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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och

utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skog
NATUR

1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största exploatering är 1350 kvadratmeter byggnadsarea för huvudbyggnad.

Till varje huvudbyggnad får bostadskomplement som miljöhus uppföras till en

största tillåtna byggnadsarea om 25 kvadratmeter samt cykelförråd till en

störtsa tillåtna öppenarea om 35 kvadratmeter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

2

Största exploatering är 3750 kvadratmeter byggnadsarea för huvudbyggnad.

till varje huvudbyggnad får komplementbyggnader i form av förråd uppföras

med en största tillåtna byggnadsarea om 8 kvadratmeter samt carport

uppföras med en största tillåtna öppenarea om 15 kvadratmeter,  4 kap. 11 § 1 st 1

p.

e

3

Största exploatering är 1200 kvadratmeter byggnadsarea för huvudbyggnad.

Till varje huvudbyggnad får komplementbyggnad i form av förråd uppföras

med en största tillåtna byggnadsarea om 8 kvadratmeter samt carport

uppföras med en största tillåtna öppenarea om 15 kvadratmeter,  4 kap. 11 § 1 st 1

p.

e

4

Största exploatering är 1850 kvadratmeter byggnadsarea för huvudbyggnad.

till varje huvudbyggnad får komplementbyggnader i form av förråd uppföras

med en största tillåtna byggnadsarea om 8 kvadratmeter samt carport

uppföras med en största tillåtna öppenarea om 15 kvadratmeter,  4 kap. 11 § 1 st 1

p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0

Högsta byggnadshöjd i meter för huvudbyggnad. Byggnadshöjd för

bostadskomplement och komplementbyggnader får inte överstiga 5 meter,  4

kap. 11 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1

Marken är avsedd för träd,  4 kap. 10 §

n

2

Endast 10 % av markytan får hårdgöras,  4 kap. 10 §

Skydd mot störningar

m

1

Vall till en höjd som följer Björkevägens lutning,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m

2

Bullerskydd i form av plank ska anordnas till en höjd av minst 2 meter. Planket

ska uppföras i material motsvarande brandteknisk klass EI30 samt ha tät

nederkant,  4 kap. 12 § 1 st 3 p.

m

3

Bullerskydd med en höjd av 3 meter över anslutande marknivå,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt

a

1

Marklov krävs även för fällning av träd,  4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Villkor för lov

a

2

Bygglov får inte ges för bostadshus förrän vall samt bullerskydd i enlighet med

bestämmelse m1, m2 och m3 är uppförda. Detta undantaget om bygglov söks

samtidigt och tillsammans för bostadshus samt vall och bullerskydd enligt

bestämmelse m1, m2 och m3,  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

a

3

Bygglov får inte ges för bostadshus förrän bostadshus inom byggrätt e4 samt

bullerskydd i enlighet med bestämmelse m1, m2 och m3 är uppförda. Detta

undantaget om bygglov söks samtidigt och tillsammans för både byggrätt e3

och e4 samt bullerskydd enligt bestämmelse m1, m2 och m3,  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

Villkor för startbesked

Startbesked får inte ges för bostadsbyggnad förrän markföroreningsåtgärd har kommit till stånd,  4

kap. 14 § 1 st 1 p.
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Sammanfattning 

Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse i form av både flerbostadshus och småhus i 
anslutning till före detta Wennbergs handelsträdgård. Planförslaget innebär att ca 100 
småhus samt ca 80 lägenheter kan uppföras inom området.  

I västra delen av planområdet bevaras en större del av befintligt skogsparti med äldre 
värdefulla tallar som bland annat är viktigt som spridningskorridor. Området plan-
läggs som allmän plats NATUR med preciseringen Skog och med kommunalt huvud-
mannaskap. I anslutning till detta område bevaras även två mindre områden inom 
kvartersmark där det finns äldre solbelysta tallar.  

I nordvästra delen av planområdet tas en mindre del av jordbruksmark i anspråk för 
bebyggelse. Detta har bedömts som möjligt då jordbruksmarken inte är brukningsvärd 
utifrån den begränsade arealen och markens beskaffenhet i övrigt. Då jordbruksmark i 
anspråkstas krävs kompensationsåtgärder, vilket kommer att regleras via avtal med 
exploatören. Som kompensationsåtgärd är det värdena för pollinatörer som ska komp-
enseras och tillskapas inom planområdet. Detta kan ske genom till exempel ängs-
marksbeklädda svackdiken, gröna tak samt riktade växtval till grönytor vid parke-
ringar och på gemensamhetsytor.  

Området är bullerutsatt från Björkevägen och skyddsåtgärder med vall och plank 
krävs för att klara gällande riktvärden. Föroreningar på grund av tidigare verksamhet 
har även hittats, vilka behöver saneras innan området bebyggs. Både uppförande av 
skyddsåtgärder med tanke på buller samt åtgärder för marförorening villkoras i plan-
förslaget. 

Sammanfattning av planens konsekvenser 
Sammanfattningsvis bedöms inte planens genomförande innebära någon påtaglig ne-
gativ påverkan inom eller i anslutning till planområdet. Detaljplanen möjliggör nya 
bostäder på en yta som redan är ianspråktagen av verksamhet kopplad till handels-
trädgård. Större del av befintliga naturvärden bevaras i områdets västra del för att bi-
behålla befintlig spridningskorridor samt grön länk. Bebyggelsen kommer att ge en 
något ändrad landskapsbild i området men omgivande landskap är fortsatt öppet. 
Mindre del jordbruksmark bebyggs, vilket kommer att kompenseras inom planområ-
det genom skapande av åtgärder som framför allt gynnar pollinatörer.   

Områdets östra del är bullerutsatt och planen reglerar ett antal skyddsåtgärder som 
krävs för att bostäder ska kunna uppföras. I och med detta bedöms området som 
lämpligt för bostadsändamål även i anslutning till Björkevägen. Det finns inom plan-
området goda förutsättningar att omhänderta dagvatten genom att nyttja befintligt di-
kessystem i anslutning till planområdet. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte 
innebära negativa konsekvenser för grundvattnet. Markföroreningar förekommer i 
området och i detaljplanen villkoras bostadsbyggnader med att markföroreningsåtgär-
der ska ha kommit till stånd innan startbesked får ges. Utifrån detta bedöms detaljpla-
nens genomförande som positivt då det leder till att marken saneras.  

Genomförandet innebär att boende till viss del blir beroende av resor. Närhet till be-
fintligt gång- och cykelnät finns, dock är avstånd till närmsta kollektivtrafikanslutning 
något långt sett till kommunens riktlinjer. Tillgängligheten till service, skola och han-
del är förhållandevis god. Planen möjliggör en varierad bebyggelse med möjlighet till 
olika upplåtelseformer. Inom planområdet finns möjlighet till aktivitet, lek och ge-
mensamma mötesplatser för människor i olika åldrar och med olika bakgrund. Områ-
det kommer att ha god tillgänglighet då det inte finns några större höjdskillnader och 
då det finns goda anslutningar till omgivande gång- och cykelnät. 
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Detaljplaneprocessen 

En detaljplan reglerar hur marken får användas och hur miljön är tänkt att 
förändras eller bevaras. Kommunen kan i en detaljplan pröva om ett område till 
exempel är lämpligt för ny bebyggelse och hur den ska utformas eller hur en befintlig 
bebyggelse ska bevaras.  

Handlingar och läshänvisningar 
Planen omfattar följande handlingar: 

Plankarta. Plankartan och dess planbestämmelser är den handling som är juridiskt 
bindande och anger vad som till exempel ska vara allmän plats, kvartersmark och hur 
bebyggelsen ska regleras.  

Planbeskrivning. Planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets förutsättningar 
och de förändringar och konsekvenser som planen innebär. Planbeskrivningen ska 
vara ett stöd för att kunna tolka plankartan.  

Planprocessen 
Arbetet med att ta fram en detaljplan, planprocessen, kan ske med antingen standard- 
eller utökat förfarande och är indelad i flera skeden. Kriterierna för när kommunen 
ska tillämpa respektive förfarande finns i plan- och bygglagen. Förfarandena är väldigt 
snarlika och skiljer sig främst i att vid ett utökat förfarande ska planförslaget kungöras 
för allmänheten vid samrådet. Av figuren nedan framgår hur processen ser ut och i vil-
ket skede planen befinner sig i just nu.  

 

Planuppdrag, d.v.s. beslut om att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
påbörja ett detaljplanearbete, beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden.  

Under samrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter sam-
rådet upprättas en samrådsredogörelse där alla synpunkter sammanställs och bemöts 
och planförslaget bearbetas innan den skickas ut för granskning. Synpunkter från 
granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande. Efter granskningen antas pla-
nen av Samhällsbyggnadsnämnden eller, i undantagsfall, av Kommunfullmäktige. Om 
ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft.  

Information  
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.  

 

  

Planuppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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 Syfte och inledning 

Syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av både flerbostadshus 
och småhus i anslutning till före detta Wennbergs handelsträdgård. Planen syftar även till att 
säkerställa befintlig värdefull vegetation med äldre tallar samt de skyddsåtgärder som krävs 
på grund av buller. 

Bakgrund 
I Strömsbro och Hille, strax norr om Gävle tätort, är efterfrågan på bostäder stor. Denna de-
taljplan följer de intentioner som finns i den fördjupade översiktsplanen för Gävle stad vad 
gäller utveckling av området kring före detta Wennbergs handelsträdgård. Handelsträdgår-
den anlades 1917 och har drivits av familjen Wennberg sedan 1970-talet fram till årsskiftet 
2017/18.  

Plandata 

Läge 
Planområdet ligger mellan Strömsbro och Hille, väster om Björkevägen (väg 583). Planom-
rådet avgränsas av Frideborgsvägen i väster samt i norr och söder av befintlig jordbruks-
mark. 
 

 
Bild 1. Karta som visar planområdets avgränsning med röd markering.  

Björkevägen 

Tallbackens 

skola 

Frideborgsvägen 

Lindbacka 
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Areal 
Planområdet har en total areal på ca 5 hektar. 

Markägare 
Fastigheterna Fredriksskans 2:10 och 2:17 är privatägda medan Fredriksskans 2:1 och 5:4 
ägs av Gävle kommun. 

 
 Mark, natur och vatten 

Mark 
Planområdet har karaktären av bebyggelse efter tidigare handelsträdgård samt skogs-
partier och jordbrukslandskap med öppna fält. I norr och söder finns jordbruksmark, 
vilka beskrivs närmre under Landskap och jordbruksmark. Befintliga skogspartier 
finns i väster och nordost, vilka beskrivs närmre under Grönstruktur och naturvärden. 

