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Sammanfattning
Bakgrund och syfte
I samband med att Gävle växer, verksamhetsområden omvandlas 
och stadens infrastruktur behöver utvecklas, finns anledning 
att få en hållbar utveckling genom att sätta upp nya mål och 
planeringsriktlinjer i en fördjupning av översiktsplanen för norra 
Brynäs. På Norra Brynäs förväntas en omvandling av nuvarande 
struktur och innehåll till att fortsätta rymma icke störande företag 
och publik vattennära verksamhet, tillsammans med en förstärkning 
med lämpligt antal nya bostäder, cirka 1 000 – 2 500. Projektets 
syfte är att med hjälp av en fördjupning av översiktsplanen 
möjliggöra och underlätta utveckling och stadsomvandling av Norra 
Brynäs.

Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att identifiera och 
beskriva de direkta och indirekta effekterna som den föreslagna 
förändringen kan medföra på människor, naturmiljö, mark, vatten, 
luft, klimat och kulturmiljö.

Alternativ
De två studerade alternativen presenterar hur man med 
markanvändningen kan uppnå de uppsatta målen för området i Norra 
Brynäs. Tanken är att alternativen ska uppmuntra till diskussion 
och fungera som inspiration till att hitta förslag och lösningar för 
den framtida markanvändningen. Det ena eller det andra förslaget 
behöver inte väljas i sin helhet. Bebyggelsestrukturen i delar av 
det ena förslaget kan kombineras med ett trafikförslag ur det andra, 
eller ett geografiskt delområde i ett förslag kan fungera medan andra 
behöver helt nya lösningar. För att underlätta kommunikationen har 
alternativen döpts till Oregelbundet och Rutnät.

Båda förslagen innehåller kopplingar till omgivningen i form av 
rekreativa stråk, huvudcykelstråk och gator. Rekreativa stråk föreslås 
från Norrlandet via järnvägsbanken, längs samtliga strandlinjer 
och vidare ut till T-udden för att på sikt även kunna förlängas till 
Hemlingbyområdet.

Gemensamt för båda förslagen är att kvarteren bryts upp i mindre 
delar (cirka 60 gånger 60 meter per kvarter). Detta underlättar 
rörelser i området och bidrar till en tryggare upplevelse av gator. 

Bebyggelsens skala i båda alternativen ligger mellan 2–5 våningar 
för att hålla en mänsklig skala, och endast på vissa platser tillåts 
högre bebyggelse resa sig högre för att skapa utblickar och för 
att markera en platsbildning. I bebyggelsestrukturen föreslås 
en blandning mellan bostäder och icke störande verksamheter. 
Parkeringslösningar i båda förslagen är gemensamma parkeringshus. 
För att parkeringshusen ska bidra till ett trivsamt och tryggt gaturum 
ska de ha publika funktioner i bottenvåningen, samt kombineras med 
andra användningssätt. 

Nollalternativ
Nollalternativet i detta fall är att pågående markanvändning inom 
planområdet fortsätter som idag med målår 2040. Detta innebär att 
verksamhetsområden kommer fortsätta vara verksamhetsområden, 
och bostadsområden kommer att vara som idag med undantag 
för att de redan beslutade detaljplanerna för Godisfabriken och 
Skeppsbyggaren kommer att byggas. Därmed tillkommer 1 000 
bostäder. 

Konsekvenser
Båda planförslagen innebär en minskning av industribuller vid 
bostäder inom vissa områden. Planförslaget Oregelbundet innebär 
ingen betydande förändring av trafikbullersituationen i området i 
jämförelse med nollalternativet. I Alternativ Rutnät fås en förändrad 
bullerbild avseende trafikbuller som innebär att bostäder som inte 
störs idag kan få ökade bullerstörningar.

För dagvatten bedöms båda planförslagen ge positiva konsekvenser 
för dagvattensituationen i området. Planförslagen förbättrar 
möjligheterna till god hantering av dagvatten gällande både 
bortledningskapacitet, fördröjning och rening av föroreningar. Fler 
grönytor samt gröna tak ger fördröjnings- och reningsmöjligheter.

Planförslagen innebär att flera industriverksamheter, som inneburit 
risker för boende och de som vistas i området, omvandlas till 

bostäder och andra verksamheter. Befintligt industrispår omvandlas 
till grönstråk, vilket också innebär att risker försvinner, även om de 
redan i dagsläget är små. Båda planförslagen bedöms ge positiva 
konsekvenser med avseende på risk och säkerhet.

Delar av planområdet har länge använts för industriändamål vilket 
innebär att det finns flera fastigheter som är utpekade som potentiellt 
förorenade. Om dessa områden efterbehandlas bedöms detta ge 
positiva konsekvenser för båda planförslagen då föroreningarna i 
området skulle minska.

Planförslagen visar sammantaget en utveckling i centrala stadsdelar 
vilket skapar förutsättningar för hållbara transporter. Områdets 
förutsättningar kan bidra till positiva förändringar avseende 
invånarnas färdmedelsval, särskilt för cykel. Detta medför positiva 
konsekvenser avseende klimatpåverkan.

Delar av planområdet ligger inom riskområde för översvämningar 
gällande såväl skyfall som å- och havsnivåer. Förutsättningarna för 
klimatanpassning och riskreducering förbättras inom planförslagen. 
De delar av dagvattensystemet som byggs ut kan dimensioneras 
för att klara nya krav och framtida förhållanden. Sammantaget 
bedöms båda planförslagen innebära positiva konsekvenser för 
klimatanpassning.

