta resandet.

Utifrån folkhälsa och fysisk aktivitet är dessutom det vardagliga resandet 
ett område där de allra enklaste och största hälsovinsterna kan göras. 
Infrastrukturen ska kunna fungera för aktiv transport – att gå och cykla 
eller på annat sätt förflytta sig med muskelkraft. Ett sådant synsätt går 
hand i hand med en attraktiv kollektivtrafik. 

Fysisk planering för hållbara resor 
och transporter
Kommunen, Region Gävleborg och Trafikverket har ansvar för att arbeta 
långsiktigt för attraktiva och hållbara resor och transporter. Det är en 
utmaning för en landsbygdskommun som Söderhamn att kunna erbjuda 
en attraktiv kollektivtrafik för invånarna, eftersom befolkningsunder-
laget är begränsat. Det är dock en framtidsfråga för kommunen, eftersom 
bilen aldrig kan vara ett alternativ för alla. I en framtid kommer troligtvis 
bilens miljöpåverkan att minska betydligt, men bilens krav på utrymme 
kvarstår och det är i sig ett problem i staden, där bilarna idag tar upp 
värdefull mark, men även resulterar i stora investeringar.

I Söderhamn sammanstrålar flera transportstråk av nationellt intresse, 
både via väg, järnväg och sjöfart. Här möts de nationella trans-
portstråken Botniska korridoren och Bergslagsdiagonalen. Kommunens 
hamnar gör Söderhamn till en viktig nod för sjöfarten på ett nationellt 
plan. Ostkustbanan (OKB) och norra Stambanan länkas samman via 
Kilaforsspåret som under 2018 på nytt öppnades upp för järnvägstrafik. 
Kommunen har idag tre viktiga stationslägen för spårbunden kollek-
tivtrafik i Söderhamn, Ljusne och Holmsveden. Ostkustbanan har en 
speciellt stor betydelse för kommunens och regionens dragningskraft 
och ett framtida dubbelspår är en viktig förutsättning för fungerande 
arbetsmarknad och utbildningssystem.

Gång och cykel det självklara valet
Att röra sig till fots ska vara ett naturligt sätt att ta sig fram kortare 
sträckor. Ambitionen är att skapa strategiska gångstråk med god till-
gänglighet, kvalitet, hög trafiksäkerhet och trygghet. Många korta 
bilresor till och från skolan görs för att miljön upplevs osäker för barnen, 
men även på grund av ett vardagsliv som gör det till synes enklast att 
ta bilen. En säker närmiljö som skyddar barn från biltrafik kombinerat 
med säkra och effektiva gång- och cykelvägar ger förutsättningar för ett 
hållbart resande.

Söderhamn har relativt bra förutsättningar för cykling, med drygt 10 mil 
cykelvägar. Det är viktigt att infrastrukturen byggs upp så att cykeln som 
färdmedel kan användas fullt ut. Det räcker inte med sammanhängande 

Förslag till åtgärder

• Kommunen ska ta fram en trafikstrategi som stöd 
för arbetet med hållbart resande och hållbara trans-
porter. Trafikstrategin ska bland annat innefatta en 
ny parkeringsnorm samt en strategi för utvecklingen 
mot fossilfria fordon, exempelvis lokalisering av 
laddstationer. Den ska även innehålla en framtidss-
paning som omfattar utvecklingen under perioden 
2030 och framåt.

Planeringsinriktning: Gång och cykel
• Kommunen ska verka för att stärka cykelns position 

som vardagligt färdmedel.  
1) inom centrala Söderhamn och den tätortsnära 
landsbygden. 
2) inom kommundelscentrummen och närliggande 
orter och byar.  

• Kommunens prioriterade cykelvägar ska ha en högre 
standard med exempelvis hårdgjort beläggning och 
god sammanhållen belysning och planeras i gena 
stråk för att underlätta pendling och resande mellan 
strategiska målpunkter. Upplevelsevägar av intresse 
för friluftslivet och besöksnäringen kan ha en enklare 
standard och utformning.

• Vid utformning av vägkorsningar och överfarter 
bör det framgå att gång- och cykel är ett prioriterat 
transportslag.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

Karta 9: Gång- och cykelstråk i Söderhamns kommun.

Karta 8: Gång- och cykelstråk i centrala Söderhamn.

Teckenförklaring

Stråktyp

Huvudcykelstråk

Huvudcykelstråk

Huvudcykelstråk

Huvudcykelstråk

Huvudcykelstråk

Regionalt cykelstråk

Teckenförklaring
Centrala Söderhamn

Lokalt cykelvägnät

Tätortsnära 
landsbygd

Regionalt cykelstråk

Kommundelscentrum

Bild: Busshållsplats Nya Borg, Norrala.
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och säkra cykelvägar. Det måste också finnas väderskyddade parke-
ringsplatser, cykelvägvisning, belysning, jämn markbeläggning och god 
vinterväghållningsstandard för attraktiv cykling året om.

Bil
I en glest bebyggd kommun som Söderhamn är bilen ibland det enda 
alternativet för att vardagen ska fungera. Flera undersökningar visar idag 
att bilåkandet i industriländerna minskar. Sedan 2004, då ”peak car” 
nåddes, minskar antalet kilometer som vi reser med bil. Mot detta finns 
en trend som visar att antalet korta resor med bil ökar. I Söderhamns 
kommun har såväl antalet bilar per invånare som antalet körda mil per 
invånare ökat gentemot rikssnittet under 2000-talet.

Det transportpolitiska målet säger att transportsektorn ska bidra till 
det nationella klimatmålet och att fordonsflottan ska vara oberoende 
av fossila bränslen 2030. För att uppnå detta behöver vi minska 
vårt bilresande drastiskt. Jämförelser visar att yngre har minskat sin 
bilanvändning idag jämfört med på 1970-talet. I ett omställningsper-
spektiv är det därför intressant om vi kan stötta den minskade bilan-
vändningen hos den yngre generationen i planeringen. 

Framtidens bil är miljö- och klimatanpassad, men kräver trots det yta i 
form av parkeringsplatser, investeringar i vägar och underhåll. Bilen är 
ett ytkrävande färdmedel räknat på antal kvadratmeter som nyttjas för 
varje person. På tättrafikerade vägar och i stadsmiljö kan det därför av 
utrymmesskäl bli ett problem om för många väljer bilen som transport-
medel, oavsett drivmedel. För att skapa mer jämlika villkor att röra sig på 
stadens allmänna ytor och för smidiga transporter mellan orter behöver 
andra transportmedel ges mer utrymme.

Parkeringar
Parkeringsavgifter och parkeringstillgång är bra styrmedel för att reglera 
trafik och trängsel i städer och för att få människor att välja andra 
färdmedel än bilen, samtidigt som det krävs tillräckligt med bilplatser i 
rätt lägen för att skapa attraktiva och tillgängliga miljöer. Genom utbud 
av parkeringsplatser och tidsparkering kan en kommun arbeta för ett 
hållbart resande. Pendlarparkeringar finns i dagsläget vid resecentrum, 
Ljusne station, Holmsveden station och ytterligare en är planerad vid 
Mohed i anslutning till riksväg 50.

Fler pendlarparkeringar behövs på strategiska platser vid vägar med bra 
bussförbindelser. För att stärka attraktiviteten för bilister att delvis åka 
kollektivt, behöver parkeringarna utformas på ett tryggt sätt med motor-
värmarplatser och laddstolpar för elbil. En struktur för laddstationer 
behövs i Söderhamn och i regionen.

Planeringsinriktning: Bil
• En stor andel av Söderhamns kommuns befolkning 

bor på landsbygden och behovet av bilen på 
landsbygden behöver därför beaktas i 
samhällsplaneringen.  

• Kommunen ska verka för att E4:n blir fyrfältsväg.

• I centrala Söderhamn har bilen en underordnad roll 
vid prioritering av olika transportslag.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Godstransporter
Effektiva godsstråk förutsätter ändamålsenliga platser där gods kan 
lastas mellan trafikslagen. Det innebär att järnvägsväxlar, industrispår 
och hamnanläggningar får stor betydelse för att stråken ska fungera. 
Hamnarna Orrskär, Långrör och Stugsund är belägna söder om centrala 
Söderhamn. De är kommunägda och främst verksamma i hantering av 
skogsprodukter, cement, olja, kemiska produkter och andra godstyper.

I ett öst-västligt stråk transporteras i huvudsak timmer till sågverk och 
cellulosaindustrin ute vid kusten. De sågade trävarorna transporteras 
vidare på båt ut i Europa. Råtalloljan kommer på båt till Långrörs-
hamnen och raffineras i Sandarne för att sen lastas på järnväg och 
transporteras söderut på Ostkustbanan till främst Tyskland. I ett 
nord-sydligt stråk transporteras gods som i första hand har start- och 
målpunkter utanför länet. Transporterna använder olika trafikslag, både 
järnväg på Ostkustbanan och Norra Stambanan, väg på E4 och båt på 
farlederna längs östra Bottenhavskusten.

Planeringsinriktning: Godstransporter
• Kommunen ska verka för att fler godstransporter 

sker på järnväg och att verksamhetsområden i 
anslutning till järnväg får anslutningsmöjligheter. 
 

• Kommunen ska verka för att utveckla logistikom-
råden med fokus på hållbara transporter.

• I Vallvik, Ljusne och Sandarne finns kommunens 
viktigaste hamnar och de ska ges förutsättning för 
fortsatt utveckling och att farlederna in till hamnarna 
ej begränsar företagens konkurrenskraft.

• Fungerande logistik för godstrafik i form av vägar och 
spår ska säkras i strategiska lägen genom tillräckliga 
ytor, tillfartsvägar och uppställningsplatser.

• Godstransporter ska i så stor utsträckning 
som möjligt ges förutsättningar att ske utanför 
stadskärnan.

• Prioritera regeringens nationella godstransportstra-
tegi att främja en överflyttning av godstransporter 
från väg till järnväg och sjöfart.

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Figur 4: Körsträcka i mil per invånare för både Söderhamns 
kommun och Sverige i stort. 
(Källa: SCB, Trafikanalys)

Karta 10: Godsstråk för hållbara transporter i Söderhamns kommun.

Teckenförklaring
Centrala Söderhamn

Tätort

Tätortsnära landsbygd

Kommundelscentrum

Järnväg

Hamn - befintlig

Järnväg – framtida

Sjöfart - farled inkl. 
buffertzoner

Befintlig

Planerad

N

Bild: Järnvägsarbete vid Ostkustbanan.
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Näringsliv
Samhällsplanering och näringslivsutveckling går hand i hand. 
Planeringen går ut på att skapa de bästa förutsättningarna för 
näringslivet, som är en viktig motor för utvecklingen i Söderhamn. 
Kärnfrågor är rätt arbetskraft, tillgängliga bostäder, service och 
utbildning. Naturligtvis handlar det också om att det ska finnas 
tillgänglig mark, lokaler och effektiva transportsystem. Söderhamn är 
en skogskommun som under de senaste decennierna gått från en mer 
renodlad industriell näringslivsstruktur till en bredare bas i form av 
såväl skogs- och jordbruksnäringar som mindre företag inom främst 
byggbransch, handel och tjänsteföretag. En starkt ökande framtids-
bransch är besöksnäringen.

Övergripande planeringsinriktning

• Kommunen ska samverka med lokala aktörer för att stärka näringslivet 
i hela kommunen.

• Näringslivets behov ska beaktas i all samhällsplanering genom en öppen och 
kontinuerlig dialog.

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

En lärande kommun med ett 
varierat näringsliv
Lärande är den viktigaste inspirationskällan och drivkraften för 
nyskapande och utveckling av näringslivet.  I Söderhamn får företag och 
individer tillgång till utbildning och lärande som bestäms av deras behov 
och villkor.

Kommunen och näringslivet har ett nära samarbete för att främja 
företagen och kommunens utveckling. För att kunna attrahera företag 
att etablera sig i Söderhamn behöver rätt arbetskraft finnas. För att 
möjliggöra för utveckling av nya kompetenser arbetar kommunen med 
att stärka det entreprenöriella lärandet och entreprenörskapet och att i 
samverkan med näringslivet utveckla strategier för att höja kompetens-
nivån inom specifika branscher.

En god framförhållning och planering gör det möjligt för kommunen att 
erbjuda intresserade företag markområden med bra kommunikations-
möjligheter lokalt och globalt för olika behov. Livskraftiga företag och 
utvecklande näringsliv betyder fler arbetstillfällen, ökat välstånd och nya 
varor och tjänster som underlättar vardagen för alla.

Faxepark – Söderhamns arena för innovativ tillväxt
Faxepark är den självklara aktören och samarbetspartnern för de som vill 
starta, utveckla eller etablera sin verksamhet i Söderhamn. En utveck-
lingsarena är både motor och katalysator för tillväxt i näringslivet och 
därmed en utvecklingstillgång för Söderhamn och attraktionskraft för 
att locka till sig etableringar, boende och besökare. I samverkan med en 
utvecklad och stärkt inkubatorverksamhet skapas möjlighet till fortsatt 
innovativ näringslivsutveckling.

Handelns framtida utveckling
Drivkrafter som formar handelns regionala utveckling är nyetable-
ringar och nedläggning av handel. En positiv utveckling av handeln 
är nödvändig för en god och långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 
Aktivt förnyelsearbete av stadskärnor och andra handelsplatser kan 
också påverka handelns regionala utveckling. Lokalisering av handels-
platser påverkar bland annat transporter och urban utglesning. 
Handeln i Söderhamn är idag främst lokaliserad till centrum och det 
externa handelsområdet E-center. Den långsiktiga målsättningen är 
att även utveckla Söderhamnsporten till en ny hållbar stadsdel med en 
blandning av verksamheter, handel och bostäder. Söderhamnsporten 
och stadskärnan ska knytas närmre varandra.

Planeringsinriktning: Handel
• Nya etableringar av handelsverksamhet i centrala 

Söderhamn ska bidra till att uppfylla målsättningar i 
planprogrammen för Söderhamnsporten och 
utveckling av Söderhamns centrum.    

• Stadskärnan är kommunens gemensamma 
mötesplats med en attraktiv offentlig miljö, 
ett levande kulturliv dag- och kvällstid samt en 
marknadsplats för lokal handel.

• E-center handelsområde är kommunens område för 
extern handel.

Förslag till åtgärd

• Kommunen ska ta fram en näringslivsstrategi där 
kommunen och näringslivet har en 
gemensam vision att Söderhamns kommun skall 
utvecklas till en attraktiv arbetsmarknads- och besök-
sregion. Kommunen vill göra det möjligt för företag 
att växa och utvecklas för att ge fler arbetstillfällen 
och öka kommunens attraktionskraft. Ökad befolkn-
ing samt tillväxt och sysselsättning blir verkligheten 
genom positiv företagsutveckling både vad gäller 
befintliga företag och nyetableringar.

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Bild: Skärgårdsterminalen, inre delen av Söderhamnsfjärden.
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Areella näringar

Jordbruk
Förutsättningarna för att bedriva jordbruk i Söderhamns kommun är 
goda. Marken är god och bördig med ett gott odlingsklimat och tillgång 
till vatten. Av Söderhamns totala kommunareal består 5 750 hektar av 
jordbruksmark, vilket motsvarar 4,8 % av den totala ytan. Jordbruks-
marken finns framförallt i dalgångarna i Norrala, Trönö och Söderala. 
Den odlade arealen 2016 var nästan 5 000 hektar, varav merparten vall 
och bete (grovfoder för djur). Dessutom finns nästan 500 hektar ren 
betesmark. På den övriga marken odlas spannmål som havre, korn, vete, 
råg samt oljeväxter. Potatis och grönsaker utgör endast en marginell del 
av den odlade arealen. 

Antalet verksamma minskar i antal inom näringen. I mars 2018 fanns 
åtta verksamma mjölkgårdar i kommunen. Det finns bland annat 
uppfödning av köttdjur (cirka 2 000 stycken), får (cirka 1 600 stycken) 
och ett hönseri. En utmaning för branschen är bristen på ung arbetskraft. 
En styrka är att ha utbildning inom regionen, och då blir till exempel 
gymnasieutbildningen i Nytorp i Arbrå viktig att värna om. Likaså 
lyfter branschen fram behovet av service och bostäder i närheten av 
produktionen. En intressant möjlighet är också grönsaksodling i mindre 
skala, en potential i Söderhamn där produktionen idag är marginell.

Skogsbruk
Majoriteten av marken inom kommunen utgörs av skogsmark. 
Skogsmarken inom kommunen har en omloppstid på omkring 100 år, 
vilket är normalt för skogsbruket i södra Norrland. Skogsbruket har 
en lång tradition och har under lång tid varit ryggraden i kommunens 
näringsliv. För många lantbrukare står skogsbruket för en viktig del 
av inkomsten. De stora ägarna av skogsmark är Bergviks skog AB och 
Söderhamns kommun. Bergviks skogs bestånd är huvudsakligen beläget 
i kommunens sydöstra del. Kommunen äger en stor del av skogsmarken 
kring tätorterna och i skärgårdsområdet.

Planeringsinriktning: Areella näringar
• Jordbruksmark får endast exploateras för att 

tillmötesgå väsentliga samhällsintressen som inte 
kan tillmötesgås på annat sätt.    

• Den öppna landskapsbilden i dalgångarna ska 
värnas och fragmentering av landskapet undvikas 
genom att kulturhistoriska miljöer tas bort, splittras 
upp eller mister sina sammanhang.

• Lantbrukets behov vid djurhållning bör respekteras 
vid exploatering.

• Kommunen ska samverka med lokala och regionala 
initiativ som främjar lokal matproduktion.

INGEN
HUNGER

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Planeringsinriktning: Skogsbruk
• Kommunägd tätortsnära skog ska förvaltas med 

fokus på tillgänglighet, rekreation, friluftsliv och 
biologisk mångfald.        

• Förutsättningarna för att bedriva ett långsiktigt 
hållbart skogsbruk på landsbygden ska värnas.

• Det angeläget att skogsbruket tar stor hänsyn till de 
stora allmänna intressen för friluftsliv och naturvård 
som finns längs kusten och i skärgården.

Läs mer i Träbyggnadsstrategi för Söderhamns kom-
mun på www.soderhamn.se.

Läs mer i kommunens Skogsbruksplan på  
www.soderhamn.se.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Besöksnäringen växer i 
kommunen
Turismen är idag en av världens största näringar. Den bidrar inte bara 
till att skapa större förståelse mellan olika kulturer, utan också till att 
skapa arbetstillfällen och ökade intäkter till länder och orter som besöks. 
I Söderhamn domineras besöksnäringen av små och medelstora företag 
samt föreningslivet. För att locka turister till en plats måste det finnas 
transporter, anpassad infrastruktur, service, intressanta aktiviteter och 
möjligheter att äta och övernatta.

I Söderhamns kommun finns ett antal besöksmål som är av stor 
betydelse för kommunens varumärke. För att utveckla krävs att 
satsningar samordnas och samlas vid besöksmålen. Det är viktigt för 
besöksnäringen i kommunen att dessa platser ges möjlighet till fortsatt 
utveckling. Idag är Hällåsens friluftsområde, skärgården, Söderbloms-
gården i Trönö och värdsarvsgården Erik-Anders i Söderala några av 
kommunens främsta turistmål. Ett utvecklingsområde inom besöksnä-
ringen är leder och stråk för det rörliga friluftslivet. Genom att koppla 
samman exempelvis vandrings- och cykelstråk i ett sammanhängande 
nätverk kan de fungera som knutpunkter för olika utvecklingsprojekt 
inom besöksnäringen. Läs mer om leder under Folkhälsa, idrott och 
rekreation.