Grönstruktur och naturvärden 
Planområdet ligger i ett område som har en befintlig, fungerande grönstruktur. Väster 
om planområdet finns Sanatorieskogen, som används för rekreation och är utpekad 
som kärnområde för biologisk mångfald i kommunens grönstrukturinventering. Sö-
derut finns ett artrikt område enligt samma inventering och i öst-västlig riktning går en 
utpekad värdefull grön länk enligt Översiktsplan Gävle Stad 2025. 

I planområdets västra del finns ett skogsparti med äldre tallar längs med Frideborgsvä-
gen. Denna del av området är viktigt för spridningssambanden för äldre tallskogsvärden 
och är utpekat i rapporten Spridningsanalys Gävle kommun (2018c) då det bland an-
nat är en primär spridningskorridor för reliktbock, som är beroende av gamla solbelysta 
tallar. Skogspartiet är relativt litet och har idag inget större värde för rekreation då det 
finns större skogsområden i närheten, men det levererar ekosystemtjänster i form av 
bullerdämpning, luftrening, grundvattenbildning, flödesutjämning och landskapsbild. 

   
Bild 2 och 3. Till vänster befintliga tallar i västra delen. Till höger befintligt mindre skogsparti i nordost mot 

Björkevägen (Panghus AB). 

 

Inom planområdet, i anslutning till före detta handelsträdgården, finns ett mindre antal 
äldre fruktträd i form av äppelträd, plommonträd och päronträd. Här finns även ett 
mindre antal ädellövträd såsom lönn samt ett mindre antal större granar. I 
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planområdets östra del, som gränsar till Björkevägen, finns ett mindre skogsparti som i 
huvudsak består av gran och tall med vissa inslag av björk. Träden, som är av varierad 
storlek och kvalitet, utgör en värdefull buffert mot Björkevägen och fungerar som bul-
ler- och vindskydd. Längs Björkevägen i nord-sydlig riktning finns även ett tiotal björ-
kar som fungerar som visuellt skydd och vindskydd för området. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget utgår från att del av befintlig värdefull vegetation i västra delen bevaras 
för att bibehålla gröna samband och befintliga spridningskorridorer i området. Denna 
del planläggs som allmän plats NATUR med preciseringen Skog, då det är viktigt att 
området fortsatt har en skogskaraktär och är kontinuerligt trädbevuxet. För det nya bo-
stadsområdet kan det här skogspartiet bli en tillgång som lekskog och närnatur. 

Inom kvartersmark sparas två mindre områden i söder med befintliga äldre tallar i sol-
belyst läge. Detta regleras genom bestämmelse om att marken är avsedd för träd (n1,) 
och kompletteras med en bestämmelse om ändrad lovplikt då marklov även krävs för 
fällning av träd (a1). Marklov får ges för så kallade riskträd. Det innebär träd vars kon-
dition, ålder och storlek, förankring i mark, närhet och lutning i förhållande till bygg-
nad, parkering och väg samt lutning i förhållande till områdets förhärskande vindrikt-
ning kan innebära skada för liv och egendom. 

En större del av området med vegetation i nordost vid Björkevägen sparas då det dels är 
utanför planområdet, dels då mindre del ligger inom område där byggnad inte får upp-
föras. 

Planbestämmelser 

 
                            Skog 

Användningen allmän plats NATUR med preciseringen Skog säkerställer att del av om-
rådet, som är viktigt som spridningskorridor men även estetiskt, för landskapsbilden 
och andra ekosystemtjänster, inte kan ianspråktas för utveckling av bostadsområde. Det 
är viktigt att området är kontinuerligt trädbevuxet och att ingen kraftig urgallring sker 
för att kunna behålla de värden som finns.  

 
Användningen innebär även att området förblir på kommunägd fastighet eftersom all-
män plats med kommunalt huvudmannaskap inte kan säljas till privata fastighetsägare. 

n1 – Marken är avsedd för träd 

Bestämmelsen reglerar att berörda ytor inte bebyggs och att befintliga träd har möjlig-
het att bevaras. Inom ytorna finns möjlighet till lek samt anläggande av till exempel 
mindre parkering, om det kan göras utan att påverka befintliga äldre tallar negativt. 

n2 – Endast 10 % av markytan får hårdgöras 

Bestämmelsen säkerställer att de ytor som är avsedda för träd inte hårdgörs till större 
delen samt att möjlighet finns till att rena och fördröja dagvatten. 

                            Marken får inte förses med byggnad 

 
Bestämmelsen reglerar att byggnader inte får uppföras inom område med värdefull ve-
getation på kvartersmark. I anslutning till allmän plats NATUR samt område markerat 
n2 på kvartersmark finns område om 4 meter där byggnad inte får uppföras för att sä-
kerställa att befintlig vegetation inte skadas av tillkommande bebyggelse. 

a1 – Marklov krävs även för fällning av träd 
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Inom område markerat med bestämmelse n1 krävs marklov för fällning av träd. Detta 
för att säkerställa att värdefulla tallar bevaras. Marklov får ges för så kallade riskträd 
där trädets kondition, ålder och storlek, förankring i mark, närhet och lutning i förhål-
lande till byggnad, parkering och väg samt lutning i förhållande till områdets förhärs-
kande vindriktning ska ligger till grund för bedömningen. 

Landskap och jordbruksmark 
Planområdet ligger inom ett större område som karaktäriseras av ett öppet landskap. I 
planområdets nordvästra del finns jordbruksmark av mindre storlek, totalt ca 1 ha varav 
ungefär hälften ingår i planområdet. Denna jordbruksmark avgränsas av vegetation mot 
en större jordbruksyta norr om planområdet. Den del som ingår i planområdet nyttjas 
inte för jordbruk och bedöms inte vara effektiv att bruka på grund av den begränsade 
storleken.  

Söder om planområdet finns ett större område med jordbruksmark, ca 2,8 ha, vars 
stora öppna yta ger visuella kvaliteter och bidrar till en varierad landskapsbild. Marken 
nyttjas sparsamt i nuläget men bland annat den större storleken bidrar till att marken 
skulle kunna vara aktuell för odling i framtiden. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget innebär att en mindre del av jordbruksmark i områdets nordvästra del kan 
bebyggas med bostäder. Detta har bedömts som möjligt då jordbruksmarken inte är 
brukningsvärd utifrån den begränsade arealen och markens beskaffenhet i övrigt. Möj-
lighet finns att fortsättningsvis bruka intilliggande jordbruksmark utanför planområdet. 
Då mindre andel jordbruksmark ianspråktas ska kompensationsåtgärder genomföras, 
se avsnitt Kompensationsåtgärder. 

Geotekniska förhållanden och radon 
En geoteknisk bedömning (WSP, 2017b) har tagits fram där jordlagerföljden beskrivs, 
utifrån provborrning i planområdet, som sand ovan lera ovan silt i planområdets mel-
lersta delen och som silt ovan berg i planområdets östra delen. Detta skiljer sig något 
från jordartskartan från Sveriges geologiska undersökning då det sandiga området inte 
breder ut sig lika långt österut i utredningens resultat som det gör i SGU:s karta. Plan-
områdets västra del ingick ej i den geotekniska utredningen men är enligt SGU:s karta 
isälvssediment. 

  
Bild 4 och 5. Till vänster jordartskarta från SGU som visar isälvssediment (grönt), sand-lera-silt (streckat 

orange) samt lera (gult). Till höger karta från geotekniska utredningen som visar sand-lera-silt (grönt område) 

och siltig lera (rött område). 

 

Planförslag och konsekvenser 



DETALJPLAN FÖR FREDRIKSSKANS 2:10 M.FL,  8 

Vid ett plangenomförande kommer marken inom planområdet att bebyggas med små-
hus och flerbostadshus. En geoteknisk bedömning har utförts för del av planområdet 
som visar att det finns förutsättningar för att bebygga marken med bostäder. Inga stabi-
litetsproblem bedöms finnas då markytan är plan, men marken bedöms vara sättnings-
känslig i hela området och kan påverkas om den bebyggs utan att åtgärder vidtas. Den 
geotekniska bedömningen föreslår att vidare geoteknisk utredning behövs för att bland 
annat bestämma lämplig grundläggningsmetod. 

Området ligger inom högriskområde för radon och byggnader för stadigvarande vistelse 
ska byggas radonsäkert.   

Hydrologiska förhållanden 
Planområdet avvattnas ytligt österut via diken och trummor under Björkevägen. Däref-
ter vidare söderut via golfbana mot Avan och Inre fjärden som är recipienter. Planområ-
det ligger delvis på det grundvattenmagasin som utgör Gävle kommuns dricksvattentäkt 
och som omfattas av vattenskyddsföreskrifter (Gävle-Valboåsens vattentäkt, föreskrift 
21FS2006:33).   

Grundvatten  
Planområdet angränsar till sekundär skyddszon för Gävle-Valboåsens grundvattentäkt. 
Grundvattentäkten klassas som en grundvattenförekomst, Valboåsen, som är status-
klassad och omfattas av miljökvalitetsnormer, se avsnitt Miljökvalitetsnormer. Gästrike 
Vatten AB utreder skyddsområdets gränser längs åsen och har avgränsat ett preliminärt 
kärnområde, vilket vid planområdet sammanfaller med markeringen för grundvattenfö-
rekomsten. Skyddsområdet ligger på gränsen till planområdets västra del.  

Grundvattenytan bedöms utifrån observationer vid fältarbete ligga ca 2 m under marky-
tan (WSP, 2017b). 

Ytvatten 
Området avvattnas mot Avan och Inre fjärden som är klassade vattenförekomster, se 
avsnitt Miljökvalitetsnormer. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslagets påverkan på och konsekvenser för avrinningsförhållandena redovisas i 
avsnitten Dagvatten. Bevarandet av den värdefulla naturen i västra delen av planområ-
det bidrar även det positivt till skyddandet av åsen och grundvattenbildningen, se av-
snitt Grönstruktur och naturvärden.  

Ekosystemtjänster 
Inom planområdet finns en relativt hög biologisk mångfald med flera olika biotoper 
som tallskog, åkerbryn, ängsmark, ruderatmark, lövträd m.m. I den här delen av staden 
finns även en flaskhals för pollinerande nyttoinsekter, vilket innebär att om jordbruks-
mark exploateras påverkas en ekosystemtjänst som är svår att återskapa. Dessa biotoper 
bidrar även positivt till ekosystemtjänsten dricksvattenproduktion då vatten kan infil-
trera och bilda grundvatten. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget innebär att del av skogspartierna längs Björkevägen och Frideborgsvägen 
bevaras. Dessa områden har en viktig funktion för spridningssamband för bland annat 
äldre tallskogsvärden, men även för luftrening, lokalklimat samt landskapsbildsmässigt. 
Mindre del av jordbruksmark tas i anspråk i nordväst medan större omgivande marker 
bevaras utanför planområdet.  