Den gröna infrastrukturen ökar vilket ger positiva konsekvenser för 
naturmiljön och ekosystemtjänster. Ekologiska spridningssamband 
påverkas positivt, både inom planområdet och för Järvstakilens 
kontakt med grönstrukturer norr om planområdet. Fler grönytor 
skapar positiva effekter för ekosystemtjänster som exempelvis 
rekreation, fysisk- och psykisk hälsa, sociala interaktioner och 
naturpedagogik samt att träd har kylande effekt. Båda planförslagen 
bedöms innebära positiva konsekvenser för aspekten grön 
infrastruktur.

Båda planförslagen innebär en risk för negativa konsekvenser för 
riksintresset för kulturmiljö på grund av påverkan av stråk längs 
kajkanter och närmast vattnet, ny bebyggelse närmast vattnet samt 
omgestaltning av Södra skeppsbron till boulevard, särskilt i de östra 
delarna av planområdet.

Planförslagen bedöms innebära likvärdig påverkan avseende 
trygghet och integration, men i planförslag Rutnät bedöms 
kopplingarna med övriga Gävle bli bättre. Omvandlingen innebär 
bättre cykelstråk och grönstråk vilket är positivt för tillgänglighet, 
folkhälsa och rekreation. Den ökade mängden bostäder kan dock 
innebära ett ökat tryck på de grönområden som finns i området. 
Sammantaget bedöms planförslagen innebära positiva konsekvenser 
för de sociala aspekterna.

Måluppfyllelse och påverkan på MKN
Planförslagen bedöms kunna bidra till måluppfyllelse för miljömålen 
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Hav i balans 
samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, 
God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. Det krävs dock att 
hänsyn kommer tas till flertalet aspekter i arbetet med kommande 
arbete med FÖP och detaljplaner. Till exempel god planering och 
struktur inom planområdet som motiverar ett hållbar resande, 
inventeringar och åtgärder i områden med potentiellt förorenade 
områden, hänsynstagning till buller i detaljplanearbetena och 
bevarande av viktiga kulturhistoriska miljöer i området.

Planförslagen medger förtätning och utbyggnad av 
kollektivtrafikstråk. Förtätning medför ett ökat underlag för 
kollektivtrafik och utsläpp från bilfordon minskar i och med bättre 
teknik. Därigenom förväntas också luftföroreningar minska och 
möjligheten att uppnå MKN ökar. 

För att inte påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer 
för vatten behöver dagvatten renas innan det når Gavleån eller Inre 
Fjärden, framförallt vid tidigare industrifastigheter. Ambitionen 
i båda planalternativen är att skapa fler grönytor i området som 
kan fungera som fördröjning och rening av dagvattnet, vilket ökar 
möjligheten att förbättra den ekologiska och kemiska statusen för 
vattenförekomsten.
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I 6 kap. 11 § miljöbalken finns beskrivet vad en 
miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för 
strategisk miljöbedömning ska omfatta.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla:

1. en sammanfattning av planens eller 
programmets innehåll, dess huvudsakliga syfte 
och förhållande till andra relevanta planer och 
program,

2. en identifiering, beskrivning och bedömning av 
rimliga alternativ med hänsyn till planens eller 
programmets syfte och geografiska räckvidd,

3. uppgifter om 
a) miljöförhållandena och miljöns sannolika 
utveckling om planen eller programmet inte 
genomförs, 
b) miljöförhållandena i de områden som kan 
antas komma att påverkas betydligt, 
c) befintliga miljöproblem som är relevanta för 
planen eller programmet, särskilt miljöproblem 
som rör ett sådant område som avses i 7 kap. eller 
ett annat område av särskild betydelse för miljön, 
och 
d) hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål 
och andra miljöhänsyn,

4. en identifiering, beskrivning och bedömning av 
de betydande miljöeffekter som genomförandet av 
planen eller programmet kan antas medföra,

5. uppgifter om de åtgärder som planeras för 
att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa 
betydande negativa miljöeffekter,

6. en sammanfattning av de överväganden som 
har gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda 
val av olika alternativ och eventuella problem i 
samband med att uppgifterna sammanställdes,

7. en redogörelse för de åtgärder som planeras 
för uppföljning och övervakning av den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av planen eller 
programmet medför, och

8. en icke-teknisk sammanfattning av 1–7.

Bakgrund 
Brynäs byggdes ut som en stadsdel som drog nytta av närheten till stadskärnan 
och hamnläget intill Gavleån där verksamheter inom hamn, varv, industri och 
verkstäder blandades med arbetarbostäder. Nuvarande struktur speglar detta genom att 
verksamheter finns närmast ån och bostäder samt service finns söder om dessa. 

I samband med att Gävle växer, verksamhetsområden omvandlas och stadens 
infrastruktur behöver utvecklas, finns anledning att få en hållbar utveckling genom att 
sätta upp nya mål och planeringsriktlinjer i en fördjupning av översiktsplanen för norra 
Brynäs. På Norra Brynäs förväntas en omvandling av nuvarande struktur och innehåll 
till att fortsätta rymma icke störande företag och publik vattennära verksamhet, 
tillsammans med en förstärkning med lämpligt antal nya bostäder, cirka 1000 – 2500. 

Samtidigt behöver ett större grepp tas om utvecklingen av stadens infrastruktur, 
särskilt trafikstrukturen i östra Gävle, utveckling av ett nytt avloppsreningsverk och 
förbättrad allmän vattenkontakt.

