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 Kommunledningsförvaltningen 
1. Planeringsavdelningen 
681 84 Kristinehamn 

 
 
 

Samrådsyttrande. Sannakajen, kv. Alligatorn.  
 

Av planbeskrivningen framgår att: "Hela planområdet är tillgängligt för gående och cyklis-
ter via befintlig gång- och cykelbana längs Varnan, som leder från idrottsområdet vid San-
naheden och vidare in mot centrum." Och att: "Intill planområdet ligger Sannahedens 
idrottsområde med badhus och inomhusarena. Norr om Sannaheden finns ett strandnära, 
mindre lövskogsområde och i omgivningarna västerut finns även naturmiljöer och rekre-
ationsmöjligheter kring Presterud och Vålösundet. 
 
För det i planbeskrivningen nämnda "mindre lövskogsområdet" tog kommunen år 2005 
fram en skötselplan – Förslag till skötselplan över Sannaheden 2005. I skötselplanen före-
slås ett gång- och cykelnät genom området. Från skötselplanen citeras: ". . . . Genom röj-
nings och gallringsarbeten kommer området att bli ett vackert och variationsrikt 
promenadstråk med utsikt mot Varnumsviken. Tack vare dess centrala läge kommer om-
rådet att få stor betydelse för Kristinehamnsborna och besökare. En gång och cykelväg 
kommer att byggas vilket är en viktig länk i Kristinehamns framtida gång och cykelnät." 
 
I pågående samråd, planbeskrivningen, för stadsparken på Svinvallen beskrivs att: " Plan-
området (Stadsparken) har god anslutning till gång- och cykelnätet. Ett av syftena med 
planläggningen är att förbättra kopplingarna mellan Kristinehamns centrum och Broäng-
ens handelsområde samt mellan Kristinehamns centrum och områdena väster om Västra 
Ringvägen, det vill säga gästhamnen samt Sannakajen, arenan och badhuset." 
 
I gällande översiktsplan (2004) står under rubriken, 3:7 - Vålösundet - Bobacksviken, att: 
"Strandområdet från inre hamnen via Sannaområdet, Presterud, Vålösundet, Jutviken och 
vidare mot Bobacksviken skall så långt som möjligt vara sammanhängande och tillgängligt 
för allmänheten." Under rubriken 3:8 - Stadens vattendrag står att läsa: "Stränderna längs 
Varnan, Vassgårdaälven och Lötälven skall från sina källflöden till Varnumsviken vidareut-
vecklas till spridningskorridorer in till stadsmiljön för växt och djurliv. 
 
 
Sällskapet för Naturskydd anser att planförslaget för Sannakajen skall utformas med be-
aktande av ovanstående ställningstaganden och intentioner.   
 

 Redovisat gång och cykelstråket längs Varnan bör redovisas som GC-väg och upp-
graderas till kommunens standard för GC-vägar. Cykelstråget är en viktig kommu-
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nikationsled till badhuset och idrottsområdet men också som en del av kommande 
rekreationsstråk över Sannaheden och vidare mot Presterud och Vålösundet. 

 

 Det ca 10 m breda parkområdet längs Varnan bör breddas för att ge möjlighet till 
en attraktiv parkmiljö längs vattnet, en miljö med tillgång till vistelseplatser. 
Strandskyddslagen föreskriver att en fri passage skall lämnas närmast stranden när 
strandskyddet upphävs. Enligt Naturvårdsverkets och Bovekets anvisningar bör 
denna passage aldrig vara mindre än några tiotal meter i bredd från strandlinjen. 

 
 
Avslutningsvis vill vi framhålla vikten av att de intentioner som redovisas i förslaget till 
skötselplan över Sannaheden genomförs snarast. – Om inte annat för att göra det mer 
attraktivt att bosätta sig på Sannakajen (D.v.s. underlätta marknadsföringen av området). 
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