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Planprogram för kv Briggen, kv 
Barkassen, Fastlandet 2:76 mfl,  
Härnösands kommun 
Västernorrlands län 
 
Programområdet omfattar en del av 
Kronholmen nära resecentrum som 
enligt gällande plan är avsedd för 
industriändamål. Den tidigare pla-
nerade omvandlingen till industri-
område har aldrig fullföljts och är 
inte längre aktuell.  
 
Området utgör en viktig länk för att 
knyta samman stadens centrum 
med nya resecentrum och handels-
området Ankaret. Bebyggelsen bör 
därför vara av centrumkaraktär och 
inrymma bostäder, kontor och 
affärer mm. Alternativt kan området 
till viss del utnyttjas för parkering, 
externhandel eller bestå av grön-
ytor.  
  
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  
Som ovan beskrivet så är planområdet av 
strategisk betydelse för en hållbar 
utveckling av Härnösands kommun. Nu 
gällande detaljplans intentioner strider mot 
senare tankar och visioner för stadens 
utveckling. Området bör även gestaltas så 
att det utgör en förbindelselänk mellan 
stadens centrala delar. Programmet ska 
därför ge underlag för prioritering mellan 
olika tänkbara utvecklingsmöjligheter för 
planområdet. 
 

 
 

 
I dagens läge utnyttjas det endast 
extensivt och omfattar, såväl fastigheter 
med äldre bebyggelse, som obebyggda 
tomter. Inom området finns ett glasmästeri, 
hotell, restaurang samt några mindre 
butiker och en återvinningsstation. I 
anslutning till området finns bland annat ett 
gym.  
 
MOTSTÅENDE INTRESSEN 
Vid fysisk planering har av tradition stora 
ytor reserverats för biltrafik och parkering. 
Ett resurs- och energisnålt samhälle ställer 
delvis nya krav på korta avstånd. Med små 
avstånd minskar behovet att använda bil 
men i stället ökar krav på tillgänglighet i 
närområdet. Om den dagliga servicen för 
ett tillräckligt stort antal människor kan 
tillfredsställas inom gångavstånd, kommer 
kanske många att avstå från att äga egen 
bil och det skapas förutsättningar för att 
utveckla bilpooler, fordonsuthyrning och 
hemkörningsservice i stället. Områdets 
centrala läge intill resecentrum, gör det till 
en lämplig utgångspunkt för en förändrad 
fysisk planering.  
 
PLANDATA OCH MARKÄGARE 
Planområdet ligger på Kronholmen öster 
om Stationsgatan. I norr avgränsas 
området av Djuphamnsvägen och i söder 
av Nybrogatan. Det inkluderar kv Briggen, 
Barkassen, del av Fastlandet 2:76, 
Skeppet, Jakten samt del av Fastlandet 
2:66. Arealen är totalt ca 2,4 ha (24 000 
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m2). Markägare är Härnösands kommun 
och privata fastighetsägare.  
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan  
I gällande översiktsplan, antagen av  
Kommunfullmäktige den 30 maj 2011,  
redovisas områdets mark och vatten- 
användningen som tätortsbebyggelse. 
Inom område för tätortsbebyggelse ska 
ingå verksamheter och bebyggelse av 
tätortskaraktär. 
 
Detaljplaner  
För del av området finns gällande detalj-
plan 453 som fastställdes 2008-07-08 
anger gata. Gällande detaljplan 302 
fastställdes 1977-02-03 och anger område 
för industri och gata. 
 
Inom arbetet med detaljplan 453 
angående ny sträckning av Bondsjöleden 
planerades för bostäder och centrumfunk-
tioner i kvarteren Briggen, Barkassen och 
del av Fastlandet 2:76. Detaljplan 453 
vann laga kraft 2008-07-08 men ovanstå-
ende kvarter undantogs från fastställelse. 
 
Kommunala beslut i övrigt 
Samhällsnämnden har i § 52 den 3 mars 
2011 beslutat att planarbetet kan starta.  
 