Hållbar turism
Hållbar utveckling och hållbar turism går hand i hand. Turismen kan 
innebära stora påfrestningar på miljön, samtidigt som miljön är en del 
av attraktiviteten i näringen. Ett exempel är den motorburna trafikens 
påverkan på miljön. Därför behöver miljöfrågorna sättas i centrum när 
kommunen utvecklar besöksnäringen. Några aspekter som är viktiga att 
ta hänsyn till är maximering av social och ekonomisk nytta för lokalsam-
hället, stöttande av det kulturhistoriska arvet, minimala klimatutsläpp 
och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. På 
Söderhamns skärgårdsöar möts bofasta och turister. En positiv aspekt är 
att infrastrukturen kan utvecklas, men för att öbor ska kunna bo kvar, bör 
turismen utvecklas på ett småskaligt sätt.

För turismen är kulturarvet en särskild resurs sett till folkliga traditioner, 
olika former av kulturella evenemang och kunskapsförmedling. 
Naturturismen ökar och kan delas in i två delar – den som berör den 
orörda naturen och den som berör den tillrättalagda naturen som 
anpassats för aktiviteter. Naturturismen skiljer sig åt från annan turism 
genom att den ofta bedrivs på markområden som inte tillhör den person 
eller det företag som anordnar turismen.

Skärgården
Söderhamns skärgård omfattas av över 500 öar med stora naturvärden, 
fritidshusbebyggelse och visst permanentboende. Porten till skärgården 
för besökare är främst de inre delarna av Söderhamnsfjärden och Stenö, 
där kommunens skärgårdsavdelning driver taxibåtverksamhet. Kust- och 
skärgårdslandskapet är en av kommunens största tillgångar för besöks-
näringen. Längs kustlinjen finns ett pärlband av strategiskt viktiga noder 
för besöksnäringen som Söderhamn delar med kommunerna längs 
sträckan Öregrund-Höga kusten. Kustkommunerna i Gävleborgs län 
och Uppsala län har tagit fram ett gemensamt planeringsunderlag inom 
ramarna för projektet KOMPIS (Kommunal planering i havet i statlig 
samverkan). I och med denna gemensamma bild över mellankommu-

Planeringsinriktning: Besöksnäring
• Den fysiska planeringen ska utgå från kommunens 

besöksnäringsstrategi och näringsliv- och 
föreningarnas behov ska beaktas i all planering.  

• Besöksnäringen ska ses som en lokal 
utvecklingsfaktor.

• Kommunen ska verka för att öka förutsättningarna 
för upplevelsebaserad turism – exempelvis vandring, 
paddling, fiske, mat och hantverk.

• Kommunen ska arbeta för att stärka strategiska 
noder för besöksnäringen längs med kusten och i 
skärgården.

• Det bör vara möjligt att ta sig med cykel och kollektiv-
trafik till platser som är viktiga för besöksnäringen.

• Kommunen ska marknadsföra och sprida 
information om aktiviteter kopplat till friluftslivet 
genom geografiska informationssystem (GIS).

Läs mer: Vår gemensamma kust – planeringsunderlag 
för hållbar utveckling, båtturism och rörligt friluftsliv i 
Upplands och Gävleborgs skärgårdar.

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

Figur 5: Strategiska noder och farleder för besöksnäring 
och friluftsliv i Söderhamns skärgård. Grön punkt = noder, 
röd linje = farled, blå linje = fritidsfarled.
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nala intressen som rör besöksnäring och friluftsliv till havs finns nu även ett bättre underlag för 
dialog med berörda myndigheter i havsplaneringsfrågor.

Verksamhetsområden
Detta avsnitt behandlar större sammanhängande områden för verksamheter som 
inte bör blandas med bostäder. Det kan handla om verksamheter som kan vara 
störande, miljöpåverkande, ytkrävande eller genererar tung eller stor mängd övrig 
trafik. I områdestypen ingår industriområden, anläggningar för transporter och 
externa handelsområden.

Markberedskap för utveckling av näringslivet behöver innehålla en bred variation 
av mark för att kunna tillgodose näringslivets olika behov och intressen. Markbe-
redskapen behöver också inrymma möjligheter för omlokaliseringar av företag och 
byggklara tomter för att tillgodose behov av snabba etableringar. I dagsläget ingår 
omkring 14 hektar ännu ej exploaterade byggrätter för olika typer av verksamheter 
i kommunens markberedskap. Det finns ett stort behov av fortsatt planering för 
att analysera framtida behov av markförsörjning för näringslivet samt för att 
möjliggöra utveckling av verksamhetsområden, som till exempel utveckling av 
E-center logistikområde.

Det är svårt att i en översiktsplan skapa en tydlig beskrivning av behovet för varje 
område, men däremot kan översiktsplanen ange en ram som möjliggör olika verk-
samhetsutvecklingar. Översiktsplanen måste också säkerställa god tillgänglighet för 
aktuella trafikslag till och inom de utpekade verksamhetsområdena. Näringslivets 
strukturer förändras med tiden. Det innebär att verksamhetsområden behöver 
utformas med en flexibilitet som kan möta kommande förändringar. 

Övergripande planeringsinriktning verksamhetsområden

• Nya etableringar som avser industriell verksamhet eller handel i form 
av sällanköpshandel bör lokaliseras inom utpekade 
verksamhetsområden. 

• Verksamhetsområdet ska endast utvidgas om verksamheten så kräver 
och andra värden inte påverkas negativt, till exempel viktiga samband för 
växt- och djurliv. 

• Nya verksamheter lokaliseras generellt enligt följande principer: 

Kärna: Centrum och dagligvaruhandel.
Omland: Sällanköpshandel, störande verksamheter och transportrelaterade verksamheter.

• Detaljplaner inom verksamhetsområden ska i möjligaste mån möjliggöra en flexibel 
markanvändning.

• Verksamheter lokaliserade längs med kust och sjö ska där det är möjligt stärka fri 
passage för allmänhetens tillgänglighet.

• Transportsystemet ska genom effektiva flöden samt robusta och trafiksäkra stråk 
försörja kommunens verksamhetsområden.

• Det ska vara möjligt att resa med kollektivtrafik till kommunens större arbetsplatser.

• Äldre detaljplaner som medger markanvändning industriell verksamhet ska ses över 
utifrån aktuella strategiska planeringsunderlag.

Så planerar kommunen för  
att uppnå hållbar utveckling

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Sunds industriområde och E-center handelsområde
Området är beläget väster om centrala Söderhamn i direkt anslutning 
till E4 och riksväg 50. Inom området finns kommunens största externa 
handelscentrum E-center samt mindre industri- och tjänsteverksamhet. 
Enstaka bostäder finns i närområdet. Söderalaån och till viss del 
jordbruksmark avgränsar området i sydlig riktning. Området är detalj-
planelagt och möjliggör ytterligare etableringar.

Planeringsinriktning: E-center handelsområde
• E-center handelsområde är kommunens verktyg för 

att som regional marknadsplats medverka i regional 
utveckling.

• Nya etableringar av sällanköpshandel ska i första 
hand lokaliseras till E-center handelsområde.

• Området bör successivt utvecklas genom att stärka 
den offentliga miljön genom exempelvis ökad 
grönska och tydligare gång- och cykelstråk.

• Handelsområdet ska vara anslutet till 
stadsbusstrafiken.

Planeringsinriktning: Sunds industriområde
• Sunds industriområde är avsett för industri- och 

tjänsteverksamhet.

• Närheten till bostäder och Söderalaån ska beaktas 
vid lokalisering av nya verksamheter.

• Det finns vissa möjligheter till expansion men ny 
bebyggelse på jordbruksmark ska undvikas.

Karta 11: Verksamhetsområden i anslutning till centrala Söderhamn.

Teckenförklaring
Verksamhetsområde

Statlig väg

Kommunal väg

Järnväg
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E-center logistikområde
E-center logistikområde är ett ej exploaterat område nordväst om Sunds 
industriområde, strategiskt beläget nära E4 och riksväg 50 och lämpligt 
att exploatera främst för industri- och tjänsteverksamhet. Området är av 
stor strategisk betydelse för transportlogistik mellan järnväg och väg och 
värdet beräknas öka vid en framtida triangelanslutning mellan Kilafors-
spåret och Ostkustbanan, på samma sätt som vid en nordlig påfart till 
norra Stambanan via Kilaforsspåret. 

Stugsunds hamn
Östra delen av Stugsunds hamn utgör omlastningsplats av produkter 
mellan lastfartyg och lastbil och fyller fortfarande en funktion för 
näringslivet. För närvarande omlastas reningsverkskemikalier, cement, 
konstgödsel och kalk. Hamnens verksamhet ger en viss barriäreffekt mot 
Söderhamnsfjärden.

I hamnens västra del pågår en omvandling mot verksamheter som har 
besöksnäring och rörligt friluftsliv som utgångspunkt. Här finns bland 
annat en sjöräddningsstation, säte för kommunens skärgårdsverk-
samhet, uppställningsplats för husvagnar med mera. Den västra delen av 
hamnen har stor utvecklingspotential som den centrala mötesplatsen för 
hela stadsdelen Stugsund.

Planeringsinriktning: E-center logistikområde
• Området ska utvecklas med inriktningen hållbara 

transporter och industri- och logistikverksamhet.

Förslag till åtgärder

• Kommunen ska ta fram ett planprogram för E-center 
logistikområde där den geografiska avgränsningen 
av området preciseras och förutsättningarna för att 
bebygga marken utreds.

Planeringsinriktning: Stugsunds hamn
• Stugsunds hamn ska på lång sikt avvecklas som 

verksamhetsområde till förmån för stadsdelsutveck-
ling av Stugsund.

• Förändringar i markanvändningen ska ske i samspel 
med verksamheternas behov i områdets östra del.

• Kommunen ska verka för rivning av den gamla 
maltfabriken och med framtida markanvändning 
ta hänsyn till siktlinjer mot vattnet och saneras 
till mindre känslig markanvändning, exempelvis 
parkmark.

• Det gamla järnvägsspåret mellan Stugsund och 
Sandarne tas ur bruk och förutsättningarna för 
att omvandla banvallen till gång- och cykelväg ska 
utredas.

Förslag till åtgärder

• Kommunen ska ta fram ett utvecklingsprogram för 
Stugsunds hamn som underlag för detaljplaneringen 
där följande tas i beaktande:

• Den befintliga stadsstrukturen i Stugsund bör 
förlängas med anpassning till miljön i det före detta 
hamnområdet.

• Hänsyn ska tas till framtida höjning av havsnivån 
och åtgärder ska vidtas för att skydda tillkommande 
bebyggelse från översvämning.

• Siktlinjerna från Stugsund och ner mot vattnet ska 
respekteras och hög bebyggelse bör undvikas.

• Stugsunds hamn fortsätter att utvecklas som 
mötesplats för fritids- och besöksnäringsrelaterad 
verksamhet.

Granskärs industriområde
Området är beläget mellan Söderhamnsån, Lötån och Söderhamns-
fjärden i nära anslutning till stadskärnan och längs infarten till staden 
från Forsbacka och Utviksvägen. Inom området finns bland annat 
Granskärs avloppsreningsverk, Granskärs värmeverk, småindustri och 
sällanköpshandel. Befintliga verksamheters behov av skyddsavstånd gör 
att bostäder ej kan lokaliseras i anslutning till området. Angränsande 
naturområden har stor betydelse för rörligt friluftsliv genom närheten 
till staden. Transporter till området förutsätter passage genom stadens 
centrala delar. 

Värmlandsvägens industriområde
Området är beläget mellan Flygvägen och Södra Tvärleden som länkar 
vidare till de stora transportstråken. Många företag inom området har 
anknytning till transportsektorn. Områdets användbarhet begränsas 
av närheten till bostäder och Ostkustbanan. Området kan utnyttjas 
effektivare genom etablering av fler verksamheter.

Tälje industriområde
Området är beläget mellan Ostkustbanan och Södra Tvärleden som 
länkar vidare till de stora transportstråken. Söderhamnsporten 
angränsar väster om verksamhetsområdet och i anslutning till området 
finns även enstaka bostäder och ett koloniområde. Inom området finns 
viss tillverkningsindustri samt mindre tjänsteverksamheter. Det finns 
stora oanvända ytor i området som lämpar sig för nyetableringar av 
verksamheter av industriell karaktär. 

Långtå Industriområde
Området är beläget söder om Södra Tvärleden och Tälje industriom-
råde. Inom området finns en avfallsanläggning, bildemontering med 
flera företag. Avfallsbehandlingen har utvecklats mot sortering och 
återvinning varför deponeringsbehovet har minskat. Skyddsavstånd och 
andra skyddsåtgärder måste ändå upprätthållas. Området lämpar sig för 
etablering av störande verksamheter och tung trafik.

 

Planeringsinriktning: Granskärs 
industriområde
• Transportproblem, närheten till bostäder och 

störningskänsliga natur- och vattenområden i 
närområdet innebär att restriktivitet ska tillämpas 
vid förändrad markanvändning i området.

• Viktiga rekreationsstråk med betydelse för det rörliga 
friluftslivet ska respekteras vid förändrad markan-
vändning inom området.

 

Planeringsinriktning: Värmlandsvägens 
industriområde
• Området lämpar sig väl för industriell verksamhet 

som genererar tunga transporter under 
förutsättning att behovet av skyddsavstånd mot 
bostäder och övriga störningskänsliga miljöer ej 
överstiger 200 meter.

 

Planeringsinriktning: Tälje industriområde
• Området lämpar sig för industriell verksamhet som 

genererar tunga transporter under förutsättning 
att behovet av skyddsavstånd till störningskänsliga 
miljöer respekteras.

• Nyetableringar av verksamheter får inte 
hindra utveckling inom planprogrammet för 
Söderhamnsporten.

• En tydligare avskiljning mellan verksamhetsområden 
och koloniområdet är nödvändig.

 

Planeringsinriktning: Långta industriområde
• Långtå är kommunens område för avfallshantering 

och är av stort allmänt intresse.

• Avfallsanläggningen påverkar miljön på olika sätt 
som kräver skyddsavstånd mot störningskänsliga 
miljöer på minst 500 meter.

• Området angränsar till viktiga gröna samband för 
friluftslivet. Vid expansion av området ska dessa 
värden respekteras.

Bild: Stugsunds hamn.
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Västra industriområdet
Västra industriområdet är ett verksamhetsområde av blandad karaktär 
för både handel, industri- och tjänsteverksamhet. Området ligger i direkt 
anslutning till flera bostadsområden och områdets närhet finns en rad 
viktiga infrastrukturfunktioner av nationellt intresse. De västra delarna 
av området är bullerpåverkade av E4. 

Flygstadenområdet
Flygstaden är kommunens största företagspark och har funnits och 
förädlats sedan slutet av 1990-talet efter nedläggningen av Hälsinge 
flygflottilj. På Flygstaden finns ett brett utbud av lokaler, boende, 
uppställningsytor, garage, förråd och kringliggande tjänster. Det är nära 
till centrala Söderhamn, skärgården och idrotts- och motionsanlägg-
ningar. Inom området finns även en restaurang och ett flygfält i direkt 
anslutning till området.

Tack vare att området är planerat och byggt för utrymmeskrävande flyg-
verksamhet finns stora öppna ytor med gott om manöverutrymme och 
plats för godshantering. Vägnätet är generöst utbyggt med separat infart 
till området för de tunga transporterna. 

Flera olika branscher finns representerade på Flygstaden, exempelvis 
träindustri, utbildning, bevakning, bygg, IT, fastighetsservice- och 
underhåll, lokalvård, kemi och vägunderhåll. Till detta kommer flera 
offentliga aktörer med kundtjänst- och arkivverksamhet. De stora ytorna 
gör att expansionsmöjligheterna inom området är mycket stora. Det 
finns även potentiell anslutningsmöjlighet till järnväg via gamla 
Ostkustbanans industrispår.

Oljehamnen Långrör
Inom området bedrivs normal hamnverksamhet med lastning och 
lossning av flytande produkter. Större delen av området är obebyggt. 
Bebyggelsen utgörs idag av ett större magasin och inom själva 
oljehamnen finns ett flertal cisterner med tillhörande pipeline, kontors-
byggnader, pumphus med mera. Området ligger i en före detta havsvik 
som under årens lopp fyllts ut med överskottsmassor så att Duvön 
inkluderats. Vattendjupet vid kajen är 7,8 meter men är i ifrågasatt på 
grund av landhöjning och vattendjupet i farleden in till Långrör. 

Sandarne industriområde
Sammanhängande industriområde som utformades för pappersbruk och 
hantering av pappersbrukets biprodukter. I dagsläget återstår talloljefa-
brik samt fabrik för mesaombränning samt diverse andra verksamheter. 
Området har egen kaj med vattendjup på 6,8 meter. Kommunens 
reningsverk som betjänar Sandarneområdet finns i områdets östra del. 
Talloljefabriken behöver rejält skyddsavstånd mot störningskänsliga 
miljöer. Samtidigt blir omgivningarna alltmer intressant för boende och 
rörligt friluftsliv i olika former.

Planeringsinriktning: Västra industriområdet
• Störningskänsliga miljöer bör beaktas vid lokalisering 

av nya verksamheter till området.

• Verksamheter som innebär tillkomst av stora 
mängder tung trafik i området bör undvikas.

• I anslutning till området finns ett ställverk som 
försörjer staden med elektricitet. Möjligheten att 
för en framtida flytt av ställverket in i området ska 
beaktas i kommande planering och vid nyetable-
ringar av verksamheter.

 

Planeringsinriktning: Flygstaden
• Området lämpar sig väl för logistik och verksamheter 

som har behov av tunga transporter under 
förutsättning att skyddsavstånd till störningskänsliga 
miljöer respekteras.

• Den visuella kontakten från Flygvägen är viktig för 
att ge förutsättningar för att annonsera området på 
ett bra sätt.

• De allemansrättsliga värdena bör väga tungt inom 
hela det tätortsnära område som Flygstaden är en 
del av. Samband mellan objekt intressanta för det 
rörliga friluftslivet bör stärkas genom ledsystem och 
trafiksäkra passager.

• Området (inklusive angränsande befintliga 
anläggningar såsom flygfält och omgivande mark) 
ska planeras utifrån att kunna vara en strategisk 
nod för beredskapsföretag och samhällsviktiga 
funktioner.

Förslag till åtgärd

• Flygfältets fortsatta påverkan på omgivningen 
utreds.

 

Planeringsinriktning: Oljehamnen Långrör
• Långrör är kommunens viktigaste bulkhamn och 

möjligheten till en utvidgning av hamnen och 
hamnanknutna verksamheter ska finnas även i 
framtiden. Verksamheternas behov inom området 
ska långsiktigt säkras och ny bebyggelse i anslutning 
till området får inte påverka verksamheterna 
negativt.

• Farledsdjupet till hamnen och vid kaj ska vara minst 
8,5 meter.

• Kommunen ska verka för en järnvägsanslutning 
mellan hamnen och gamla Ostkustbanan.

Planeringsinriktning: Sandarne industriområde
• Verksamheternas behov inom området ska 

långsiktigt säkras och ny bebyggelse i anslutning till 
området får inte påverka verksamheterna negativt.

• Farleden in till småbåtshamnen ska respekteras.

