
1   

HÅLLBARHETSBEDÖMNING
av förslag till ny Översiktsplan för Söderhamns kommun

Samrådshandling: 2017-09-28 



hållbarhetsbedömning av översiktsplan för söderhamns kommun

Beställare: Söderhamns kommun, Eva Widergren
Författad av: White arkitekter AB 
www.white.se
Samrådshandling: 2017-09-28
Uppdragsansvarig: Johan Dahlberg
Handläggare: Robin Andersson



hållbarhetsbedömning av översiktsplan för söderhamns kommun

   

Detta dokument utgör en hållbarhetsbedömning, 
inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB), för 
samrådsförslaget av den nya översiktsplanen (ÖP) för 
Söderhamns kommun. 

Syftet med en översiktsplan är att beskriva hur kom-
munen vill att stad och land ska utvecklas med bebyg-
gelse, infrastruktur och grönområden för att skapa en 
långsiktigt hållbar utveckling som möter framtidens 
behov samtidigt som hänsyn tas till kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer, naturvärden och eventuella risker 
för störningar såsom buller och översvämningar. Över-
siktsplanen är kommunomfattande och täcker alltså 
hela kommunens yta. 

En översiktsplan antas i princip alltid ha en betydande 
miljöpåverkan varpå en miljöbedömning med tillhö-
rande MKB skall utföras. En hållbarhetsbedömning 
är en utökad miljöbedömning som tar hänsyn till fler 
hållbarhetsaspekter än vad som enbart krävs i en tradi-
tionell MKB. Bedömningen skall likväl uppfylla Plan- 
och bygglagens krav på redovisning av konsekvenser 
samt miljöbalkens krav på miljöbedömning. 

I kommunens översiktsplan finns en sammanfattad 
version av hållbarhetsbedömningen som kortfattat 
beskriver de konsekvenser som planen antas medföra. 
Denna rapport kan betraktas som en fördjupning av 
de hållbarhetsaspekter som beskrivs i översiktsplanen. 

Rapporten inleds med en innehållsförteckning. Där-
efter följer en icke-teknisk sammanfattning som syftar 
till att beskriva rapporten på ett sätt som ska vara 
förståeligt och lätt att ta till sig utan krav på förkun-
skap kring hållbarhetsbedömningar. Därefter beskrivs 

SAMMANFATTNING

bakgrund till rapporten, hänvisning till lagtext, metod-
beskrivning följt av konsekvensbedömningen. Rappor-
ten avslutas med en samlad bedömning och eventuella 
rekommendationer för kommunens fortsatta arbete 
med den översiktliga planeringen. 

Söderhamns kommun har generellt höga ambitioner 
kring hållbar utveckling i sitt förslag till Översikts-
plan.  Samtidigt förväntas förändringarna i mark- och 
vattenanvändningen vara relativt begränsade under ge-
nomförandeperioden och mycket underlag som skulle 
behövas för att göra mer precisa bedömningar saknas. 

Det finns en stor medvetenhet kring kommunens 
utmaningar och möjligheter. Den stora utmaning-
en i kommuen är att låta hela kommunen leva, båda 
centrala Söderhamn, dess omland och landsbygden, 
samtidigt som kommunens klimatpåverkan behöver 
minska. Här kommer sannolikt Ostkustbanan ha en 
betydande roll. 

Den övergripande bedömningen är att Översikts-
planen stärker kommunens möjlighet att uppnå en 
hållbar utveckling år 2040. Det är dock starkt beroen-
de av att fördjupade strategier tas fram och genomförs, 
en rad omvärldsfaktorer som Söderhamn inte styr över 
samt övrig verksamhet i kommunen som översiktspla-
nen inte har rådighet över.
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1.1 MILJÖBEDÖMNINGS-
PROCESSEN FÖR PLANER
En kommun ska enligt 6 kap. 11§ miljöbalken ge-
nomföra en miljöbedömning av planer. Om planen 
antas innebära en betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. En 
översiktsplan antas i princip alltid medföra betydande 
miljöpåverkan och således krävs att en MKB upprättas 
för Söderhamns översiktsplan.

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att inte-
grera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveck-
ling främjas. Detta dokument är således endast en del i 
processen där det stora arbetet har legat i att integrera 
hållbar utveckling i Översiktsplanen.

FRÅN MILJÖBEDÖMNING TILL  
HÅLLBARHETSBEDÖMNING
Söderhamns kommun har beslutat att i den nya 
översiktsplanen höja ambitionsnivån genom att bredda 
miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning. Detta 
innebär att planens konsekvenser i tillägg till miljö- 
och hälsoaspekter även bedömts utifrån vilka sociala 
och ekonomiska förutsättningar kommunen har för en 
långsiktigt hållbar utveckling, både lokalt, regionalt, 
nationellt och globalt. Centralt i en hållbarhetsbedöm-
ning är också att dessa aspekter bedöms i sin helhet 
och inte aspekt för aspekt.  

Hållbarhetsbedömningen ska också uppfylla plan- och 
bygglagens krav på konsekvensbedömningar samt 
miljöbalkens krav på miljökonsekvensbeskrivningar. 

Syftet med hållbarhetsbedömningen har varit att iden-
tifiera och konsekvensbedöma de delar av planen där 
det föreligger en risk för att betydande miljöpåverkan 
kan uppstå, samt andra aspekter som har betydande 
påverkan för möjligheterna till en hållbar utveckling. 

Arbetet med hållbarhetsbedömningen har skett 
parallellt med framtagandet av översiktsplanen.  
Veckovisa möten samt två workshops har genomförts 
under processens gång där kommunens uppdrags-
ledare samt projektgrupp och konsultgruppens  

experter har diskuterat planförslaget och hållbar-
hetsbedömningen. Bedömningen av förslaget har 
kommuni cerats veckovis där kommunens projektle-
dare fått feedback på hållbarhetsaspekterna för att så 
många aspekter som möjligt skulle arbetas in i plan-
förslaget. 

En nulägesbeskrivning har tagits fram genom in-
samling och genomläsning av kommunens befintli-
ga styrmedel och riktlinjer samt en workshop med 
översiktsplanens projektgrupp den 27 april 2017. 
Nulägesbeskrivningen har även växt fram via de veck-
ovisa avstämningsmöten som hållits med kommunens 
uppdragsledare samt projektgrupp. 

NOLLALTERNATIV/JÄMFÖRELSEALTERNATIV 
En miljökonsekvensbeskrivning skall alltid jämföras 
med en sannolik utveckling om planen inte genom-
förs, ett s.k nollalternativ., se kap. 4.

1.2 HÅLLBAR UTVECKLING  
OCH MILJÖ 
Hållbarhetsbedömningar av planer är ett relativt 
nytt begrepp och till skillnad från miljökonsekvens-
beskrivningar saknas ett gemensamt ramverk om vad 
som ska ingå och hur hållbar utveckling ska tolkas. 
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 till-
fredsställer dagens behov utan att äventyra kom-
mande generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov.” 

Inom hållbar utveckling återkommer tre dimensioner, 
ekologisk, social och ekonomisk. Dessa är vanlig-
tvis illustrerade som tre delvis överlappande cirklar. 
Illustrationen är dock problematiskt utformad då det 
lätt kan framstå som att  hållbar utveckling handlar 
om att väga dessa tre dimensioner mot varandra. En 
mer modern syn på hållbar utveckling är att ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet samverkar och att de 
är av olika art: mål, medel och förutsättningar för hållbar 
utveckling. 

1.
INLEDNING
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Modell för hållbar utveckling, illustration: White 

SOCIAL HÅLLBARHET
Något förenklat är det sociala hållbarhet, människors 
möjlighet att tillfredsställa sina behov, som är målet 
med hållbar utveckling. För att nå detta mål finns det 
ett stort antal ekologiska aspekter som  behöver tas 
hänsyn till. De ekologiska faktorerna är dock inget 
självändamål i sig.  Det finns naturligtvis en moralisk 
aspekt rörande människans rätt att på stor skala  
påverka de ekologiska systemen, oavsett om det är 
positivt eller negativt för människor. Detta görs dock 
inte inom ramarna för en hållbarhetsbedömning. 

EKOLOGISK HÅLLBARHET
En av de viktigaste förutsättningar för hållbar  
utveckling för det mänskliga samhället är fungerande 
ekologiska system i balans. System vars funktion är 
direkt och indirekt nödvändiga för att ge människor 
ett spelutrymme för att tillfredsställa sina behov. Utan 
fungerande ekologiska system reduceras dessa möjlig-
heter på både kort och lång sikt. 

EKONOMISK HÅLLBARHET
Ekonomi och de ekonomiska aspekterna bör inte 
utgöra mål i sig utan istället betraktas som det mo-
derna samhällets hittills bäst utvecklade medel för att 
värdera potentiella vinster, kostnader och nyttor av att 
stärka eller försvaga ekologiska system. 

Kortfattat, den sociala hållbarheten är målet, den eko-
logiska hållbarheten är de grundläggande förutsätt-
ningarna och den ekonomiska hållbarheten är medlen 
för att nå målet. 
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1.3 MED DE GLOBALA MÅLEN SOM 
RAMVERK
En hållbarhetsbedömning syftar till att inbegripa en 
större och bredare syn på konsekvenser än en tradi-
tionell MKB. För att beskriva ramen för en hållbar 
utveckling antog FN 2015 de 17 globala målen för 
hållbar utveckling och dessa har använts som  
ramverk för analysen i denna bedömning. 