Genom att skapa en grönstruktur i området med genomtänkta val av växter och skötsel 
kan påverkan på ekosystemtjänster mildras. Förutom befintliga träd som bevaras kom-
mer nya träd att planteras. Vid val av träd ska fokus vara biologisk mångfald och främ-
jande av ekosystemtjänster genom plantering av blommande fruktträd, vilket gynnar 
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pollinerande insekter. Grönstrukturen möjliggör även att regnvatten kan infiltrera ner i 
marken och bidra till grundvattenbildningen. 

Att möjliggöra för närodling för de boende bidrar till förståelse för matproduktion, ökar 
social hållbarhet och gagnar pollinerande insekter. Det knyter även an till platsens kul-
turella arv som plats för handelsträdgård. Odlingslådor kan placeras strategiskt utifrån 
gynnsamt mikroklimat och på platser där det är lätt för grannar att mötas, gärna i an-
slutning till sammanhängande grönstråk eller vegetationszoner. 

 

 

Bebyggelse 

Området har tidigare varit handelsträdgård med bebyggelse kopplat till sådan verksam-
het, så som flertalet växthus samt förrådsbyggnader. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget möjliggör en blandad bostadsbebyggelse i form av småhus och flerbo-
stadshus. I den västra delen kan flerbostadshus i upp till 6 våningar uppföras medan det 
i resterande del av planområdet är möjligt med småhus i form av rad-, kedje- eller par-
hus samt mindre enfamiljshus. Totalt kan planområdet generera ca 100 småhus och yt-
terligare ca 80 lägenheter i flerbostadshus. Det är möjligt med varierad upplåtelseform 
och utgångspunkten är att flerbostadshusen ska uppföras som hyresrätter medan små-
husen ska uppföras som bostadsrätter.  

 
Bild 6. Illustration över planområdet (Waldemarson Arkitekter/Panghus AB).  

 
I västra delen av planområdet möjliggörs för en bebyggelse upp till 19 meter i byggnads-
höjd, vilket motsvarar högst 6 våningar. Byggrätten regleras med en största tillåtna 
byggnadsarea på 1350 kvadratmeter för huvudbyggnad, vilket möjliggör fyra flerbo-
stadshus. En högre bebyggelse bedöms lämplig i denna del då den angränsar till befint-
ligt skogsparti, vilket bidrar till att skalan på kommande bebyggelse inte kommer att 
upplevas som alltför stor. Bostadskomplement i form av miljöhus får uppföras till en 
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största byggnadsarea om 25 kvadratmeter till respektive huvudbyggnad och cykelförråd 
får uppföras till en största tillåtna öppenarea om 35 kvadratmeter till respektive huvud-
byggnad. Bostadskomplement får ha en högsta byggnadshöjd på 5 meter. 

I resterande del av planområdet är det möjligt med småhus i form av rad-, kedje- eller 
parhus men även enfamiljshus är möjligt. Här regleras byggrätten till högst 7 meter i 
byggnadshöjd för huvudbyggnad och högst 5 meter byggnadshöjd för komplementbygg-
nader. Byggrätten har delats upp i flera delar på grund av bestämmelser om bulleråtgär-
der men ger totalt en byggrätt på 6800 kvadratmeter byggnadsarea för huvudbyggna-
der. Till varje huvudbyggnad får ett förråd med en största tillåtna byggnadsarea om 8 
kvadratmeter samt en carport med en största tillåtna öppenarea om 15 kvadratmeter 
uppföras. Att carportarna regleras med öppenarea beror på både estetik och trafiksäker-
het då inga tätslutande väggar kommer att uppföras.  

Genom bestämmelser om storlek på byggrätt och byggnadshöjder skapas en täthet, 
storlek och struktur i bebyggelsen som bedöms vara väl anpassad till omgivningen och 
samtidigt erbjuder variation och flexibilitet inom planområdet. Det är viktigt att gestalt-
ningen av bebyggelsen tillför något till området och genom att arbeta med färgsättning 
och material kan den nya bebyggelsen få ett uttryck som speglar samtiden. I planen re-
gleras inte några särskilda utformningsbestämmelser, men det är viktigt att vid ett ge-
nomförande av planen diskutera bebyggelsens gestaltning. 

 
Bild 7. Illustrationsexempel över planområdet (Waldemarson Arkitekter/Panghus AB). 

 
Planförslaget utgår från att befintlig värdefull vegetation i västra delen bevaras för att 
bibehålla de gröna sambanden i området. Detta område kan användas som lekskog och 
närnatur för boende i området. Mellan bebyggelsegrupperna skapas gröna passager där 
plats finns för grönska, odling och gemenskap. I dessa ytor finns även möjlighet att 
nyttja områdets dagvattenhantering med öppna diken och markväxter för att stärka de 
gröna sambanden. 

Planbestämmelser 
                                  
                                Bostäder           

Användningen möjliggör att området kan bebyggas med bostäder. Användningen inne-
bär boende med varaktig karaktär och i detta fall avses både flerbostadshus samt 
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småhus. I användningen ingår även bostadskomplement av olika slag, så som carport, 
tvättstuga, cykelförvaring, miljöhus och lekplats.  

e1 – Största exploatering är 1350 kvadratmeter byggnadsarea för huvud-
byggnad. Till varje huvudbyggnad får bostadskomplement som miljöhus 
uppföras till en största tillåtna byggnadsarea om 25 kvadratmeter samt 
cykelförråd till en största tillåtna öppenarea om 35 kvadratmeter. 

e2 – Största exploatering är 3750 kvadratmeter byggnadsarea för huvud-
byggnad. Till varje huvudbyggnad får komplementbyggnad i form av för-
råd uppföras med en största tillåtna byggnadsarea om 8 kvadratmeter 
samt carport uppföras med en största tillåtna öppenarea om 15 kvadrat-
meter. 

e3 – Största exploatering är 1200 kvadratmeter byggnadsarea för huvud-
byggnad. Till varje huvudbyggnad får komplementbyggnad i form av för-
råd uppföras med en största tillåtna byggnadsarea om 8 kvadratmeter 
samt carport uppföras med en största tillåtna öppenarea om 15 kvadrat-
meter. 

e4 – Största exploatering är 1850 kvadratmeter byggnadsarea för huvud-
byggnad. Till varje huvudbyggnad får komplementbyggnad i form av för-
råd uppföras med en största tillåtna byggnadsarea om 8 kvadratmeter 
samt carport uppföras med en största tillåtna öppenarea om 15 kvadrat-
meter. 

Bestämmelserna reglerar möjlig utnyttjandegrad i form av största tillåtna byggnadsarea 
(BYA) för huvudbyggnad. Utöver denna byggrätt är det möjligt att inom område för fler-
bostadshus uppföra fristående byggnader för bostadskomplement, så som miljöhus och 
cykelförråd, till respektive huvudbyggnad. Detta regleras med största tillåtna byggnads-
area respektive öppenarea. För resterande del av området, där småhus ska uppföras, re-
gleras även största tillåtna byggnadsarea för förråd samt största tillåtna öppenarea för 
carport till respektive huvudbyggnad. 

                           Marken får inte förses med byggnad 

 
Längs plangräns inom bostadsändamål får inte byggnader uppföras inom minst 4 meter 
från gränsen. Detta för att hålla avstånd till omgivningen. På några platser är avståndet 
något längre på grund av närhet till väg, möjlighet till infart samt bevarande av vegetat-
ion. 

 

                         Marken får endast förses med komplementbyggnad 

 
Mot vall och plank vid Björkevägen regleras ett område om ca 7 meter som endast får 
förses med komplementbyggnad för att säkerställa att inga bostadshus placeras för nära 
vägen. Detta på grund av bullerstörning samt för att begränsa eventuella risker med 
tanke på närheten till vägen. Se även avsnitt Buller och vibrationer samt Riskfrågor och 
farligt gods.  

   Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad. Byggnadshöjd för bo-
stadskomplement och komplementbyggnader får inte överstiga 5 meter. 

Bestämmelsen syftar till att reglera högst tillåtna byggnadshöjd på huvudbyggnad re-
spektive bostadskomplement och komplementbyggnader. För del med möjlighet till 
flerbostadshus är högsta tillåtna byggnadshöjd 19 meter medan det för resterande del av 
området är 7 meter. För bostadskomplement och komplementbyggnader är högsta till-
låtna byggnadshöjd 5 meter. 
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 Service (offentlig/kommersiell) 

Både Hille och Strömsbro är stadsdelar med utbud av både kommersiell och offentlig 
service som skolor, förskolor, hälsocentral, apotek, restaurang mm.  

Planförslag och konsekvenser 
Genom att möjliggöra byggandet av ca 180 bostäder ökar underlaget för befintlig service 
i närområdet. Behovet av förskoleplatser kan öka då området troligen kommer att attra-
hera barnfamiljer. 
 

 Gator och trafik 

Hållbara transportsystem 
Översiktsplan Gävle kommun 2030 har riktlinjer att restidskvoten mellan buss och bil 
samt cykel och bil i tätbebyggda områden inte bör överskrida 1,5. Restidskvoten är relat-
ionen mellan hur lång tid en sträcka tar med kollektivtrafik respektive cykel mot att 
köra bil och indikerar hur konkurrenskraftig kollektivtrafiken och cykeln är i förhål-
lande till bilen i strävan mot ett ökat hållbart resande. 

Planområdets läge bedöms ha en relativt god tillgänglighet till buss samt till ett väl ut-
byggt och gent cykelvägnät mot centrum och andra målpunkter. En trafikutredning 
(Sweco, 2018) har tagits fram där riktlinjerna om restidskvoter för buss/bil respektive 
cykel/bil bedöms uppfyllas för den sydvästra delen av planområdet, men ej övriga delar.  

Gång- och cykeltrafik 
Det finns utbyggt gång- och cykelvägnät väster om planområdet längs Terrassvägen upp 
till Hillevägen, vilken är separerad. Längs Hillevägen finns även separerad gång- och cy-
kelbana. Längs Frideborgsvägen finns ingen gång- eller cykelbana utan gående och cy-
klister hänvisas till befintligt vägområde. Längs Björkevägen finns inte heller någon 
gång- eller cykelbana. 

Planförslag och konsekvenser 
Planområdet föreslås kopplas mot Frideborgsvägen där oskyddade trafikanter kan an-
sluta mot befintliga gång- och cykelvägar. Befintlig gång- och cykelanslutning mellan 
Frideborgsvägen och Terrassvägen möjliggör åtkomst till Hillevägen. Gång- och cykel-
väg avses även att anläggas längs Frideborgsvägen från Hille IP i norr till befintlig gång- 
och cykelväg vid Tallbackens skola i söder.  