Huvudsakliga mål för fördjupad översiktsplan (FÖP) Norra Brynäs är:

- delade livsrum
- nära och tillgängligt
- en väv av grönska och vatten
- stolthet för sin historia 
- utmaning till utveckling genom innovation och framtidsanda.

Syfte
Projektets syfte är att med hjälp av en fördjupning av översiktsplanen möjliggöra 
och underlätta utveckling och stadsomvandling av Norra Brynäs. Den fördjupade 
översiktsplanen ska visa på en tydlig viljeinriktning med hur Norra Brynäs ska 
utvecklas och omvandlas och landa på en strukturell nivå för att kunna användas som 
program för detaljplan.

Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att identifiera och beskriva de direkta 
och indirekta effekterna som den föreslagna förändringen kan medföra på människor, 
naturmiljö, mark, vatten, luft, klimat och kulturmiljö. Ett genomförande av 
översiktsplanen kan ge både positiva och negativa miljöeffekter. Både negativa och 
positiva effekter ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Metod och process
Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en myndighet eller en kommun som upprättar 
eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning göra en 
strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen, programmet eller ändringen 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Under hösten 2018 påbörjades 
arbetet med den fördjupade översiktsplanen och parallellt med detta har arbetet med 
miljöbedömning skett.

Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver de huvudsakliga miljökonsekvenser som 
markanvändningen i planområdet ger upphov till, både inom och utanför området, 
positiva såväl som negativa. Planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer för luft, 
buller och vatten beskrivs under kapitel Avgränsning och Samlad bedömning.

Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar frågeställningarna på en översiktlig nivå, 
motsvarande den som redovisas i den fördjupade översiktsplanen. Beskrivningen ska 
peka på vilka konsekvenser som behöver studeras vidare i fortsatt detaljplanering. En 
samlad bedömning av vad som framkommit i MKB:n ska redovisas i översiktsplanen.

Samråd har hållits med Länsstyrelsen om avgränsning och alternativ.

Bakgrund och syfte

FÖP:s mål är en fördjupning av 
Översiktsplan Gävle kommun år 
2030 övergripande mål, 
strategier och riktlinjer
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Avgränsning i rum, tid och sak
För miljöbedömningen används samma geografiska avgränsning som planområdet i 
planhandlingen för den fördjupade översiktsplanen för Norra Brynäs.

Den fördjupade översiktsplanen ska utgöra ett styrande dokument för utvecklingen 
av planområdet i det långa perspektivet, i detta fall år 2040. Tidsperspektivet gör 
att konsekvenserna bedöms på en översiktlig nivå med utgångspunkt i nuvarande 
kunskapsläge. De reella konsekvenserna av genomförandet av planen kommer att 
påverkas av förändrade förutsättningar, hur samhället, lagstiftning och miljön ändras 
under tidsperioden.

De miljömässiga konsekvenserna utgår ifrån nationella, regionala och lokala miljömål 
samt miljökvalitetsnormer och beskriver de betydande miljökonsekvenser som planens 
planalternativ ger. Fokus har särskilt lagts på konsekvenser för buller, dagvatten, risk 
och säkerhet, förorenad mark, klimatpåverkan, klimatanpassning, grön infrastruktur 
och ekosystemtjänster, kulturmiljö samt social hållbarhet. Dessa aspekter bedöms som 
särskilt viktiga i relation till planens genomförande.

Bedömningsgrunder
Riksintresse
Geografiskt sammanfaller planområdet med tre riksintressen som berörs av 
planarbetet:

•	 Område för riksintresse för järnväg (enligt 3 kap 8§ MB)
•	 Område för riksintresse för hamnverksamhet (enligt 3 kap 8§ MB)
•	 Område för riksintresse för kulturmiljövården (enligt 3 kap 6§ MB)

Avgränsning
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För riksintresse för järnväg samt riksintresse för hamnverksamheten beskrivs påverkan 
och konsekvenser av riksintressens i kapitel 5 under Risk och säkerhet samt under 
Buller. Riksintresse för kulturmiljövården samt påverkan och konsekvenser på 
riksintresset beskrivs närmare i kapitel 5 under Kulturmiljö.   

Miljömål
Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det 
övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade 
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas 
generationsmålet. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med 
preciseringar samt 17 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga 
ämnen och klimat. Sveriges miljökvalitetsmål är det nationella genomförandet av 
den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Utifrån de nationella 
miljömålen har dessa sedan brutits ned för varje region. De regionala målen för 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län överensstämmer i stort med de nationella miljömålen 
men undantag för miljömålet Storslagen fjällmiljö, som har utgått. Preciseringar av 
miljömålen samt åtgärdsprogram för Länsstyrelsen i Gävleborgs län fastställdes år 
2014. Gävle stad har ersatt miljömålen med ett miljöstrategiskt program som ska styra 
och samordna kommunens arbete. Programmet visar den inriktning som miljöarbetet i 
Gävle kommun kommer att ha på längre sikt. Inriktningarna som Gävle stad fokuserar 
på är: Energi, Transporter, Konsumtion och avfall, Mark och bebyggd miljö, Vatten, 
Natur samt Information och utbildning. Vidare i kapitel Samlad bedömning beskrivs 
de för planen relevanta miljömålen samt relevanta preciseringarna för de lokala 
inriktningarna i Gävle stads miljöstrategiska program. 
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Miljökvalitetsnormer för luft och vatten
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som infördes i och med 
tillkomsten av miljöbalken 1999. Miljökvalitetsnormer infördes för att komma till 
rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och 
jordbruk. Utgångspunkten när en miljökvalitetsnorm fastställs är kunskap om vad 
människan och naturen tål utan hänsyn till ekonomiska eller tekniska förhållanden. 
Normen ska därför avspegla den lägsta godtagbara miljökvaliteten eller det önskade 
miljötillståndet, men tar vanligtvis inte sikte på hur mänsklig verksamhet ska utformas. 
Bestämmelserna finns i miljöbalkens femte kapitel. Planförslagens påverkan på 
miljökvalitetsnormer beskrivs under Samlad bedömning.