Den 25 september 2015 enades FN:s 193 medlems-
länder om att anta de globala målen för hållbar ut-
veckling. De globala målen (även kallad Agenda 2030) 
är en ny agenda för global hållbar utveckling och är 
en efterträdare till de milleniemål som varit aktuella 
fram till 2015. Syftet med de globala målen är att 
människor globalt skall kunna enas kring en definition 
kring hållbar utveckling med hjälp av mål och delmål 
och på sikt kunna mäta hur arbetet fortgår. 

De kommande 15 åren har medlemsländerna enats 
om att åstadkomma tre saker. Att utrota extrem fattig-
dom, att minska ojämlikheter och orättvisor samt att 
lösa klimatkrisen. 

Då målen är antagna av länder som världen över vars 
förutsättningar varierar kraftigt är delmålen specifikt 
anpassade för respektive lands unika förutsättningar. 
Sverige har till exempel inte utsträckta problem med 
extrem fattigdom, även om många människor i Sverige 
lever på otillräckliga resurser. Omkring 850 miljoner 
människor världen över lever i hunger, men generellt 
sett befinner sig inte dessa människor i Sverige.

 

NATIONELLA MILJÖMÅLEN OCH  
FOLKHÄLSOMÅLEN INKLUDERAS
Sveriges har 16 nationella miljökvalitetsmål och 11 
folkhälsomål som syftar till att beskriva det tillstånd i 
den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till samt 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 
för hela befolkningen. I Hållbarhetsbedömningen har 
dessa mål inbegripits i analysen med de globala målen.

Länsstyrelsen i Gävleborg har tagit fram ett regionalt 
åtgärdsprogram och även tecknat en överenskommelse 
med Söderhamns kommun om åtgärder. Det handlar 
i stort mycket om att utveckla ekosystemtjänster, men 
även om att till exempel fasa ut giftiga kemikalier, och 
om effektivt och hållbart byggande.

SÖDERHAMNS LOKALA MÅL  
FOKUSOMRÅDEN 2016 – 2019
Kommunfullmäktige i Söderhamn sätter upp över-
gripande mål för verksamheten. Under budgetperio-
den 2016 – 2019 har Söderhamns kommunkoncern 
formulerat fem fokusområden. 

Fyra av dem har stor bäring på den fysiska plane-
ringen; jämlikhet, attraktiva boenden, infrastruktur 
och näringsliv. Översiktsplanen tar avstamp i dessa 
fokusområden och preciserar på vilket sätt den fysiska 
planeringen och översiktsplanen kan bidra till att de 
övergripande målen uppfylls. 

OSÄKERHET
Den målbild som presenteras i översiktsplanen och 
som studerats i miljöbedömningen är på en över-
gripande nivå. Planens strategier har ett förhållandevis 
stort tolkningsutrymme. Analyserna är därför baserade 
på översiktliga bedömningsgrunder vilket medför vissa 
osäkerheter på de bedömningar som har genomförts.
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AVSKAFFA ALL FORM AV FATTIGDOM  
ÖVERALLT

AVSKAFFA HUNGER, UPPNÅ TRYGGAD LIVS-
MEDELSFÖRSÖRJNING, UPPNÅ EN BÄTTRE 
KOSTHÅLLNING OCH FRÄMJA ETT HÅLLBAR 
JORDBRUK 

SÄKERSTÄLLA ATT ALLA KAN LEVA ETT HÄL-
SOSAMT LIV OCH VERKA FÖR ALLA MÄNN-
ISKORS VÄLBEFINNANDE I ALLA ÅLDRAR

SÄKERSTÄLLA EN INKLUDERANDE OCH 
JÄMLIK UTBILDNING AV GOD KVALITET OCH 
FRÄMJA LIVSLÅNGT LÄRANDE FÖR ALLA

UPPNÅ JÄMSTÄLLDHET, OCH ALLA KVIN-
NORS OCH FLICKORS EGENMAKT

SÄKERSTÄLLA TILLGÅNG TILL OCH HÅLLBAR 
VATTEN- OCH SANITETSFÖRVALTNING FÖR 
ALLA

SÄKERSTÄLLA ATT ALLA HAR TILLGÅNG 
TILL TILLFÖRLITLIG, HÅLLBAR OCH MODERN 
ENERGI TILL EN ÖVERKOMLIG KOSTNAD

VERKA FÖR EN INKLUDERANDE OCH LÅNG-
SIKTIGT HÅLLBAR EKONOMISK TILLVÄXT, 
FULL OCH PRODUKTIV SYSSELSÄTTNING MED 
ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR FÖR ALLA 

BYGGA UPP EN MOTSTÅNDSKRAFTIG INFRA-
STRUKTUR, VERKA FÖR EN INKLUDERANDE 
OCH HÅLLBAR INDUSTRIALISERING OCH 
FRÄMJA INNOVATION

MINSKA OJÄMLIKHETEN INOM OCH MELLAN 
LÄNDER

STÄDER OCH BOSÄTTNINGAR SKA VARA 
INKLUDERANDE, SÄKRA, MOTSTÅNDSKRAF-
TIGA OCH HÅLLBARA

FRÄMJA HÅLLBARA KONSUMTIONS- OCH 
PRODUKTIONSMÖNSTER

VIDTA OMEDELBARA ÅTGÄRDER FÖR ATT 
BEKÄMPA KLIAMTFÖRÄNDRINGARNA OCH 
DESS KONSEKVENSER

BEVARA OCH NYTTJA HAVEN OCH DE MARI-
NA RESURSERNA PÅ ETT HÅLLBART SÄTT I 
SYFTE ATT UPPNÅ EN HÅLLBAR UTVECKLING

SKYDDA, ÅTERSTÄLLA OCH FRÄMJA ETT HÅLL-

BART NYTTJANDE AV LANDBASERADE EKOSYS-

TEM, HÅLLBART BRUKA SKOGAR SAMT HEJDA 

FÖRLUSTEN AV BIOLOGISK MÅNGFALD

FRÄMJA INKLUDERANDE SAMHÄLLEN FÖR 
HÅLLBAR UTVECKLING, SÄKRA ALLAS TILL-
GÅNG TILL RÄTTVISA, BYGGA UPP EFFEKTI-
VA OCH INKLUDERANDE INSTITUTIONER

STÄRKA GENOMFÖRANDEMEDLEN OCH 
ÅTERVITALISERA DET GLOBALA PARTNER-
SKAPET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
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De globala målen (mitten), nationella miljömålen och folkhälsomålen går i varandra. Denna illustration visar att 
det, med hjälp av att använda globala målen som utgångspunkt, kan skapas en heltäckande och strukturerad metod 
för, och presentation av hållbarhetsbedömningens resultat. Illusttration: White
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2.1 SAKLIG
Enligt lagstiftningen, Miljöbalken 6 kap 13 §, ska en 
MKB avgränsas till den mest betydelsefulla påverkan 
på människa och miljö som planens genomförande 
kan antas medföra. Detta innebär att denna rapport 
inte behandlar samtliga konsekvenser som kan antas 
uppstå. Fokus har riktats till de som antagits ha bety-
dande och störst påverkan. 

2.2 RUMSLIG
Översiktsplanen omfattar hela kommunens utveck-
ling som på något sätt bedöms påverkas av mark- och 
vattenanvändningen. Detta innefattar exempelvis 
lokalisering av skolor och tillhörande nödvändig infra-
struktur. Däremot påverkar t.ex. inte översiktsplanen 
kvaliteten på utbildningen i de skolor som eventuellt 
byggs. Kvaliteten påverkas dock av en god och  
genomtänkt geografisk lokalisering och arkitektonisk 
gestaltning. Hållbarhetsbedömningen har avgränsats 
till att endast beröra de effekter som kan uppstå av den 
fysiska planeringen. 

De huvudsakliga dragen i planförslaget behandlas 
enligt följande: 

• Planens ambitioner att skapa en varierad bebyg-
gelseutveckling som främjar social sammanhåll-
ning och innehåller en nödvändig mångfald av 
funktioner

• Förutsättningar för kommunens invånare och 
besökare att resa hållbart i en hållbar trafik-
infrastruktur med rätt prioritering mellan gång-, 
cykel- och biltrafik

• En väl tilltagen planering av grön- och blåstruktur  
för både ekosystemtjänster och rekreation

• Förutsättningar för landsbygdens utveckling
• Förutsättningar för en hållbar utveckling av  

tekniska system och kretsloppslösningar 

2.3 TIDSMÄSSIG
Översiktsplanens målbild är 2040 vilket också till 
största del är hållbarhetsbedömningens målbild, men 
konsekvenser som kan antas uppstå längre fram i tid 
än 2040 beskrivs också. Vissa konsekvenser är direkta 
medan andra har en kumulativ effekt, dvs. att flera 
mindre aspekter samverkar för att bli kraftigare över 
tid eller vars effekt dröjer innan de visar sig. Till ex-
empel märks en exploatering i ett område som tidigare 
varit naturmark tydligt och direkt av både närboende, 
men färre har uppmärksammat att markavvattningen 
under 1900-talet har lett till att det är färre grod- och 
kräldjur i Sverige idag. Den artutrotning som sker 
globalt ökar i takt och har svårbedömda och otydliga 
orsaker och konsekvenser. De hot som ekosystemen 
idag står inför på grund av bland annat utrotning av 
arter är svår att överskåda tidsmässigt. 

2.4 SKALMÄSSIG
Trots att en översiktsplan håller sig inom kommunens 
gränser så kan effekterna av fysiska åtgärder sträcka 
sig utanför kommunens gränser. Denna hållbarhets-
bedömning har inkluderat konsekvenser på alla skalor 
men naturligt är att de flesta sker inom kommunens 
gränser. 