Uthållig kommun  
Härnösands kommun har kvalificerat sig 
för deltagande i den tredje etappen av 
Energimyndighetens program Uthållig 
kommun. Arbetet i den tredje etappen, 
startade hösten 2011, är inriktad mot 
metoder för kommuners arbete med att 
skapa förutsättningar för uthållig energi-
användning lokalt och regionalt, bl.a. 
genom samordning av fysisk planering, 
transportinfrastrukturplanering och 
näringspolitik. 
 
Medvetenhet om massbilismens negativa 
effekter på miljön tillsammans med ökade 
kostnader för fossila bränslen medför att 
efterfrågemönstret avseende kommersiell 
service och annan samhällsservice kan 
väntas förändra sig i en relativt snar 
framtid. Privatbilismen väntas även i 
framtiden ha en framskjuten roll, men 
daglig användning kommer troligen att 
minska av kostnadskäl och miljöhänsyn.  
 

En stor utmaning i samhällsplaneringen 
blir därför att planera för en stadsdel som 
både fungerar för dagens vanor, där 
personbil utnyttjas i hög utsträckning, men 
som också uppfyller framtida förväntningar 
på ett hållbart samhälle med en bilsnål 
planering där innevånarna inte behöver 
vara beroende av bil för att på ett bekvämt 
sätt tillfredställa sina behov av service. 
 
Bilsnål planering i Härnösand 
Målsättningen för Härnösands del att 
bygga en hållbar samhällsstruktur med 
inriktning mot bilsnål planering där 
utvecklingen mot ständigt ökande 
bilanvändning bryts.  
 
Planområdet ska därför bidra till ett 
effektivt utnyttjande av resecentrum men 
också hög energieffektivitet, nytänkande 
rörande alternativa transporter utan 
fossilberoende bränslen samt ett 
resurssnålt och energieffektivt byggande. 
En viktig del är att skapa möjligheter till en 
framtida hållbara livsstil där smarta energi- 
och transportval underlättas.  
 
Riksintressen  
Stora delar av planområdet omfattas av 
riksintresset för kulturmiljö, centrala  
Härnösand. Kronholmen representerar 
rutnätsstad. Riksintressets värden får inte 
skadas.           
 
Kulturmiljövård                                                                                                              
Delar av planområdet ingår i område med 
stora kulturmiljövärden. Utefter Holmgatan 
finns kulturellt värdefulla trähusbebyggelse 
från sent 1800-tal.   

Planområdet är inringat med rött  
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Visionsprogram  
Under 2008 tog kommunen tillsammans 
med arkitektfirman White arkitekter AB 
fram ett visionsprogram ”Det nära livet – 
Kronholmen och Torsvik”. Visionen visar  
förslag på framtida markanvändning, där 
gator ligger fast men övrig markanvänd-
ning är flexibel över tid. I visionen föreslås 
exempelvis en markanvändning som 
service/hotell/kontor/bostäder för den mark  
som ligger närmast Nybrogatan. Inne i 
området kan det bebyggas med 
exempelvis bostäder eller verksamheter/ 
kontor. Visionsprogrammet ska vara ett 
underlag i kommande planarbete.   
 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
Mark och vegetation  
Området utgörs till stor del av hårdgjorda 
ytor och området är relativt plant. Grönska 
består av träd och gräsbevuxen mark i de 
obebyggda kvarteren närmast Järnvägs-
gatan samt inne på bostadsfastigheter. 
Det finns en mindre park vid Tingshuset. 
Närbelägna rekreationsytor finns kring 
Nattviken. Området rymmer inga särskilda 
naturvärden. 
 
Geotekniska och miljögeotekniska 
förhållanden  
I planarbete för Bondsjöledens nya 
vägdragning utfördes en översiktlig 
miljögeoteknisk undersökning samt en 
geoteknisk undersökning 2008. 
Undersökningarna omfattade Kv Slupen, 
Kv Fastlandet 2:76, Kv Skonaren, Kv 
Briggen och Kv Barkassen. Undersök-
ningen kommer att kompletteras med 
övriga delområden. Innan tidigare 
industrimark tas i anspråk kommer också 
eventuell förekomst av markföroreningar 
att utredas. 
 