Ala/Orrskär
Området i Ljusnans mynning har en mycket lång tradition av 
trähantering. En stor del av det timmer som flottades i Ljusnan 
bearbetades på olika sätt i detta område. I dagsläget har flottningen 
ersatts av väg- och tågtransporter, men områdets verksamhet präglas 
fortfarande i högsta grad av sågade trävaror. Inom området finns 
Alasågen som är ett av Sveriges största sågverk och Orrskärshamnen 
som är en av Sveriges största hamnar för export av sågade trävaror. 
Genom utflödet från Ljusnan är issituationen vintertid mycket gynnsam 
vid Orrskärshamnen, detta i kombination med vattendjupet på 11 meter. 
Inom området har även Stora Enso en egen kaj med ett vattendjup på 7,3 
meter norr om Orrskärshamnen. 

Förslag till åtgärd

• Det finns en anslutningsproblematik till och från området för väg och järnväg 
med bland annat växlingsproblematik vid gamla och nya Ostkustbanan. Möjliga 

lösningar ska utredas

Planeringsinriktning: Ala/Orrskär
• Orrskärshamnens behov att utvecklas som nationell 

hamn för trävaror ska långsiktigt säkerställas.

• Verksamheternas behov inom området ska 
långsiktigt säkras och ny bebyggelse i anslutning till 
området får inte påverka verksamheterna negativt. 
Möjligheten till en utvidgning av hamnen och 
hamnanknutna verksamheter ska säkerställas.

• Behovet av funktionella farleder till och från hamnen 
ska säkerställas med bibehållet vattendjup på 11 
meter.

• Orrskärshamnen har en potentiell framtida roll 
som supporthamn för utbyggnad av havsbaserad 
vindkraft. 

Karta 12: Verksamhetsområden i anslutning till centrala Söderhamn och Sandarne.

Teckenförklaring
Verksamhetsområde

Statlig väg

Kommunal väg

Järnväg
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Ljusne västra industriområde
Ljusne industrihistoria startade 1670 då en masugn byggs på söder. Sin 
största betydelse hade Ljusne under det skogsindustriella skedet från 
1850. Genom sitt läge vid Ljusnans mynning var Ljusne en logisk plats 
att placera tillverkningsindustri som använde vedråvara. I området har 
tidigare funnits en boardfabrik och en plywoodfabrik. Här fanns tidigare 
en fabrik för tillverkning av grov ankarkätting samt ortens brandkår 
mm. Många av byggnaderna finns kvar och en del innehåller även nya 
verksamheter. En omvandling pågår i området närmast älven där den 
äldre kättingfabriken och en vattenkraftverksbyggnad används som 
utställningslokal och konstnärsverkstad.

Vallvik
I områdets östra del ligger Vallviks bruk med stora ytor och höga 
byggnader för hantering av vedråvara och tillverkning av pappersmassa 
enligt sulfatmetoden. I anslutning till fabriksområdet finns en 
industritipp för hantering av fabrikens olika restprodukter. Till fabriken 
går ett industrispår och har även en egen hamn med ett vattendjup på 
7,4 meter. I områdets västra del finns en detaljplan för industriområdet 
som bland annat anpassats för en latexfabrik. Fabriken är nedlagd sedan 
många år men ett stort industriområde med generösa bestämmelser 
finns kvar. (Vallvik Sörljusne 1:213)

Förslag till åtgärder

• Hela området kring Ljusne och Ljusnans mynning är 
strategiskt utifrån sin närhet till järnvägsstationen vid 
Ostkustbanan. Framtida markanvändning i området 
ska utredas.

 

Planeringsinriktning: Vallvik
• Verksamheternas behov inom området ska 

långsiktigt säkras och ny bebyggelse i anslutning till 
området får inte påverka verksamheterna negativt.

• Vallviks bruk är en viktig arbetsgivare i kommunen 
och möjligheten till utvidgning av hamnen och 
hamnanknutna verksamheter bör finnas även i 
framtiden.

Marmaverken
I Marmaverken finns ett område där tidigare Marmaverkens sulfatfabrik 
låg. I dagsläget finns här sågverket Rundvirke Skog AB. Norr om 
järnvägen finns rester av sulfatfabrikens industritipp som fortfarande 
innehåller förorenad mark. Området är beläget i anslutning till sjön 
Marmen i söder och i norr angränsar Kilaforsspåret. Upprustningen av 
Kilaforspåret förbättrar förutsättningarna för framtida logistikverk-
samhet. Reningsverk som försörjer närområdet finns i anslutning till 
området.

Planeringsinriktning: Marmaverken
• Verksamheternas behov inom området ska 

långsiktigt säkras och ny bebyggelse i anslutning till 
området får inte påverka verksamheterna negativt.

Karta 13: Verksamhetsområden i anslutning till Ljusne och Vallvik.

Karta 14: Verksamhetsområden i Marmaverken.t

Teckenförklaring
Verksamhetsområde

Statlig väg

Kommunal väg

Järnväg

Teckenförklaring
Verksamhetsområde

Statlig väg

Kommunal väg

Järnväg
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Folkhälsa, idrott och 
friluftsliv
Det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och 
välbefinnande. Rörelse, träning och motion i vardagen gör att vi mår 
bättre och blir gladare. Trots att vi lever längre och mår bättre, ökar 
andelen hälsoproblem som orsakas av våra levnadsvanor. Dessutom 
ökar skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper. Den 
byggda miljön ska göra det lätt att ställa bilen hemma när det finns 
alternativ. Ett profilområde i Söderhamn är idrott- och friluftsliv, som 
ska stärkas genom att satsa strategiskt på att utveckla Hällåsen men 
även andra funktioner för besöksnäringen.

Övergripande planeringsinriktning

• Kommunen ska verka för en jämställd och demokratisk  
medverkan i kultur- och fritidslivet och för möjligheten att 
utöva en mångfald av idrotts- och friluftsaktiviteter. 

• Kommunen ska bevara och utveckla viktiga områden och samband för 
friluftslivet. 

• Kommunens tätortsnära skog ska förvaltas med fokus på tillgänglighet, rekreation, 
friluftsliv och biologisk mångfald.

• Kommunen ska arbeta för att stärka allmänhetens tillgång till stränder genom att stärka 
strategiska noder längs med kusten och i skärgården. 

Så planerar kommunen för  
att uppnå hållbar utveckling

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Att stärka vardagsrörligheten
Sedan 1950-talet har städer och samhällen till stor del planerats för 
bilen. Det har påverkat människors levnadsvanor och beteenden, 
men också präglat en bebyggelseutveckling som glesats ut, med bilen 
som norm. Idag håller synen på att förändras, mycket på grund av ett 
förändrat klimat, men också insikten om att bilsamhället kan bidra till 
ökad ohälsa och ojämlikhet.

Vi behöver ändra synsätt på hur vi rör oss. Samtidigt som kommunen 
utvecklar idrotts- och friluftsområden, behöver det ses som en 
självklarhet att kunna röra sig till fots eller per cykel, att leka eller springa 
i närmiljön. Det handlar om att skapa miljöer som ökar trivseln och 
vistelsen utomhus och stimulerar till fysisk aktivitet. En kommun som 
Söderhamn behöver planera för aktiviteter under vinterhalvåret för 
att till exempel skapa förutsättningar att åka skidor och skridskor. En 
snöröjning som gör det möjligt att komma ut och röra på sig är en central 
fråga.

Personer med särskilda behov

Barn
Fysisk aktivitet har stor betydelse för barns utveckling. Mycket tyder 
på att barnens fysiska aktivitet har minskat och deras stillasittande 
aktiviteter ökat. Barn får mycket av sin fysiska aktivitet genom att ta sig 
mellan målpunkter och att leka.

Tillgängligheten för barn, deras förmåga att fatta egna beslut kring 
resande och fritid, är starkt förknippat med deras hälsa, välbefinnande 
och möjligheten att leva ett fysiskt aktivt liv. Barn som har tillgång 
till en grön och varierad utemiljö är mer fysiskt aktiva och har bättre 
koncentration än barn som vistas i mer torftiga miljöer.

Äldre och personer med funktionsnedsättning
Äldre är en växande grupp i Söderhamn. Regelbunden fysisk aktivitet 
leder till betydande hälsovinster och vinsterna är i stort sett lika för äldre 
som för övriga åldersgrupper. Det är mycket som tyder på att kroniska 
sjukdomar i samband med åldrande snarare beror på fysisk inaktivitet än 
på åldrandet i sig. Personer som förblir aktiva har större chans till en god 
hälsa och aktiva äldre personer har också mindre risk för depression och 
högre livskvalitet än jämnåriga inaktiva.

Andelen personer som är fysiskt inaktiva är större bland dem med funk-
tionsnedsättning än i den övriga befolkningen, vilket gör att de behöver 
särskilt stöd. Personer med funktionsnedsättning är ingen enhetlig 
grupp och det är därför svårt att definiera gemensamma behov eller 
gemensamma svårigheter i gruppen.

Läs mer om cykeln som färdmedel under avsnittet 
Hållbara transporter.

 

Planeringsinriktning: Tillgänglighet för 
personer med särskilda behov
• Lekplatser och anläggningar för spontanidrott ska 

hålla en god standard och underhåll samt vara 
tillgängliga för alla grupper i samhället.

• Funktionsnedsättningar ska inte vara ett hinder för 
att delta i kultur- och fritidslivet.
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Bostadsnära grönområden
Grönområden förekommer i tätortsmiljö och utgörs av naturmark, närre-
kreationsområden och parkliknande miljöer. Grönområden ger möjlighet 
till rekreation, avkoppling, upplevelser, sociala möten, lek, motion, 
rehabilitering och odling samt ger förutsättningar för att utveckla en 
förståelse för naturen och dess resurser. Närheten till grönområden 
har en särskild betydelse för grupper som inte alltid tar sig så långt på 
kort tid som barn, personer med funktionsnedsättning, äldre och sjuka. 
Grönområden har också betydelse för dagvattenhantering för infiltration 
och fördröjning av vattnet. Växtligheten tar upp vissa föroreningar 
och filtrerar luften från små partiklar, och hjälper också till att hålla en 
jämnare temperatur i staden.

Översiktsplanen pekar ut ett antal befintliga eller potentiella 
grönområden inom centrala Söderhamn med speciellt goda förutsätt-
ningar att utvecklas. Utöver större grönområden finns även många 
mindre grönytor, parker och rekreationsstråk både inom centrala 
Söderhamn och andra orter i kommunen. De är ofta viktiga för 
närboende, skolor och förskolor samt i många fall även för ekosystemens 
funktion. Dessa områden ska i framtiden också beskrivas i mer 
detaljerade planeringsunderlag.

Planeringsinriktning: Grönområden
• Grönområden reserveras som befintliga eller 

framtida rekreationsresurser för kommunens 
invånare och ska utvecklas och förvaltas med fokus 
på tillgänglighet, rekreation, friluftsliv och biologisk 
mångfald.  

• Förstärk den faktiska nåbarheten och orienterbar-
heten till bostadsnära grönområden genom stråk 
och platser samt verka för att ta bort barriärer.  

• I grönområden, mindre parker och rekreationsstråk 
ska bostäder eller andra privatiserande byggnader, 
anläggningar eller verksamheter inte tillkomma. 
Allmänt tillgänglig byggnad, anläggning eller 
verksamhet som tillför vistelsevärden till området 
kan dock tillkomma.

• Avstånd från bostad till närmaste natur- eller 
grönområde bör vara högst 300 meter.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

Idrottsanläggningar och 
rekreationsstråk
Tillgång till motionsanläggningar är viktigt för att främja en fysiskt 
aktiv livsstil utöver vardagsrörligheten. Kommunen har en stark profil 
inom idrott och friluftsliv och det finns flera anläggningar för motion 
och idrott som är populära och välbesökta platser. Utöver Hällåsen finns 
en rad idrotts- och motionsanläggningar som drivs och håller en hög 
standard tack vara starka ideella krafter inom föreningslivet. Bergviks 
IP, Trönö IP och Borgs IP är några exempel på detta. I hela kommunen 
erbjuds områden med mycket god potential för friluftsliv och en fortsatt 
god samverkan och dialog mellan kommunen och föreningslivet är en 
förutsättning för att kommunen ska kunna upprätthålla sin status som 
en friluftskommun i nationell toppklass.

Det pågår ett arbete med att knyta ihop vandrings- och cykelleder till ett 
lednätverk som ska binda samman olika delar av kommunen. Exempel 
på större leder i kommunen är Hälsingeleden, Helgonleden, Sågverks-
trampet, Mostigen, Vågbroleden och Vårdbergsleden. Många av lederna 
ansluter till olika delar av centrala Söderhamn och skulle genom relativt 
enkla åtgärder kunna bindas samman genom informationsplatser och 
skyltning. Dessutom finns ett stort nätverk av leder för kanot och lång-
färdsskridskor vintertid. Lederna är av allmänt intresse för det rörliga 
friluftslivet men även ur ett besöksnäringsperspektiv.

Rekreationsstråk är befintliga eller potentiella vägar och leder som 
ger tillgång till stadens grönområden och närliggande naturområden. 
Rekreationsstråken kan ha olika standard och utformning men 
bör ha god framkomlighet för cyklister. Rekreationsstråken binder 
dessutom samman flera av de vandringsleder som ansluter till centrala 
Söderhamn och har därmed även betydelse för friluftsbaserad turism. De 
sammanfaller inte sällan med kultur- och industrihistoriska värden och 
där det är lämpligt kan dessa med fördel lyftas fram.

Planeringsinriktning: Idrottsanläggningar och 
rekreationsstråk
• Kommunen ska arbeta för att utveckla ett 

sammanhållet nätverk av rekreationsstråk för det 
rörliga friluftslivet och besöksnäringen.    

• I grönområden, mindre parker och rekreationsstråk 
ska bostäder eller andra privatiserande byggnader, 
anläggningar eller verksamheter inte tillkomma. 
Allmänt tillgänglig byggnad, anläggning eller 
verksamhet som tillför vistelsevärden till området 
kan dock tillkomma.

• Rekreationsstråken ska vara tillgängliga för alla 
grupper i samhället och förses med god skyltning 
och rastplatser. Anslutningsmöjligheter bör finnas 
till och vid strategiska platser för friluftslivet och 
besöksnäringen.

• Ytkrävande idrotts- och motionsanläggningar som 
är viktiga för föreningslivet ska respekteras vid olika 
typer av markanvändning.

• Idrotts- och motionsanläggningar i kommunen ska 
i så stor utsträckning som möjligt vara tillgängliga 
genom kollektivtrafik och gång- och cykelvägnätet.

• Förutsättningen för att omvandla banvallarna mellan 
Söderhamn och Enånger, via Kungsgården och 
Trönö, samt mellan Stugsund och Sandarne till gång- 
och cykelvägar ska utredas.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

Karta 15: Bostadsnära grönområden och rekreationsvärden i anslutning till centrala Söderhamn.

Teckenförklaring
Arenor för friluftsliv 
och evenemang

Entréer till skärgården

Rekreationsstråk

Bostadsnära 
grönområden

Naturområden

Blå stråk
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Hällåsen
Hällåsens arenaområde och Hällmyraområdet har en särställning 
hos söderhamnarna som idrott- och friluftsområde. Hällåsen är 
kommunens största arena- och evenemangsområde som idag innehåller 
fotbollsarena, friidrottsanläggning, tennishall, inomhusanläggning för 
bandy, ishockeyhall, elljusspår för längdskidåkning och löpträning samt 
Aquarena simhall.

Även områden i anslutning till Hällåsen är av intresse för friluftsliv och 
besöksnäring. Hällmyra har eljusförsedda motionsspår och högklassiga 
spår för längdskidåkning vintertid och banor för XC-cykling. Området 
ligger i direkt anslutning till Lugnesjöns naturreservat och där finns även 
Sveriges största landskapsskulptur – Alirs öga. Väster om Tälje finns 
kommunens ridhus med hästsportverksamhet året runt. I anslutning 
till Flygstaden utövas olika typer av motorsport och på Flygstaden finns 
även en idrottshall och vandrarhem. Hela Hällåsenområdet är strategiskt 
för framtiden och prioriterat för idrott och friluftsliv med potential för 
stora nationella och internationella evenemang.

Planeringsinriktning: Hällåsen
• Hällåsen ska utvecklas för fritid, idrott och motion 

och som en tävlings- och evenemangsplats för en 
växande besöksnäring. Området ska utvecklas 
för att kunna stå värd för nationella tävlingar och 
evenemang året om.

• Sambanden mellan ridhuset, Hällmyra, Hällåsen 
och Flygstaden behöver stärkas för att publik och 
utövare ska kunna röra sig mellan platserna på ett 
smidigt sätt. 

• Sammanhållna gång- och cykelstråk med anslutning 
till resecentrum och stadskärnan, på samma sätt 
som kollektivtrafikanslutningar med trygga och säkra 
trafiklösningar behövs.

• Ridstigar och ridleder har särskilda behov och bör 
särskiljas från övriga trafikleder och rekreationsstråk. 

 Förslag till åtgärder

• Ett planprogram tas fram för områdets långsiktiga 
utveckling i samverkan mellan föreningsliv, medbor-
gare och kommunen.

Hällåsen

Ridhusområdet

Karta 16: Viktiga samband för friluftsliv och rekreation i anslutning till Hällåsens arenaområde och Hällmyraområdet.

Jakt och fiske
I kommunen finns många jaktintresserade och jakt bedrivs framför 
allt på älg och småvilt. Kommunen består i stor utsträckning av 
obebyggd skogsmark där jakt kan bedrivas utan konflikter med andra 
allmänna intressen. Genom att organisera jakten i viltvårdsområden 
erhålls områden som är tillräckligt stora för att bedriva ett rationellt 
jaktvårdsarbete.

Fritidsfisket är betydelsefullt för Söderhamns kommun. Havet 
tillsammans med insjöarna, Ljusnan och övriga kustmynnande 
vattendrag, utgör stommen i ett sammanhållet nätverk av vattendrag 
där fiske bedrivs. Inom kommunen är Ljusnan som helhet av riksintresse 
för friluftsliv och längs hela kusten finns viktiga lek- och uppväxtom-
råden för fiskarter som abborre, gädda, gös, sik och mört. Alla dessa är av 
betydelse för fritidsfisket.

Planeringsinriktning: Jakt och fiske
• Kommunen ska verka för ett långsiktigt uthålligt 

fritidsfiske med insikten att ekosystemen på land och 
i hav påverkar varandra.  

• Hänsyn ska tas till jaktintresset vid olika typer av 
markanvändning.

• Barriäreffekter för vilt ska beaktas vid byggande 
av vägar, järnvägar, viltstängsel och andra 
vandringshinder.

• Där det bedrivs jakt inom eller i anslutning till 
naturområden med stora rekreationsvärden ska 
de som bedriver jakten informera och upplysa 
allmänheten i närområdet

Läs mer i Fiskeplan för biologisk återställning av vat-
tensystem i Söderhamns kommun som behandlar sjöar 
och vattendrag i kommunen, utom Ljusnan. Planen är 
en beskrivning av Söderhamns vattendrag med analys 
och åtgärdsförslag för att främja naturvården och en 
långsiktig förbättring av fisket. Planens grundtanke är 
att värna om den biologiska mångfalden samt att fis-
ket ska vara uthålligt. Tillgänglig på www.soderhamn.
se och bygga på naturliga förutsättningar.

Kommunen har möjlighet att begära att fridlysa 
områden från jakt på kommunägd mark. Läs mer på 
www.lansstyrelsen.se.

Teckenförklaring
Platser med speciell 
betydelse för idrott och 
evenemang.

Järnvägsstation

Samband för gång- och cykel

Samband för transporter

Samband för rörligt friluftsliv

Bild: Ljusne.
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En grön och vattennära 
kommun
Skogarna, sjöarna, åarna och den tätortsnära naturen har stor betydelse 
för Söderhamns identitet och attraktionskraft. Genom att stärka 
och strukturera kommunens gröna och blå värden i en varierad och 
sammanhängande grön infrastruktur, kan den fysiska planeringen 
fortsatt bidra till fungerande livsmiljöer för djur och växter samt 
människors välbefinnande.