Ett exempel på olika skalor är den förmodade utbygg-
naden av spårtrafiken förbi Söderhamn. Om den inte 
skulle ske riskerar kommunens befolkning fortsatt 
vara bilberoende vilket har negativa miljökonsekvenser 
både lokalt, regionalt och globalt. Dessutom påverkas 
kommunbefolkningens hälsa negativt av de utsläpp 
av partiklar som biltrafiken medför. Om spårtrafiken 
istället byggs ut och Söderhamn samtidigt satsar på 
en cykelinfrastruktur så kan fler invånare uppmuntras 
till att ta cykeln och pendla med tåg till arbetsplatser, 
vilket potentiellt skulle medföra positiva konsekvenser 
både för miljön och på människors hälsa då en del av 
befolkningen får ett ökar fysiskt rörelsemönster. 

2.
AVGRÄNSNINGAR
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Exempel på frågor som belyses i regionalt, nationellt 
och/eller globalt perspektiv är följande: 

• Grön- och blåstruktur 
• Vattenkvalitet och miljökvalitetsnormer (MKN) 

för vatten
• VA- och energilösningar som kan påverka regio-

nala system
• Utvecklingsmöjligheter för näringsliv
• Transportsystem såsom kollektiv-, cykel-, båt-, 

gods- samt biltrafik
• Besöktsturism och utflyktsmål

En översiktsplan får konsekvenser på olika skalor (Illustra-
tion: White arkitekter)
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Nulägesbeskrivningen bygger till största del på 
workshops som genomfördes med kommunens pro-
jektgrupp den 27 april 2017 och för politiker, tjäns-
tepersoner, näringsliv samt intresseföreningar 20 juni 
2017, men även från en omvärldsanalys som Sweco 
genomförde 2014 samt en studie i boendesegregation 
och nyanländas boendepreferenser från White arkitek-
ter, 2017. Nedan följer en kort sammanfattning av de 
huvudsakliga dragen för Söderhamns nuläge. 

3.1 ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER OCH 
SOCIALA ASPEKTER
Söderhamns kommun är en mellanstor kommun 
med i dagsläget ca 26 000 invånare. Kommunen är 
belägen i Gävleborgs län och har Söderhamn som 
huvudort, följt av orterna Ljusne, Sandarne, Söderala/
Marmaskogen, Bergvik, Mohed, Vannsätter, Stråtjära, 
Vallvik och Trönö. Kommunen karaktäriseras av en 
omtyckt skärgårdsmiljö, vackra naturmiljöer och en 
stolthet över den småskalighet som finns både i huvu-
dorten Söderhamn men även de mindre orterna och 
på landsbygden. Många kommuninvånare ser sig bo 
i en småstad eller på landsbygd med närhet både till 
natur och rekreation inom kommunen samt shopping 
i exempelvis Bollnäs, Gävle eller Hudiksvall. Identite-
ten som den småskaliga kommunen med vacker natur 
är stark.      

Samtidigt som kommunen präglas av positiva natur-
värden och stolta kommuninvånare har befolkningsut-
vecklingen varit negativ de senaste 40 åren, till stor del 
på grund av nedläggningar inom industrin. De senaste 
åren har befolkningen ökat något, till största del som 
en följt av ökad utrikesinvandring. Kommunen  har en 
växande andel äldre samtidigt som många unga väljer 
att lämna kommunen, därför är kommunens nyanlän-
da en viktig resurs för att ha en tillräckligt stor andel 
befolkning som är arbetsför.

3.2 INFRASTRUKTUR OCH  
TILLGÄNGLIGHET
Bebyggelsestrukturen i Söderhamns tätort och mindre 
orter har genomgått stora strukturella förändringar 
över tid där resultatet på flera platser är tomma indu-
striområden, en minskande befolkning och rivning av 
flerfamiljshus. Söderhamns stadskärna har förändrats 
genom flyttning av Ostkustbanan och byggandet av 
ett externt handelscentrum vid E4. Flera strukturer 
är ineffektiva och behöver anpassas till dagens och 
morgondagens behov. Kommunens cykelinfrastruktur 
är förhållandevis bra med ca 10 mil cykelvägar. Det 
byggs dessutom  ett nytt cykelstråk mellan Söder-
hamn-Florhet-Söderala 2017-2018. Tågstationen är i 
dagsläget en stor tillgång för kommunens befolkning 
för pendling till arbete och dylikt utan att behöva ta 
bilen. 

3.3 MILJÖ, EKOLOGI OCH LIVSSTIL
I Söderhamns kommun är det nära till naturen. Till-
gången till kust- och skärgårdsområden är hög och 
andelen skogsbruksmark är betydande. Områden för 
rekreation och friluftsliv finns i en hög utsträckning 
och det finns ett tiotal utpekade naturreservat samt 
ett liknande antal vattenskyddsområden. Möjlighe-
terna att planera sammanhängande grönstrukturer, 
tillgängliga rekreationsmiljöer samt ekosystemtjänster 
som gynnar både människa och natur är stor. En stor 
del av kommunens vattenförekomster har problem 
med övergödning och miljögifter däribland Södera-
laån, Söderalafjärden, Ålsjön, Ljusnan och Florån är 
särskilt utpekade. En ökad andel människor har börjat 
bosätta sig längs populära kust- och skärgårdsområden 
och kommunen har visat intresse för att utveckla och 
stärka de positiva värden som finns för att bland annat 
generera en ökat turism. 

I Söderhamn är kulturlivet på många platser starkt 
och här finns allt från ett aktivt föreningsliv till en 
Hälsingegård, Erik-Anders, som är en del av  
UNESCO:s världsarv.
 

3. 
NULÄGE
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Även nollalternativet bygger till största del på de 
workshops som genomfördes 27 april och 20 juni 
2017 samt från Swecos omvärldsanalys. Nedan följer 
en beskrivning av den sannolika utveckling som 
bedöms ske i Söderhamn ifall den nya översiktsplanen 
inte genomförs. 

4.1 ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER OCH 
SOCIALA ASPEKTER
Utan tydliga mål och en övergripande strategi för den 
rumsliga utvecklingen riskerar ekonomiska krafter 
ges mest utrymme att styra den fysiska utvecklingen 
kring vad som byggs och vad. Detta antas resultera i 
att handel och kommers koncentreras till centralorten. 
Detta riskerar att förstärka den skillnaden mellan stad 
och land som redan idag upplevs problematisk. Den, 
till viss del redan idag, otydliga stadsstrukturen riske-
rar att befästas om aktörer utan ett samhälleligt ansvar 
eller politiskt uppdrag ges för stort utrymme att styra 
utvecklingen.  

Söderhamns stad är ett utpekat kulturhistoriskt 
riksintresse. Utan medvetna stadsbyggnadsstrategier 
riskerar riksintresset att ta skada vid upprättandet av 
ny bebyggelse. 

Utan riktade satsningar på en blandad bebyggelse ris-
kerar befintliga socioekonomiskt segregerade områden 
att förstärkas ytterligare. 

Nya trender som har tagit plats i samhället, exempelvis 
vad gäller digitalisering och urbanisering bemöts inte i 
den gamla ÖP:n vilket gör att Söderhamn riskerar att 
utgå från gamla samhällstrender i sin framtida utveck-
ling av mark- och vattenanvändning. 

4.2 INFRASTRUKTUR OCH TILL-
GÄNGLIGHET
Om bebyggelsen koncentreras till kommunens cen-
trala delar och det inte finns någon strategi för service 
och vardagsliv på landsbygden kommer tillgänglig-
heten till viktig infrastruktur och service minska över 
tid. Detta påverkar en levande landsbygd negativt och 
riskerar att göra kommunen mindre attraktiv som 
boendemiljö. 

Utan aktivt deltagande i exempelvis utbyggnaden 
av järnvägen och utan strategier för övrigt hållbart 
resande riskerar kommunens befolkning över lång tid 
framöver förbli bilberoende. Detta kommer sannolikt 
ha en starkt negativ påverkan på möjligheterna att nå 
uppsatta klimat- och miljömål på både lokal, regional, 
nationell och global skala. 

Söderhamn får svårare att bli en aktiv och attraktiv del 
av en större regional arbetsmarknad som växer fram i 
och med utbyggnaden av Ostkustbanan. 

4.3 MILJÖ, EKOLOGI OCH LIVSSTIL
Kommunen äger stora delar av kust- och skärgårds-
marken. Utan en strategi som är synkroniserad med 
omvärlden riskerar den ekologiska obalans som idag 
finns i hela bottniska viken att vidhållas och/eller 
förstärkas. 

Övriga sjöar och vattendrag inom kommunen riskerar 
att ha fortsatt dålig ekologisk och kemisk status. Detta 
medför dels en risk för människor och djurs hälsa 
och dels att ramdirektivet för vattens målsättning om 
hållbar vattenanvändning inte kan efterföljas. 

De klimatstrategier som varit utgångspunkt för 
översiktsplan 2006 är otillräckliga för att uppnå da-
gens uppsatta klimat- och miljömål. Därför behöver 
kommunen i en ny översiktsplan peka ut progressi-
va strategier för mark- och vattenanvändning som 
antingen utgår från ett gediget underlagsmaterial eller 
i planen faststället vilket underlagsmaterial som inom 
kort behöver tas fram för att Söderhamns kommun 
ska bidra till en hållbar utveckling. 