Kollektivtrafik 
Närmsta hållplatser för kollektivtrafik är hållplats Prästvägen, längs med Hillevägen, 
samt hållplats Lindbacka, längs Björkevägen, som är belägna cirka 400 - 500 meter från 
planområdet. Kommunens riktlinje är att det inte bör vara mer än ca 300 meter till håll-
plats.  

Längs Hillevägen trafikerar linje 3 med kvartstrafik på vardagar ca kl. 05.30-17.30 och 
därefter var tjugonde minut fram till cirka kl. 20.30. På lördagar är det var tjugonde mi-
nut mellan kl. 10.00-16.00 medan det övriga tider under veckan är halvtimmestrafik. 
Längs Björkevägen trafikerar linje 25 med halvtimmestrafik morgon och eftermiddag på 
vardagar, övrig tid timmestrafik. Under helgen trafikeras hållplatsen varannan timme 
dagtid, övrig tid mer sällan.  

Tallbackens skolan, söder om planområdet, trafikeras av skolskjuts med linjenummer 
195. 

Planförslag och konsekvenser 
Avstånd till närmsta hållplatser är ca 400 - 500 meter från planområdet, vilket är något 
för långt både sett till kommunens riktlinje om 300 meter samt för att uppfylla 



DETALJPLAN FÖR FREDRIKSSKANS 2:10 M.FL,  13 

restidskvoten för hela området. Detta innebär att kollektivtrafiken kan få en minskad 
konkurrenskraft gentemot bilen som färdmedel för de boende i området. 

Biltrafik, angöring och gatumiljö 
Området angörs idag via Frideborgsvägen, vilken i nuläget inte har någon nämnvärd 
trafikmängd. Vägen är 4-7 meter bred, breddas succesivt söderut och har en hastighets-
begränsning på 50 km/h förbi planområdet. Kommunen är väghållare för Frideborgsvä-
gen. 

Björkevägen (väg 583), öster om planområdet, är ca 9-9,5 meter bred och har en hastig-
hetsbegränsning på 80 km/h. År 2015 trafikerades vägen av 5800 fordon per dygn, 
mätningen är utförd en bit söder om planområdet. Det är Trafikverket som är väghål-
lare för Björkevägen. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget bygger på att befintligt vägnät nyttjas och att planområdet angörs från Fri-
deborgsvägen. En trafikanalys har tagits fram under planarbetet (WSP, 2018a) som vi-
sar att det under ett dygn blir ca 200 resor som genereras till och från planområdet, to-
talt ca 400 fordon/dygn. Av dessa beräknas 82 % ske med bil, övriga 18 % beräknas ske 
med kollektivtrafik. I framtagen trafikanalys har flera olika alternativ till angöring till 
planområdet studerats, bland annat en ny anslutning till Björkevägen. En sådan anslut-
ning har dock bedömts kräva för stora investeringar. 

Inom planområdet kommer ett internt gatusystem anläggas som bygger på två infarter 
från Frideborgsvägen, en i norra delen av planområdet och en i södra delen. Internt i 
planområdet föreslås flertalet gator som möjliggör rundkörning, se bild 6 under avsnit-
tet Bebyggelse. 

 

Bild 8. Principsektion för interngata. 

Parkering (bilar, cyklar) 
I nuläget finns parkering kopplad till tidigare verksamhet med handelsträdgård på gru-
sad yta inom planområdet.  

Behovet av parkeringsplatser för kommande bebyggelse regleras i Gävle kommuns par-
keringspolicy. Denna anger för planområdets läge (zon 2) att för en- och tvåbostadshus 
så ska fastighetens behov av parkering anordnas inom den egna tomten. För flerbo-
stadshus bör parkeringstalet ligga inom 0,7 - 1 bilplats/lägenhet samt 2,5 cykelparke-
ringar/lägenhet. För alla exploateringar ska parkeringsbehovet lösas inom egen fastig-
het. För flerbostadshusen är gemensamma lösningar för bilparkering för hela området 
att föredra och cykelparkering ska alltid erbjudas i direkt anslutning till bostaden.  
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Planförslag och konsekvenser 
All parkering inom planområdet kommer att ske inom kvartersmark. Parkeringsplatser 
för småhus ska anordnas på den egna fastigheten eller i anslutning till denna genom 
samordning av parkeringsplatser. Utgångspunkten för planförslaget är att parkering 
sker i anslutning till respektive småhus. 

För flerbostadshusen så ger ca 80 lägenheter ett behov av ca 200 cykelparkeringar och 
ca 56-80 bilparkeringsplatser. Parkering för cykel föreslås delvis lösas i fristående kom-
plementbyggnader vid respektive flerbostadshus. Planen möjliggör 35 kvadratmeter cy-
kelförråd till respektive flerbostadshus, vilket ger ca 20 platser per byggnad som kan 
vara väderskyddade. Detta motsvara en cykelparkering per lägenhet. Övrig cykelparke-
ring kan lösas genom vanlig markparkering.  

Parkering för bil föreslås lösas genom markparkering till största del samlat norr om be-
byggelsen. Även parkering längs planerad gata är möjlig samt ett färre antal i anslutning 
till respektive flerbostadshus, se bild 6 under avsnittet Bebyggelse. 

 Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 
Planområdet ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten.  

Planförslag och konsekvenser 
Planområdet ska anslutas till kommunalt vatten och spillvatten. Den samlade bebyggel-
sen, närheten till Gävle-Valboåsen samt närheten till befintligt verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten gör att kommunen bedömer att det är bästa lösningen.  

Dagvatten 
Marken lutar från väst mot planområdet och avrinning sker generellt mot öst. De cen-
trala och norra delarna av planområdet avvattnas via dike norr om planområdet där 
dagvatten leds via en trumma under Björkevägen, därefter söderut via golfbanan. Diket 
är dock till viss del igenväxt i dagsläget. Den södra delen av planområdet avvattnas mot 
ett dike söder om planområdet som går genom åkermarken. Dagvattnet leds först via di-
ket och sista biten genom åkermarken ligger en mindre trumma som mynnar i vägdiket 
längs Björkevägen. Därefter leds dagvattnet i vägdiket en liten bit söderut till en 
trumma under Björkevägen och vidare söderut via golfbanan. 

Planområdet ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten. 

Planförslag och konsekvenser 
En dagvattenutredning har tagits fram (WSP, 2020a) som visar att dagvatten från gator 
och hårdgjorda ytor ska ledas i diken och lågstråk mot befintliga diken norr och söder 
om planområdet. I norr avses befintligt dike breddas och dämningsvall med mindre 
trumma anläggas mot Björkevägen medan det i söder anläggas en torrdamm i syfte att 
fördröja och rena dagvattnet innan det leds vidare via befintliga trummor under Björke-
vägen. Förslaget innebär även att vattendelaren genom planområdet flyttas något norr 
ut. Genom föreslagna fördröjningsåtgärder bedöms inte flödet till nedströms liggande 
områden öka.  

Som övergripande system inom planområdet föreslås gräsbeklädda diken eller krossdi-
ken som kan kompletteras med avrinning på gata via ränndalar invid gatukant till släpp 
mellan hus. Grönytor vid släpp mellan bebyggelsen regleras att de inte får hårdgöras 
(n1) för att säkerställa yta för rening och fördröjning av dagvattnet. Dagvatten inom 
tomtmark ska i första hand infiltrera på tomten men avledning kan också ske mot an-
tingen gata eller angränsande naturmark. Inom tomtmark kan takavvattning ske via 
stuprör försedda med utkastare. Vid större parkeringsytor kan dagvattnet samlas upp 
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för rening och fördröjning i nedsänkta växtbäddar för att sedan avtappas. Vid normala 
regn kan rening och fördröjning till stor del ske inom planområdet. 

För dagvatten från parkeringar och gata i västra delen av området, som innefattar 
grundvattentäktens kärnområde, rekommenderas att diken, växtbäddar och lågstråk 
anläggs med täta bottenskikt. Dagvattenutredningens bedömning är att gränsen bör gå 
fram till övergången mellan den mer genomsläppliga sanden och den mer täta silten. 
Samråd med Gästrike Vatten rekommenderas vid bedömning av behov av tät avledning.  

Bild 9. Föreslagen principlösning för dagvattnet.  

 

Bild 10. Principsektion för dagvattenbädd mellan bebyggelse.  
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Bild 11. Principsektion för dagvattendike mot jordbruksmark i söder. 

 

Höjdsättning av tomter och vägar måste anpassas till anslutande diken så att avledning 
av dagvattnet kan ske med självfall. Tomterna behöver också anpassas så de inte påver-
kas av områden som riskerar att översvämmas vid skyfall. Planområdets lägsta punkt 
ska ligga högre än dike i norr samt damm i söder. Utifrån dagvattenutredningens be-
dömning av utbredning av svämplan vid 50-års regn (se bild 12) är det viktigt att höjd-
sättning av bebyggelse i nordöstra delen av planområdet utgår från att svämplanet till-
låts stiga till maximalt ca +17,7.  

Eftersom området generellt är flackt i östra delen bör avrinning till lågpunkter vid hu-
vuddiken förstärkas genom höjning av vägen från vattendelare så att vägen sluttar mot 
norra respektive södra huvuddiket. Bebyggelse bör ligga något högre än gator så att dag-
vatten kan rinna ut på gatan vid stora flöden och vidare till närliggande diken och låg-
stråk. Genom att spara vegetation i de delar som idag utgör lågpunkter och som fortsätt-
ningsvis bedöms kunna avvattna området, stärks möjligheten till naturlig infiltration 
och avledning av dagvatten.  

Fördröjningsåtgärder 
Ungefär två tredjedelar av planområdet avvattnas mot dike i norr som föreslås breddas 
för fördröjning och rening dagvattnet. Diket behöver rensas för att få rätt funktion och 
bottenlutning så att vattnet tillåts rinna vidare mot trumma under Björkevägen med 
självfall. Dikesbotten närmast planområdet bör byggas upp för att få fall mot befintlig 
trumma, vars vattengång ligger på +16,79. Breddning av dike behöver vara tillräckligt 
för att rymma beräknad magasinsvolym för att fördröja flödet från framtida 10-årsregn 
ner till befintligt 0,5-årsregn, vilket kräver ca 240 m3. För att diket ska rymma 240 m3 
kan det exempelvis utformas 2,5 meter brett, 125 meter långt och ca 0,8 meter djupt. 