Luft

Beräkningar av luftföroreningar visar att de högsta halterna inom planområdet 
förekommer på delar av Södra Skeppsbron medan de generellt är lägre i övriga 
området. För kvävedioxid (NO2) visar beräkningar att halterna underskrider både 
gällande MKN liksom de nivåer som anges i preciseringarna för miljömålet Frisk 
luft. Längst i väster på Södra Skeppsbron visar beräkningarna förhöjda NO2-halter. 
MKN och miljökvalitetsmålen avseende partiklar (PM10) klaras generellt i området, 
men längs delar av Södra Skeppsbron överskrids eller tangeras miljökvalitetsmålen. 
Längst i väster samt på Atlasgatan, från Stenborgskajen till Lysgatan, tangeras MKN 
avseende dygnsmedelhalten.

Figur Partiklar resp NO2

Vänster bild: Beräknad 
dygnsmedelhalt år 2015 
avseende PM10 (ÖSLVF, 2016).

0 200 400100 Meter ¯

>50 µg/m3

Partiklar (PM10)
Dygnsmedelhalter PM10

14-16 µg/m3

16-18 µg/m3

18-20 µg/m3

20-25 µg/m3

25-30 µg/m3

30-35 µg/m3

35-50 µg/m3

Källa: Sveriges Luftvårdsförbund, 2016 

Gatuavsnitt NO2 98 percentil 
dygn [µg/m3]

PM10 90 percentil 
dygn [µg/m3]

ÅDT [fordon/
dygn]

Fältskärsleden 
inom planområdet

48 - 60 30 - 35 24 100

Västra delen av S 
Skeppsbron 

36 – 48 35 – 50 7 300

Östra delen av S 
Skeppsbron

36 – 48 25 – 30 7 300

Västra delen av 
Atlasgatan

48 – 60 35 – 50 7 300

MKN 60 50
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Vattenförekomst - Ytvatten

Norr om planområdet rinner Gavleån (SE672708-612421) som mynnar i Inre fjärden. 
Vattendraget är en preliminär vattenförekomst som ej uppnår god kemisk status och 
påverkas av bland annat olika industrier, förorenade områden, urban markanvändning, 
transport och infrastruktur samt atmosfärisk deposition.

Den ekologiska statusen har klassats som måttlig, främst på grund av fysikaliskt 
kemiska egenskaper i form av höga halter av bland annat arsenik och zink. 
Hydromorfologin i ån bedöms i vissa hänseenden vara otillfredsställande eller till och 
med dålig.

Miljökvalitetsnormerna anger att Gavleån ska uppnå god kemisk status senast 2021 
och god ekologisk status senast 2027.

Vattenförekomst - Hav

Inre fjärden (SE 604055-171248) är en havsvik med dålig ekologisk status, vilket 
främst beror på övergödning med höga kvävehalter och måttliga till otillfredsställande 
halter av fosfor.  Dessutom har höga halter av zink och koppar uppmäts i 
bottensedimenten vid ett tillfälle. Den kemiska statusen uppnår ej god, även om det 
bortses från bromerad difenyleter och kvicksilver som överstiger gränsvärdena i alla 
svenska vattendrag. Inre fjärden har förhöjda halter av miljögifterna bly, kadmium och 
dioxin.

Målet för Inre Fjärden är att senast 2021 uppnå god kemisk status och måttlig 
ekologisk status senast 2027.

Vattenförekomster närmast planområdet
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Alternativ
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Studerade alternativ
De två studerade alternativen presenterar hur man med markanvändningen kan 
uppnå de uppsatta målen för området i Norra Brynäs. Tanken är att alternativen 
ska uppmuntra till diskussion och fungera som inspiration till att hitta förslag och 
lösningar för den framtida markanvändningen. Det ena eller det andra förslaget 
behöver inte väljas i sin helhet. Bebyggelsestrukturen i delar av det ena förslaget 
kan kombineras med ett trafikförslag ur det andra. Ett geografiskt delområde kan 
fungera i ett förslag medan andra behöver helt nya lösningar. För att underlätta 
kommunikationen har alternativen döpts till Oregelbundet och Rutnät som syftar till 
kvartersstrukturen i planförslagen.

Gemensamt för alternativen Oregelbundet och Rutnät

Stråk 
Båda alternativen innehåller kopplingar till omgivningen i form av rekreativa 
stråk, huvudcykelstråk och gator. Rekreativa stråk föreslås från Norrlandet via 
järnvägsbanken, längs samtliga strandlinjer och vidare ut till T-udden för att på sikt 
även kunna förlängas till Hemlingbyområdet.

Huvudcykelstråk som idag saknas i nord-sydlig riktning genom planområdet föreslås 
i båda förslagen förläggas till Lysgatan, ungefärligt läge för Femte tvärgatan som 
koppling till Brynäs centrum, samt den koppling som redan har planlagts i Första 
Tvärgatan, mellan Jungfruparken och Stenebergsparken. Styrmansgatan föreslås 
som nytt huvudcykelstråk i västöstlig riktning. En ny koppling till Brynäs kan vara 
möjligt vid ombyggnad av Gävle Central. Här föreslås en förbindelse via perronger till 
Waldenströmsgatan. 