Övergripande planeringsinriktningar

• Odlingslandskapet och dess värden för livsmedelsproduktion  
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljön bevaras och stärks. 

• Kommunens tätortsnära skog ska förvaltas med fokus på  
tillgänglighet, rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald. 

• Sjöar och vattendrag ska ha god ekologiskt status och deras 
variationsrika livsmiljöer ska bevaras.

• Kommunen ska verka för att stärka ekosystemtjänster inom hela kommunen.

• Landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas.

• Åtgärder för att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen ska prioriteras och genomföras.

Så planerar kommunen för  
att uppnå hållbar utveckling

INGEN
HUNGER

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Den gröna infrastrukturen stärker 
biologisk mångfald och ger 
fungerande livsmiljöer
Begreppet grön infrastruktur förklarar hur naturen hänger ihop genom 
ekologiska processer i hela landskapet och tar fasta på landskapets funk-
tionalitet. Samspelet mellan landskap och bebyggelse påverkar förut-
sättningarna för vår livsmiljö och för fungerande ekosystem. Fungerande 
ekosystemtjänster och biologisk mångfald är en förutsättning för vårt liv 
på jorden. När arter försvinner och deras livsmiljöer försämras, minskar 
naturens förmåga att generera dessa tjänster. Den gröna infrastrukturen, 
det vill säga allt från villaträdgårdar, parker, vattendrag och större grön- 
och naturområden, utgör grunden för de ekosystemtjänster som en 
kommun behöver och som gör den attraktiv att leva och bo i.

Förlusterna av biologisk mångfald är därför tillsammans med klimatför-
ändringarna det allvarligaste miljöhotet idag. Hoten är dessutom starkt 
kopplade till varandra då en värld med en stor rikedom av arter har 
bättre förutsättningar för att kunna anpassa sig till ett förändrat klimat 
utan att ekosystemens livsviktiga funktioner förstörs eller försvinner.

Skogens gröna värden 
Skogen är en viktig naturresurs och skogsproduktionen har länge varit 
en viktig näring i kommunen. Avverkningen av länets kontinuitets-
skogar, det vill säga skogar som inte varit kalavverkade och uppkommit 
innan trakthyggesbruket som ger kalhyggen infördes under 1950-talet, 
skapar allt tydligare brister i hur skogsområden ekologiskt kopplas 
ihop. Kommunens skogar har sedan lång tid påverkats av skogsbruk 
och det finns mindre gammal skog, färre lövträd och ont om döda träd 
i Gävleborgs skogar och dessutomhar blöta marker dikats och bördiga 
marker odlats upp. Allt detta har inneburit att många växt- och djurarter 
minskat kraftigt och nu är utrotningshotade. 

Förutom att en planering som medger att naturliga processer ska kunna 
upprätthållas och ge viktiga ekosystemtjänster i större sammanlänkade 
naturområden, så kan en bra planering och sammanlänkning in och 
genom staden och tätortsnära miljöer, starkt bidra till människors 
välbefinnande och ge större möjligheter att uppfylla miljökvalitetsmålet 
om en god bebyggd miljö. Hyggesfritt skogsbruk i tätortsnära områden 
innebär att skogens värde för rekreation och hälsa kan bibehållas. 
Andra verksamheter än skogsbruk överstiger i många fall väsentligt den 
(eventuella) intäktsminskning som hyggesfritt skogsbruk kan medföra.

Ekosystemtjänster från våra skogsområden
Våra skogar genererar många värdefulla ekosystemtjänster, samt utgör 
viktiga livsmiljöer för ett stort antal arter. Skogsekosystemen försörjer oss 
människor med tjänster till exempel produktion av  timmer, massaved 
och biobränsle och där tillgången av dessa tjänster är god. Ekosystem-
tjänster för produktion av svampar och dricksvatten är däremot endast 
måttlig, enligt de sammanställningar som genomförts. Ekosystem-
tjänsterna i skogen som är av reglerande karaktär bedöms överlag ha 
otillräcklig status, detta gäller till exempel naturlig kontroll av skadedjur 
och sjukdomar och förebyggande av stormskador. Reglerande tjänster 
som bedöms ha måttlig status är vattenreglering till följd av utdikningar, 
medan klimatreglering och luftrening bedöms ha god status. 

Planeringsinriktning: Grön infrastruktur 
stärker biologisk mångfald
• Kommunens arbete med grön infrastruktur ska 

vara vägledande och användas i arbetet med att 
identifiera och lyfta fram områden i landskapet med 
höga värden för den biologiska mångfalden samt 
stärka sambandet mellan dessa områden.

• Kommunens invånare ska ha god tillgänglighet till 
naturområden och vatten med höga värden och god 
konnektivitet.(3 och 15)

• Avstånd från bostad till närmaste natur- och 
grönområde bör vara högst 300 m 

• Kommunen ska som markägare vara en föregångare 
och bedriva ett hållbart skogsbruk, det vill säga ett 
brukande av skogen som gynnar den biologiska 
mångfalden och bevarar skogsmiljöer som är av 
värde för att skapa funktionell grön infrastruktur 
samt det rörliga friluftslivet.      

•  I kommunägd kontinuitetsskog ska skogsbruk 
inte bedrivas, utan endast skötsel som bidrar till 
bevarandet av höga naturvärden. Särskilt utpekade 
områden är de riksintressanta skärgårdsöarna 
såsom Prästgrundet, Lilljungfrun, Enskär. 

Förslag till åtgärder:

• Kommunen ska ta fram en strategi för grön infrastruk-
tur som ska innehålla en handlingsplan för kunna 
hantera realiteten att marken har ett högt alternativ-
värde. Handlingsplanen ska analysera tillgången till 
olika gröna och blåa kvaliteter, ringa in brister och 
behov. 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Läs mer om Naturområden i Karta över grön in-
frastruktur i Söderhamns kommun och i bilagan Na-
turområden och blå stråk.

Läs mer om Miljökvalitetsnormen i avsnittet Miljö, 
hälsa och säkerhet samt klimatanpassning på sidan 
131.

Läs mer om bostadsnära grönområden i avsnittet 
Folkhälsa, idrott och rekreation.

Bild: Badplats Skogsand i Stråtjära.
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Skogens ekosystemtjänster som bidrar till stabilitet och resiliens bedöms 
ha måttlig status, medan fotosyntes och pollinering av växter bedöms 
ha god status. Ekosystemtjänster från skogen som bidrar till kulturella 
värden såsom till exempel vardagsrekreation och träningsaktiviteter, 
mental och fysisk hälsa samt miljö och estetik bedöms ha måttlig status. 
För den biologiska mångfalden är statusen otillräcklig, något som är 
särskild alarmerande då denna utgör en grundförutsättning för i stort 
sett alla andra ekosystemtjänster, inte minst i ett föränderligt klimat.

Några viktiga ekosystemtjänster från trädbevuxna gröna strukturer 
i urban miljö är förmågan att utjämna temperaturskillnader och att 
minska effekter av värmeböljor och översvämning till följd av skyfall 
samt att rena luft och vatten. Dessutom kan urbana ekosystem förbättra 
förutsättningarna för pollinering av växter som är viktiga för odling i vår 
stadsmiljö samt göra att närheten till viktiga rekreationsområden ökar.

Lokal matproduktion och ett rikt 
odlingslandskap
Odlingsmarker omfattar en stor och karakteristisk del av det svenska 
natur- och kulturlandskapet, inte minst i vår kommun och övriga 
Norrland. Genom att dessa marker i huvudsak är öppna bidrar de till en 
omväxlande landskapsbild där det både finns goda förutsättningar för 
biologisk mångfald och höga upplevelsevärden, inte minst på grund av 
de långa siktlinjer som gör det möjligt att uppleva odlingslandskapet 
som just ett landskap. Kommunens odlingsbygder ligger främst längs 
med dalgångar, med ett vattendrag eller en uppgrundad havsvik i 
botten. En viktig utgångspunkt för arbetet med att bevara odlingsmarker 
och deras biologiska mångfald är att detta är en marktyp som kräver 
kontinuerlig skötsel och ett fortsatt brukande av jorden för att behålla 
sina värden och skapa förutsättningar för lokal matproduktion. Värdena 
påverkas också av de metoder som används. Där jordbruket blivit allt 
mer specialiserat och intensivt eller mark inte brukas längre och lantbruk 
läggs ned, leder i båda fallen till att arter och naturtyper i odlingsland-
skapet minskar och fragmenteras. 

Produktion av livsmedel kommer ur jordbruksmarkens bördighet. Dessa 
marker har formats under århundraden genom påverkan från betande 
djur och människans bearbetning av marken. Daggmaskar, mikroorga-
nismer, svampar och andra nedbrytare i jorden hjälper till att bygga upp 
markens bördighet och mullhalt genom att binda koldioxid från luften.

Jordbruksmarken och betesmarken med omgivande landskap erbjuder 
en mångfald av miljöer där många arter trivs. Bryn, diken, stenmurar, 
odlingsrösen, vägkanter, trädor och åkerkanter är livsmiljöer för insekter, 
fjärilar, fåglar, växter och vilt. De unika förutsättningarna på våra natur-
betesmarker och ängar tillhör de mest artrika naturmiljöerna i landet. 
Dessa miljöer är utspridda i landskapet men kan användas för att knyta 
samman återstående splittrade odlingsmarker. De kan på så sätt bidra 
till en fungerande grön infrastruktur.

Ekosystemtjänster från odlingsmarker
Odlingslandskapet bidrar till ekosystemtjänster i form av vattenrening 
och naturlig vattenreglering. När vatten rinner genom mark eller 

Läs mer om ekosystemtjänster under avsnittet Vad är 
hållbar utveckling?

Läs mer Dagvattenstrategi för Söderhamns kommun på 
www.soderhamn.se.

Planeringsinriktning: Lokal matproduktion och 
ett rikt odlingslandskap
• Jordbruksmark får endast exploateras för att 

tillmötesgå samhällsintressen som inte kan 
tillmötesgås på annat sätt.

• Den totala arealen brukad jordbruksmark i 
kommunen ska inte minska.  

• Kommunen ska i första hand arrendera ut 
kommunägd jordbruksmark. I andra hand kan jord-
bruksmarken säljas och då till den arrendator som 
brukat marken och upprätthåller dess kvalitet.

• Förändrad markanvändning av hävdad betesmark 
och jordbruksmarkens omgivande miljöer, till 
exempel bryn och odlingsrösen, ska så långt som 
möjligt undvikas då det riskerar att minska förekomsten av 
artrika naturmiljöer och den biologiska mångfalden.  

• Den öppna landskapsbilden i dalgångarna ska 
värnas och splittring av landskapet undvikas. genom 
att kulturhistoriska miljöer ej tas bort, splittras upp 
eller mister sina sammanhang.

INGEN
HUNGER

växtlighet, fångas och bryts oönskade ämnen ner, vilket gör att de 
hindras från att rinna ut i närliggande vattendrag och vidare ut i 
havet. En god markstruktur i odlingslandskapet bidrar även till att 
jorden tillfälligt kan magasinera mer vatten, vilket är till nytta för både 
odlingsgrödor och annan vegetation. Där det finns våtmarker i odlings-
landskapet hjälper dessa till att fördröja vattnets flöde i landskapet och 
dämpar höga flöden.

Pollinering är en ekosystemtjänst som ofta framhålls som särskilt viktig 
i odlingslandskapet. Vilda pollinatörer som humlor och solitärbin samt 
honungsbin har en nyckelroll för att ge större, jämnare skördar med 
bättre kvalitet. Pollinatörerna är i sin tur beroende av en rik och varierad 
växtlighet i åkerkanter, bryn och på betesmarker för att ha en jämn 
tillgång på pollen och nektar under året. Således är det även ur denna 
aspekt mycket viktigt att bevara den biologiska mångfalden i odlings-
landskapet. Odlingslandskapets artrikedom kan också bidra till naturlig 
skadedjursbekämpning. Genom att gynna en mångfald av nyckelpigor, 
jordlöpare och spindlar, som är naturliga fiender till skadedjur, kan 
angrepp på grödor förebyggas. På så sätt finns också potential för att 
kunna minska användningen av växtskyddsmedel, vilket är fördelaktigt 
både ur ett ekologiskt och ett ekonomiskt perspektiv.

Utöver de ekosystemtjänster som kopplar till ekologisk funktionalitet, 
produktion och biologisk mångfald så bidrar odlingslandskapet även 
med upplevelsevärden. Många människor uppskattar odlingslandska-
pets variations- och artrikedom. Detta ger god livskvalitet och skapar 
förutsättningar för turism och annat företagande på landsbygden. 
Odlingslandskapet har även en mycket tydlig koppling till vårt kulturarv 
och kan genom lämningar och spår berätta om hur olika landskap har 
brukats, vilket ger fördjupade kunskaper och kopplingar bakåt i tiden.

Stora blå värden i kommunens sjö- 
och vattendragsmiljöer
Sverige har en stor rikedom av sötvattensmiljöer. Omkring 10 procent 
av landets yta består av sötvatten eller anslutande miljöer som till-
handahåller ett stort antal livsmiljöer och ekosystemtjänster. I 
Gävleborgs län finns sammanlagt 1 511 km2 inlandsvatten i form av 
sjöar och vattendrag. Dessa fördelas på sex huvudavrinningsområden 
inom Söderhamns kommun. De tre största är Ljusnan, Skärjån och 
Norralaåns avrinningsområden. Ljusnan är den största och avvattnar 
i stort sett hela Härjedalen, nordvästra delen av Hälsingland samt 
större delen av södra Hälsingland. Generellt gäller för hela avrinnings-
området att befolkningen är koncentrerad till Ljusnans och de större 
biflödenas dalgångar. Ljusnan mynnar i Ljusne och vattenkvaliteten 
i älven påverkar vår södra skärgård och delar av södra Bottenhavet. 
Utöver huvudavrinningsområdena i kommunen finns ett antal mindre 
kustavrinningsområden. 

Det finns få sötvattensmiljöer som idag är opåverkade vilket resulterat 
i en minskad artrikedom. Förutsättningar som främjar artrikedom är 
till exempel opåverkade bottnar och stränder, naturliga flöden och god 
vattenkvalitet. 

Planeringsinriktningar: Stora blå värden i 
kommunens sjö- och vattendragsmiljöer
• Upprätthållande av och förbättrad vattenstatus i 

sjöar och vattendrag ska vara utgångspunkten vid 
samhällsplanering och myndighetsutövning.  

• Kommunen ska verka för att uppnå miljökvali-
tetsnormerna i vattendirektivet för våra sjöar och 
vattendrag.

• Våtmarker ska vara hydrologiskt opåverkade i så stor 
utsträckning som möjligt.   

• Kommunen ska verka för att vattendomarna inom 
Ljusnans avrinningsområde omprövas för att 
säkerställa fiskvandring förbi konstgjorda vandrings-
hinder och återskapa strömmande vattenmiljöer i 
torrlagda älvfåror.

Bild: Ålsjön.

Bild: Odlingslandskap i Skettene, Norrala.
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De flesta mindre sjöarna har hög eller god ekologisk status i Söderhamns 
kommun. Undantag är Bastnässjön som har otillfredsställande ekologisk 
status och Florsjön samt Härnebosjön som har måttlig ekologisk status. 
Även sjön Böles-Noran har måttlig ekologisk status, men till följd av 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer samt allmänna fysikaliska-kemiska 
förhållanden. De största sjöarna, Bergviken och Marmen, har båda 
måttlig ekologisk status. Flertalet ytvattendrag har måttlig ekologisk 
status. Endast ett fåtal har hög-god ekologisk status. Av de klassade 
sjöarna uppnår Bergviken ej god kemisk status.

Sjöar och vattendrag utgör utmärkta exempel på vikten av sprid-
ningsvägar av tillräckligt hög kvalitet i ett landskap. De vattenlevande 
organismerna är i normalfallet så strikt bundna till sin livsmiljö att 
de inte tar sig förbi eventuella vandringshinder. Om spridningsvägen 
spärras av, till exempel av ett vattenkraftverk utan omlöp, utgör det 
ett definitivt vandringshinder för samtliga vattenlevande organismer i 
vattendraget. Våtmarker och småvatten bildar ofta komplex tillsammans 
med sjöar, vattendrag, sumpskogar och fuktiga gräsmarker såsom 
bland annat strandängar, fuktängar.. Fungerande våtmarker med intakt 
hydrologi har betydelse för vattenkvaliteten i de vattenmiljöer som är 
belägna nedströms. 

Läs mer om VISS och Vattenmyndigheten med de 
aktuella statusklassningarna där informationen 
ändras löpande under förvaltningsperioden: viss.
lanstyrelsen.se.

Läs mer om blå stråk i Karta över grön infrastruktur i 
Söderhamns kommun och i bilagan Naturområden och 
blå stråk.

Ekosystemtjänster från sötvattensmiljöer
Bland de stödjande ekosystemtjänsterna från sjöar och vattendrag kan 
nämnas primärproduktion av syregenom fotosyntes, vattnets kretslopp 
samt funktionen som livsmiljö för olika arter. Några exempel på 
reglerande ekosystemtjänster från sjöar och vattendrag är vattenrening, 
kvarhållande av sediment, reglering av övergödning och skydd mot över-
svämningar. De producerande ekosystemtjänsterna utgörs bland annat 
av tillhandahållande av dricksvatten, vatten som resurs för produktion 
av livsmedel och vatten till bevattning och industri. Sjöar och vattendrag 
genererar även kulturella ekosystemtjänster med koppling till rekreation, 
estetiska värden och kulturarv. 

Våtmarkerna utgör ofta övergångszoner mellan andra naturtyper och har 
en central roll för de naturliga ekosystemens funktion. De torvbildande 
våtmarkerna utgör också en omtvistad naturresurs med många använd-
ningsområden, bland annat för energiproduktion och som jordförbätt-
ringsmedel. Våtmarkerna samlar upp vatten från omgivningarna och 
magasinerar det så att det blir tillgängligt för omgivande vegetation 
under längre tid. Fungerande våtmarkerna har en vattenrenande 
funktion, både vad gäller tungmetaller och näringsämnen, dämpar 
skarpa temperaturväxlingar samt binder och lagrar kol. 

Läs mer i Fiskeplan för biologisk återställning av vat-
tensystem i Söderhamns kommun som behandlar 
sjöar och vattendrag i kommunen, utom Ljusnan. 
Planen är en beskrivning av Söderhamns vattendrag 
med analys och åtgärdsförslag för att främja natur-
vården och en långsiktig förbättring av fisket. Planens 
grundtanke är att värna om den biologiska mångfal-
den samt att fisket ska vara uthålligt och bygga på 
naturliga förutsättningar. 
Tillgänglig på www.soderhamn.se.

Karta 17: Ekologisk status för sjöar och vattendrag som redovisas för förvaltningscykel 3 som redovisar 2017-2021 och de statusklassningar som 
redovisats fram till april 2019.