Längs diket, en bit innan befintlig trumma vid Björkevägen (se bild 12), kommer en vall 
att anläggas för att förhindra att vatten blir stående invid trumman samt mot vägkrop-
pen då en tillfällig dämning kan uppstå vid extrema regn. I och med åtgärden kan dag-
vattnet istället dämmas bakåt från vallen och breda ut sig över naturmarken kring diket, 
som fungerar som en tillfällig översvämningsyta. För att kunna reglera flödet till ca 190 
l/s, vilket är motsvarande befintligt 0,5-årsflöde från planområdet inklusive naturmark, 
och bromsa höga flöden vidare mot trumma under Björkevägen anläggs även en mindre 
trumma som passage. Bräddningsnivån för vallen behöver vara ca +17,7 för att inte ris-
kera bakåtdämning in i planområdet.  
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Bild 12. Bedömning av utbredning av svämplan vid 50-årsregn då norra och södra trumman skapar tillfällig 

dämning. I norr finns föreslagen placering av vall med mindre trumma. 

 
Från ungefär en tredjedel av planområdet sker avrinning mot söder och där föreslås be-
fintligt dike breddas och utgöra en gräsbeklädd torrdamm. Den behöver rymma en förd-
röjningsvolym om ca 160 m3 för att kunna magasinera tillflödet av dagvatten vid ett 10-
års regn. Flödet stryps och avtappas motsvarande befintligt flöde vid 0,5-års regn på ca 
20 l/s. Om reglerhöjden tillåts vara 0,6 meter och dammen i genomsnitt är 7 meter bred 
och ca 30 meter lång kan den fördröja 160 m3. Reglernivå i torrdammen får inte vara 
högre än marken inom området eller så att vattnet dämmer upp bakåt så byggnaderna 
kan ta skada. Efter södra trummans utlopp på andra sidan Björkevägen finns en natur-
mark som kan fördröja och rena dagvatten ytterligare vid höga flöden. 

Snöhantering 
För snöhanteringen så avses snön i första hand plogas mot vägdiken och angränsande 
naturmarker. Vägdikena ansluter till dammar/fördröjningsdikena där smältvatten kan 
få ytterligare rening och fördröjning. 

Påverkan på vattenförekomster 
Planområdets föroreningsbelastning bedöms inte påverka grundvattenrecipienten 
nämnvärt om föreslagna åtgärder vidtas. Eftersom planområdet till viss del går in i pre-
liminärt kärnområde för åsen bör försiktighetsprincipen antas och därav rekommende-
ras täta diken och dagvattenlösningar för västra delen av planområdet för att minimera 
risken att förorenat dagvatten ska nå grundvattentäkten. Grundvattenbildningen från 
planområdet kommer att minska något om vatten från vägar avleds i tät dikeslösning, 
dock från en begränsad del av planområdet.  

Planområdet bedöms inte bidra till nämnvärd påverkan på ytvattenförekomsten då dag-
vattnet renas och fördröjs i första hand inom planområdet nära föroreningskällan, där-
efter i föreslaget dike och torrdamm, därefter hinner ytterligare rening uppnås i befint-
liga naturmarker, diken och dammar på väg mot recipienten som ligger några kilometer 
nedströms planområdet. Föreslagna reningsåtgärder minskar generellt 
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föroreningshalterna jämfört med nuläget och bedöms ge tillräcklig rening för att inte 
påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna.  

Planbestämmelse 

 
n2 – Endast 10 % av markytan får hårdgöras 

Bestämmelsen säkerställer att det finns ytor inom planområdet som kan rena och för-
dröja dagvatten. Samtidigt finns möjlighet att hårdgöra mindre del vid behov.  

El, fiber och värme 
Planområdet har goda förutsättningar för el, fjärrvärme- och fiberanslutningar. Det 
finns befintlig nätstation samt befintliga el- och optoledningar inom planområdet.  

Planförslag och konsekvenser 
Planområdet kommer att anslutas till befintligt ledningsnät för el, opto och fjärrvärme. 
Befintlig nätstation med tillhörande ledningar kommer att behövas för exploateringen. 
Stationen samt ledningarna försörjer även kunder utanför planområdet. Om stationen 
eller ledningarna måste flyttas ska detta bekostas av exploatören.  

Avfall  
Avfallshantering för småhus föreslås ske på traditionellt vis med kärl som töms vid re-
spektive bostad. För flerbostadshus föreslås fristående miljöhus finnas i anslutning till 
respektive byggnad, se bild 6 under avsnittet Bebyggelse. Angöring och rundkörning 
med sopbil kan göras på föreslagna interngator.  

 
 Störningar, hälsa och säkerhet 

Buller och vibrationer 
Öster om planområdet ligger Björkevägen med ca 5800 fordon per årsmedeldygn (år 
2015) och med en skyltad hastighet av 80 km/h. Avståndet mellan vägen och planområ-
det är ca 10 m. Väster om planområdet går Fridborgsvägen som trafikeras sparsamt.  

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget innebär att bostadsområdet anläggs i anslutning till Björkevägen och en 
bullerutredning (ÅF, 2019a) har tagits fram för att kunna bedöma påverkan på bebyg-
gelsen samt förslag till åtgärder. Bullerutredningen baseras på trafiksiffror för Björkevä-
gen samt Frideborgsvägen år 2030 som finns i framtagen trafikutredning (Sweco, 2018) 
och visar att tänkta byggnader utsätts för bullernivåer från vägtrafik.  

Bullerutredningen baseras på att bullerskyddsskärm finns längs Björkevägen med ett 
skärmkrön 2 meter ovan vägen. Bullerplanket har en längd av ca 130 meter och ska pla-
ceras på vall. Vallen i sin tur har en höjd av ca 1-1,5 meter för att kunna följa Björkevä-
gens lutning. Norr om planerad bebyggelse mot Björkevägen ska även bullerplank pla-
ceras vinkelrätt mot vägen till en höjd av 3 meter. Med dessa skyddsåtgärder klarar alla 
bostadsbyggnader inom planområdet högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad och 
riktvärden enligt trafikbullerförordningen innehålls.  
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Bild 13. Kartan visar beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad för mest utsatta fasader med föreslagna skyddsåt-

gärder.  

 

 

 

 
Bild 14. Kartan visar beräknad ljudutbredning (Leq för dygn) med föreslagna skyddsåtgärder. 
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Bild 15. Kartan visar beräknad maximal ljudnivå vid fasad (Lmax för nattetid) med föreslagna skyddsåtgärder. 

 
Gemensamma uteplatser kan anordnas inom bostadsområdet så att ljudnivån blir lägre 
än 70 dBA maximal ljudnivå respektive 50 dBA ekvivalent ljudnivå. Generellt innebär 
detta att uteplatserna bör placeras på innergård eller annat läge där uteplatsen är skär-
mad från vägbullret. Då det för småhusen är tänkt att man ska ha en egen uteplats vid 
respektive bostad finns möjlighet i sydöstra delen av planområdet att ha uteplats mot 
interngata. Om bostaden har tillgång till enskild eller gemensam uteplats där riktvärden 
innehålls utgör riktvärden för buller inget hinder mot att även anlägga ytterligare ute-
platser i form av till exempel balkonger mot gata. 

Planbestämmelser 

 

                          Marken får endast förses med komplementbyggnad 

 
Bestämmelsen reglerar att område närmast vall och plank mot Björkevägen endast får 
förses med komplementbyggnad för att säkerställa att inga bostadshus placeras för nära 
vägen. 

                           Marken får inte förses med byggnad 

 
Bestämmelsen reglerar att inom område för vall och bullerskydd får inga byggnader 
uppföras.  
 

m1 – Vall till en höjd som följer Björkevägens lutning  

 
Bestämmelsen reglerar att vall uppförs mot Björkevägen för att klara ljuddämpad sida 
för bostäder. Vallen ska följa Björkevägens lutning, vilket innebär en höjd av ca 1 - 1,5 
meter. 

m2 - Bullerskydd i form av plank ska anordas till en höjd av 2 meter. 

Planket ska uppföras i material motsvarande brandteknisk klass EI30 och 

ha tät nederkant.  

 
Bestämmelsen reglerar att bullerskydd i form av plank uppförs på vall för att klara ljud-
dämpad sida för bostäder mot Björkevägen. Planket ska vara minst 2 meter högt, bestå 
av material motsvarande brandteknisk klass EI30, vilket betyder material som kan 
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begränsas brandspridning i 30 minuter, samt ha tät nederkant. Detta för att även be-
gränsa eventuell riskpåverkan från vägen, se avsnitt Riskfrågor och farligt gods. 

m3 – Bullerskydd med en höjd av 3 meter över anslutande mark 

 
Bestämmelsen reglerar att bullerskydd uppförs till en höjd av 3 meter över anslutande 
mark för att klara ljuddämpad sida för bostäder. 

a2 – Bygglov får inte ges för bostadshus förrän vall samt bullerskydd i 

enlighet med bestämmelse m1, m2 och m3 är uppförda. Detta undantaget 

om bygglov söks samtidigt och tillsammans för bostadshus och 

bullerskydd enligt bestämmelse m1, m2 och m3. 

 
Bestämmelsen reglerar att vall och bullerskydd i enlighet med bestämmelse m1 och m2 
uppförs innan alternativt samtidigt som bygglov för bostadshus inom byggrätten e4. 
Detta för att klara bullernivåerna för den tillkommande bebyggelsen inom byggrätt e4. 

a3 – Bygglov får inte ges för bostadshus förrän bostadshus inom byggrätt 

e3 samt bullerskydd i enlighet med bestämmelse m1, m2 och m3 är 

uppförda. Detta undantaget om bygglov söks samtidigt och tillsammans 

för både byggrätt e3 och e4 samt bullerskydd enligt bestämmelse m1, m2 

och m3.  

 
Bestämmelsen reglerar att bostadshus mot Björkevägen uppförs innan alternativt sam-
tidigt som bostadshus inom byggrätt e3 samt bullerskydd enligt bestämmelse m1, m2 
och m3 för att klara bullernivåerna för bebyggelsen inom byggrätt e3.   

Luftkvalitet 
Årsmedelhalten av partiklar i storlek 10 μm, PM 10, är beräknad till 10–15 μg/m3 luft, 
medan dygnsmedelhalter är 18-20 μg/m3 luft. För kvävedioxider, NO2, har halterna be-
räknats till 5-10 μg/m luft som årsmedelvärde och till 15-18 μg/m3 luft som dygnsmedel-
värde. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget innebär en ökad trafik till och från området, enligt beräkning till motsva-
rande 400 fordon/årsmedeldygn. Denna trafikökning är inte av sådan omfattning att 
den påverkar luftföroreningshalterna i någon större utsträckning. Kommunens bedöm-
ning är att området fortsatt kommer att ha en god luftkvalitet.  