Kvarter 
Gemensamt för båda förslagen är att kvarteren bryts upp i mindre delar (cirka 60 
gånger 60 meter per kvarter). Detta underlättar rörelser i området och bidrar till en 
tryggare upplevelse av gator. 

Bebyggelsens skala i båda alternativen ligger mellan 2–5 våningar för att hålla en 
mänsklig skala, och endast på vissa platser tillåts högre bebyggelse resa sig högre, för 
att skapa utblickar och för att markera en platsbildning. I bebyggelsestrukturen föreslås 
en blandning mellan bostäder och icke störande verksamheter. Parkeringslösningen i 
båda förslagen är gemensamma parkeringshus. För att parkeringshusen ska bidra till 
ett trivsamt och tryggt gaturum ska de ha publika funktioner i bottenvåningen, samt 
kombineras med andra användningssätt. 

Kommunala verksamhetstomter

Behoven av kommunala verksamhetstomter är tydligast för förskoleverksamhet 
samt vård- och omsorgsboende. Då förskolor kräver mycket friyta föreslås i båda 
alternativen samnyttjande av fastigheter. Kontor, omvårdnadsboende eller annat 
kombineras med förskola för att rymma mer på samma plats. 

Grön- och blåstruktur

Det gemensamma greppet för grönstrukturen i båda alternativen är att befintlig 
grönska föreslås i ett samband med ny grönska som tillför kvaliteter för såväl 
människan (ekosystemtjänster) som för biologisk mångfald. Högbergsparken föreslås 
bevaras och utvecklas i delar av dagens park, men föreslås även utökas i de båda 
alternativen. Ett system för dagvatten för att hantera såväl skyfall och på sikt höjda 
havsvattennivåer är en förutsättning.

Alternativ Oregelbundet

Stråk

I alternativ Oregelbundet visas Södra Skeppsbron kvar i sitt nuvarande läge. 
Alderholmsbron är kvar som den enda förbindelsen mot Gävle strand och vidare 
mot Näringen. Södra Skeppsbron gestaltas om till en grön och blå boulevard dvs. en 
stadsgata som är kantad av trädplanteringar med dagvattenhantering och belysning. På 
båda sidor föreslås gång- och cykelvägar. Ett rekreativt stråk följer befintlig sträckning 
för nuvarande industrispår och blir till en koppling mellan Stenebergsparken och 
Stenborgskanalen samt Gasklockeområdet.

Alternativ

Trafikstruktur Oregelbundet
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Kvarter

I kvarteren öster om Tredje tvärgatan skapas kvarter i oregelbunden form där 
äldre bebyggelse inryms i nya sammanhang. Omgivande grönska fungerar som 
sammanlänkande gröna rum mellan kvarteren. Mellan punkthusen på Tallgatan 
föreslås radhus med terrasser som kragar ut över slänten. 

Kajområdet har begränsat kvartersdjup och rymmer sex kvarter där utblickar mot 
vattnet möjliggörs genom att fasadlängden mot Södra Skeppsbron begränsas till 
50–60 meter. Limöbåtens läge föreslås i det här förslaget öster om Gasklockorna, vid 
Utrustningskajen. 

Nära Gasklockorna föreslås nya kvarter med bostäder blandat med verksamheter.

Södra hamnpiren får hög exploatering. En mindre pocketpark föreslås längst ut, samt 
en mindre kvarterspark i områdets mitt. Lokalgatorna bryter kvarteren åt olika håll 
vilket ger ett varierat uttryck från vattensidan. 

Grön- och blåstruktur

I det här förslaget föreslås grönskan som mindre parkområden som länkas samman 
med smalare rekreativa stråk, en struktur som kan liknas vid ett pärlband. 
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Grön- och blåstruktur Oregelbundet
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Kvartersstruktur Rutnät

Alternativ Rutnät

Stråk

Alternativet innebär att Södra Skeppsbron flyttas till ett sydligt läge för att 
sammanfalla med Riggargatan. Två nya förbindelser över Gavleån föreslås i detta 
alternativ. En bilbro med gång- och cykelväg i Redargatans förlängning blir en 
ny koppling mellan Näringen/Hamnleden och stadens södra delar. En gång- och 
cykelförbindelse vid Södra Hamnpiren anläggs.  Södra Skeppsbron/Riggargatan 
gestaltas om till en grön och blå boulevard, d.v.s. en stadsgata som är kantad av 
trädplanteringar med dagvattenhantering och belysning. Vid stråk med publika 
bottenvåningar finns längsgående parkeringar. På båda sidor föreslås gång- och 
cykelvägar.

Kvarter

I kvarteren öster om Tredje tvärgatan förlängs gatorna från Godisfabriken österut och 
ger en småskalig kvartersstruktur som slutar ett kvarter öster om Femte tvärgatan. 
Delar av befintlig bebyggelse bevaras och ger karaktär till de nya kvarteren. Då Södra 
Skeppsbron får ett nytt läge skapas större kvartersdjup mot kajen och möjliggör en hög 
exploatering. Limöbåtens läge föreslås i det här förslaget finnas vid Nyhamns marina. 
Publika bottenvåningar föreslås fram till Smurfit Kappa vilket möjliggörs då gatan kan 
kantas av bebyggelse. 

Söder om Gasklockorna föreslås ett större bostadskvarter som avgränsas mot en ny 
grön förbindelse mellan Diabasbranten via Riggargatan till Högbergsparken. 