FÖRSLAG  
Det strategiska läget intill resecentrum gör 
planområdet särskilt lämpat för  
verksamheter som involverar många  
människor, som personalintensiva  
kontor, affärer, hotell, utbildning etc. Om 
många människor rör sig i området skapas 
underlag för ytterligare handel, restau-
ranger och andra liknande service-
funktioner. Delar av området kan utvecklas 
till ett attraktivt område för bostäder med 
närhet till kommunikationer, service, 

strandpromenad och småbåtshamn. Detta 
väcker frågan om hög exploatering ska 
eftersträvas i hela området eller ska 
stadsdelen också vara en grön oas eller 
bör ytor avsättas för parkering i markplan? 
 
Vegetation  
I en stadsmiljö är det oftast gröna områden 
det är brist på och också lättast att göra 
anspråk på när ett område ska utvecklas.   
I kommande planarbete kommer vegeta-
tion att vara ett viktigt inslag för att 
utveckla grönstrukturen på Kronholmen.  
 
Trafik  
En sannolik utveckling är att ökade 
kostnaderna för transporter kommer inom 
en tidsram av 20-30 år, påverka hur 
innevånarna föredrar att förflytta sig. Det 
pågår en utveckling av olika typer av lätta 
fordon för persontransporter lämpliga för 
tätortstrafik. Det utvecklas bekväma 
elbilar, elcyklar och elmopeder för citybruk. 
Förflyttning över längre sträckor kommer 
däremot, av miljö- och kostnadsskäl, 
troligen i ökad utsträckning ske med 
kollektiva färdmedel. Härnösands 
resecentrum blir därför den kanske 
viktigaste knutpunkten i staden. 
 
Stadens struktur och planering påverkar 
människors beteende och rörelsemönster 
och därmed stadens trafikarbete. Den 
fysiska utformningen bör vara sådan att 
stimulerar till förflyttning genom staden till 
fots eller med cykel. Planområdet bör 
upplevas som en del av den centrala 
staden där man rör sig till fots. Det är 
därför viktigt att avstånden mellan positiva 
upplevelser inte blir så stort att man 
frestas att använda bilen i onödan för 
förflyttning mellan stadens olika delar.  
 
Områdets karaktär bör stärkas genom ett 
utbud som tilltalar stadsvandraren och 
också målpunkter som bidrar till att man 
söker sig till området för upplevelser eller 
för att stanna till. Det centrala läget gör att 
det bör utnyttjas intensivt. Exempel är 
dagligvaruhandel, hotell, bostadshus, 
personalintensiva arbetsplatser. Ett 
blandat område med både boende och 
verksamheter innebär att det blir levande 
under stor del av dygnet. 
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Tidigare planbeteckningar för industri-
område ersätts av BC (bostäder och 
centrumverksamhet) inom hela program-
området och tidigare restriktioner i form av 
prickad mark som inte får bebyggas tas 
bort. För bebyggelse utmed Järnvägs-
gatan och Nybrogatan måste hänsyn till 
risken för bullerstörningar från väg- och 
järnvägstrafik beaktas.   
 
Tåg och busstrafik 
Nya resecentrum erbjuder ett brett utbud 
av busstrafik, både för lokalresor och till 
mer avlägsna destinationer. Detta  
uppmuntrar det kollektiva resandet.    
  
Trafik inom planområdet 
Bilen är övervägande det mest bekväma 
alternativet för transport idag. 
Stationsgatan och Nybrogatan har idag 
mycket trafik eftersom de bl.a. utgör 
stadens huvudinfart. Biltrafiken inom 
Kronholmen i övrigt är av mindre 
omfattning.  
 