Teckenförklaring
Centrala Söderhamn

Vattendrag

Hög ekologisk status

God ekologisk status

Måttlig ekologisk status

Otillfredsställande ekologisk status

Dålig ekologisk status

Maximal ekologisk potential

God ekologisk potential

Måttlig ekologisk potential

Otillfredsställande ekologisk 
potential

Dålig ekologisk potential

Ej klassad

Sjöar 

Hög ekologisk status

God ekologisk status

Måttlig ekologisk status

Otillfredsställande ekologisk status

Dålig ekologisk status

Maximal ekologisk potential

God ekologisk potential

Måttlig ekologisk potential

Otillfredsställande ekologisk 
potential

Dålig ekologisk potential

Oklassad

N

Läs mer: Vatten- och avloppsplan (VA-plan) utarbetas 
av kommunen för att tydliggöra i vilken utsträckning 
det kommunala vatten- och avloppsnätet ska styra 
mark- och vattenanvändningen genom upp-rättande 
av verksamhetsområden.
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Hav, kust och skärgård
Kusten har stor attraktionskraft och karaktäriseras inom många 
områden av att det går att bo nära havet och samtidigt inom rimligt 
avstånd från centrala Söderhamn. Havet och skärgården är viktiga för 
rekreation och friluftsliv för både kommuninvånare och besökare. För 
en långsiktigt hållbar utveckling av markanvändningen längs kusten 
och i skärgården och för att minimera negativ miljöpåverkan på havet, 
behöver en avvägning mellan olika allmänna intressen göras.

Övergripande planeringsinriktningar

• Kusten och skärgården ska ha en hög grad av biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. 

• Ekosystemtjänster ska vara vidmakthållna i havs-, kust- och 
skärgårdslandskapet.

• Södra Bottenhavet ska uppnå en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den 
biologiska mångfalden säkerhetsställas. 

• Kustvatten i kommunen ska ha god ekologisk status och deras variationsrika och unika 
undervattensmiljöer ska bevaras.

• Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att 
en hållbar utveckling främjas. 

• Särskilt värdefulla kultur- och naturområden ska skyddas mot ingrepp och andra 
störningar. 

• Åtgärder riktade till kommuner i ”Åtgärdsprogram för havsmiljön” ska kommunen 
förhålla sig till och genomföra.

Så planerar kommunen för  
att uppnå hållbar utveckling

Biologisk mångfald är grunden för 
en god havsmiljö
Hav, kust och skärgård erbjuder goda möjligheter till rekreation och här 
finns ett rikt kulturarv. Dessa värden påverkas också av olika mänskliga 
aktiviteter, bland annat genom exploatering, bebyggelse och fartygs- 
och småbåtstrafik. Havsmiljön påverkas också av utsläpp av miljögifter 
och näringsämnen. Utsläppen sker både på land med spridning via 
vattendrag och direkt till havet. Ekosystemen påverkas även av fiske- och 
andra näringsverksamheter och av att främmande arter etablerar sig i 
havsmiljön. Allt detta påverkar funktioner hos havens livsmiljöer och 
därmed också den biologiska mångfalden. Minskad biologisk mångfald 
i haven leder i sin tur till minskad produktion av livsmedel och andra 
ekosystemtjänster.

Samtliga kustvatten i Söderhamns kommun har övergödningsproble-
matik och uppnår ej god kemisk status. De flesta kustvatten har måttlig 
ekologisk status. Norrfjärden och Söderhamns- och Sandarnefjärden 
undantagna med otillfredsställande ekologisk status.

Planeringsinriktning:
• Kommunen ska verka för att uppnå miljökvalitets-

normerna i vattendirektivet för våra havsrecipienter.

Läs mer om Åtgärdssprogram för havsmiljön på 
www.havochvatten.se

Läs mer om VISS och Vattenmyndigheten med de 
aktuella statusklassningarna där informationen 
ändras löpande under förvaltningsperioden:  viss.
lanstyrelsen.se

Karta 18: Ekologisk status för kustvatten i Söderhamns kommun som redovisas för förvaltningscykel 3 som redovisar 2017-2021 och de 
statusklassningar som redovisats fram till april 2019..

Teckenförklaring
Centrala Söderhamn

Hög ekologisk status

God ekologisk status

Måttlig ekologisk status

Otillfredsställande ekologisk status

Dålig ekologisk status

Maximal ekologisk potential

God ekologisk potential

Måttlig ekologisk potential

Otillfredsställande ekologisk 
potential

Dålig ekologisk potential

Oklassad

N

Bild: Vy mot Skathamnen.
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Havet
Enligt EU:s ramdirektiv för havsplanering ska medlemsstaterna 
senast den 31 mars 2021 ha upprättat havsplaner. Den övergripande 
målsättningen är med havsmiljöförvaltningen att skapa förutsättningar 
för god havsmiljö och hållbar tillväxt. Den 1 september 2014 infördes 
därför en bestämmelse i miljöbalken om statlig havsplanering i Sverige 
som innebär att det ska finnas tre statliga havsplaner – Bottniska viken, 
Östersjön och Västerhavet.

Havsplanerna ska omfatta Sveriges ekonomiska zon och svenskt territo-
rialhav från en nautisk mil (1 852 meter) utanför den svenska baslinjen. 
Detta innebär att kommunerna och staten har överlappande plane-
ringsansvar i större delen av territorialhavet. Eftersom havsplanerna, på 
samma sätt som kommunernas översiktsplaner ska vara vägledande, är 
det angeläget att planerna stämmer överens när havsplanerna antas.

Vid revidering av kretsloppsplanen ska kommunen identifiera och belysa 
hur avfallshanteringen kan bidra till att minska uppkomsten av marint 
skräp. Arbetet kan bedrivas genom utbildningsinsatser, mer frekvent 
tömning av soptunnor i utsatt läge, utökade krav vid anläggning av 
återvinningsstationer. 

Genomförande av kommunens dagvattenstrategi minskar tillförseln av 
mikroskräp och föroreningar till havet.

Planeringsinriktning: Havet
• Kommunen förordar i enlighet med Havsplanen att 

för att möta behoven av 100 procent förnybar 
elproduktion ge allmänt intresse av väsentlig 
betydelse för energiutvinning företräde framför 
riksintresseanspråk för kommunikation för sjöfart.   
       

• Kommunen förordar att utredningsområdet omkring 
Storgrundet kan rymma en utvidgad energiutvinning, 
men att ytterligare information om energipotential, 
sjötrafik, försvar, fiske och natur behövs för bedömning 
av områdets mest lämpliga användning.     

• Energiutvinning inom utpekade havsområden får 
inte innebära en varaktig belastning på ekosystemen 
och deras tjänster innebärande att livsmiljöer skadas 
och att konkurrensen om utrymme blir för stor på 
bekostnad av viktiga arters livsmiljö.      

• Den kumulativa effekten som kan uppstå när flera 
utsjöområden exploateras för vindkraft ska tas i 
beaktande i miljökonsekvensbeskrivningar.

• I samband med ny Avfallsplan (Kretsloppsplan) ska 
kommunen identifiera och belysa hur avfallshan-
teringen kan bidra till att minska uppkomsten av 
marint skräp. 

• Arbetet kan bedrivas genom utbildningsinsatser, mer 
frekvent tömning av soptunnor i utsatt läge, utökade 
krav vid anläggning av återvinningsstationer.  

• Genomförande av kommunens dagvattenstrategi 
minskar tillförseln av mikroskräp och föroreningar 
till havet.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Havsplanen, som är tänkt att vara klar 2021, ska bidra till hållbar 
utveckling och utifrån ett helhetsperspektiv, ge rumsliga förutsättningar 
för olika typer av verksamheter eller skydd i havet. Havsplaneringen 
har flera rumsliga dimensioner – utrymmet i och på havsbotten, i 
vattenpelaren samt på havsytan och utrymmet där ovanför. Havsplanen 
innehåller vägledning om mest lämplig användning utifrån åtta 
allmänna intressen: 
• Attraktiva livsmiljöer kultur
• Attraktiva livsmiljöer rekreation
• Energiutvinning
• Försvar
• Natur
• Sandutvinning
• Sjöfart
• Yrkesfiske 
• Generell användning

Läs mer om havsplanering på Havs- och vattenmyn-
dighetens hemsida:  
https://www.havochvatten.se/

Illustration 20: Planeringsområden längs kusten och i havet (Källa: Havs- och vattenmyndigheten).

Karta 19: Allmänna intressen längs kusten, i havet och skärgården i Söderhamn kommun.

Teckenförklaring
Centrala Söderhamn

Tätortsnära landsbygd

Naturreservat

Kust- och skärgårdslandskap

Utredningsområde vindkraft

Särskilt prioriterat vindkraftsområde

Kommundelscentrum

Port till skärgården

Fritidsfarleder

Farleder

RAA Riksintresse kulturmiljövård

RAA Riksintresse friluftsliv

N

Karta 20: Karta på Havsplanens granskningsförslag (Havs- 
och vattenmyndigheten).
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De område som i första hand berör Söderhamns kommun benämns 
Havsområde Södra Bottenhavet. Det intresse som anges i ett område har 
företräde framför andra intressen. 
• B146 Storgrundet utanför Söderhamn finns ett tillståndsgivet 

projekt och riksintresseanspråk för vindbruk. I havsplanen utpekas 
det med Efn (Energiutvinning, hänsyn till totalförsvarets intressen 
och höga naturvärden).  Det är även utredningsområde för sjöfart vid 
inloppet till Ljusne och Vallvik. 

• Kommunen föreslår även ett utredningsområde  för energiutvinning 
med ett allmänt intresse på Gretas klackar II. Området var utpekad i 
Havplanens samrådsversion för energiutvinning.

Läs mer om förnybar energi till havs under avsnitten 
Teknisk försörjning (Produktion av förnybar energi) 
och Riksintressen ( Riksintresse energiproduktion).

Kust och skärgård

Fritidsfarleder och kustnoder
Söderhamns kommun har arbetat tillsammans med kustkommunerna 
i Gävleborgs och Uppsala län i ett gemensamt projekt för att ytterligare 
öka kustens attraktionskraft för besökare och boende. Åtgärderna 
innebär i ett första skede att kvalitetssäkra en inre fritidsfarled med 
anslutande noder. Noderna utgörs av ett pärlband med intressanta 
platser med god tillgång till olika former av service och som är 
tillgängliga både från land och hav. Platserna ska ha styrkor i form 
av natur, kombinerad med kultur och historia och ge höga värden för 
friluftsliv och turism.

Tillgänglighet till skärgården
För att kunna vistas i vår långsträckta och attraktiva skärgård krävs 
antingen tillgång till båt eller fritidshus. I en kultur- och fritidsvaneun-
dersökning konstaterades att trots att kommunen äger stora delar av 
skärgården, var det en mindre andel söderhamnare som hade besökt 
den och än färre som besökt öarna. Den skärgårdsverksamhet som 
upparbetats i kommunen har som ambition att skapa god tillgänglighet 
till skärgården och erbjuda tjänster med överkomliga avgifter för så 
många som möjligt. Söderhamnsfjärdens inre hamn och Stenöhalvön är 
allmänhetens främsta entréer till skärgården. Söderhamns skärgård är 
viktig för besöksnäringen och skapar servicebehov inom olika delar av 
näringslivet.

Bebyggelse
En stor del av Gävleborgs kust är exploaterad från strandkant till 100 
meter upp på land. Den kraftigaste exploateringen ligger dock nära 
tätorter och kring några fiskelägen. År 2017 hade hälften av länets 
strandlinje bebyggelsepåverkan och tillhör därmed landets mest 
bebyggelsepåverkade. Strandnära bebyggelse ökar fragmenteringen av 
strandlinjen. Byggande av bryggor, båttrafik, muddring, strandmodifie-
ringar och annan mänsklig aktivitet påverkar grunda vattenområden. 
Dessa är viktiga habitat för många fiskarter och fungerar som viktiga 
uppväxt- och rekryteringsmiljöer för både fiskar och ryggradslösa djur.

Fritidshus med inslag av permanenta hus, dominerar kommunens 
hela kuststräcka och stora delar av skärgården. Det är idag svårt att 
från land hitta obebyggda strandområden, vilket starkt begränsat det 
rörliga friluftslivet. Många fritidshus har byggts utanför detaljplan 
och en mycket stor del på arrenderad kommunägd mark. I många 
fall har stränderna tagits i anspråk. Strandlägen för bebyggelse är 
en exklusivitet idag som betingar höga fastighetspriser. Genom att 
koncentrera bebyggelse finns möjlighet att utveckla och nyttja befintlig 
teknisk infrastruktur som vägar samt vatten och avlopp. En vatten- 
och avloppsplan utarbetas av kommunen för att tydliggöra i vilken 
utsträckning det kommunala vatten- och avloppsnätet ska styra mark- 
och vattenanvändningen.

Planeringsinriktning: Kust och skärgård
• Söderhamns skärgård ska vara tillgänglig för 

kommuninvånare och besökare både från land och 
hav.

• Behåll orörda strandsträckor intakta och skydda 
dessa från exploatering. Ny bebyggelse ansluts i så 
stor utsträckning som möjligt till befintliga bebyggel-
segrupper och gemensamma båtplatser.  
     

• Utpekade fritidsfarleder och viktiga noder ska 
respekteras i planeringen, bland annat genom att 
farledsutmärkningar t.ex. fyrar och enslinjer skyddas 
så att dess nautiska funktion inte skadas.    

• Farleder mellan viktiga noder ska kvalitetssäkras 
genom muddring och annat sjösäkerhetsarbete.

• Friluftsliv och bevarande av områden med höga 
naturvärden ska prioriteras framför fritidsbebyggelse 
och skogsbruk på öarna i skärgården.    

• Inventeringar av naturvärden ska genomföras för att 
öka kunskapen och om värdena i havet, för att bättre 
kunna förhålla oss i samhällsplaneringen.

• Kommunens viktigaste entréer mot skärgården 
Stenö, Skärså och Söderhamns inre hamn ska 
beaktas vid planeringen.

• Platser på fastlandet som är viktiga för boende på 
öar beaktas.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

Läs mer om Regionala vattenförsörjningsplanen 
www.lansstyrelsen.se

Läs mer: Vatten- och avloppsplan (VA-plan) utarbetas 
av kommunen för att tydliggöra i vilken utsträckning 
det kommunala vatten- och avloppsnätet ska styra 
mark- och vattenanvändningen genom upprättande 
av verksamhetsområden.

Tabell 2: Farleder i Söderhamns kommun. Klass 3 och 4 är fritidsfarleder. 

Nr Beskrivning Klass Allmän farled Riksintressen Handelsfartyg

53 Fartygsstråk Grundkallen-Söderhamn/ Hudiksvall - - Ja Ja
56 Fartygsstråk Eggegrund-Gunvorsgrund - - Ja Ja
631 Ljunefjärden-Vallvik 1 Ja Ja Ja
633 Hällgrun-Brännskär 1 Ja Ja Ja
633A Brändskär-Stugsund 1 Nej Nej Ja
634 Storjungfrun- Ljusnefjärden-Orrskär 1 Ja Ja Ja
6314 N. Fäbovallshararna- Vallvik 2 Nej Nej Ja
6332 Långrörs oljehamn - Sandarne 2 Nej Ja Ja
6333 Myrskär- Sandarne 2 Nej Ja Ja
636 Branthälls redd - Myrskär - Sandarne 2 Ja Ja Ja
637 Ljusnefjärden - Ala 2 Ja Nej Ja
6337 Storjungfrun - Hällgrund 3 Nej Nej Ja
6338 Storjungfrun - Hällgrund 3 Nej Nej Ja
6352 Inloppet till Prästgrundet 3 Nej Nej Nej
629 Gåshällan - Högharen 4 Ja Ja Nej
6294 Inloppet till Trollharen 4 Nej Nej Nej
6312 Storgrytan - Ljusne (syd) 4 Nej Nej Nej
6315 Storgrytan - Ljusne (nord) 4 Nej Nej Nej
632 Tärngrund -Branthäll 4 Ja Nej Nej
6321 Tuppsund - Lötviken 4 Nej Nej Nej
6322 Gransten - Myrskär 4 Nej Nej Nej
6323 Tuppsundet - Tallskärs fritidsbåtshamn 4 Nej Nej Nej
6324 Vattharsstenarna - Triangeln 4 Nej Nej Nej
6335 Stugsund - Söderhamn 4 Nej Nej Nej
6336 Fyrstensklacken - Klupudden 4 Nej Nej Nej
635 Nygrund - Vitgrund 4 Nej Nej Nej
6351 Inloppet till Skärså 4 Nej Nej Nej
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Miljö, hälsa och säkerhet 
samt klimatanpassning
Söderhamns kommun ska vara säker och trygg att leva och bo 
i. Kommunens planering ska därför hela tiden sträva efter att 
exploatering och annan mark- och vattenanvändning inte leder till 
miljöförstöring och att risker för miljö och människors hälsa elimineras. 
När det gäller buller, vattenstatus och luftkvalitet har kommunen en 
skyldighet att uppfylla miljökvalitetsnormerna. 

Övergripande planeringsinriktningar

• Kommunen ska i sin planering för räddningsinsatser beakta  
de ökade risker som klimatförändringarna ger. 

• Söderhamns kommun ska verka för att miljökvalitets- 
normerna för luftkvaliteten inte överskrids och att utsläppen 
av växthusgaser från trafiken minskar, genom att skapa 
möjligheter för hållbara transporter och att planeringen medverkar till 
ett minskat bilberoende. På längre sikt ska även miljökvalitetsmålet 
Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan uppfyllas. 

• Effekter av klimatförändringarna övervakas kontinuerligt inom 
kommunen och relevanta åtgärder beaktas och genomförs. Mandat 
och rådighet finns hos kommunen eller annan ansvarig aktör inför 
implementeringen av åtgärder. 

• Risk och sårbarhetsanalys (RSA) och beredskapsplan kopplas ihop med kommunens 
klimatanpassningsstrategier.

• Vatten är en av de största givande av ekotjänster oavsett vattendrag, grund- och 
sjövatten och bör säkerhetsställas som en produktion för ekosystemtjänster.

• Samhällsviktiga anläggningar för teknisk försörjning till exempel transformatorstationer, 
bredbandsknutpunkter ska placeras med ett minsta kritiskt avstånd i förhållande till 
översvämningsområden.

• Synergieffekter av klimatförändringar ska beaktas vid all förändrad mark- och 
vattenanvändning.

Så planerar kommunen för  
att uppnå hållbar utveckling

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Miljö, hälsa och säkerhet

Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Miljökvalitetsnormen är ett svenskt juridiskt styrmedel som infördes i 
och med tillkomsten av miljöbalken 1999. Den infördes för att komma 
till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel 
trafik och jordbruk. Utgångspunkten när man fastställer en miljö-
kvalitetsnorm är kunskap om vad människan och naturen tål utan 
hänsyn till ekonomiska eller tekniska förhållanden. Normen ska därför 
avspegla den lägsta godtagbara miljökvaliteten eller det önskade miljö-
tillståndet, men tar vanligtvis inte sikte på hur mänsklig verksamhet 
ska utformas.  Regeringen får överlåta till en myndighet att meddela 
miljökvalitetsnormer som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska 
unionen.   

Buller
Regeringen har utfärdat miljökvalitetsnormer för buller i förordningen 
(2004:675) om omgivningsbuller som omfattar större vägar, järnvägar 
och flygplatser i kommuner med mer än 100 000 invånare. Någon 
generell beskrivning av bullerkällor i kommunen finns inte, utan buller-
utredningar genomförs inom ramen för enskilda detaljplaneärenden. 
Det har konstaterats att även relativt lite grönska minskar upplevelsen 
av buller. Tillräckligt stora och täta grönområden ger också mätbar 
minskning. De objekt som alstrar mest buller i Söderhamns kommun är 
Ostkustbanan, Kilaforsbanan, E4 samt andra större eller högbelastade 
vägar och motorstadion i anslutning till Flygstadenområdet. Platser 
där transportberoende industrier är etablerade, alstrar också buller. 
Infarten till Vallviks bruk och Brädgårdsgatan är några områden som är 
påverkade av buller.