Södra Hamnpiren får en hög exploatering fram till Lysgatan. Södra Hamnpirens udde 
utgörs av en större närpark. 

Grön- och blåstruktur

I det här förslaget föreslås grönskan som större sammanhängande grönområde där 
T-udden kopplas till Gasklockorna, Södra hamnpiren, Högbergsparken och till 
Gavleån. Allmänna park- och naturområden utgör tydliga samband mellan befintliga 
grönområden. 
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Nollalternativ
En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla uppgifter om det så kallade 
nollalternativet. Nollalternativet innehåller uppgifter om miljöförhållandena och 
miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs. Det är mot nollalternativet 
som planförslaget och övriga alternativ ska bedömas. 

Nollalternativet i detta fall är att pågående markanvändning inom planområdet 
fortsätter som idag med målår 2040. Detta innebär att verksamhetsområden kommer 
fortsätta att vara verksamhetsområden, och bostadsområden kommer att bevaras 
som idag med undantag för de redan beslutade detaljplanerna för Godisfabriken och 
Skeppsbyggaren. Nollalternativet innebär att cirka 1 000 bostäder kommer att byggas 
enligt dessa detaljplaner. 

Runt planområdet kommer Gävle Strand Etapp 3 utvecklas och byggas (cirka 600–700 
bostäder). Området Näringen kommer att omvandlas till ett område med blandade 
funktioner och cirka 6 000 bostäder. I övrigt kommer 1500 bostäder behöva byggas på 
annan plats i staden, istället för på Norra Brynäs.
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Förutsättningar och
konsekvenser
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För namn och platser som nämns i detta kapitel hänvisas till karta efter 
Sammanfattningen på sidan 6.

Buller
Nuläge
De huvudsakliga källorna till buller inom Norra Brynäs är trafik på väg och spår men 
också från verksamheter inom området. Även Gävle hamn kan ge upphov till buller 
vid vissa tillfällen. Vägtrafiken i området är som störst längs Södra Skeppsbron, 
Atlasgatan och Fältskärsleden. Det är också längs dessa gator som särskild hänsyn till 
buller från vägtrafik behöver göras när man planerar bostäder, skolor och förskolor. 
Längs med Fältskärsleden går Ostkustbanan som ger bullerstörningar från tågtrafik. 
Norra Brynäs ligger inom influensområdet för buller från Gävle hamn som innebär en 
samlad bullerstörning från flera verksamheter inom Gävle Hamns område. En annan 
stor bullerkälla är verksamheten på fastigheten Brynäs 26:14 vid Södra Skeppsbron. 
Verksamhetens buller består främst av trucklastning, cykloner och fläktar.

Det finns flera områden som utsätts för bullerstörningar både från trafik och 
verksamheter inom planområdet idag. För att skapa en hälsosammare livsmiljö för 
framtidens invånare behöver trafiksituationen på flera gator förbättras och platser 
med god ljudmiljö tillskapas. Behov av en ljuddämpad sida kan behövas för flera 
bostadshus.

Planens konsekvenser
De två planförslagen har flera gemensamma nämnare avseende buller. Den nya 
bostadsbebyggelsen längs Stenborgskanalen och på piren kommer att minska 
industribullernivån vid bostäder inom Gävle strand. Dels genom att verksamheter 
ersätts med bostäder, dels genom att de nya byggnaderna skärmar buller från de 
kvarvarande industrierna. Planen innebär även att verksamheter på båda sidor om 
Femte Tvärgatan försvinner, vilket minskar industribullernivån vid planerade bostäder 

Förutsättningar och konsekvenser



25

inom Godisfabriken samt vid befintliga bostäder öster om vägen. 

Båda planförslagen innebär att vägtrafiken genom området även 
fortsättningsvis koncentreras främst till Södra Skeppsbron och 
Atlasgatan. I förslag Rutnät får dock Södra Skeppsbron delvis 
ändrat läge. Bebyggelsen närmast dessa gator kommer att behöva 
utformas med hänsyn till trafikbullret, dels för att skapa tysta sidor 
för de mest utsatta bostäderna och dels för att skydda bakomliggande 
bebyggelse. I västra delen av området kommer även spårtrafikbuller 
från Ostkustbanan att påverka utformningen av bostadsbebyggelsen.

För båda förslagen ses en betydande ökning av trafiken genom 
Brynäs. Ökningen beror till största del på planerade bostäder 
norr om planområdet, på Näringen och Gävle strand, inte på 
förändringarna inom planområdet.

Vid utformning av vägarna inom området blir det viktigt att 
beakta påverkan på befintlig bostadsbebyggelse, primärt längs 
Styrmansgatan och Brynäsgatan, för att undvika en stor ökning av 
trafikflödet och därmed trafikbullernivån. 

Alternativ Oregelbundet

Jämfört med dagens situation förväntas störst förändringar av 
trafikbullersituationen längs Södra Skeppsbron/Atlasgatan och 
Alderholmsgatan. Med bibehållen hastighet förväntas en ökning 
av trafikbullernivån med cirka 3 dB längs Atlasgatan och Södra 
Skeppsbron, öster om Alderholmsbron. Längs Södra Skeppsbron, 
väster om Alderholmsbron, förväntas en sänkning med cirka 4 dB. 
På Alderholmsgatan förväntas trafikbullernivån öka med cirka 7 
dB. Vid övriga vägar inom och utanför området förväntas ingen 
betydande förändring av trafikbullersituationen.