4. 
NOLLALTERNATIV
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Hållbarhetsbedömningen har genomförts stegvis och 
arbetet har skett integrerat och parallellt med framta-
gandet av översiktsplanen. Avgränsning, analyser och 
bedömningar har delvis utförts genom workshops, dis-
kussioner och gemensamma bedömningar tillsammans 
med kommunens projektledare och projektgrupp för 
översiktsplanen. Den slutliga bedömningen har dock 
genomförts externt och objektivt av White arkitekter.  

I takt med att arbetsgruppen producerat nytt material 
till översiktsplanen har ansvariga för hållbarhetsbe-
dömningen löpande kommenterat innehållet utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Allt i syfte att så mycket hållbar-
hetsaspekter som möjligt skall finnas med i själva pla-
nen. Detta dokument är resultatet av en iterativ process 
som sträckt sig över våren och delar hösten 2017. 

Med stöd av material från workshops har till den 
avgränsning som lämnades till Länsstyrelsen den valt 
att välja ett antal globala mål som är extra relevanta för 
just Söderhamns kommun. De målen som valdes ut var 
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 och 15. 

5.
METOD

Hållbarhetsbedömningen har genomförts i flera steg: 

1. Inom ramen för hållbarhetsbedömningen har 
det genomförts en workshop med översikts-
planens projektgrupp i syfte att höja medve-
tenheten kring hållbar utveckling och dess 
relevans för fysisk översiktsplanering. 

2. Kommunens översiktsplanerare med arbets-
grupp har presenterat översiktsplanens  
utvecklingsstrategier som har bedömt utifrån 
ett hållbarhetsperspektiv och kommunen 
justerat till viss del. 

3. Workshops har hållits med tjänstepersoner, 
politiker och intresseföreningar för till viss del 
utbilda och inspirera kring hållbarhetsfrågor 
och hållbar utveckling och delvis förankra de 
utvecklingsstrategier som projektgruppen 
beslutat sig för att gå vidare med i översikts-
planen. 

4. Kommunen har stegvis utformat inriktningar 
för mark och vattenanvändningen som har 
kommit med feedback på.

5. Kommunen har lämnat in sina slutgiltiga  
samrådsversioner av inriktning för mark- och 
vattenanvändning som konsekvensbedömts 
tillsammans med planens övergripande  
utvecklingsstrategier, se efterföljande kapitel. 

6. Slutligen lämnas, där så bedömts vara  
relevant, rekommendationer som bedöms 
vara av stor vikt för att lyckas bidra till hållbar 
utveckling i det fortsatta arbetet med översikt-
lig och vidare, mer detaljerade, planer. 



14
hållbarhetsbedömning av översiktsplan för söderhamns kommun



15   
hållbarhetsbedömning av översiktsplan för söderhamns kommun

År 2040 har Söderhamns kommun befolkning växt 
och har en jämn fördelning mellan unga, vuxna och 
äldre.  Den huvudsakliga inriktningen är indelningen 
i tre större huvudområden (centrala Söderhamn, cen-
trala Söderhamns omland och landsbygd) med tydligt 
definierade funktioner utefter behov. I centrala Söder-
hamn återfinns bebyggelse av stads- eller tätortsmässig 
karaktär som i huvudsak används för bostäder, kontor 
eller handel. Det är här merparten av kommunens 
utbud av service och shopping återfinns. 

Centrala Söderhamns omlands karaktäriseras av stads-
delar som inte omfattas av stadskärnan. Bebyggelse-
strukturen är mer varierande och fokus vid nybygg-
nation ska ske i samklang med landskapet samt vara 
inom cykelavstånd från centrala Söderhamn medan 
landsbygdens utveckling främst koncentreras till några 
utpekade kommundelscentra. I övrigt värnas och i 
vissa fall förstärks landsbygdens nuvarande värden och 
karaktär och stor vikt lägg på att bevara skyddsvärd 
jord- och skogsbruksmark. 

Transportsystemet ges en tydlig omprioritering där 
störst vikt läggs på att förbättra gång- och cykelvä-
gar samt utöka kollektivtrafiken i hela kommunen. 
Kommunen driver på i frågan gällande dubbelspår på 
järnvägen och verkar för fyrfältsväg på E4. 

Kommunen har en ambitiös målbilden 2040 om att 
bli En modig och inkluderande kommun. Detta innebär 
bl.a. förbättrade hållbara kommunikationer med ökad 
tillgänglighet till service, fler fokus på besöksnäringen, 
dubbelspår på Ostkustbanan och ett nytt resecentrum 
vid Söderhamnsporten. Bostadsutvecklingen är även 
en viktig aspekt där utbudet ska möta behoven av 
olika målgrupper. Det finns även ett strategiskt beslut 
att ansluta sig till den regionala ambitionen om att bli 
koldioxidneutrala 2025. 

Planförslaget utgår i sina ställningstaganden och pla-
neringsinriktningar från en utvecklingsstrategi.  
Utgångspunkten i utvecklingsstrategin är att en håll-
bar tillväxt skapas genom att hela kommunen växer. 
Stad och landsbygd är delar av en helhet och samver-
kar, inte bara inom kommunens gränser, utan med hela 

6.
BESKRIVNING PLANFÖRSLAG

regionen. Det betyder att kommunen ska ta tillvara, 
förbättra och skapa förutsättningar för ett bra vardags-
liv och etablering av verksamheter i hela kommunen 
– men utifrån en medveten markanvändningsstrategi. 
Bebyggelsen bör utvecklas i samspel med transport-
systemet och särskilt kollektivtrafiken. För att på sikt 
kunna skapa bättre förutsättningar att åka kollektivt 
och ha nära till service, krävs ett gott rese- och kun-
dunderlag, vilket innebär att kollektivtrafiken behöver 
begränsas till ett antal huvudstråk. Planen pekar ut ett 
antal orter på landsbygden, vilka har en högre regional 
tillgänglighet och/eller andra egenskaper som gör att 
aktiviteter och byggd miljö i första hand bör koncen-
treras dit. För kommunen innebär det att så långt det 
är möjligt och rimligt rikta investeringar till de olika 
utpekade orterna. 

Utvecklingsstrategin redovisar fyra viktiga områden på 
karta: bebyggelse, transportinfrastruktur, grönstruktur 
och teknisk försörjning. Områden, platser och stråk 
dit kommunen framför allt föreslår att utvecklingsin-
satser riktas finns med, liksom särskilt viktiga samband 
och de områden som i ett översiktligt perspektiv har 
de största natur- och rekreations-värdena/bidrar till 
viktiga/strategiska ekossystemtjänster.  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, 
så som händelser i vår omvärld, samt investeringar och 
satsningar från privata aktörer. För att kunna hantera 
förändringar behöver bedrivas kontinuerligt och vara 
lyhörd för om utvecklingsstrategin behöver justeras 
över tid.

Utvecklingsstrategin är indelad i fem delstrategier. År 
2040 är Söderhamn en kommun som: 

1. Har en landsbygd med levande lokalsamhällen. 
2. Har urbana kvaliteter i staden. 
3. Är en självklar del av regionen. 
4. Har en sammankopplad grönstruktur med 

gröna och blå värden. 
5. Har god teknisk infrastruktur med integrerade 

och förnybara lösningar. 
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7. 
KONSEKVENSBEDÖMNING AV 
DELSTRATEGIERNA
Även om utvecklingen i Söderhamn har vänt från att 
vara en avfolkningskommun till att det nu finns möj-
ligheter till t.ex. nya bostäder förväntas förändringarna 
i mark- och vattenanvändning inom kommunen vara 
relativt små. Däremot kommer sannolikt förändring-
ar boendes beteenden och synen på olika delar av 
kommunen. Därför är de delstrategier som beskrivits 
av kommunen viktigast att bedöma utifrån ett håll-
barhetsperspektiv. Bedömningarna blir därför också 
övergripande och bygger på grova antaganden. Detta 
beror delvis på översiktsplanens natur som ett övergri-
pande strategiskt dokument men också avsaknaden av 
underlag kring flera frågor - något som uppmärksam-
mats under framtagande av översiktsplanen och där nu 
flera olika fördjupade analyser görs. 

7.1 DELSTRATEGI 1: EN LANDSBYGD MED  
LEVANDE LOKALSAMHÄLLEN
År 2040 ska varje lokalsamhälle ha en utpräglad 
bykänsla och ett bostads- och service utbud som till-
fredsställer många olika behov. Härifrån ska du kunna 
cykla eller åka kollektiv in till centrum och tillgången 
till natur och rekreation är hög. Den lokala matpro-
duktionen har ökat och bredbandet är fullt utbyggt.

Prioriterade globala mål: 

BEDÖMNING
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 det övergripande målet 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 behö-
ver 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 transport-
sektorn 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 är en integrerad del av 
en kommunövergripande energi- och klimatplan 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 tryg-
ga hållplatser i närheten av skolor och andra viktiga 
målpunkter. Trots insatser kommer sannolikt an delen 
bilresor av det totala antalet persontransporter i kom-
munen fortsatt vara relativt stor, och därför krävs även 
att drivmedel med lägre klimatpåverkan uppmuntras. 
Enligt det från och med januari 2018 gällande klimat-
politiska 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 att kombinera 
olika färdmedel. Behovet av pendlarparkeringsplatser 
bör planeras för tidigt för att säkerställa att potentiella 
tågpendlare med nya Ostkustbanan kan parkera bilen 
inom rimligt avstånd från stationen. Erfarenheter visar 
att människors beteenden tenderar att vara flexibla vid 
en början men nya rutiner och vanemönster sätter sig 
förhållandevis snabbt. Därför är det viktigt att det ska 
vara lätt att resa miljövänligt i nya områden. 
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Vikten av att ha en klimatanpassningsstrategi som 
underlag för fortsatt planering bör heller inte un-
derskattas, inte minst i kommunens kust- och skär-
gårdsområden. Hänsyn kommer behöva tas till både 
strandskyddsfrågor men även till konkreta anpass-
ningsåtgärder som exempelvis ökad förekomst av 
kraftiga skyfall och stigande havsnivåer. 