Föroreningar 
På fastigheten Fredriksskans 2:10 har det funnits en handelsträdgård sedan början av 
1900-talet, vilket medför att det finns risk för markföroreningar. På handelsträdgårdar 
är det olika typer av bekämpningsmedel som orsakat eventuella föroreningar. Före 
1940-talet användes organiska bekämpningsmedel i mycket liten omfattning och som 
växtskyddsmedel användes till exempel metall- och svavelföreningar. Från 1940-talet 
och framåt ökade användningen av organiska bekämpningsmedel kraftigt för att sedan 
minska igen på 1970-talet då många preparat förbjöds på grund av negativa miljö- och 
hälsoeffekter. På äldre handelsträdgårdar hittar man vanligen DDT, och dess nedbryt-
ningsprodukter DDD och DDE, vid undersökningar. Även kvintozen (inklusive nedbryt-
ningsprodukten pentakloranilin), hexaklorbensen och aldrin/dieldrin kan förkomma. 
De organiska bekämpningsmedlen påträffas främst runt arbetsbodar och i växthus. Be-
kämpningsmedlen påträffas oftast i markens ytligaste skikt, det som var markytan in-
nan 1970-talet. 

En miljöteknisk markundersökning har utförts under hösten 2017 (WSP, 2017a) samt 
kompletterats under 2019 (WSP, 2019c). I den tidigare markundersökningen från 2017 
togs jordprover ut från 5 platser på fastigheten. I två av fem undersökta provpunkter 
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förekommer DTT, bekämpningsmedel mot skadeinsekter, och i en av provpunkterna fö-
rekommer även diklobenil, bekämpningsmedel mot ogräs. I ett av proven förekom DDT 
i halter över Naturvårdsverket generella riktlinjer för känslig markanvändning (KM). 
Detta prov togs ut i marken under golvet i det gamla växthuset. De lite lägre halterna av 
DDT och diklobenil påträffades i prov där det tidigare funnits odlingsbänkar. Förore-
ningarna påträffades i de översta 0,5 meterna av matjord och organiska bekämpnings-
medel påträffades generellt i högst halter i det översta skiktet, ca 0-0,25 m under mark-
ytan.  

Under sommaren 2019 har undersökning genomförts på de delar av området där det ti-
digare påvisats föroreningar samt på ett område som på flygbild från 1960 indikerar att 
det kan ha förekommit upplag av kompost och annat trädgårdsavfall. Provtagningen har 
skett inom sex delområden där fyra bedöms som inte förorenade. I de två områden som 
bedöms som förorenade har bly förekommit i halter över riktvärdet för känslig markan-
vändning (KM). Halterna har påträffats i den ytliga jorden från markytan ner till ca 0,5 
meter under markytan. Från ca 0,5 meter under markytan har inga föroreningar påträf-
fats. Detta innebär att det inom berörda områden behövs sanering av den ytliga jorden 
innan marken bedöms lämplig för bostäder. 

Tidigare förekomster av DDT samt diklobenil har vid denna provtagning halter under 
riktvärde för känslig markanvändning och bedöms inte utgöra någon hälsorisk. 

Planförslag och konsekvenser 
Genom planbestämmelse som reglerar att startbesked för bostadsbyggnad inte kan 
medges förrän saneringsåtgärder har vidtagits så bedömer kommunen att de påträffade 
föroreningarna inte är ett hinder för att tillåta markanvändningen bostäder. Genom att 
marken saneras bedöms inte ett plangenomförande påverka människors hälsa eller mil-
jön negativt. Saneringsåtgärder medför även att risken för att föroreningar kan läcka till 
dricksvattentäkten minskar.  

Massor som uppstår i samband med schaktarbeten inom område som bedömts inte vara 
förorenat bör kunna återanvändas på plats eftersom samtliga analysresultat från mark-
undersökningen visar på halter understigande generella riktvärden för känslig markan-
vändning (KM). Utöver massorna inom förorenat område rekommenderas att över-
skottsmassor från markytan ner till ca 0,5 meter under markytan inom område där 
växthusverksamhet varit bör hanteras separat.  

Planbestämmelse 
Startbesked får inte ges för bostadsbyggnad förrän markföroreningsåt-
gärd kommit till stånd 

Säkerställer att markföroreningar är avhjälpta innan bostadsbyggande får börja inom 
planområdet. 

Översvämning och skyfall 
En lågpunktsanalys har gjorts för att identifiera lågpunkter i befintlig terräng och uti-
från den analysen bedöms vattennivåerna kunna stiga till maximalt ca +18,7 meter runt 
norra diket och ca +18,1 meter vid södra diket. Den skyfallsmodellering som Gästrike 
Vatten AB gjort visar en högsta nivå på 1 meter ovan befintlig mark vid minst 100-års 
regn och skulle kunna innebära minst +18,7 m vid norra diket, vilket styrker lågpunkts-
analysens utfall. 
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Bild 16 och 17. Till vänster redovisas lågpunkter i befintlig terräng. Till höger redovisas skyfallsmodellering 

framtagen av Gästrike Vatten AB. 

Planförslag och konsekvenser 
Framtagen dagvattenutredningen visar åtgärder som behöver vidtas för att förhindra en 
översvämningsproblematik i området till följd av skyfall, se avsnitt Dagvatten. Med fö-
reslagna åtgärder bedöms risken för skador på grund av översvämning till följd av sky-
fall vara liten.  

Riskfrågor och farligt gods 
Under planarbetet har en riskanalys (2019b) tagits fram som syftar till att undersöka 
planförslagets lämplighet utifrån risk för människor. Analysen omfattar endast plötsliga 
och oväntade händelser med akuta konsekvenser för liv och hälsa för människor som 
vistas inom planområdet. Riskanalysen har avgränsat sin inventering av riskkällor till 
inom 150 meter från planområdet och identifierat Björkevägen som enda riskkälla.  

Björkevägen (väg 583) är inte rekommenderad för farligt gods men är en viktig pend-
lingsväg och en av tillfartsvägarna till Gävle hamn. Björkevägen utgör också omled-
ningsväg vid avstängning av E4, vilket innebär att trafiken kan ledas om förbi planom-
rådet vid avstängning på grund av exempelvis trafikolycka eller vägarbeten. Trafik-
mängden kan därför öka relativt kraftigt under begränsade perioder. Den aktuella 
sträckan av E4 mellan Gävle och Söderhamn utgörs av en 2+1-väg, vilket gör den käns-
lig mot till exempel trafikolyckor, samtidigt som vägsträckan har en trafikmängd som 
överstiger kapaciteten för den aktuella vägstandarden. Med anledning av detta utreder 
också Trafikverket en utbyggnad av den aktuella sträckan till motorvägsstandard med 
fyra körfält. 

Förekomsten av farligt godstransporter på Björkevägen är enligt ovan kopplad till om-
ledning av trafiken på E4 och även om konservativa antaganden görs avseende antalet 
trafikolyckor på E4 och hur långa tider som dessa innebär omledning av trafiken via 
Björkevägen så bedöms omledningen inte generera mer än högst 70 farligt godstrans-
porter per år förbi det aktuella planområdet. Med hänsyn till det begränsade antalet far-
ligt godstransporter på Björkevägen så bedöms risknivån för det aktuella planområdet 
vara mycket låg.  

För att ytterligare begränsa riskpåverkan kopplad till omledningen av trafiken (inkl. far-
ligt godstransporter) föreslår riskanalysen att säkerhetshöjande åtgärder ska vidtas. Syf-
tet med åtgärderna är dels att begränsa risken för brandspridning till bostadsbebyg-
gelse, dels att skydda personer som vistas inom obebyggda ytor närmast vägen vid 
olycka med brännbar gas eller brandfarlig vätska på Björkevägen. 
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De skyddshöjande åtgärderna är: 

• Byggnader och tomtytor ska utföras med skyddande barriär som begränsar 
brandpåverkan. Barriären ska utföras i obrännbart material och vara tät i ne-
derkant. Barriären ska vara minst 2 meter hög (mätt från marknivå). 

• Byggnader och tomtytor ska utformas så att utrymning kan ske till säker plats 
vid olycka på Björkevägen. 

Längs Björkevägen finns det även ett beslut från 1988 om ett utökat byggnadsfritt av-
stånd på 30 meter från vägområdesgränsen. Detta beslut innebär att utan länsstyrelsens 
tillstånd får byggnad inte uppföras och inte heller annan anordning förekomma som 
kan inverka menligt på trafiksäkerheten på mindre avstånd än 30 meter från vägom-
råde. Dock får byggnad uppföras och anordning förekomma inom område med stads-
plan eller byggnadsplan.  

Planförslag och konsekvenser 
Avståndet mellan den planerade bostadsbebyggelsen och Björkevägen bedöms i framta-
gen riskanalys (2019b) ge ett betryggande skydd mot en majoritet av potentiella skade-
scenarier med farligt gods samtidigt som frekvensen för olycka med farligt gods är 
mycket låg på vägen.  

Planförslaget innebär att bostadshus planeras som närmast ca 25 meter från vägen och 
på grund av bullersituationen kommer skyddsåtgärd i form av plank behöva uppföras ut 
mot Björkevägen innan bostadshus kan byggas. Planket kompletteras med en vall, vilket 
även verkar som skydd för eventuella risker. I planen regleras att planket ska uppföras i 
material motsvarande brandteknisk klass EI30, vilket betyder material som kan be-
gränsa brandspridning i 30 minuter, vara tät i nederkant samt minst 2 meter högt.   

 

Bild 18. Principsektion som visar vall med bullerplank längs Björkevägen. 

 

Planerad bebyggelse längs Björkevägen avses att angöras från väster och därmed ha en-
tréer vända bort från Björkevägen. Detta möjliggör utrymningsväg till säker plats. 
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Att ha tomt så nära Björkevägen kan innebära risker och försvårande att använda tom-
terna till exempel genom att barn eller djur leker för nära vägen men genom att uppföra 
skyddsåtgärder med vall och plank kan dessa risker begränsas. 

Planbestämmelse 

 

                          Marken får endast förses med komplementbyggnad 

 
Bestämmelsen reglerar att område närmast vall och plank mot Björkevägen endast får 
förses med komplementbyggnad för att säkerställa att inga bostadshus placeras för nära 
vägen. 

                           Marken får inte förses med byggnad 

 
Bestämmelsen reglerar att inom område för vall och bullerskydd får inga byggnader 
uppföras.  
 

m1 – Vall till en höjd som följer Björkevägens lutning  

 
Bestämmelsen reglerar att vall uppförs mot Björkevägen för att begränsa eventuell risk-
påverkan från vägen. Vallen ska följa Björkevägens lutning, vilket innebär en höjd av ca 
1 - 1,5 meter. 

m2 - Bullerskydd i form av plank ska anordas till en höjd av 2 meter. 