Luftkvalitet
Regeringen har i luftkvalitetsförordningen (2010:477) utfärdat miljö-
kvalitetsnormer för luftföroreningar. Miljökvalitetsnormerna anger en 
högsta acceptabel föroreningsnivå till skydd för människors hälsa och 
miljön. Flera luftföroreningar har skadeverkan även under nivån för 
miljökvalitetsnormerna och därför måste halterna hållas så låga som 
möjligt. Miljökvalitetsmålet “Frisk luft” utgör det långsiktigt hållbara 
målet för nivåer av föroreningar i luften. Dessa halter är beräknade 
så att de inte ska kunna skada människor eller miljö. Miljökvalitets-
målets gränsvärden är betydligt högre än de som utgör miljökva-
litetsnormer och ställer genom detta högre krav på minskning av 
luftföroreningshalter.

Söderhamns kommun har i jämförelse med mer tätbefolkade kommuner 
begränsade problem med utsläpp av luftföroreningar. En av de största 
utsläppskällorna är vägtrafiken på kommunala- och statliga vägar. I 
dagsläget finns inga fullständiga trafikdata inom kommunen, utan 
endast sporadiska trafikmätningar för vissa gatuavsnitt som inte 
beskriver trafikflödet. 

Kommunen är med i Östra Sveriges Luftvårdsförbund som övervakar 
regionens luftkvalitet. De hanterar databasen dit inrapportering av 
luftvårdsdata från vägar (där bland annat de största statliga vägarna E4 
och riksväg 50 ingår) och våra största punktkällor i form av tillstånds-
pliktiga A- och B-industriverksamheter rapporteras in.. Vid kartläggning 

Planeringsinriktning: Miljökvalitetsnormer 
(MKN)
• I bullerutsatta områden ska markanvändningen 

anpassas till bullerdämpande åtgärder.

• Förstärka och bevara ekosystemtjänster som 
minskar bullerproblematik t.ex. etablering av träd 
och annan växtlighet i så stor mängd som platsens 
förutsättningar medger.   

• Kommunen ska verka för att uppnå miljökvalitets-
normerna för buller vid nybyggnation.

• Kommunen ska eftersträva att hålla ett 30 meter 
byggnadsfritt avstånd från större vägar och 
järnvägar. Endast verksamhet som tål buller och 
vibrationer och inte innebär stadigvarande vistelse 
kan lokaliseras inom 70 meter från större vägar och 
järnvägar.

• Kommunen ska verka för att uppnå miljökvalitetsnor-
merna i vattendirektivet för våra sjöar, vattendrag, 
kustvatten och grundvattenförekomster.    

Förslag till åtgärd:

• Åtgärder kan bli aktuella längs centrala gator i Sö-
derhamns tätort med hög trafikbelastning. Åtgärder 
som kan bli aktuella är exempelvis förbättrad gatur-
enhållning, dammbindning, restriktioner i dubbdäck-
sanvändning, förändrad hastighet, trafikminskande 
åtgärder och satsningar på cykelvägnätet. Trafik-
strategi under framtagande 2019.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Läs mer om Östra Sveriges Luftvårdsförbund på www.
oslvf.se.

Bild: Översvämning på Kungsgatan.
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av datat har det visat sig att EU:s miljökvalitetsnormer för kvävedioxid 
och partiklar inte överskrids inom kommunen. Utifrån tidigare utförda 
mätningar av kvävedioxider inom Söderhamns tätort är det Kungsgatan 
som har sämst luftkvalitet. 

Vattenkvalitet
År 2000 antog alla medlemsländer i EU det så kallade ramdirektivet för 
vatten. Direktivet innebär en helhetssyn och att ett systematiskt arbete 
för att bevara och förbättra kvaliteten i våra sjöar, vattendrag, kust- och 
grundvatten sker i alla medlemsländer. Alla vatten ska nå minst god 
status under perioden 2015–2027 och statusen får inte försämras. Som 
en följd av vattendirektivet har vattenmyndigheterna beslutat om miljö-
kvalitetsnormer för vatten och åtgärdsprogram som innebär åtaganden 
för alla kommuner.

Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om kraven på kvaliteten i vattnet 
och är styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar 
lagarna: 
• Miljökvalitetsnormer för fiskevatten i förordningen 2001:554 
• Miljökvalitetsnormer för vatten i förordningen 2004:660 
• Miljökvalitetsnormer för havsmiljön i förordningen 2010:1341 

Läs mer: Information om statusklassning återfinns i 
VISS (VattenInformationsSystem Sverige), vilket är en 
databas som utvecklats av Länsstyrelserna, Vatten-
myndigheterna och Havs- och Vattenmyndigheten.

Målet med miljökvalitetsnormerna är att minska övergödningen, 
förebygga översvämningar, minska föroreningsbelastningen och 
återställa vandringsvägar för fisk och andra organismer. 

Miljökvalitetsnormen för alla grundvattenförekomster är att de ska 
uppnå god kemisk och kvantitativ status. Det finns i nuläget två 
förekomster som har otillfredsställande kemisk status (Växbo/Mohed 
och Stråtjära). Miljöproblem som påverkar grundvattenförekomsterna 
är främst transport och infrastruktur. Kommunen kan bäst bidra till 
att miljökvalitetsnormen god kemisk status uppnås genom hållbar 
hantering av dagvatten och förorenad mark.

Miljöfarlig verksamhet och transport av farligt gods
Miljöfarlig verksamhet som till exempel industrier och deponier kan 
orsaka störningar som vibrationer och buller och farliga utsläpp till luft 
och vatten. De största industrierna finns i Vallvik (Vallviks bruk), Ljusne 
(Ala sågverk) och Sandarne (Kraton). 

Med farligt gods avses ett godsslag som innehåller ett ämne med 
inneboende farliga egenskaper och där speciella åtgärder måste vidtas 
under hela hanteringskedjan för att en acceptabel säkerhet ska kunna 
upprätthållas. Farligt gods transporteras på väg framför allt på E4:an 
som går rakt igenom kommunen från söder till norr, samt på riksväg 50 
mot Bollnäs. 

Planeringsinriktning: Miljöfarlig verksamhet 
och transport av farligt gods
• Vid utveckling av områden i närheten av miljöfarlig 

verksamhet bör hänsyn tas till säkerhetsaspekter. 
Skyddsavstånd till industrier fastställs i samband 
med detaljplaner och beaktar även alltid beslut enligt 
miljöbalken.

• RIKTSAM:s rekommenderade skyddsavstånd ska 
vara vägledande i planeringen av ny bebyggelse i 
närheten av primära transportleder av farligt gods.

• Där rekommenderade vägar för farligt gods passerar 
utpekade grundvattenförekomster ska ändamåls-
enliga åtgärder vidtas både vad avser riskminskning 
genom anläggningsåtgärder och information.

Karta 21: Miljökvalitetsnormer ytvatten, sjö, vattendrag och kustvatten.

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ status grundvatten: Glössbo 
Arkiv EU-CD:    SE680287-591257 
Avrinningsområde: Norralaån, Ljusnan 

Kvantitativ status grundvatten: 
Trönö/Kungsgården 
Arkiv EU-CD:    SE680725-155805 
Avrinningsområde: Norralaån 

Kvantitativ status grundvatten: Mohed 
Arkiv EU-CD:    SE679650-600996 
Avrinningsområde: Kustområde; Ljusnan 

Kvantitativ status grundvatten: Murars 
Arkiv EU-CD:    SE677798-154466 
Avrinningsområde: Skärjån 

Kvantitativ status grundvatten: Stråtjära isälvslagring 
Arkiv EU-CD:    SE677385-156267 
Avrinningsområde: Ljusnan; Kustområde, Skärjån; Kustområde, Hamrångeån 

Kvantitativ status grundvatten: Holmsveden 
Arkiv EU-CD:    SE677563-593963 
Avrinningsområde: Skärjån 

Kvantitativ status grundvatten: Storsjön/Söräng 
Arkiv EU-CD:    SE677733-154632 
Avrinningsområde: Skärjån 

Kvantitativ status grundvatten: Sandarne 
Arkiv EU-CD:    SE679449-157138 
Avrinningsområde: Kustområde 

Figur 6: Grundvattenförekomster i Söderhamns kommun. 

N Vattendrag

God ekologisk status

God ekologisk status 2021

God ekologisk status 2027

Måttlig ekologisk status

Måttlig ekologisk status 2027

Sjö

Hög ekologisk status

Måttlig ekologisk status

Måttlig ekologisk status 2027

God ekologisk potential 2021

God ekologisk potential 2027

God ekologisk status

God ekologisk status 2021

God ekologisk status 2027

Kustvatten

Hög ekologisk status

God ekologisk status

God ekologisk status 2021

God ekologisk status 2027

Måttlig ekologisk status 2027

Teckenförklaring
Centrala Söderhamn

Vattendrag

Hög ekologisk status

God ekologisk potential 2021

God ekologisk potential 2027
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Rekommenderade vägar för farligt gods är:
• E4 
• Riksvägarna 83 och 50
• Länsvägarna 272 (mellan E4 och 583), 583 (mellan 272 och Vallvik), 

629 (mellan E4 och 583) och 630 (mellan 583 och Vallvik).  

Följande riktlinjer som rekommenderas av Kommunförbudet Södra 
Hälsingland för riskhänsyn avseende transport av farligt gods på väg 
och järnväg (RIKTSAM). Riktlinjerna är inga krav utan ska ses som ett 
hjälpmedel. 

Tabell 3: Skyddsavstånd från primära transportleder av farligt gods enligt RIKTSAM

Avstånd Förhållningssätt

0–30 meter Bebyggelsefritt

30–70 meter Sällanköpshandel, industri, tekniska anläggningar, parkering,  
 lager (utan betydande handel) 

70–150 meter Bostäder (småhusbebyggelse), handel, kontor (i ett plan,  
 dock ej hotell), centrum, kultur, idrotts- och sportanlägg- 
 ningar (utan betydande åskådarplats)

>150 meter Fri markanvändning

Förorenade områden
Förorenad mark är områden där det finns miljöfarligaämnen till exempel 
tungmetaller i sådana halter och mängder att de innebär en risk för 
människors hälsa eller för miljön. Marken har ofta blivit förorenad av 
utsläpp från industrier eller annan verksamhet. 

Länsvisa inventeringar har genomförts av potentiellt förorenade 
områden där det bedrivits verksamhet inom en bransch som av 
erfarenhet vet kan ha orsakat föroreningar. Områdena har efter 
inventeringen riskklassats från mycket stor risk (riskklass 1) till ingen/
liten risk (riskklass 4). I Gävleborgs län finns cirka 2 500 potentiellt 
förorenade områden och i Söderhamns kommun omkring 200 
identifierade objekt, varav 86 har riskklassats och tre objekt har 
åtgärdats. Det finns 25 objekt med riskklass 2 och tre objekt med 
riskklass 1 (fd Vannsätters sulfitfabrik, Ljusnefjärden fiberbankar och 
Söderalaåsen Ålsjöns vattentäkt där åtgärd är pågående). Nedlagda 
deponier ingår bland de inventerade objekten, varav tre har riskklass 2, 
belägna i Myskje/Bergvik, Granskär vid Söderhamnsåns mynning samt 
Ala/Ljusne vid Nyhamn.

Kunskap om ras, skred och erosion behövs för att fatta hållbara beslut, 
undvika ekonomiska förluster och förebygga olyckor. Samhället behöver 
därför planeras och anpassas till fysiska markförutsättningar och 
framtida klimatförändringar. 

Strålning
Det finns många olika källor till strålning i vår miljö och människan 
utsätts dagligen för naturlig strålning från rymden och från mark och 
berggrund. Den naturliga bakgrundsstrålningen från marken varierar 
mellan olika områden på grund av berggrunden och jordlagrens 
sammansättning.

UV-strålning
Barn är extra utsatta för UV-strålning från solen. Det är därför viktigt att 
utemiljöer vid exempelvis förskolor planeras så att det finns skuggande 
träd och buskar eller andra solskydd. 

Radon
Söderhamns kommun är klassad som en högriskzon när det gäller 
markradon. Radon är en betydande riskfaktor när det gäller uppkomsten 
av lungcancer. Beroende på var radonet kommer ifrån och hur hög halten 
är finns ett antal åtgärder för att sänka den. Enligt Boverkets byggregler 
är gränsvärdet för radon i nybyggda hus 200 Bq/m3 (becquerel per 
kubikmeterluft). Enligt Strålskyddslagen kan myndigheterna kräva att 
en fastighetsägare sänker halten under 200 Bq/m3. Vad gäller radon i 
dricksvatten har Livsmedelsverket fastställt ett gränsvärde på 100 Bq/l 
dricksvatten från allmänna anläggningar. Vatten med halter över 1 000 
Bq/l bedöms vara otjänligt.

Elektromagnetisk strålning 
Elektromagnetiska fält uppkommer antingen vid användning av till 
exempel mobiltelefoner radio, TV, eller kring tekniska system för 
informations- eller energiöverföring till exempel vid telekommunika-
tionsmaster eller under kraftledningar. Idag vet vi att elektromagnetiska 
fält har biologisk påverkan. 

Det finns även referensvärden för att säkerställa att människor inte 
utsätts för hälsorisker på allmän plats. Referensvärdena skiljer sig åt 
mellan olika frekvensområden. 

Planeringsinriktning: Förorenad mark och 
geotekniska markförhållanden
• Kommunen ska verka för att föroreningsproblematik 

tas upp tidigt i plan- och byggprocessen.  

• Vid förändring av markanvändning genomförs 
miljötekniska markundersökningar för att fastställa 
om det förekommer förorenad mark och riskreduce-
rande åtgärder utreds vid behov

• Geotekniska undersökningar ska göras i samband 
med detaljplanering i områden som ligger nära vatten 
eller av andra anledningar har förhöjd risk för ras och 
skred.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Läs mer: Om potentiellt förorenade områden i VA-
översikten i kommande Vatten- och avloppsplan 
(VA-plan).

Planeringsinriktning: Strålning
• Radonhalten i fastigheter där skolor och förskolor 

bedriver verksamhet ska åtgärdas för att uppfylla 
gällande gränsvärde, senast 2020.

• Vid bygglovsprövning ska kommunen säkerställa att 
ny bebyggelse är radonsäker.

•  Extra försiktighet ska råda vid nybyggnation eller 
renovering av bostäder i områden med riskjordarter 
för radon eller förhöjd strålning av uran.

• I den fysiska planeringen ska kommunen säkerställa 
att avstånd mellan bebyggelse, master och 
kraftledningar.      

• För att säkert hålla Svenska Kraftnäts magnetfältspo-
licy ska ny bebyggelse där människor vistas varaktigt 
placeras minst 80 meter från en 220 kV-ledning 
respektive 130 meter från en 400 kV-ledning.

• Vid planering av offentliga utemiljöer bör 
UV-strålning tas i beaktan.

Läs mer: Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 
tillhandahåller jordartskartor med information om 
markegenskaper och kartor över områden med 
förhöjd strålning.  
Se www.sgu.se.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Karta 22: Transportvägar för farligt gods och miljöfarliga verksamheter tillstånds- och anmälningspliktiga enligt miljöbalken (Täkter, Tillverkning och 
Energi) i förhållande till grundvattenförekomster och vattenskyddsområden. 

Teckenförklaring
Centrala Söderhamn

Tätortsnära landsbygd

Undantag 2021

Inga undantag

Vattenskyddsområden

Järnväg

Farligt godstransport

Statlig väg

Kommunal väg

Täkter

Tillverkning

Energi

N
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Som rekommendation vid samhällsplanering och byggande har Strål-
säkerhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Elsäkerhets-
verket och Boverket gett ut följande rekommendationer:
• Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och elektriska 

anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas.
• Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanlägg-

ningar som ger förhöjda magnetfält.
• Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som 

kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella 
arbetsmiljöer.

Klimatanpassning
Klimatet förändras i takt med att människors aktiviteter bidrar till 
utsläpp av växthusgaser i atmosfären. I dagsläget ökar fortfarande 
utsläppen, men även om världens länder skulle lyckas med att stoppa 
utsläppen, kommer de utsläpp som redan ägt rum påverka det globala 
klimatet över lång tid framöver. Mänskligheten behöver helt enkelt 
anpassa sig och sina verksamheter till ett förändrat klimat och för att 
kunna utveckla ett långsiktigt och robust samhälle som aktivt möter 
klimatförändringarna.

Enligt FN:s klimatpanel kommer ett förändrat klimat till följd av ökade 
halter av växthusgaser i atmosfären att leda till högre temperaturer, ökad 
nederbörd, stigande havsnivåer och förändrade flöden i vattendrag samt 
ökade risker för ras, skred och erosion. 

Eftersom bebyggelse normalt har en livslängd på minst 100 år, bör 
riskbedömningar vid planläggning och byggande ha minst samma 
tidsperspektiv. Undantag kan vara enklare byggnader som garage och 
uthus. När det gäller samhällsviktiga anläggningar som vatten, avlopp, 
elektricitet m.m., bör högre krav ställas för att säkerställa dess funktion. 
Eftersom vi inte i detalj kan veta hur klimat och väder kommer att 
utvecklas framöver behövs beslutsmetoder som tar hänsyn till detta och 
som inte låser in oss i ohållbara vägval. Robust beslutsfattande innebär 
att man försöker välja beslutsalternativ som leder till ett tillräckligt bra 
resultat även under mycket osäkra framtidsutvecklingar för klimatet. 

Högre temperaturer
I Sverige och Gävleborg kan vi förvänta oss att antalet riktigt varma 
dagar kommer att öka enligt alla klimatscenarier. Med det följer också 
att risken för värmeböljor ökar. En värmebölja är en längre period av 
riktigt varma dagar, när även nattemperaturen håller sig hög. Dessutom 
kommer sannolikt antalet kortare värmeböljor också att öka.

Konsekvenserna förväntas bli som störst i tätbebygga stadsområden, 
inte minst på grund av den urbana värmeöeffekten. Det innebär att 
områden i staden som har hög densitet och mindre antal gröna områden 
alstrar värme som även stannar kvar nattetid. Det svenska samhället är 
dessutom anpassat till kyla och inte värme, vilket innebär att kraftiga 
värmeböljor kan få negativa konsekvenser på viktiga samhällsfunktioner 
och utsatta riskgrupper. 

Planeringsinriktning: Klimatanpassning  – 
Högre temperaturer
• Bostäder, äldreboende och annan värmekänslig 

bebyggelse ska placeras, utformas och planeras med 
grönska så att negativa effekter av värmeböljor 
minimeras.    

• Samhällsviktiga funktioner och verksamheter med 
hög sårbarhet för högre temperaturer bör kartläggas 
och förebyggande åtgärder finnas redovisade i 
kommunens beredskapsplan 

• All markanvändning ska ske med hänsyn till 
ekosystemens reglerande förmåga och nyttan som 
blå- och grönstrukturer kan bidra med under 
perioder med höga temperaturer.    

• Kommunen ska i sin beredskap för skogsbrandbe-
kämpning beakta de ökade risker som klimatföränd-
ringarna ger.

Åtgärder 

• Bearbetningar av satellitbilder i definierat uppdrag 
som kartlägger lokala värmeöar

• Kommunen ska använda sig av robusta beslutsstöds-
metoder som syftar till robust beslutsfattande. 