7.2 DELSTRATEGI 2: URBANA KVALITETER  
I STADEN
Staden ges en överordnad roll och har utvecklats till 
en kustnära småstad med boende, verksamheter och 
offentliga rum som präglar ett aktivt stadsliv. Det nya 
stadslivet attraherar mindre företagare och invånarna 
kan tillgodose sitt behov av kultur och restaurangbe-
sök. 

Prioriterade globala mål: 

BEDÖMNING
Jämlikhetsfrågor bör genomsyra planeringen framfö-
rallt 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. Översiktsplanen 
bör redogöra för och ge rekommendationer för hur 
sociala analyser kan genomföras som underlag innan 
mer detaljerade planeringsskeden. Fokus bör ligga på 
att säkerställa att hänsyn tas till perspektiv som annars 
tenderar att prioriteras ned i stadsbyggnadsprocesser, 
exempelvis barn, kvinnor, funktionsnedsatta och äldres 
perspektiv. 

Även utbyggnad av en trygg och tillförlitlig kollektiv-
trafik samt trygga gång- och cykelvägar är en viktig 
jämlikhetsfråga som påverkar både den faktiska och 
den upplevda tryggheten hos många kvinnor. 

När staden Söderhamn utvecklas är det särskilt viktigt 
att värna om dess identitet och kulturarv samtidigt 
som tillägg bör bidra till en tydligare stadsstruktur och 
överbrygga fysiska och sociala barriärer. Kommunen 
behöver se till att gång- och cykelstråk prioriteras för 
att minimera biltrafik inom stadskärnan. Utveckling-
en kring resecentrum är även viktig för hela ortens 
utveckling, dels för att höja attraktiviteten men fram-
förallt att se till att det blir en förlängning av stadskär-
nan och inte en enklav. En av de viktigaste åtgärderna 
inom fysisk planering för att skapa social samman-
hållning är attraktiva mötesplatser där det idag finns 
många positiva inslag som kan stärkas och utvecklas. 

7.3 DELSTRATEGI 3: EN SJÄLVKLAR  
DEL AV REGIONEN
Söderhamn har 2040 blivit en del av en regional 
arbets-, utbildnings- och bostadsmarknad och du kan 
enkelt pendla bilfritt till resecentrum och vidare till 
Stockholm på 1,5 timme. Centrala Söderhamn har 
byggts samman och på landsbygden går bussarna täta-
re längs med de utpekade huvudstråken. 

Prioriterade globala mål: 

BEDÖMNING
Om en hållbar utveckling skall uppnås är det viktigt 
att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och 
miljöförstöring. Genom att i den översiktliga plane-
ringen peka ut strategiska områden för utveckling av 
hållbara energikällor ökar kommunen förutsättning-
arna för att arbetstillfällen skapas utan att det behöver 
belasta det ekologiska fotavtrycket nämnvärt. 

En satsning på hållbara arbetstillfällen tillsammans 
med den viktiga utbyggnaden av kommunens bred-
bandsnät kan locka även den yngre befolkningen som 
annars tenderar att flytta från kommunen. Dock är 
detta frågor som behöver utredas utöver arbetet med 
översiktsplaner och hållbarhetsbedömningar. 
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För att Söderhamn fortsatt ska vara en attraktiv 
kommun är det även viktigt att skapa förutsättningar 
för näringsliv och arbetsgivare att etablera sig i kom-
munen.  En satsning på hållbar turism kan 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 Ost-
kustbanan.

Söderhamn har på senare år haft en negativ befolk-
ningsutveckling. Antalet medborgare har minskat. För 
att vara en attraktiv och livskraftig kommun behöver 
denna trend vända. Att tillgodose kommunens invå-
nare 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. Hur 
detta ser ut just för Söderhamn är svårt att sia om. 
Några nya arbetsplatser kanske inte kan förväntas till-
komma förrän befolkningsutvecklingen har vänt och 
blivit positiv. 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 inne-
ha 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. Söder-
hamn har goda förutsättningar för hållbar turism i 
och med de korta avstånden som inte minst kommer 
skapas när Ostkustbanan öppnar. 

7.4 DELSTRATEGI 4: EN SAMMANKOPPLAD 
GRÖNSTRUKTUR MED STORA GRÖNA OCH 
BLÅ VÄRDEN
Kommunens gröna infrastruktur är stark. Rekreations-  
och friluftsområden främjar ekosystemtjänster och 
de gröna och blåa sambanden är starka och samman-
hängande. Den biologiska mångfalden är hög och våra 
naturområden är motståndskraftiga. 

Prioriterade globala mål: 

BEDÖMNING
Det är viktigt att bevara, förstärka och i den mån det 
bedöms nödvändigt, skydda kommunens gröna infra-
struktur för att säkra en rik biologisk mångfald samt 
skapa förutsättningar för resilienta ekosystem eftersom 
detta kan ha en positiv påverkan på människors hälsa. 
Den största risken för människors hälsa i Söderhamn 
är, likt många andra kommuner, biltrafiken, som 
behöver reduceras. Den påverkar människors hälsa 
dels genom den direkta påverkan på luftkvalitet men 
även buller påverkar människors hälsa och livskvalitet. 
Det bedöms positivt att kommunen i den mån det är 
möjligt prioriterar färdmedel som genererar mindre 
utsläpp av växthusgaser. 

Kommunen (likt stora delar av Sverige) har flera vatte-
nområden med otillräcklig kemisk och/eller ekologisk 
status. Utöver arbetet med klimatanpassningsstrategin 
behöver kommunen säkerställa att åtaganden kring 
bevarandet av rånvattenresurser, översikt av vatten-
täktsområden samt framtagandet av en dagvattenstra-
tegi införlivas i samarbete med Länsstyrelsen.  Detta i 
bakgrund i att grund- och ytvattennivåer under 2017 
befinner sig under eller mycket under det normala. 
Detta är problem som förväntas öka i och med de 
klimatförändringar som sker och kommer att ske i 
framtiden och är särskilt viktigt vid Ålsjön dricksvat-
tentäkt. Viktigt att tillsätta arbetsgrupper som tilldelas 
ansvar för att ta fram relevanta handlingsplaner. 
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En stor del av problematiken med ekologisk och ke-
misk status kan härledas till en påverkan som sker ut-
anför kommunens gränser. Den problematik som finns 
inom kommunens gränser kan kopplas till påverkan 
från bland annat jord- och skogsbruk. Vattendirektivet 
är ett viktigt stöd i arbetet mot att förbättra statusen 
på kommunens vattenförekomster. 

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

En eventuell exploatering nära grundvattenförekom-
ster bör undvikas för att skydda tillgången av dricks-
vatten. Kommunens 5 dricksvattentillgångar Ålsjön, 
Kinstaby, Stråtjära, Holmsveden och Järvsjön är samt-
liga vattenskyddsområden och skyddade enligt miljö-
balken vilket är positivt. Kommunens ämnar förtäta 
med ny bebyggelse främst kring stadsdelscentrum och/
eller i anslutning till befintlig bebyggelse vilket be-
döms som gynnsamt för att minimera tillkomsten av 
nya hårdgjorda ytor. Extra hänsyn kan exempelvis vara 
relevant när Söderalas bebyggelse ska utökas inom 
cykelavstånd från centrala Söderhamn. Inom området 
finns en avrinning från Söderalaån och vidare mot 
vattenskyddsområde tillika dricksvattentäkt Ålsjön. 
För att säkerställa ett skydd av kommunens kust- och 
skärgårdsområden är det viktigt att innan någon ny 
exploatering sker ta fram underlagsmaterial som pekar 
ut strategiska områden, både vad gäller skydd av natur 
och eventuell exploatering. En ökad turism kan vara 
gynnsam för kommunens attraktionskraft men samti-
digt ökas risken för att värdefulla häckningsområden 
reduceras samt att hotspots för biologisk mångfald 
påverkas negativt. Här rekommenderas ett gediget 
utredningsarbete för utpekandet av LIS-områden samt 
att all framtida exploatering tar hänsyn till förhöjda 
havsnivåer till följd av klimatförändringar. 

Det saknas idag en klimatanpassningsstrategi för 
kommunen, men 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. Det blir särskilt viktigt att 
utnyttja naturliga lösningar för klimatanpassning. 

Förlusten av biologisk mångfald är ett globalt problem 
men konsekvenserna och lösningarna är i hög grad 
regionala och lokala. Det är särskilt viktigt att kom-
munen redan i övergripande fysisk planering tar ett 
helhetsgrepp kring ekosystemtjänster med fokus på 
natur- och rekreationsvärden samt folkhälsa. 

Här spelar den framtida klimat- och energiplanen en 
ovärderlig roll och det bedöms positivt att kommunen 
avser ta fram en sådan. Även utredning och utveckling 
av LIS-områden är ett viktigt arbete för att se vilka 
platser som är möjliga att utveckla utan att viktiga 
habitat för djurlivet reduceras. 