Planket ska uppföras i material motsvarande brandteknisk klass EI30 och 

ha tät nederkant.  

 
Bestämmelsen reglerar att bullerskydd i form av plank uppförs på vall för att klara ljud-
dämpad sida för bostäder mot Björkevägen. Planket ska vara minst 2 meter högt, bestå 
av material motsvarande brandteknisk klass EI30 samt ha tät nederkant. Detta för att 
begränsa eventuell riskpåverkan från vägen. 

Brandskydd 
Det finns ingen brandpost med tillräcklig kapacitet att nyttja i planområdets närhet. 
Detta innebär att räddningstjänsten vid insats i detta område, likt i stora delar av övriga 
kommunen, i första hand måste förlita sig på andra sätt/system än brandpost att för-
sörja insatsen med brandvatten. Avsaknaden av brandvatten kan medföra bristande 
möjligheter att genomföra effektiva släckinsatser i området. 

Räddningstjänsten har möjlighet att angöra området via Frideborgsvägen samt nya in-
terngator i området.  

 Genomförande 

Fastighetsrättsliga frågor 
Med fastighetsbildning avses bland annat nybildning av fastigheter, ändring av fastig-
heters gränser och bildande av gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter. 
Fastighetsbildningsåtgärder prövas i en lantmäteriförrättning som handläggs av Lant-
mäterimyndigheten i Gävle kommun.  

Inom planområdet ägs Fredriksskans 2:10 och 2:17 av privatpersoner medan Fredriks-
skans 2:1 och 5:4 ägs av Gävle kommun. 
 
Genom östra planområdet i nord/sydlig riktning går en ledningsrätt (21-85:585.1) för 
teleledning. I väster delen av planområdet finns en ledningsrätt för elledning (21-
97:863.1).  
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Ett utfartsservitut finns på Fredriksskans 2:1 till förmån för Fredriksskans 2:17.  

Planförslag 
Detaljplanen innebär ett så kallat storkvarter där exploatören eller annan privat aktör 
ansvarar för anläggandet av bostäder, kvartersgator, VA-system, dagvatten m.m. Detalj-
planen medför att berörda fastigheter inom planområdet kommer att ombildas genom 
fastighetsreglering. Planerade småhus avses uppföras som bostadsrätter där bildande av 
flera bostadsrättsföreningar kan vara aktuellt. Flerbostadshus avses uppföras som hy-
resrätter.  

Mark som ska ingå i allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap ska vara kvar 
på kommunägd fastighet.  

Kommunen har under planarbetet varit i kontakt med ledningshavare till ledningsrätt 
för teleledning och diskussion pågår hur ledningsrätten ska hanteras då utgångspunk-
ten är att ledning tas ur bruk alternativt behöver flyttas. I samband med plangenomfö-
randet bör ledningsrätten upphävas genom en förrättning. Om upphävning av lednings-
rätt sker bör en ny ledningsrätt bildas för det nya läget vid flytt av ledningen. Kommu-
nen har även varit i kontakt med ledningshavare till ledningsrätt för elledning som med-
delat att det är möjligt att flytta alternativt lägga ny ledning i gata vid behov. I samband 
med plangenomförandet bör denna ledningsrätt upphävas genom en förrättning. Om 
upphävning av ledningsrätt sker ska en ny ledningsrätt bildas för det nya läget. Befint-
ligt utfartsservitut avses att upphävas i samband med plangenomförandet. 

Gemensamhetsanläggningar behöver skapas för tillkommande interngator samt övriga 
gemensamma vistelseytor inom kvartersmarken. 

Fastighetskonsekvenser  
Nedan redovisas detaljplanens konsekvenser (främst fastighetsrättsliga) som i dagsläget 
kan bedömas för respektive fastighet. Beskrivningen är gjord i enlighet med förslag till 
detaljplan och innebär inget ställningstagande från lantmäterimyndighetens sida. 

Exploatör bekostar lantmäteriförrättning för reglering av mark från kommunala fastig-
heter till fastighet för exploatering, för bildande av gemensamhetsanläggningar, för 
upphävande av ledningsrätter samt för upphävande av onyttigt servitut på kommunens 
mark. Exploatör bekostar även eventuell avstyckning av nya fastigheter inom planområ-
det samt eventuell flytt av befintliga ledningar och där tillhörande kostnader så som ny 
ledningsrätt. 

Fastighet Fastighetskonsekvenser 

Fredriksskans 2:1 Del av fastigheten, ca 9900 m2, över-
förs till Fredriksskans 2:17 och plan-
läggs som kvartersmark för bostads-
ändamål, se blå markering nedan. 

Del av fastigheten, ca 4300 m2, plan-
läggs som allmän plats NATUR, se 
grön markering nedan. 

Fredriksskans 2:10 Större del av fastigheten, ca 30 100 
m2, planläggs som kvartersmark för 
bostadsändamål och överförs till 
Fredriksskans 2:17. Övrig del av fas-
tigheten är utanför planområdet, se 
gul markering nedan. 
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Fredriksskans 2:17 Fastigheten, se lila markering, plan-
läggs som kvartersmark för bostads-
ändamål och tillförs ca 30 100 m2 från 
Fredriksskans 2:10, se vitt område ne-
dan, och ca 11 900 m2 från Fredriks-
skans 2:1 och 5:4, se blå och röd mar-
kering nedan. 

Fredriksskans 5:4 Del av fastigheten, ca 2000 m2, över-
förs till Fredriksskans 2:17 och plan-
läggs som kvartersmark för bostads-
ändamål, se röd markering nedan. 

 

 
Bild 19. Kartan visar konsekvenser för respektive fastighet, svart markering är planområdet.  

 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats.  

Den mark som i planen är utlagd som allmän platsmark (NATUR1) har Gävle kommun, i 
sin roll som huvudman, rätt att lösa in mot fastighetsägarens vilja men även en skyldig-
het att lösa in om fastighetsägaren begär detta, enligt plan- och bygglagen. I detta fall 
ligger mark planlagd som allmän platsmark redan på kommunal fastighet. 

Genomförandetid 
Detaljplanen har en genomförandetid på 5 år från det att planen vinner laga kraft.  
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Angiven genomförandetid på 5 år är satt utifrån att det är rimligt att inom denna tid 
kunna genomföra detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter dock detalj-
planen att gälla, fram till dess att den ersätts, ändras eller upphävs. Efter fem år är kom-
munen dock inte längre skyldig att kompensera fastighetsägaren vid exempelvis ändring 
av detaljplan.  

Kompensationsåtgärder 
Gävle kommun har framtagna riktlinjer för kompensationsåtgärder där det framgår att 
om jordbruksmark ska exploateras ska det alltid genomföras kompensation, även om 
det är utpekat som möjligt att exploatera i översiktsplan.  

Jordbruksmark är en ändlig resurs och behövs för att producera mat och det behovet 
kan komma att öka med de klimatförändringar som förutspås i framtiden. Jordbruks-
marken bidrar med en oerhört viktig ekosystemtjänst som är svår att återskapa genom 
nyodling. Däremot kan andra ekosystemtjänster kompensera ianspråktagande av jord-
bruksmark. I Gävle kommun ska därför exploaterad jordbruksmark ersättas med andra 
ekosystemtjänster som är lämpliga på platsen. 

Planförslaget innebär att jordbruksmark tas i anspråk för bostäder. Som kompensat-
ionsåtgärd för detta ska värdena för pollinatörer kompenseras och tillskapas inom plan-
området. Som minst ska följande göras som kompensation i samband med exploate-
ringen: 

• Längs Björkevägen minst 10 större träd planteras i kanten av planområdet.  

• Inom kvartersmarken ska minst 20 fruktträd av olika sorter planteras 

• Minst 20 av de äldsta träden som avverkas ska lämnas kvar som död ved inom 
planområdet eller i närbeläget skogsområde, efter tillstånd från markägare 

• Det ”nya” skogsbrynet ska planteras med ca 50 buskar för att förstärka brynet.  

• Det ska finnas tillgång till odling på friland eller i odlingslådor inom kvarters-
marken i en omfattning om minst 100 kvadratmeter. 

• Minst fyra bihotell/insektsholkar ska sättas upp inom planområdet. 

• Minst 10 småfågelholkar ska sättas upp inom planområdet. 

En skötsel- och förvaltningsplan ska tas fram för att säkerställa kompensationsåtgär-
derna på sikt. Det är kommunen som besiktigar och godkänner kompensationsåtgär-
derna, vilket regleras i avtal mellan Gävle kommun och exploatör. 

Avtal 

Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal har upprättats mellan Gävle kommun och exploatör. Avtalet re-
glerar bland annat försäljning av kommunal mark, ansvar och kostnad för genomfö-
rande av kompensationsåtgärder, ansvar och kostnader för åtgärder för hantering av 
dagvatten på kommunal mark, principskiss för gatusektion samt att all infrastruktur ska 
ha ett samlat genomförande. 

Kommunalekonomiska konsekvenser 

Intäkter 
Försäljning av mark. 
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Kostnader 
Drift och skötsel av allmän plats NATUR1. 

Planavgift 
Planavtal har tecknats mellan Livsmiljö Gävle och exploatören Panghus AB.  
 

 Tidigare ställningstaganden och övergripande analyser 

Miljökvalitetsnormer 
Avan (SE604116-171037) och Inre fjärden (SE604055-171248) är statusklassade vatten-
förekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnorm för Avan är att 
uppnå god ekologisk status år 2027 och för Inre fjärden är miljökvalitetsnorm att uppnå 
måttlig ekologisk status år 2027. För båda vattendragen är normen god kemisk ytvat-
tenstatus med mindre stränga krav för kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bro-
merad difenyleter.  

I nuläget är ekologisk status för Avan måttlig och vattenförekomsten uppnår ej god ke-
misk status. Orsaken till att ekologiska statusen klassas som måttlig baseras på kvali-
tetsfaktorn för växtplankton, näringsämnen och särskilda förorenande ämnen. Inre fjär-
den har dålig ekologisk status och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Avgörande för 
klassningen av dålig ekologisk status är bottenfauna, med stöd av växtplankton och all-
männa förhållanden för näringsämnen (främst kväve).  

Grundvattenförekomsten Valboåsen (SE672544-156524, ny förekomst WA20555656) är 
en statusklassad grundvattenförekomst av sand-och grusförekomst och omfattas även 
av krav enligt vattenskyddsföreskrifter. Miljökvalitetsnormen är satt till god kemisk och 
kvantitativ status men med risk för påverkan på kemisk status genom urban miljö, väg 
och verksamheter samt kvantitativ påverkan på grund av större vattenuttag än grund-
vattenbildning. 