Läs mer i forskningsprogrammet Robusta beslut för 
att hantera klimatrisker i Sverige på www.kth.se.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN



138 139Söderhamns kommun – Översiktsplan Söderhamns kommun – Översiktsplan 

AL
LM

ÄN
N

A 
IN

TR
ES

SE
N

ALLM
ÄN

N
A IN

TRESSEN

Stigande havsnivå 
I takt med att den globala medeltemperaturen ökar, stiger den globala 
havsnivån. Havet stiger främst av två olika orsaker. Dels expanderar 
vatten när det blir varmare, dels smälter glaciärer och inlandsisar. Under 
1900-talet och fram till nu har havsnivån stigit med ca 20 cm, främst 
på grund av att vattnet har expanderat. I framtiden antas däremot att 
avsmältning av is som finns på land (inlandsglaciärer, Grönland och 
Antarktis) kommer att vara det som i första hand bidrar till havsnivå-
ökningen, på grund av att den ökar mängden vatten i världshaven och 
på så sätt höjer den globala havsnivån. Den volymvatten som finns 
lagrad i alla världens glaciärer motsvarar ca 80 meters havsnivåhöj-
ning. En sådan total avsmältning är inte sannolik ens i de mest extrema 
scenarierna. Hur mycket och hur snabbt havsnivån höjs i framtiden är 
däremot väldigt svårt att uppskatta.

Avsmältning av glaciärer, speciellt sådana som smälter i havet (kalvar) 
karaktäriseras av plötsliga förändringar som är mycket svåra att få in 

Planeringsinriktning: Klimatanpassning – 
Stigande havsnivå
• Nyetablering av sammanhållen bebyggelse enligt 

Boverkets rekommendation (Nya byggnader) och 
anläggningar/samhällsviktig verksamhet som kan 
påverkas negativt av havets nivå ges en lägsta 
grundläggningsnivå av tre meter räknat från 2018 
havsnivå. 

• Befintlig bebyggelse och förtätning utreds i 
förhållande till havsvattenstånd.  

• Risk för kvalitetspåverkan på yt- och grundvatten på 
grund av havsnivåhöjning utreds.

• Ytor reserveras för biotoper som riskerar att 
försvinna på grund av havsnivåhöjning

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

i klimatmodellerna. Uppskattningar av framtida havsnivåhöjningar 
för de mer extrema utsläppsscenarierna varierar mellan 0,5–2 meter 
fram till 2100. Eftersom is och glaciärer smälter långsamt antas också 
vattennivån att fortsätta stiga långt efter år 2100, även om utsläppen 
minskas drastiskt och växthusgaskoncentrationerna stabiliseras.

När havsnivån stiger så kommer medelhavsnivåhöjningen att ha en 
mycket stor betydelse för hur sannolikheten ändras för extrema högvat-
tenstånd. Ett extremt högt vattenstånd som var väldigt ovanligt tidigare 
kommer att inträffa oftare om medelhavsnivån höjs.

I Gävleborgs län är vi skyddade en bit in i framtiden av landhöjningen 
som pågått sedan istiden. Den kommer att motverka den globala havs-
nivåhöjningen i åtminstone några årtionden framåt, kanske längre 
beroende på framtida utsläpp och hur snabb avsmältningen blir. På 
längre sikt (200–500 år) är det nog ändå höst troligt att även våra delar 
av landet kommer att drabbas av stigande hav.

Förändrade vattenflöden
I dagens klimat varierar vattendragens flöde mycket utifrån snö. En 
stor del av nederbörden lagras under vintern och våren i snötäcket och 
när det smälter blir det ofta en kraftig vårflod. Sedan sjunker flödena 
under sommaren för att ibland öka under hösten genom mer regn. 
Under vintern sjunker flödena igen, när nederbörden i första hand faller 
som snö. I ett framtida klimat kommer detta sannolikt att förändras, 
åtminstone i de mindre och halvstora åarna och älvarna. Det minskade 
snötäcket och en längre torrsäsong gör att vårfloden minskar och 
perioderna med låga flöden under sommaren pågår under längre tid. 
Sedan kommer en längre period under vintern med relativt höga flöden 
då nederbörden kommer som regn istället för snö, samtidigt som det är 
lägre avdunstning och upptag av växter.

Läs mer om möjliga framtida medelhavsvattenstånd 
för Sveriges kuststräcka i ett förändrat klimat hos 
Sveriges Geologiska Institut (SGI).  
Se: gis.swedgeo.se.

Planeringsinriktning: Klimatanpassning – 
Förändrade vattenflöden
• Vid detaljplanering kring Ljusnan och Norralaån bör 

karteringen av området vara upplysande och hänsyn 
tas till stigande vattennivåer.

• Vid ny exploatering ska hänsyn tas tillöversvämnings-
risker för alla byggnader och anläggningar som 
tillkommer genom planläggning eller prövning enl 
PBL nära vattendrag eller andra översvämningskäns-
liga områden.    

• Inom områden med risk för översvämning ska 
markområden reserveras för dagvattenhantering 
och möjlighet till uppbyggnad av skyddsvallar och 
barriärer.    

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Figur 8: Havets nivå i Söderhamns stadskärna om 100 år enligt scenario hög (MSB). Figur 9: Översvämningskartering Norralaån för 100- och 200-årsflöde samt beräknat 
högsta flöde.

Figur 7: Tre scenarier för framtida lokala medelvattenstånd i Söderhamn (Forsmark) 
enligt Sweet, m.fl (2017a) med lokal landhöjning avdragen. Siffrorna anges i cm skill-
nad i RH2000-systemet.
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gjort två över-
svämningskarteringar i kommunen för vattendrag och som omfattar 
enbart naturliga flöden: 
• Ljusnan (sträckan Svegsjön till mynningen genomförd 1999)
• Norralaån (från Storsjön till havet genomförd 2015) 

Det konstateras i karteringen av Ljusnan att det vid detaljplanering av ett 
område som ligger inom översvämningzonerna eller nära vattendraget 
där underlag behövs för byggnation, krävs bättre och mer detaljerade 
beräkningar av vattenstånd och en mer noggrann beskrivning av 
topografin. Kartläggningen av Norralaån är mer detaljerad än den 
översiktliga översvämningskarteringen vid Ljusnan och kan därför 
användas för insatsplanering av räddningstjänstens arbete och som 
underlag vid kommunens riskhantering och samhällsplanering.

Övriga mindre vattendrag som i behov av översvämningskartering:
• Styvjebäcken (Norrala)
• Söderhamnsån/Söderalaån
• Florån/Florsjön (Flor-Mobygden)

Förändrad nederbörd
Årsmedelnederbörden, det vill säga medelvärdet av den totala 
nederbörden under ett år, ökar i länet i takt med kraftigare klimat-
förändringar enligt alla scenarier. Beroende på scenario ökar årsme-
delnederbörden med mellan 20 och 40 procent. Relativt sett kommer 
nederbörden att öka mest på vintern och våren. Dessutom kommer en 
allt större del av vinternederbörden komma som regn, istället för snö. 
Trots ökad årsmedelbörd kan också perioder med torka öka, genom att 
klimatet förändras så att det faller mer regn totalt men vid färre tillfällen.

Intensiv nederbörd, det vill säga exempelvis skyfall, kommer att bli 
vanligare. Det beror på att varm luft kan innehålla mer vatten än kall. Det 
kommer helt enkelt oftare finnas mer vatten i luften som kan bilda regn. 
I takt med att våra städer växer och fler och större ytor täcks av hårda 
material, som asfalt, betong och sten, får regnvattnet också allt mindre 
ytor där det kan sippra ner i marken. 

Samtidigt som årsmedelnederbörden förväntas öka så ser det ut som att 
sannolikheten för torka också ökar. Det beror på att ökande temperaturer 
gör att nederbörd under vintern oftare kommer som regn, istället för 
snö. Det innebär, i sin tur, att marken tidigare blir torr på våren och 
växterna börjar suga upp vattnet tidigare. Högre temperaturer gör 
också att växter växer snabbare och behöver mer vatten. Detta leder 
till att avdunstningen ökar, både från växter och från marken, och 
avdunstningen kommer att ske under en längre tid än tidigare. Det 
innebär att på sommaren kommer det regn som faller i allt högre grad 
dunsta bort eller tas upp av växtligheten och det kommer att fortsätta 
längre in på hösten än idag. Det gör att den period under året som mark- 
och grundvatten bildas blir kortare. Risken för torka ökar de år som det 
kommer att falla lite nederbörd under höst och vinter.

Den kanske mest påfallande skillnaden mellan ett nutida och framtida 
klimat är att det blir mindre snö om vintern. Det kommer att vara mindre 
djupa snötäcken och snön kommer dessutom att ligga kvar en kortare 
tid. Ett varmare klimat gör även att Bottenhavet fryser mer sällan och 
isen där kommer också att ligga kortare tid. Detta kan ge lite olika 
effekter. I genomsnitt innebär det att vintertemperaturen vid kusten 

Planeringsinriktning: Klimatanpassning – 
Förändrad nederbörd
• Resultatet av lågpunktskarteringen ska används i 

riskanalyser, för översvämningsförebyggande 
åtgärder samt vid planarbete och VA-planering, både 
i nya exploateringsområden och befintliga bebyggel-
seområden. Ersätter ej behovet av detaljstudier av 
enskilda fastigheter.    

• Dagvattenhantering ska utgå från kommunens 
dagvattenstrategi. Dagvatten ska ses som en resurs i 
tätortsnära miljöer samt vara värdeskapande, robust 
och klimatanpassad.    

• Parkmark, stadsskogar, tätortsnära blå och gröna 
stråk ska betraktas som resurser vid hantering av 
översvämningar och översvämningsrisker.

• Påverkan på grundvattenförekomster och 
vattentäkter ska beaktas vid analys av risker av 
förändrade nederbördsmönster. 

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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kommer att stiga mycket, eftersom det öppna vattnet värmer upp luften. 
Om havet är öppet och varmt samtidigt som det är minusgrader i luften 
kan mycket vatten från havet avdunsta och orsaka kraftiga snöfall nära 
kusten. Åtminstone i en närmare framtid, eller under mer måttliga 
klimatförändringsscenarier.

En ytavrinningskartering har gjorts för tätorterna i Söderhamns 
kommun. Syftet med karteringen är att visa den avrinningssituation 
som skulle råda vid ett extremt regn utan ett verksamt avloppssystem. 
Områden som utifrån karteringen bedöms ha en förhöjd risk för 
allvarliga konsekvenser orsakade av översvämning vid ett kraftigt 
skyfall finns redovisade. Vilka konsekvenser som uppstår beror på hur 
byggnader och infrastruktur är utformade i området, och vilka avled-
ningsmöjligheter som finns för dagvattnet. 

Läs mer i Dagvattenstrategi för Söderhamns kommun 
på www.soderhamn.se.

Figur 10: Exempel från lågpunktskarteringen som redovisar Söderhamns tätort.
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Geotekniska markförhållanden
Kunskap om ras, skred och erosion behövs för att fatta hållbara beslut, 
undvika ekonmiska förluster och förebygga olyckor. Samhället behöver 
därför planeras och anpassas till fysiska markförutsättningar och framtia 
klimatförändringar.

Ras, skred och erosion
Med ett förändrat klimat förändras markens stabilitet och riskerna för 
ras, skred och erosion ökar. Orsaken kan vara ökad nederbörd och högre 
vattenflöden, ökat portryck i marken eller förändrade grundvattennivåer.

Översiktlig kartering av markens stabilitet i finkorniga jordar inom 
bebyggda områden har genomförts för ett antal områden inom 
Söderhamns kommun:
• Norrala
• Kungsgården
• Vågbro
• Söderhamns tätort runt Söderhamnsån och inre del av Söderhamns-

fjärden (exempel Söderhamn västra)
• Vannsätter
• Söderala
• Sandarne
• Ljusne
• Skog

Planeringsinriktning:  
Klimatanpassning – Ras och skred
• Risk för ras, skred och erosion skall beaktas vid all 

nybebyggelse.  

• Geotekniska undersökningar ska genomföras med 
syfte att bedöma riskerna för ras, skred och erosion 
i förhållande till förändrade förutsättningar på grund 
av ett förändrat klimat.

• Geologiska undersökningar ska göras i samband 
med detaljplanering i områden som ligger nära 
vatten eller av andra anledningar har förhöjd risk för 
ras och skred. 

Läs mer i rapporten Översiktlig stabilitetskartering, 
Gävleborgs län, Söderhamns kommun PM Geoteknik 
på www.msb.se.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Karta 23: Stränders eroderbarhet (SGU), exempel Söderhamnsfjärden och skärgård. Källa: Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Figur 11: Förutsättningar för skred i finkorniga jordarter (SGU) i norra delen av kommunen inklusive Söderhamns tätort. Bilden visar strandnära 
aktsamhetsområden (orange), dvs områden som ej utgörs av morän eller berg och har ett avstånd till närmsta strandlinje på minst 50 meter. Röda 
markeringar i bilden visar spår av jordskred, s.k. skredärr.

Figur 12: Resultat av översiktlig kartering av Söderhamn västra (exempel).
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Teknisk försörjning
För samhällsutvecklingen är det en mycket stor utmaning att utveckla 
de tekniska systemen för energi, vatten, avlopp och avfall så att vi 
har kretslopp mellan stad och land och att vi utnyttjar vatten-, mark- 
och materialresurserna på ett ansvarsfullt sätt. Planeringen av ny 
och omdaning av befintlig bebyggelse ska åstadkomma miljöer som 
utvecklat resurseffektiva sätt att klara transporter, vatten- och energiför-
sörjning samt avlopps- och avfallshantering.

Övergripande planeringsinriktning

• Utveckling av hållbara energislag och lösningar ska stimuleras i den 
fysiska planeringen. 

• Teknisk infrastruktur ska finnas med tidigt i planeringen av ny 
bebyggelse, men även i omvandlingsområden. Befintliga 
system ska så långt möjligt återanvändas alternativt värnas 
för framtida användning. 

• Nödvändiga klimatanpassningsåtgärder ska vidtas för samhällsviktiga 
anläggningar för teknisk försörjning både vid nyetablering och 
befintligt. 

• I kommunens kommande VA-plan finns riktlinjer för kommunens åtagande beträffande 
kommunalt vatten och avlopp, som ska användas som ett strategiskt dokument vid 
planering.

Så planerar kommunen för  
att uppnå hållbar utveckling

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA
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Befintliga tekniska 
försörjningssystem
Infrastrukturen i kommunen är i grunden uppbyggd för att klara av 
en större befolkningsmängd än den nuvarande. Fram till 2017 har 
rivningar skett i huvudsak av kommunala bostäder. Det har påverkat 
den befintliga infrastrukturen i form av överkapacitet på vissa delar av 
ledningsnäten. Förtätningar i befintlig bebyggelse är oftast det mest 
samhällsekonomiska alternativet när nya bostäder planeras. 

Befintliga försörjningssystem och anläggningar kommer att behöva 
ersättas eller byggas om för att klara förändrade krav och nya tekniska 
lösningar. God hushållning av naturresurser innebär bland annat att 
kommunen ska nyttjar lokalt tillverkad förnybar energi. Potentialen 
för vindkraft, solenergi och bioenergi är god. Söderhamns kommun 
har mycket skog och restprodukter från skog, pappersbruk och sågverk 
används för fjärrvärme och elproduktion. Potentialen för solenergi är hög 
och kan användas tillsammans med andra energislag. 

Fjärrvärme ett långsiktigt hållbart 
val
Centrala Söderhamn, Söderala, Sandarne och Ljusne är till betydande 
andel försörjt med fjärrvärme. Strategisk nyetablering av bostäder 
och verksamheter möjliggör sammankopplingar så att fler kan förses 
med värme från förnybar råvara. Det möjliggör även en ökad förnybar 
elproduktion. Utvecklingen av kommundelscentrum öppnar möjligheter 
för närvärme med förnybar råvara.

Planeringsinriktning: Befintliga tekniska 
försörjningssystem
• Ledningsnätet är en viktig försörjnings-

tjänst i samhället och ska säkerhetsställas vid 
brandvattenförsörjning.

Planeringsinriktning: Fjärrvärme ett långsiktigt 
hållbart val
• Ledningsnätet är en viktig försörjnings-

tjänst i samhället och ska säkerhetsställas vid 
brandvattenförsörjning.

Läs mer i Energiplanen om övergripande mål gäl-
lande hållbara energislagen. www.soderhamn.se

Figur 13: Sankeydiagram över energiflödena inom Söderhamns kommun 2016.

Bild: Långtå, kommunal återvinningsanläggning.
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Produktion av förnybar energi
EU:s mål är att andelen förnybar energi ska uppgå till 20 procent innan 
2020. År 2030 ska utsläppen av växthusgaser vara 40 procent lägre än 
1990, minst 27 procent av energiproduktionen ska komma från förnybara 
energikällor och sammankopplingen mellan elnäten i EU ska effektivi-
seras. 2050 ska de sammantagna utsläppen av växthusgaser ha minskat 
med 80–95 procent jämfört med nivåerna 1990. 

Vindkraft
Den tematiska översiktsplanen samt de allmänna regler och rekom-
mendationer som finns i Vindkraftshandboken bör ligga till grund för 
den mer detaljerade landskapsbedömningen och påverkan på land-
skapsbilden. I den nationella Havsplanen för Bottniska viken gransk-
ningsförslag är ett utredningsområde utpekat för energiutvinning 
vid Storgrundet och där ett tillstånd finns för etablering av en vind-
kraftspark. Vissa av områdena för energiutvinning omfattas av Natura 
2000-lagstiftningen, vilket innebär att vindkraftsetablering endast kan 
tillåtas där om den inte riskerar att skada eller störa de livsmiljöer eller 
arter som ska skyddas.

Kommunen föreslår även ett utredningsområde för energiutvinning  med 
ett allmänt intresse på Gretas klackar II. 

Solenergi
Kommunen är positiv till solenergi och har bra platser som dock inte 
är utpekade. Förutsättningarna för solenergi i Söderhamn är goda med 
möjlighet till många soltimma och det var ett av själen till att flygflot-
tiljen F15 en gång förlades i kommunen.

Vattenkraft
Inom kommunen finns fyra vattenkraftsverk lokaliserade i  Ljusnan 
vid Bergvik, Höljebro 1 och 2, Ljusne strömmar samt Ljusnefors. Några 
yttertiggare fallsträckor för utbyggnad finns inte.

Planeringsinriktning: Produktion av förnybar 
energi
• Vid ny bebyggelse ska hänsyn tas till elnätets behov 

och utrymme. 

• Kommunen är positiv till vindkraft och har en 
tematisk översiktsplan (2014 ) som pekar ut 
områden för vindbruk som gäller tillsvidare i 
tillämpliga delar tills Havsplanen blir antagen.

• Kommunen är positiv till solenergi men det behövs 
göras utredningar gällande bäst lämpade områden 
för solcellsparker och där förutsättningar är 
klargjorda.

• För att vattenkraften ska bli ett långsiktigt hållbart 
alternativ som förnyelsebar energi måste vatten-
kraftsdammarnas påverkan på ekosystemen minska 
till en acceptabel nivå. 

Läs mer i Översiktsplan för Söderhamns kommun - 
tema vindkraft och Havsplan för Bottniska viken. Se: 
www.soderhamn.se och  
www.havochvatten.se

Långsiktig och säker 
dricksvattenförsörjning
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är avgörande att 
långsiktigt trygga dess kvalitet och kvantitet. Kommunens dricksvatten 
är i dagsläget av mycket god kvalitetet och dricksvattentillgången 
god, men i framtiden kan klimat- och samhällsförändringar innebära 
utmaningar för dricksvattenförsörjningen.