Gatunätet bör utformas så att hela 
området kan nås med bil utan att inbjuda 
till höga hastigheter. Trafiken bör så långt 
möjligt ske på de oskyddade trafikanternas 
villkor. Det finns behov av en bättre 
gång/cykelförbindelse till centrum från 
Murbergsområdet med flera områden 
norrut. Det finns behov av en tydligt 
markerat gång och cykelstråk mellan 
Nybrogatan och underfarten på 
Bondsjöleden/Djuphamnsvägen. Den kan 
utformas som en separat cykelväg utmed 
Krukmakargatan-Strandvägen alternativt 
Holmgatan – Smedsgatan. En annan 
möjlighet är att gatorna i stället utformas 
som gångfartsområde.  
 
Parkering 
Parkering sker idag där det är möjligt inne  
på respektive fastighet, annars sker  
parkering på gatumark. Parkering för 
tillfälliga besökare och kunder kan till stor 
del lösas på gatumark. Eventuell boende-
parkering får lösas på tomtmark. Ytor för 
parkering finns idag på angränsande 
områden till planområdet. 
 
Teknisk försörjning  
Energismarta hus 
Det finns möjlighet att i samband med 
markförsäljning upprätta 

markavisningsavtal som ställer extra höga 
krav på kommande byggnaders 
miljöprestanda. 
 
Vatten- och avlopp, dagvatten, fjärrvärme,  
el och optofiber 
Planområdet omfattas av kommunalt  
verksamhetsområde för vatten och avlopp  
(VA). Vilken lösning som bedöms vara 
mest lämpad när det gäller dagvatten-
hantering kommer att undersökas vidare 
inom det fortsatta planarbetet. Fjärrvärme, 
el och optofiber finns i området. 
 
Miljö, hälsa, säkerhet  
Buller 
För att uppnå gällande riktvärden för buller 
enligt naturvårdsverket är det viktigt att 
utforma området så att buller från 
järnvägen och infartsgatan Stationsgatan 
inte blir störande för verksamheter och 
boende. Genomfartstrafik genom området 
bör fortsatt vara av begränsad omfattning.  
 
Klimatpåverkan 
Hur området ska omhänderta dagvatten 
vid extrema flöden vid regn, ska 
undersökas i det fortsatta planarbetet.        
 
Miljökvalitetsnorm 
Vid planering ska miljökvalitetsnormer 
(MKN) enligt miljöbalkens 5 kapitel 
säkerställas. Härnösands kommun 
omfattas av MKN för utomhusluft och för 
vattenförekomster. Aktuella 
miljökvalitetsnormer bedöms inte i något 
fall överskridas. 
 
Behovsbedömning 
En behovsbedömning har genomförts och  
Plangenomförandet bedöms inte medföra 
en betydande inverkan på miljön, hälsan 
eller på hushållningen med mark, vatten 
eller andra resurser. 
  
ARBETSORGANISATION  
Upprättande av planprogrammet har 
utförts av Samhällsförvaltningen, Bygg- 
och miljö. 
Härnösand 2012-06-01 
 
 
 
 
Birgitta Westerlind        Owe Kullerstedt 
Bygg- och miljöchef      Miljöhandläggare   
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Program Samråd 

Här är vi 

� 

Granskning Antagande Överklagande 
 

Laga kraft 

PLANPROCESSEN 
En normal planprocess tar ca 1 – 1½ år och regleras av plan och bygglagen. 
 

 
Planprogrammet är det första steget i processen och anger utgångspunkter och mål för 
planen. Planprogrammet skickas på samråd för att i ett tidigt skede få in synpunkter från 
myndigheter och andra berörda. 
 
Inkomna synpunkter under programsamrådet sammanställs och arbetas in i förslaget till 
detaljplan som skickas ut på samråd för att fånga upp ytterligare synpunkter. 
 
Efter samrådet bearbetas planen och ställs ut för slutlig granskning. 
 
Det är kommunfullmäktige eller samhällsnämnden som antar detaljplanen. 
 
Detaljplanen vinner laga kraft ca tre veckor efter antagandet om den inte överklagats. 
 