Konsekvens 
Hur ett genomförande av detaljplanen kan påverka berörda ytvattenförekomster samt 
grundvattenförekomsten beskrivs under avsnittet Dagvatten. Den samlade bedöm-
ningen är att påverkan blir liten eftersom rening och fördröjning säkerställs och plan-
läggningen bedöms inte försvåra uppnåendet av miljökvalitetsnormerna. Genom att 
markföroreningar från tidigare verksamhet saneras kan även föroreningsbelastningen 
på grundvattenförekomsten minskas. 

Halter av luftföroreningar i området ligger under miljökvalitetsnormerna för luft och 
bedöms inte överskridas till följd av planens genomförande. 

Miljömål 
I samband med detaljplanens behovsbedömning har nedanstående nationella miljömål 
identifierats som miljömål som kan komma att påverkas av detaljplanens genomfö-
rande.  

• Grundvatten av god kvalitet 

• Levande skogar 

• Rikt odlingslandskap 

• God bebyggd miljö 

• Giftfri miljö 

• Begränsad klimatpåverkan 
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Konsekvenser av planens genomförande på miljömålen 
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan påverkan att de nationella 
miljömålen inte kan uppnås.  

Ett plangenomförande ska ske så att påverkan på Valboåsens grundvattenmagasin inte 
blir negativ och därmed påverkas inte miljömålet om grundvatten av god kvalitet. Att 
sanera markföroreningar som riskerar påverka grundvattenförekomsten bidrar positivt 
till miljömålet om grundvatten av god kvalitet samt till miljömålet om giftfri miljö.  

Ett område med äldre tallar bevaras och ger ett fortsatt spridningssamband i öst-västlig 
riktning, vilket bidrar till målet om levande skogar. Jordbruksmark tas i anspråk för ex-
ploatering, vilket påverkar miljömålet om ett rikt odlingslandskap. Dock har marken be-
dömts som ej brukningsvärd och kompensationsåtgärd kommer att genomföras vid ett 
plangenomförande. 

Planens genomförande bedöms påverka miljömålet god bebyggd miljö positivt då bostä-
der skapas i ett attraktivt läge med närhet till befintlig service, infrastruktur m.m. Plan-
områdets möjlighet till kollektivtrafik påverkar även miljömålet om begränsad klimat-
påverkan positivt.  

Översiktsplan 
I översiktsplanen för Gävle stad 2025 (2009) är området utpekat som ett så kallat stra-
tegiskt område som på sikt kan bli aktuellt för bostadsbebyggelse vid avveckling av han-
delsträdgården. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan. 

 
Bild 20. Planområdet ligger inom F.S.1.  

Miljöstrategiska programmet 
De nationella miljömålen är specificerade på lokal nivå i ”Miljöstrategiskt program” som 
antogs av Kommunfullmäktige år 2013. Programmet innehåller mål inom områdena 
energi, transporter, konsumtion och avfall, mark och bebyggd miljö, natur, vatten samt 
information och utbildning. Följande mål bedöms aktuella för detaljplanen: 

• Minska antalet resor och transporter 

• Öka andelen resor och transporter med hållbara färdmedel 

• Miljöanpassa resor och transporter 

• Mark och naturresurser ska användas hållbart 

• Lokalisera, utforma och underhålla hållbart 

• Livsmiljön i Gävle kommun ska främja en god hälsa 
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• Den biologiska mångfalden ska bevaras och förstärkas 

• Alla vattenförekomster ska ha god ekologisk och kemisk status  

Konsekvenser av planens genomförande 
Planens genomförande bedöms sammantaget gå i linje med det miljöstrategiska pro-
grammet. 

Att planlägga för ett större bostadsområde medför transporter men transportbehovet är 
inte betydande. I närområdet finns ett utvecklat gång- och cykelnät samt kollektivtrafik 
för att minska antalet transporter och öka andelen hållbara färdmedel.  

Området är utpekat i översiktsplanen som ett strategiskt område för framtida bostäder. 
En mindre del av befintlig jordbruksmark ianspråktas för att skapa ett ändamålsenligt 
planområde. Marken har dock bedömts som ej brukningsvärd och kompensationsåtgär-
der enligt framtagna riktlinjer kommer att genomföras. Genom att bevara del av befint-
lig värdefull vegetation kan den biologiska mångfalden bevaras och tillsammans med 
genomförda kompensationsåtgärder förstärkas. 

Med föreslagna skyddsåtgärder för buller och med sanering av den förorenade marken 
bedöms planen inte leda till olägenheter. Målet avseende vattenförekomsters status 
motverkas inte så länge föreslagen dagvattenhantering genomförs. Risken för att på-
verka miljökvalitetsnormerna negativt bedöms som liten. 

Socialt hållbarhetsprogram 
Gävle kommun har ett socialt hållbarhetsprogram som antogs i dec 2018. Det sociala 
hållbarhetsprogrammet har fyra målområden; trygghet, delaktighet och inflytande, jäm-
ställda och jämlika villkor samt icke-diskriminering. Av underliggande programmål be-
döms följande som aktuella för planområdet: 

• Alla i Gävle kommun har trygga boendemiljöer 

• Barn och unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor 

• Alla i Gävle kommun har jämställd och jämlik hälsa 

• Gävle kommun skapar förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid för alla 

Konsekvenser av planens genomförande 
Planens genomförande bedöms sammantaget gå i linje med det sociala hållbarhetspro-
grammet. Planen möjliggör en varierad bebyggelse med möjlighet till olika upplåtelse-
former. Inom planområdet finns möjlighet till aktivitet, lek och gemensamma mötes-
platser för människor i olika åldrar och med olika bakgrund, vilket även bidrar till en at-
traktiv och trygg boendemiljö. Planområdet ligger nära skola, idrottsplats m.m. som är 
viktiga målpunkter för barn och unga, vilka enkelt kan nås från planområdet. Det nya 
bostadsområdet har goda förutsättningar att möta barns behov i den fysiska utform-
ningen och området har inslag av naturmark med möjlighet till mer naturinspirerad lek.  

Beslut om planläggning 
Ansökan om planbesked med beslut om planuppdrag har beslutats i Samhällsbyggnads-
nämnden den 20 april 2016.  

Gällande detaljplaner  
Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. 

 

 

Planens konsekvenser  

Samlad konsekvensbedömning 
Sammanfattningsvis bedöms inte planens genomförande innebära någon påtaglig nega-
tiv påverkan inom eller i anslutning till planområdet. Detaljplanen möjliggör nya bostä-
der på en yta som redan är ianspråktagen av verksamhet kopplad till handelsträdgård. 
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Större del av befintliga naturvärden bevaras i områdets västra del för att bibehålla be-
fintlig spridningskorridor samt grön länk. Bebyggelsen kommer att ge en något ändrad 
landskapsbild i området men omgivande landskap är fortsatt öppet. Mindre del jord-
bruksmark bebyggs, vilket kommer att kompenseras inom planområdet genom skap-
ande av åtgärder som framför allt gynnar pollinatörer.   

Områdets östra del är bullerutsatt och planen reglerar ett antal skyddsåtgärder som 
krävs för att bostäder ska kunna uppföras. I och med detta bedöms området som lämp-
ligt för bostadsändamål även i anslutning till Björkevägen. Det finns inom planområdet 
goda förutsättningar att omhänderta dagvatten genom att nyttja befintligt dikessystem i 
anslutning till planområdet. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära ne-
gativa konsekvenser för grundvattnet. Markföroreningar förekommer i området och i 
detaljplanen villkoras bostadsbyggnader med att markföroreningsåtgärder ska ha kom-
mit till stånd innan startbesked får ges. Utifrån detta bedöms detaljplanens genomfö-
rande som positivt då det leder till att marken saneras.  

Genomförandet innebär att boende till viss del blir beroende av resor. Närhet till befint-
ligt gång- och cykelnät finns, dock är avstånd till närmsta kollektivtrafikanslutning nå-
got långt utifrån kommunens riktlinjer. Tillgängligheten till service, skola och handel är 
förhållandevis god. Planen möjliggör en varierad bebyggelse med möjlighet till olika 
upplåtelseformer. Inom planområdet finns möjlighet till aktivitet, lek och gemensamma 
mötesplatser för människor i olika åldrar och med olika bakgrund. Området kommer att 
ha god tillgänglighet då det inte finns några större höjdskillnader och då det finns goda 
anslutningar till omgivande gång- och cykelnät. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Utifrån den sammanställning som gjorts i undersökningen om betydande miljöpåver-
kan bedömer Gävle kommun att planförslaget inte förväntas medföra betydande miljö-
påverkan. Undersökningen är sammanställd i juni 2018. 

Bedömningen motiveras av att inga gällande miljökvalitetsnormer bedöms överskridas 
och att detaljplanens genomförande är i linje med relevanta miljömål. De miljöfaktorer 
som särskilt ska uppmärksammas är buller från närbelägen väg, risk för markförore-
ningar till följd av tidigare markanvändning samt att området delvis ligger inom vatten-
skyddsområde för dricksvatten, vilket innebär att dagvattenhanteringen särskilt måste 
beaktas. Inga av dessa faktorers enskilda eller kumulativa miljöeffekter bedöms vara av 
sådan omfattning att de innebär betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens 6 kap. 
Om jordbruksmark tas i anspråk för exploatering ska utredning om kompensationsåt-
gärd genomföras och åtgärd fastställas i avtal. I planområdet samt dess närområde 
finns även viktig grönstruktur som bedöms kunna påverkas av ett genomförande men 
inte av sådan omfattning att det medföra en betydande påverkan.  

Länsstyrelsens ställningstagande 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att miljöpåverkan inte kan antas bli så 
betydande att en miljöbedömning behöver göras och en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas.  

 
 Tidplan 

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standardförfarande. Tid-
plan för detaljplaneprocessen är:  

Samråd - Maj 2019  
Granskning – December 2019 
Antagande – Mars 2020 
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 Revideringar 

På plankartan har ytor reglerats med bestämmelse n2, att endast 10 % av markytan får 
hårdgöras. Detta för att säkerställa möjlighet till rening och fördröjning av dagvatten. I 
övrigt har mindre justering skett av egenskapsgränser. I planbeskrivningen har avsnit-
ten Kompensationsåtgärder samt Avtal kompletterats utifrån framtaget exploaterings-
avtal.  

Revideringarna är av mycket begränsad storlek och påverkar enbart exploatör. En ny 
granskning bedöms därmed inte behövas. 

  

Livsmiljö Gävle 

 

 

 

Ulrica Olsson   Emma Larsson 

Planchef   Planarkitekt 
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