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 tu-
ristnäringen. Ett samlat grepp behöver tas kring dessa 
frågor för att hitta synergieffekter mellan dessa värden. 
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7.5 DELSTRATEGI 5: TEKNISKA FÖRSÖRJ-
NINGSSYSTEM - MED INTEGRERADE OCH 
FÖRNYBARA LÖSNINGAR
År 2040 har Söderhamn en teknisk infrastruktur med 
integrerade och förnybara lösningar. Vatten, renhåll-
ning, värme, el, bredband och it utvecklas med varan-
dra och tillsammans med andra i en sammanlänkad 
och hållbar infrastruktur. Decentraliserade förnybara 
lokala försörjningssystem är väl integrerade med stor-
skalig förnybar produktion.

Det klimatsmarta beteendet är naturligt och nya tek-
niska tjänster och flexibiliteten gör att prosumenterna 
(producerande konsumenter )och konsumenterna är 
kunniga, intresserade och aktiva kunder som väljer 
lokal förnybar energiproduktion.

Prioriterade globala mål: 

 
BEDÖMNING
Frågor om enskilda avlopp, särskilt vid fritidsboenden, 
bör kartläggas. Föroreningar i dagvatten relevant och 
har i större utsträckning nationellt börjat diskuteras 
som källa till miljöproblem. Lokal och öppen dagvat-
tenhantering relevant. 

Det är positivt att en kommuntäckande dagvattenstra-
tegi är under framtagande i enlighet med överenskom-
melsen med Länsstyrelsen. 

I arbetet med energi- och klimatplan för särskild vikt 
läggas på möjligheter till att etablera förnybara energi-
källor i kommunen. Det finns redan en tematisk för-
djupad översiktsplan för vindkraft som kommer utgöra 
ett viktigt underlag i detta. Ett medborgarförslag om 
solpotentialstudie har även antagits som ska undersö-
ka 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 kom-
munen på sikt blir en attraktiv plats för företag. 
 Utreda potential för vindkraft, solenergi och bioen-
ergi. Sannolikt förnya/uppdatera kommunens kli-
matstrategi- och energiplan. Senast uppdaterad 2004. 
Arbete med överenskommelsen med Länsstyrelsen, ex. 
punkt 20, 23. Viktigt att klimatanpassningsstrategin 
behandlar teknisk infrastruktur. 
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Söderhamn delas i den nya översiktsplanen in i tre hu-
vudområden; Centrala Söderhamn, Centrala Söderhamns 
omland samt Landbygd. Kommunen har identifierat 
olika behov och därmed tillämpat olika strategier 
för den fysiska utvecklingen över tid för respektive 
område. 

Huvudområdenas respektive inriktningar och förslag 
på utveckling bedöms vara realiserbara och bygger på 
en god lokal kännedom baserat på de ortsdialoger som 
tidigare genomförts, både avseende områdets identitet 
och även vilka fysiska utmaningar och möjligheter 
som finns. 

Kommunen markerar en tydlig gräns mellan vad som 
betraktas som stadsbygd och landsbygd och vilka 
behov som skall tillgodoses var. 

Den rumsliga utvecklingen ges ett genomtänkt hel-
hetsgrepp där både nybyggnations-, mobilitets-, mil-
jö-, klimat-, jämställdhets- och energifrågor rekom-

menderas tillämpas med ambitionen om en långsiktigt 
hållbar utveckling i hela kommunen.  

Det finns ett flertal förslag på utveckling som är och 
kommer vara beroende av ett antal planer och fördju-
pade undersökningar som kommunen själva till stor 
del redan identifierat behovet av. Vad som önskas av 
hållbarhetsbedömningen av samrådsförslaget är att 
man under den tidsskala som översiktsplanen behand-
lar, skissar upp en tidslinje och bestämmer ungefär när 
i tid respektive underlag bör arbetas fram. Detta för att 
få en strukturerad och hållbar fysisk utveckling som 
lever upp till de höga ambitioner som kommunen har. 

I och med bristen på underlag som tidigare nämndes 
är en stor del av bedömningarna av förklarliga skäl på 
en mycket översiktlig nivå med grova penseldrag. 

I resterande avsnitt i kapitel 9 följer en konsekvens-
bedömning av kommunens tre huvudområden samt 
en beskrivning av vilka globala hållbarhetsmål som är 
relevanta. 

8. 
KONSEKVENSBEDÖMNING INRIKTNING 
MARK- OCH VATTEN
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Kommunen tar ett helhetsgrepp kring den rumsliga 
utvecklingen för centrala Söderhamn och satsar på 
att vara en del av en regional infrastruktur. Biologisk 
mångfald, rekreation, kulturvärden och bilfria mobi-
litetslösningar prioriteras. Exempelvis i Faxeområdet 
planeras för ett bilfritt torg och på flera platser avses 
stadsbebyggelsen i huvudsak nyttjas för bostäder, 
kontor och/eller handel där den gående människans 
upplevelser står i fokus. 

Att prioritera genomförandet av redan utarbetade 
planer bedöms genomförbar och rotat. Här finns redan 
en utarbetad helhetsbild. Dock bör man vara upp-
märksam på två saker. Dels att befintliga planer kan 
komma att behöva revideras när exempelvis klimat-
anpassningsplanen färdigställs och dels att exempelvis 
Fördjupad översiktsplan Söderhamns stadskärna rela-
terar gamla fakta och uttrycker bilen som ett överord-
nat transportmedel i staden. Något som står i motsats-
förhållande till denna översiktsplans ambitioner.

MÅL 3: HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Att fokusera på en tät bebyggelsestruktur med 
prioritet på gång- och cykelvägar ökar sanno-
likheten för att kommuninvånare tar en pro-

menad eller cyklar istället för att ta bilen, framför allt 
kortare resor. Detta främjar möjligheterna till spontan 
fysisk aktivitet vilket kan skapa god hälsa. 

MÅL 6: RENT VATTEN OCH SANITET
Söderhamns kommuns dricksvatten kommer 
i dagsläget i huvudsak från fem vattenverk 
(Ålsjön, Kinstaby, Stråtjära, Holmsveden och 

Järvsjöns vattenverk) och i dagsläget är dricksvatten-
mängden tillräcklig och av god kvalitet. Denna fråga 
kan dock komma att förändras, inte minst genom 
klimatförändringar som medför höjda vattennivåer. 
Därför är det  av stor vikt att en VA-strategi utvecklas, 
gärna i samverkan och samband med att kommunen 
tar fram en klimatanpassningsplan. 

MÅL 7: HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA 
Norra staden utvecklas till en omställnings-
stadsdel. Det bedöms vara ett strategiskt 
tillfälle att, bland annat, utreda möjligheterna 

till miljövänliga uppvärmnings- och energialternativ. 
Positiva erfarenheter från Norra Staden kan sedan an-
vändas när övrig bebyggelse tillkommer i andra delar 
av kommunen. 

MÅL 10: MINSKAD OJÄMLIKHET
Genom att eftersträva en rumslig helhet i 
stadskärnan och komplettera stadsdelar med 
det utbud som behövs av bostäder, kontor 

eller handel kan en större valfrihet över sin livssitua-
tion uppnås. Fler möjligheter att både bo, jobba och 
uppleva rekreation i flera stadsdelar kan medföra ett 
ökat antal människor som rör sig i stadsrummet vilket 
ökar tryggheten.  Det är positivt att kommunen tagit 
fram ett bostadsförsörjningsprogram där det tydligt 
framgår vilken typ av bostäder kommunen behöver 
kompletteras med. 

Detta bör vara prioriterade frågor i det gestaltnings-
program som föreslås tas fram för centrala Söderhamn. 
Framtagandet av ett gestaltningsprogram för kommu-
nens centrala delar bör även belysas ur ett genusper-
spektiv, barn och äldreperspektiv för att säkerställa att 
grupper som normalt inte kommer till tals har chans 
att påverka sina offentliga rum. Även vid framtagande 
av program för långsiktig utveckling i Hällåsen bör 
fokus riktas på exempelvis unga tjejer som oftast inte 
kommer till tals och nyttjar idrottsplatser i lika stor 
utsträckning som unga killar. 

MÅL 11: HÅLLBARA STÄDER  
OCH SAMHÄLLEN

Hur och var kommunen utvecklas ger kon-
sekvenser för både boendemiljö, hälsa, trivsel 
och trygghet. Det bedöms strategiskt att be-

trakta centrala stadskärnan som en delregional knut-
punkt och kollektivtrafiknod, mycket viktigt i utveck-
ling av nya Söderhamnsporten. En ökad rörlighet gör 
Söderhamn till en mer attraktiv plats att både utveckla 
företag, turista och bo. Stadens identitet som den 

8.1 CENTRALA SÖDERHAMN
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stor del består av redan hårdgjord mark, utreds för 
utbyggnad och komplettering med bostäder. 

Att kommunen tar ställning emot exploatering i park- 
och naturmarker bedöms som positivt och essentiellt 
för stadsdelarnas möjligheter till rekreationsmiljöer 
samt för den biologiska mångfalden i stadsmiljö. 

Bevarandet av all potentiell jordbruksmark som resurs 
för framtids behov bedöms som positivt för att vända 
den nationella trenden av minskande självförsörjnings-
grad. 

kustnära småstaden skärps, delvis i och med utveck-
ling och komplettering med bostäder i Faxeområdet 
och Stugsund. Detta motsvarar också den förankrade 
delstrategin om urbana kvaliteter i staden. 