Längs Atlasgatan och Södra Skeppsbron är trafikbullernivån 
relativt hög även med dagens trafikflöde (större lägenheter kräver 
tyst sida, små enkelsidiga lägenheter är möjliga). Den förväntade 
trafikökningen längs Alderholmsgatan innebär däremot en stor 
förändring i hur gatan uppfattas. Gatan går från att motsvara 
Brynäsgatan (enkelsidiga lägenheter är möjliga) till att bli lika 
trafikerad som Södra Skeppsbron/Atlasgatan (tyst sida krävs även 
för små lägenheter). 

Det som är positivt ur bullersynpunkt, trots ökat trafikbuller, är 
att industribuller minskar när flertalet av verksamheterna minskas 
till förmån för bostäder. Verksamheten på fastigheten Brynäs 
26:14, verksamheter på båda sidor om Alderholmsbron samt 
verksamheter öster om Atlasgatan kommer dock att finnas kvar. 
Ett flertal bostadskvarter föreslås i lägen där både trafik- och 
industribullernivån är hög. Detta gäller primärt i området kring 
fastigheten Brynäs 26:14, vid Varvsgatan och Hammargatan, samt 
i korsningen Atlasgatan/Styrmansgatan. I dessa lägen kommer en 
mer sluten kvartersstruktur och ett större fokus på bullerfrågan i 
detaljplaneskedet att krävas. Enligt tidigare bullerutredning för 
Atlasområdet överskrids industribullerriktvärden för zon C vid 
byggnader närmast fastigheten Brynäs 26:14, vilket innebär att 
bostäder inte kan byggas i dessa lägen. För övrig industriverksamhet 
saknas detaljerade bullerutredningar. Det är möjligt att riktvärden 
överskrids på flera ställen. 

Inom området planeras en mängd små parker och gröna stråk. 
Majoriteten av dessa planeras i anslutning till antingen större vägar 
eller industriverksamheter. Storleken och formen på grönytorna 
medför att avståndet till närmaste bullerkälla ofta blir litet. 
Bullernivån i parkerna bör bevakas i detaljplanearbetet för att 
säkerställa en god ljudmiljö.

Planalternativet medför sammantaget en lägre bullernivå avseende 
industribuller men en högre bullernivå avseende trafikbuller. 
Förväntade trafikbullernivåer skiljer sig inte nämnvärt från 
nollalternativet.

Alternativ Rutnät

I planalternativet kommer omfattningen av trafiken inom och utanför 
planområdet att vara densamma som i alternativ Oregelbundet 
och nollalternativet. Skillnaden är att trafikbullerbilden förändras 
med nya väglösningar. Den nya bron till Alderholmen håller nere 
trafikökningen på Alderholmsgatan. Trafikbullerökningen blir dock 
fortfarande betydande jämfört med dagens situation. Med bibehållen 
hastighetsgräns förväntas en ökning av bullernivån längs vägen 
med cirka 4 dB. Bron kommer även innebära en betydande ökning 
av trafiken genom Gävle strand etapp 2 och 3, vilket påverkar dels 
befintliga bostäder inom etapp 2 och dels hur framtida bostadshus 

kan utformas. För bostäder längs Stenborgskanalen kan en ökning av 
trafikbullernivån med upp till 10 dB förväntas. Antaget att det idag 
passerar cirka 2 000 fordon per dygn längs Redargatan (i nord-sydlig 
riktning, det vill säga i förlängningen av föreslagen ny bro) kommer 
trafikbullernivån längs gatan att öka med cirka 7 dB.

Det nya läget för Södra Skeppsbron möjliggör ett större 
sammanhängande bostadsområde vid kajen utan betydande 
bullerkällor inom området. Flytten av Södra Skeppsbron kommer 
att öka bullernivån vid befintliga bostäder längs Riggargatan. 
Trafikmängden på Riggargatan är idag låg. Bullerskyddande åtgärder 
kan därmed bli nödvändiga. 

Längs Södra Skeppsbron, väster om Alderholmsbron, förväntas en 
sänkning av bullernivån med cirka 5 dB. Längs Atlasgatan förväntas 
en ökning av bullernivån med cirka 3 dB. Vid övriga vägar inom 
och utanför området förväntas ingen betydande förändring av 
trafikbullersituationen.

Liksom i Oregelbundet kommer buller från verksamheter minska 
när flertalet av dessa minskas till förmån för bostäder. Verksamhet 
på fastigheten Brynäs 26:14 samt verksamheter på båda sidor 
om Alderholmsbron kommer att finnas kvar. Enligt tidigare 
bullerutredning för Atlasområdet överskrids industribullerriktvärden 
för zon C vid byggnader närmast fastigheten Brynäs 26:14, vilket 
innebär att bostäder inte kan byggas i dessa lägen. För övrig 
industriverksamhet saknas detaljerade bullerutredningar. Det är 
möjligt att riktvärden överskrids på fler ställen. Det kvarter som 
planeras i öster blir särskilt utsatt med vägtrafik längs två sidor och 
industriverksamhet på en sida. 

En stor del av verksamheterna öster om Atlasgatan flyttas och ger 
plats åt bostäder. Förutsatt att bebyggelsen närmast den kvarvarande 
industriverksamheten och längs Atlasgatan planeras med hänsyn till 
bullret bör det vara möjligt att skapa bostäder med god ljudmiljö i 
området. Hur stor del av området som kan bli bostäder kommer att 
styras av ljudnivån från de angränsande verksamheterna. Ljudstarka 
verksamheter bör inte förläggas närmast bostäder eller grönområden.  