Vattenverken har idag tillräcklig kapacitet för att försörja kommunens 
invånare med dricksvatten. Dock behöver grundvattenskydden 
förstärkas för att säkerställa framtida vattenförsörjning. Kommunens 
arbete med uppdatering av vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter 
sker fortlöpande för att uppnå ett acceptabelt skydd. 

Ljusnanåsen är kommunens viktigaste grundvattentillgång och försörjer 
stora delar av kommunens invånare med dricksvatten. Järvsjön är vår 
enda ytvattentäkt som används för kommunal dricksvattenförsörjning. 
Den levererar ett vatten av god kvalitet men kan i framtiden komma att 
påverkas av klimatförändringar. 

Avloppshantering
För kommunens avloppsrening finns särskilda avloppsanläggningar och 
avloppsledningsnätet finns främst utbyggt i tätorterna. Avloppsreningen 
fungerar tillfredsställande och är tillräckligt dimensionerad för att klara 
ett visst utökat behov.

För den största avloppsanläggningen, Granskärs avloppsreningsverk, 
finns en våtmark som utgör ett extra reningssteg för avloppsvatten som 
renats vid avloppsreningsverket. Granskärs våtmark är en av Sveriges 
nordligaste våtmarker för rening av avloppsvatten.

Klimatförändringar i form av större och intensivare nederbörd 
ställer höga krav på avledning och omhändertagande av dagvatten. 
Kommunens ledningsnät för dag- och spillvatten består idag till 
stor del av kombinerade ledningssystem. I dagvattenstrategin finns 
kommunens riktlinjer för hantering av dagvatten som har till syfte 
att förbättra vattenstatusen och åstadkomma hållbar dag- och 
avloppsvattenhantering. 

Planeringsinriktning: Långsiktig och säker 
dricksvattenförsörjning
• Befintliga vattentäkter ska långsiktigt skyddas.  

   

Läs mer om långsiktig och säker dricksvattenförsörjn-
ing hos Söderhamn Nära AB.  
Se: www.soderhamnnara.se.

Läs mer: Vatten- och avloppsplan (VA-plan) utarbetas 
av kommunen för att tydliggöra i vilken utsträckning 
det kommunala vatten- och avloppsnätet ska styra 
mark- och vattenanvändningen genom upprättande 
av verksamhetsområden.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

Läs mer i Dagvattenstrategi för Söderhamns kommun. 
Se: www.soderhamn.se.

Figur 14: Klimatkarta som illustrerar värdet för solskenstid 
under ett år för den av WMO definierade normalperioden 
1961-1990. (SMHI)

Figur15: Plankarta från “Fördjupad översiktsplan – tema vindkraft” med  
vindområden på 90 meter över marken.
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En smart och uppkopplad 
kommun
Det fasta telenätet avvecklas successivt och behöver därför ersättas med 
annan kommunikationsteknik, till exempel fiber där det är möjligt eller 
annan likvärdig funktion. Det pågår därför ett generationsskifte inom 
bredbandsområdet. Informations- och kommunikationsteknik handlar 
även om datalagring, informationsutbyte, analys och att möjliggöra nya 
tjänster inom områden som utbildning, vård och omsorg. Samhällets 
beroende av bredbandsinfrastrukturen ökar med den pågående digita-
liseringen av vitala funktioner. Bredbandsnäten skall vara robusta och 
redundanta. Nya typer av samverkantjänster utvecklas kontinuerligt 
mellan kommunen och privata aktörer.

Regionala bredbandsmål 2025
• År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag i Gävleborg ha 

tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 
• År 2023 bör hela Gävleborg ha tillgång till stabila mobila tjänster av 

god kvalitet. 
• År 2025 bör hela Gävleborg ha tillgång till snabbt bredband, vilket 

innebär att: 
 - 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s 
 - 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s 
 - 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s 

Planeringsinriktning: En smart och  
uppkopplad kommun
• Strategisk utbyggnad av bredband ska ske 

kontinuerligt och i enlighet med de regionens plan 
för bredband 2019-2025 och nationella målen för 
att möjliggöra arbete hemifrån och stärka lokal 
näringslivsutveckling.

• Kommunen ska ha tillgång till stabila mobila tjänster 
av god kvalitet senast år 2023. 

Modern och effektiv 
avfallshantering
En långsiktigt god hushållning med råvaror och en minskad mängd 
avfall är av viktigt allmänt intresse. Det avfall som ändå uppstår måste 
tas om hand på ett effektivt sätt för att inte påverka miljö och folkhälsa. 
Idag ses avfall mer och mer som en resurs.

Avfallsaspekter behöver integreras i planering och utveckling av stadens 
fysiska miljö och i arbetet med att minska resursförbrukningen. Den 
fysiska planeringens uppgift är att se till att mark för effektiv avfallshan-
tering tillgodoses genom plats för återvinning och källsortering.

Långtå är kommunens avfallsanläggning och återvinningscentral för alla 
typer av hushållsproducerat grovavfall, farligt avfall, elavfall, återvin-
ningsmaterial samt bygg- och rivningsavfall. Logistik och transporter 
sker i samverkan i regionen. Vissa avfallsfraktioner har visats sig 
olönsamma för återvinning vid för långa transporter. Ett logistiksystem 
med genomtänkta transportsystem och omhändertagande i regionen 
är på sikt ett måste för att bli klassat som miljöfrämjande. Ett bättre 
underlag för sortering behövs för ”renare” fraktioner. Matavfall och 
organisktmaterial behöver utsorteras i högre grad och återföras till 
jordbruket. I kommunen har matavfallsinsamlingen ökat de senaste 
åren.

För att uppnå en hållbar utveckling och minska belastningen på jordens 
resurser behövs en ekonomi som bygger på kretslopp – en cirkulär 
ekonomi. Hållbar avfallshantering handlar helt enkelt om avfallsmini-
mering och om att konsumera mindre för att på så vis minska avfallet. 

Planeringsinriktningar: Modern och effektiv 
avfallshantering
• Kommunkoncernen ska vara ett föredöme i avfalls-

hanteringen genom att förebygga uppkomsten av 
avfall, återanvända, och återvinna. 

• Kommunens mål är att alla invånare och 
verksamheter ska följa avfallstrappan.    

Läs mer om kommunens avfallshantering i Krets-
loppsplanen www.soderhamn.se.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Bild: Fiberutbyggnad i Trönö.

Illustration 21: EU:s avfallstrappa.

DEPONERING

ENERGIÅTERVINNA

MATERIALÅTERVINNA

ÅTERANVÄNDA

FÖREBYGGANDE

Nationella mål för bredbandsutbyggnad 2025:
• 98 procent bör ha tillgång till bredband om 

minst 1 Gbit/s
 - 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s
 - 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s
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Riksintresseområden ska beaktas när någon vill ändra markanvänd-
ningen och ändringen kräver någon form av beslut från en myndighet 
för att kunna genomföras. Exempel på sådana ändringar är ansökan om 
förhandsbesked, detaljplaneläggning, koncessionsansökningar eller 
byggande av väg och järnväg. Bestämmelserna om riksintresse finns i 
miljöbalken (MB) i kapitel 3 och 4. Pågående markanvändning påverkas  
inte. Om den ändrade markanvändningen skulle innebära påtaglig skada 
på ett riksintresse så är huvudregeln att ändringen inte ska tillåtas.

I Söderhamns kommun finns riksintressen för:
• Yrkesfisket
• Naturvården
• Friluftslivet
• Kulturmiljövården
• Energiproduktion
• Kommunikation och infrastruktur
• Totalförsvaret

Riksintresse för yrkesfisket
Mark- och vattenområden som har betydelse för yrkesfisket eller för 
vattenbruk ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra näringarnas bedrivande, enligt 3 kap 5 § miljöbalken.

Riksintresset för yrkesfiske upptar större delen av Söderhamns kommuns 
kust och närliggande vatten. I några fall står riksintresset för yrkesfisket 
i konflikt med nationellt betydelsefulla farleder till havs och med 
riksintresse för vindbruk.  

Riksintresse för kulturmiljövården
Riksintressen för kulturmiljövården enligt miljöbalkens 3 kap ska 
avspegla landets historia. De är mycket varierande till såväl till 
storlek som kulturhistoriskt innehåll. Bruksmiljöer, stadskärnor, 
äldre brukningslandskap och efterkrigstidens bebyggelse är exempel 
på riksintressen. Riksintresset för kulturmiljövården är viktigt för 
kommunen som grund för lokal identitet och som turistiskt värde. 

I Söderhamns kommun finns flera områden av riksintresse för 
kulturmiljövården:
• Marmen [X 608]
• Norraladalen [X 606]
• Prästgrundets fiskehamn [X 604]
• Rönnskärs lots- och tullstation [X 610]
• Skärså fiskehamn [X 607]
• Söderala [X 600]
• Söderhamns stad [X 603]
• Södra Trönödalen [X 601]
• Vallvik [X 611] 

 

Ställningstagande
• I de fall riksintresset för yrkesfiske inte kan 

samexistera med farleder och vindbruk ges de 
sistnämnda företräde. 

Läs mer om riksintresse för yrkesfisket hos Havs- och 
vattenmyndigheten (HaV).  
Se: www.havochvatten.se.

 

Ställningstagande
• En anpassning av ny bebyggelse ska ske till 

värdefulla riksintressanta kulturmiljöer. Vid Skärså 
fiskeläge gäller detta även till bebyggelse som 
angränsar till det utpekade området. 

• För öarna Prästgrundet och Rönnskär avser 
kommunen att säkerställa riksintresset genom 
att upprätta områdesbestämmelser eller genom 
detaljplanering.

I skriften Riksintressen för kulturmiljövården i Gävle-
borgs län (X) finns utförligare beskrivningar om riksin-
tressen i Söderhamns kommun. Skriften finns tillgäng-
lig hos Riksantikvarieämbetet. Se: www.raa.se.

Riksintressen
Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats därför att 
de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Områden kan vara 
av riksintresse för både bevarande och exploatering och ha nationell 
betydelse för exempelvis naturvård, kulturmiljövård, energiproduktion 
eller kommunikationer.

Övergripande ställningstagande
• Kommunen delar i huvudsak de statliga myndigheternas uppfattning om utpekade 

riksintresseområden. Kommunen har tagit hänsyn till riksintressena i översiktsplanen 
och kommer så långt det är möjligt att tillgodose och bevaka riksintressena i samband 
med detaljplanering och annan prövning enligt plan- och bygglagen (PBL) samt 
vid tillståndsprövning. Förändrad mark- och vattenanvändning eller tillkommande 
bebyggelse får ej stå i strid mot riksintresset. Samråd skall ske med Länsstyrelsen om 
andra intressen konkurrerar.

Karta 24: Riksintressen i Söderhamns kommun.

Teckenförklaring
Centrala Söderhamn

Järnväg - befintlig

Väg - befintlig

Hamn - befintlig

Järnvägsstation - befintlig

Riksintressen

Försvaret

Naturreservat

Kulturmiljövård

Fågeldirektivet

Habitatdirektivet

Rörligt friluftsliv

Energiproduktion

Friluftsliv

Naturvård

Järnväg – framtida

Farled – befintlig

El stamnätet
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Riksintresse för kommunikation och infrastruktur
Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för 
kommunikationer och infrastruktur ska så långt som möjligt skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet 
av sådana anläggningar, enligt 3 kap 5 § MB. Exploatering nära trans-
portanläggningar får inte påverka möjligheterna till drift, underhåll och 
framtida utveckling av dessa anläggningar men även att skyddsavstånd 
samt skyddszoner hålls. Trafikverket bedömer vilka områden som är av 
riksintresse för trafikslagens anläggningar. Det gäller de fyra trafikslagen 
– väg, järnväg, luftfart och sjöfart.

Den nationella infrastrukturen är viktig för utvecklingen av Söderhamns 
kommun. Dubbelspåret på Ostkustbanan med möjlighet till påstigning 
i Söderhamn och Ljusne är av stor vikt för kommunens utveckling. 
För Ostkustbanan gäller Fördjupad översiktsplan för dubbelspår på 
Ostkustbanan. 

Det råder trafiksäkerhets- och kapacitetsproblem längs E4 mellan Gävle 
och Söderhamn. Kommunen ser därför behov av en breddning av E4 till 
fyrfältsväg. Anslutningsproblematiken för transporter in till Orrskärs-
hamnen behöver utredas både för lastbil och spårbundna transporter.

I Söderhamns kommun finns flera områden av riksintresse för 
kommunikation och infrastruktur:

Väg
• Nationella transportstråk (E4, riksväg 50 och riksväg 83)
• Anslutning till Ljusne och Orrskärshamnen (Riksväg 629 och delar 

av riksväg 583 från E4 till Ljusne, samt riksväg 633 från E4 till Ljusne 
genom Ljusne tätort inklusive Industrivägen och Stabbvägen)

• Anslutning till hamnarna i Sandarne (riksväg 642 och riksväg 583 från 
E4 till Sandarne)

Järnväg
• Stationslägen (Söderhamns resecentrum, Ljusne station och 

Holmsveden station)
• Nationella transportstråk (Ostkustbanan inklusive markreservat för 

dubbelspår, Norra Stambanan inklusive markreservat för dubbelspår 
Kilafors-Holmsveden och Kilaforsspåret inklusive triangelspårsan-
slutning till Ostkustbanan)

• Anslutning till Ljusne och Orrskärshamnen (växlar och stickspår från 
Ostkustbanan in till hamnområdet)

Sjöfart
• Hamnar och farleder (hamnområden i Ljusne och Sandarne samt 

farleder in till hamnlägena och söderut mot Norrsundet)

Ställningstagande
• Kommunen förordar det västliga alternativet för 

sträckan Ljusne-Kringlan.

Läs mer om riksintresset för kommunikation och 
infrastruktur hos Trafikverket.  
Se: www.trafikverket.se.

Riksintresse för naturvården
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska områden som är av riksintresse för 
naturvården skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön. 
Natura 2000 är EU:s gemensamma nätverk av skyddade naturområden. 
Dessa områden utgör också riksintresse enligt 4 kap 8 § miljöbalken. 
För varje Natura 2000-område ska det finnas en bevarandeplan som 
beskriver naturvärden, möjliga hot, förslag till skötsel och bevarandeåt-
gärder. Länsstyrelsen upprättar bevarandeplanerna som är ett kunskaps- 
och planeringsunderlag. 

I Söderhamn finns flera områden av riksintresse för naturvården. Varje 
område finns beskrivet i sitt sammanhang i kartan Grön infrastruktur i 
Söderhamns kommun samt i bilaga till översiktsplanen:
• Myrarna mellan Skåssan och havet (X 53)
• Trönöån - Norralaån - Lötån (N 67)
• Ålsjön med omgivningar (X 68)
• Stenöorn (X 71)
• Lillljungfrun (X 72)
• Skärjån (X 73)
• Axmarkusten (X 74)
• Sagberg (X 123) 

Riksintresse för friluftslivet
Mark- och vattenområden som från allmän synpunkt har betydelse för 
friluftslivet ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan påverka området karaktär, enligt Miljöbalkens 3:e kapitel. De 
områden som pekas ut som riksintresse för friluftsliv har stor betydelse 
för folkhälsa och rekreation. I Söderhamns kommun är hela Ljusnan av 
riksintresse för friluftslivet enligt 3:e kapitlet 6 § miljöbalken.

Riksintressen enligt 4 kap 2 § miljöbalken gäller större områden med 
stora värden för turismen och friluftslivet. Dessa områden anges direkt i 
lagen. Från Färila till Bergviken är Ljusnan av riksintresse för turism och 
rörligt friluftsliv enligt 4:e kapitlet 2 §.

Ställningstagande
• Kommunen ser positivt på att områden med höga 

riksintressanta naturvärden får ökat skydd genom 
exempelvis naturreservatsbildning.

Läs mer om riksintresset för naturvården i skriften 
Värdefull natur i Gävleborg: Naturvårdsprogram och hos 
Länsstyrelsen Gävleborg. Se: www.lansstyrelsen.se/
gavleborg.

 

Ställningstagande
• Områdena riksintressanta för friluftsliv och turism/

rörligt friluftsliv ska skyddas från exploateringsfö-
retag eller andra ingrepp som påtagligt kan påverka 
områdenas karaktär eller friluftslivets värden.

Läs mer om riksintresse för friluftslivet hos Natur-
vårdsverket.  
Se: www.naturvardsverket.se. 
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Riksintresse för energiproduktion
Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken ska mark- och vattenområden som är 
särskilt lämpliga för anläggningar för energiproduktion så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av sådana anläggningar. Områden som är av riksintresse 
för anläggningar ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 

Riksdagens beslut från 2018 om energipolitikens inriktning (prop. 
2017/18:228). Det övergripande målet är att energipolitiken ska förena 
ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Sverige 
ska år 2030 ha 50 % effektivare energianvändning jämfört med 2005. 
År 2040 ska 100 % av elproduktionen vara förnybar. En ökad energipro-
duktion från förnybara energikällor är därmed ett nationellt intresse 
som behöver tillgång till mark- och vattenområden inom ramen för den 
fysiska planeringen. 
 
 
 
 
 

Riksintresse för totalförsvaret
Försvarsmakten har som sektorsmyndighet ansvar att peka ut anspråk 
som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets 
militära del. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, 
ansvarar för att identifiera mark- och vattenområden som kan vara av 
riksintresse för totalförsvarets civila del.

Områden som är av riksintresse på grund av att det behövs för totalför-
svarets anläggningar ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 
Försvarsintressen ges företräde framför andra riksintressen enligt 3 kap 
10 § miljöbalken. Elförsörjningen är ett prioriterat område för totalför-
svaret, vilket medför att såväl stamnät som region- och lokalnät utgör 
essentiella delar av totalförsvaret.

I Hudiksvalls kommun finns en väderradarstation som har ett influens-
område som berör angränsande kommuner. Samtliga Väderradarsystem 
ingår i ett svenskt väderradarnät (SWERAD) med uppgift att ge Sveriges 
metrologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Försvarsmakten 
tillgång till väderradarinformation.

Försvarsmakten ska kontaktas i tidigt skede i plan- och lovärenden 
som berör höga objekt. Objekt högre än 20 meteer måste remitteras till 
Försvarsmakten när det är utanför tätort och högre än 45 meter inom 
sammanhållen bebyggelse. Det vill säga områden som utgör tätort 
på lantmäteriets översiktskarta i skala 1:250 000 och som även är den 
definition som används av Luftfartsverket (LFV).

Ställningstagande
• Lokalisering av stora och medelstora vindkrafts-

anläggningar ska i första hand ske inom områden 
för riksintresse för energiproduktion. För övrig 
lokalisering av vindkraft gäller tematisk översiktsplan 
för vindkraft för fastlandet. Kommunen ställer sig 
positiv till riksintresseområdena för vindbruk till 
havs och utredningsområde för energiutvinning vid 
Gretas klackar II.

• Riksintresset för energiproduktion bör efter 
utredning ges företräde framför riksintressean-
språk för kommunikation för sjöfart,förutsatt 
att tillgängligheten till hamnarna i Ljusne och 
Sandarne tillgodoses i intilliggande öppet hav och 
f arledsdjupet in till hamnarna säkerställs för att 
tillmötesgå verksamheternas behov.

Läs mer om riksintresse för energiproduktion hos 
Energimyndigheten och på Havs- och vattenmyn-
digheten (HaV).  
Se: www.energimyndigheten.se och  
www.havochvatten.se.

Läs mer om vindkraft i samhällsplaneringen i Över-
siktsplan för Söderhamns kommun - tema vindkraft. 
Se: www.soderhamn.se.

 

Läs mer om riksintresse för totalförsvaret hos Förs-
varsmakten. Se: www.forsvarsmakten.se.