Kommunen har tidigare haft problem med en mins-
kande befolkning och genom stationsnära boenden 
ökar den regionala attraktiviteten. Att fokusera på 
säkra skolvägar för gång och cykel visar att kommunen 
har sina medborgares önskemål i fokus, då det upp-
kommit i tidigare ortsdialoger. Centrala Söderhamns 
kultur- och parkområden bevaras och värnas vid even-
tuella nybyggnationer vilket både gynnar närboende 
och en potentiellt ökad andel turister. 

MÅL 13: BEKÄMPA  
KLIMATFÖRÄNDRINGEN

Det är positivt att kommunen vill tillämpa 
försiktighetsprincipen vad gäller klimatför-
ändringar men kommunen bör vara bättre 

förberedd än så med tanke på att flera områden, 
exempelvis bebyggelse kring Norralaån, Ljusnan vid 
Ljusne, Askers och Söderala befinner sig i riskzon för 
översvämningshot vid 100-årsflöden som beräknas öka 
i ett förändrat klimat. Det blir extra viktigt att ge-
nomföra en klimatanpassningsstrategi som kan agera 
underlag. 

Kommunen skulle tydligare kunna peka på möjlig-
heterna till ett bilfritt liv i kommunens centrala delar. 
Detta för att främja en aktiv och hälsosam befolkning, 
men inte minst för att leva upp till sina egna ambi-
tioner om en fossilbränslefri kommun 2030 och även 
Sveriges nya klimatpolitiska ramverk. 

MÅL 15: EKOSYSTEM OCH  
BIOLOGISK MÅNGFALD

När kommunen satsar på att stärka sitt va-
rumärke som kustnära småstad blir det extra 
viktigt att både grönstrukturplan och faststäl-

lande av LIS-områden genomförs tidigt. Detta för att 
inte riskera att försvaga gröna  eller blå samband och/
eller små lokala habitat och de arter som bebor dessa. 
Vad som bedöms positivt är att Faxeområdet, som till 

PRIORITERADE INDIKATORER FÖR FORT-
SATT  HÅLLBAR PLANERING

6.5 Senast 2030 genomföra en integrerad för-
valtning av vattenresurser på alla nivåer, när så är 
lämpligt genom gränsöverskridande samarbete.

11.1 Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till 
fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostä-
der och grundläggande tjänster.

13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier 
och planering på nationell nivå.

15.9 Senast 2020 integrera ekosystemens och den 
biologiska mångfaldens värden i nationella och 
lokala planerings- och utvecklingsprocesser.
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Det är positivt att omlandet lyfts fram eftersom det 
representerar andra delar än stadskärna, stadsdelar och 
stadsstråk som har en mer varierad bebyggelsestruk-
tur och här är andra prioriteringar viktiga. Kommu-
nen poängterar att gränsen skall vara visuellt tydlig, 
landskapet och friluftslivet ges en mer överordnad 
roll än bebyggelsen. Jordbruk, skogsbruk samt natur- 
och grönområden prioriteras och ny bebyggelse sker 
endast primärt genom komplettering, exempelvis längs 
Utviksvägen. Här finns mindre shopping och invånare 
i omlandet hänvisas istället till E-center. 

MÅL 3: HÄLSA & VÄLBEFINNANDE
Precis som i centrala Söderhamn priorite-
ras framförallt cykeln som transportmedel, 
genom att ny bebyggelse prioriteras där det 

bedöms vara cykelavstånd in till centrala Söderhamn. 
Grön- frilufts- och rekreationsområden prioriteras och 
sparas till stor del. Detta skapar möjligheter för olika 
människor med olika behov att nyttja omlandets gröna 
och blå värden. I Forsbacka och längs med Utviksvä-
gen ökar allmänhetens tillgång till blå värden. Detta 
ger både invånare och besökare god tillgänglighet till 
renkreativa miljöer vilket är positivt ur ett hälsoper-
spektiv. 

Gång- och cykelvägar byggs ut för att förbättra säker-
heten vilket främjar en ökad rörlighet och även till-
gänglighet till andra delar av kommunen, exempelvis 
Hällåsens idrottsanläggningar, vilket skapar god hälsa. 
Det tätortsnära friluftslivet prioriteras vilket ökar 
chansen för spontana fysiska aktiviteter, även till var-
dags då vissa människor inte bedömer att tiden finns. 
Genom beslutet att jordbruksmark ska vara en priori-
terad markanvändning ökar möjligheten för kommun-
invånare att få tillgång till närproducerad mat. 

MÅL 6: RENT VATTEN OCH SANITET
När kommunen sakta och försiktigt växer 
kring omlandet är det viktigt att se till att 
kompletterande och eventuell ny bebyggelse 

kan ansluta sig till det kommunala vatten- och avlopp-
snätet (VA). Det bör därför vara en prioriterad fråga 
att arbeta fram en kommunövergripande VA-plan som 
i dagsläget saknas. 

MÅL 8: ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH 
EKONOMISK TILLVÄXT

Bättre kommunikationer inom omlandet 
via gång- och cykelvägar ökar rörligheten. 
Kommunen bör prioritera att även omlandet 

blir en integrerad del av stadstrafiknätet för att stärka 
förutsättningarna för kollektivtrafikspendling inom 
en större del av kommunen. Detta bedöms på sikt öka 
kommunens attraktionskraft och kan i och med ökad 
regional rörlighet leda till en ökad inflyttning. Effekten 
av ökad inflyttning gör att kommunens skatteinkomster 
kan öka. 

MÅL 9: HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER 
OCH INFRASTRUKTUR

Genom att komplettera med bebyggelse längs 
befintlig infrastruktur kan samhällsservice 
samordnas och nyttjas effektivt. Kostnaderna 

blir mindre än vid utbyggnader av nya kommundelar. 

MÅL 10: MINSKAD OJÄMLIKHET
Det är positivt att kommunen tagit fram ett 
bostadsförsörjningsprogram som pekar ut de 
kommande årens behov av bostäder på olika 

platser. Prioritering av bebyggelse inom cykelavstånd 
förkortar avstånden inom kommunen och ger barn, 
unga, pensionärer och människor med funktionsvaria-
tion ökade möjligheter att röra sig fritt i större delar av 
kommunen. 

MÅL 11: HÅLLBARA  
STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Hur och var Söderhamns kommun väljer 
att utveckla sitt omland ger konsekvenser av 
olika slag för människors boendemiljö. Nya 

bostäder ska upprättas i samklang med landskapet 
och inom cykelavstånd samtidigt som viktig samhälls-
service och shopping tillhandahålls främst i E-center 
och i Söderhamns centrum. Vid upprättandet av ny 
bebyggelse är det viktigt att ha rätt kunskaper om vilka 
behov som finns i nuläge och framtid. Detta för att 
kunna skapa en varierad bostadsbebyggelse som skapar 
förutsättningar för människor i olika åldersgrupper 
och med olika bakgrund att mötas. 

8.2 CENTRALA SÖDERHAMNS OMLAND
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Bevarandet av Ångbåtsbryggan och Utviksvägen såg-
verkshistoria rekommenderas att genomföras i samarbete 
med expertis på området. Kommunen rekommenderas 
att i ny grönstrukturplan även involvera kulturhistoriska 
värden för att få en översikt över de värden som innehar 
ett skydds- och/eller bevarandevärde. 

MÅL 13: BEKÄMPA  
KLIMATFÖRÄNDRINGEN

En utveckling av säkra och attraktiva gång- 
och cykelvägar mellan Söderala och centrala 
Söderhamn samt längs Utviksvägen upp-

muntrar fler att lämna bilen hemma vid kortare resor. 
Det är viktigt att visa hänsyn till risken för översväm-
ningar när kommunen utvecklar Utviksvägens karaktär 
som lantlig kustbygd, då vissa områden kring exem-
pelvis Forsbacka redan idag är utsatta vid 100-årsflö-
den, något som beräknas öka i framtiden. Här är den 
planerade klimatanpassningsstrategin av stor vikt för 
en hållbar framtida planering. 

MÅL 15: EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK  
MÅNGFALD

Att prioritera både aktiv och inaktiv jordbruk-
smark värnar den biologiska mångfalden och 
bevarar gröna samband.  Ett tillgängliggö-

rande av omlandets kustområden kan leda till nega-
tiva konsekvenser för strandzonens växt- och djurliv, 
både genom fysisk påverkan och genom ett ökat flöde 
av människor som kan störa. Det är viktigt att ut-
vecklingen av dessa områden föregås av ett noggrant 
utpekande av LIS-områden och att övriga områden 
skyddas och bevaras. 

PRIORITERADE INDIKATORER FÖR FORT-
SATT  HÅLLBAR PLANERING

10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla 
människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, 
ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk 
eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, 
ekonomiska och politiska livet.

11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, 
ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara 
transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, 
särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med 
särskild uppmärksamhet på behoven hos människor 
i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med 
funktionsnedsättning samt äldre personer.

11.4 Stärka insatserna för att skydda och trygga 
världens kultur- och naturarv.

13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan 
till anpassning till klimatrelaterade faror och natur-
katastrofer i alla länder.

15.5 Vidta omedelbara och betydande åtgärder för 
att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hej-
da förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 
skydda och förebygga utrotning av hotade arter.
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I kommunens landsbygd koncentreras både bebyggel-
se, verksamheter och service till de kommundelscen-
tra som pekats ut. Tillgängligheten till dessa marker 
ökas genom utbyggd kollektivtrafik och skogs-, ängs-, 
hag- och jordbruksmark skyddas från annan markan-
vändning. Landsbygden avgränsas och både bygdernas, 
byarnas och de mindre tätorternas lokala identitet 
värnas och bevaras. 

MÅL 8: ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH 
EKONOMISK TILLVÄXT

Trots att hälften av kommunens befolkning 
är bosatta på landsbygden är det vanskligt 
att tillgodose alla med ett lämpligt utbud av 

service då befolkningen är utspridd. Kommunen pekar 
ut ett antal kommundelscentra (Glamsta, Bergvik, 
Holmsveden och Ljusne) dit ny bebyggelse och verk-
samheter kan utvecklas. Detta ökar attraktiviteten på 
dessa platser och ökar möjligheterna för människor 
som vill bo lantligt. 

För att vara attraktiva kommundelscentra är det viktigt 
att både utreda, bibehålla och vid behov utveckla utbu-
det av förskola och skola för att underlätta vardagslivet 
för barnfamiljer. 

Stärkta förutsättningar för pendling innebär att kom-
munen på sikt kan locka till sig mindre företag och 
verksamheter och skapa förutsättningar för ett varierat 
näringsliv i stora delar av kommunen, även om en 
tydlig prioritering är på centrala Söderhamn. 

MÅL 9: HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER 
OCH INFRASTRUKTUR

Genom att prioritera utveckling till kom-
mundelscentra nyttjas och i vissa fall förstärks 
befintlig infrastruktur. Därmed kan viktig 

samhällsservice samordnas och utnyttjas effektivt. 

MÅL 10: MINSKAD OJÄMLIKHET
Bostäder och service prioriteras i kollektivtra-
fiknära lägen vilket skapar en större valfrihet 
över var olika människor kan bosätta sig eller 

besöka kommunen. 

Eventuell torgbildning kan öka möjligheten för olika 
människor att mötas i vardagen. Möten skapar bryg-
gor och förståelse mellan människor och stärker den 
lokala identiteten. 

En utveckling av Trönöåns åstig ger fler tillgång till 
välbehövliga rekreationsområden och äldreboenden 
möjliggör för den äldre befolkningen att bo kvar i sin 
hemort samtidigt som bostadsmarknaden öppnas upp 
för en yngre befolkning. 

MÅL 11: HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
En utveckling av kommundelscentra på 
landsbygden tillsammans med en prioritering 
på såväl gång- och cykelnätet som kollektiv-

trafiken skapar goda förutsättningar för miljöer som 
inbjuder till möten. Avståndet till viktiga mötesplatser, 
serviceinrättningar och rekreationsområden minskar 
och sociala relationer får större möjligheter att skapas. 

Kommunens landsbygdsnäringar lyfts upp och prio-
riteras som viktiga vilket främjar positiva ekonomiska, 
sociala och miljömässiga kopplingar mellan stads- och 
landsbygdsområden. 

MÅL 13: BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGEN
En utveckling av Trönöåns åstig och ökad till-
gänglighet till sjöarna Marmen och Bergviken 
behöver föregås av en klimatanpassningsstra-

tegi. För vidare inriktningar på landsbygdens mark- 
och vattenanvändning, exempelvis genom en priorite-
ring av rörligt friluftsliv samt fritids- och permanent 
boende i Ljusne och Vallvik betonas återigen vikten av 
att all vidare planering föregås av framtagna kunskaps-
underlag som klimatanpassningsstrategier, utpekade 
LIS-områden och grönstrukturplaner. 

MÅL 14: HAV & MARINA RESURSER
I och med att mängden nederbörd förvän-
tas öka i ett förändrat klimat förväntas även 
mängden dagvatten som behöver hanteras att 

öka. Flera kust- och skärgårdsmiljöer på landsbygden 
har i översiktsplanen pekats ut som intressanta områ-
den för en ökad mänsklig tillgång. Bland annat som 

8.3 LANDSBYGD
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LIS-område (Stenö havsbad, Sandarne båtplats, Skär-
så, Marmaverken och Stråtjära) och som friluftsområ-
de. I Skärså och Vallvik planeras det för utbyggnad av 
fritidshus och Sandarne båtbrygga utreds för båttrafik 
och boendemiljö. 

Det är av mycket stor vikt att både den planerade vat-
ten- och avloppsplanen, klimatanpassningsplanen och 
dagvattenstrategin genomförs omgående för att kunna 
säkerställa en hållbar utveckling av bland annat dessa 
delar av landsbygden. Detta för att försäkra kvaliteten 
på kommunens dagvatten- och grundvatten, tillräck-
liga avrinningsmöjligheter vid bebyggelse samt skapa 
förutsättningar för EU:s ramdirektiv för vatten att 
lyckas med ekologiskt och kemiskt välmående vatten-
förekomster till år 2021. 

MÅL 15: EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK  
MÅNGFALD

En potentiell utveckling av bostäder i Sandar-
ne, Ljusne och Vallvik är i grunden positiv för 
kommunen, men det är viktigt att detta inte 

sker på bekostnad av kommunens gröna värden. 

Den grönstrukturplan som ska upprättas behöver 
fungera som underlag till nya exploateringar så att inte 
kommunens idag starka gröna samband försvagas och 
påverkar spridningsmöjligheter för arter och växter 
negativt. 

PRIORITERADE INDIKATORER FÖR FORT-
SATT HÅLLBAR PLANERING

9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motstånds-
kraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive 
regional och gränsöverskridande infrastruktur, för 
att stödja ekonomisk utveckling och människors 
välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkom-
lig och rättvis tillgång för alla.

11.4 Stärka insatserna för att skydda och trygga 
världens kultur- och naturarv.

13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan 
till anpassning till klimatrelaterade faror och natur-
katastrofer i alla länder.

14.5 Senast 2020 skydda minst 10 procent av 
kust- och havsområdena, i överensstämmelse med 
nationell och internationell rätt och på grundval av 
bästa tillgängliga vetenskapliga rön.

15.5 Vidta omedelbara och betydande åtgärder för 
att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hej-
da förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 
skydda och förebygga utrotning av hotade arter.
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Söderhamns kommun har generellt höga ambitioner 
kring hållbar utveckling i sitt förslag till Översikts-
plan.  Samtidigt förväntas förändringarna i mark- och 
vattenanvändningen vara relativt begränsade under ge-
nomförandeperioden och mycket underlag som skulle 
behövas för att göra mer precisa bedömningar saknas. 

Det finns en stor medvetenhet kring kommunens 
utmaningar och möjligheter. Den stora utmaningen 
i kommunen är att låta hela kommunen leva, båda 
centrala Söderhamn, dess omland och landsbygden, 
samtidigt som kommunens klimatpåverkan behöver 
minska. Här kommer sannolikt Ostkustbanan ha en 
betydande roll. 

Således är den övergripande bedömningen att Över-
siktsplanen stärker kommunens möjlighet att uppnå 
en hållbar utveckling år 2040. Det är dock starkt 
beroende av att fördjupade strategier tas fram och 
genomförs, en rad omvärldsfaktorer som Söderhamn 
inte styr över samt övrig verksamhet i kommunen som 
översiktsplanen inte har rådighet över.

Nedan följer de viktigaste aspekterna och rekommen-
dationerna uppdelat i områdena för mark- och vatte-
nanvändning i Översiktsplanen. 

CENTRALA SÖDERHAMN
• I ett tidigt skede ta hänsyn till klimataspekterna 

i en framtida integrerad energi-, klimat- och 
trafikstrategi för att säkra kvalitetseten på ett 
dricksvatten av god kvalitet. 

• Fundera i god tid på hur positiva erfarenheter 
från omställningsarbetet i Norra Staden kan 
gagna resten av kommunen. 

• Ta ställning till behovet av blandad bebyggelse 
med varierade upplåtelseformer. 

• Tydligt fokusera på ett jämlikhetsperspektiv i all 
framtida planering av staden för att minimera 
risken att grupper som normalt inte kommer till 
tals nedprioriteras. 

• För att leva upp till sina egna ambitioner om en 
fossilbränslefri kommun 2030 tydligt peka på 
viljan att göra stadskärnan bilfri i så stor mån 
som möjligt. 

CENTRALA SÖDERHAMNS OMLAND
• Säkerställ att en eventuell utbyggnad av omlan-

det kan ansluta sig till det kommunala VA-nätet. 
• Prioritera både kollektivtrafik samt gång- och 

cykelvägar för att möjliggöra hållbara pendlings-
mönster inom en större del av kommunen för 
att öka attraktionskraften och möjligheterna till 
inflyttning utanför kommunens mest centrala 
delar. 

• Tillkalla vid behov kulturhistorisk expertis för 
att säkerställa att miljöerna vid Ångbåtsbryggan 
och Utviksvägen bevaras på ett korrekt sätt. 

• Var observant och utarbeta relevanta planer och 
strategier för utveckling av omlandets kustområ-
den för att inte riskera att påverka strandzonens 
växt- och djurliv negativt. 

LANDSBYGD
• Den stora utmaningen för landsbygden är att 

minimera antalet bilresor.
• Sörj för att vardagslivet för kommunens lands-

bygdsbefolkning fungerar i de kommundelscen-
tra som pekas ut, främst vad gäller förskola, skola 
och utbud av basservice. 

• Vad väl medveten om sannolika konsekvenser av 
klimatförändringarna när kommunen pekar ut 
LIS-områden. 

• Värna gröna och blå värden i tidigt skede vid 
eventuell utveckling av framförallt Sandarne, 
Ljusne och Vallvik för att inte riskera att gröna 
samband försvagas. 

9. 
SAMLAD BEDÖMNING OCH  
REKOMMENDATIONER
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