Större sammanhängande grönområden och parker ökar 
möjligheterna att komma bort från bullerkällor som finns i området. 
Den stora park som planeras centralt i området öppnas upp mot 
Södra Skeppsbron och fastigheten Brynäs 26:14. Mötet mellan 
park och väg-/verksamhet bör detaljstuderas och utformas så att 
bullerspridningen in till parken minimeras.

Planalternativet medför sammantaget en lägre bullernivå avseende 
industribuller men en högre bullernivå och förändrad bullerbild 
avseende trafikbuller. Den ändrade bullerbilden medför att bostäder 
som inte störs idag kan få ökade bullerstörningar. 

Nollalternativets konsekvenser
Med fortsatt industriverksamhet längs Stenborgskanalen 
och på piren, samt längs Femte Tvärgatan, ökar risken för 
industribullerstörningar vid de bostäder som planeras inom området 
Godisfabriken samt Gävle strand. 

Förutsatt att Näringen exploateras enligt plan kommer 
trafikbullersituationen år 2040 utan ökad exploatering inom 
planområdet ungefär motsvara planalternativ Oregelbundet.

Åtgärder

•	 Rätt utbyggnadsordning blir viktig för att säkerställa 
att ljudkrav uppfylls vid inflyttning i samtliga bostäder. 
Detta blir särskilt noga i lägen där planeringen av de nya 
bostäderna förutsätter att viss industriverksamhet har flyt-
tats eller åtgärdats, eller där andra nya byggnader används 
som bullerskydd. 

•	 Det kommer att krävas ett stort fokus på bullerfrågan i 
kommande detaljplanearbete. Vid planering av bostads-
bebyggelsen måste både trafik- och industribuller beaktas 
och en sammanvägd bedömning göras. 

•	 En detaljerad utredning av kvarvarande industribullerkäl-
lor krävs för att kunna avgöra var det är möjligt att bygga 
bostäder. En sådan utredning rekommenderas i ett tidigt 
skede innan ytterligare detaljplanering. I lägen där in-
dustribullernivån överskrider riktvärden för zon C krävs 
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antingen åtgärder som sänker bullernivån, eller skärmande bebyggelse i 
form av exempelvis kontor eller kommersiella lokaler. Vid planläggning av 
nya industriverksamheter krävs noggrann reglering i planen för att säker-
ställa att riktvärden kommer att kunna uppfyllas vid angränsande bostäder.

•	 En noggrann trafikbullerutredning av hela planområdet krävs i ett tidigt 
skede som stöd för att inom detaljplan utreda hur nya bostäder kan utfor-
mas, och för att se var åtgärder krävs för att undvika stora ökningar av 
bullernivån vid befintliga bostäder. 

•	 Risken för vibrationsstörningar bör utredas inom detaljplan med tanke på 
tung trafik till och från industrierna i området.

Risk och säkerhet
Nuläge
Ingen av verksamheterna inom området idag är tillståndspliktiga, däremot finns det 
flera som omfattas av anmälningsplikt till kommunens miljöskyddsavdelning. En del 
befintliga verksamheter inom planområdet är av sådant slag att de kan utgöra en risk 
för bostäder, skolor/förskolor och vård- och omsorgsboende. 

Riskerna inom planområdet utgörs främst av cisterner med brandfarliga varor, 
såsom diesel och gasol och svetsgastuber. Det finns även en bensinstation inom 
planområdet. Inom planområdet finns det inga vägar rekommenderade för farligt 
gods-transporter men verksamheter som nyttjar brandfarliga varor får leveranser av 
sådana varor. Transporter med farligt gods får dock köra närmaste väg på vägar som 
inte är utsedda till farligt gods-leder. Transporter av brandfarlig vätska till och från 
bensinstationen på Södra Skeppsbron passerar förbi planområdet cirka två gånger per 
vecka. Industrispåret är rekommenderad transportled för farligt gods. I dagsläget går 
inget farligt gods på sträckan. Järnvägen används sällan, i snitt går en transport på 
sträckan per dag till verksamheten på fastighet Brynäs 26:14. Spåret är oelektrifierat 
och transporten styrs av en gående person vilket gör att transportens hastighet är i 
”gångfart”, cirka fem kilometer per timme.
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I väster angränsar planområdet till Ostkustbanan som är av 
riksintresse för järnvägsändamål. Ostkustbanan ingår i TEN-T nätet 
och det strategiska godsnätet. Banan sträcker sig mellan Stockholm 
och Sundsvall.

Inom planområdet ligger Duvbackens avloppsreningsverk, där 
hänsyn behöver tas till verksamheten ur olägenhetsavseende (lukt) 
och den biogasproduktion som pågår. Lokalisering och utbyggnad 
av Duvbackens avloppsreningsverk ingår dock inte i aktuell plan 
utan beskrivs istället under kumulativa effekter.

Planens konsekvenser
De två planalternativen Oregelbundet och Rutnät bedöms medföra 
likvärdiga konsekvenser avseende risk och säkerhet. Båda 
planalternativen innebär att markanvändningen inom delområden/
fastigheter där det idag främst är industri/verksamheter till stora 
delar kommer omvandlas till bostadsområden, områden med 
funktionsblandning (bostäder och verksamheter) samt park/
natur och blågröna stråk. För de befintliga bostäder som finns 
i planområdet innebär alternativen positiva konsekvenser då 
antalet verksamheter i deras närområde som kan innebära en 
risk försvinner. De verksamheter som är kvar bedöms inte heller 
innebära någon betydande risk.

Behovet av transporter för farligt gods bedöms inte öka i och 
med planförslagen, då industriverksamheter minskar jämfört med 
nollalternativet. 

För båda planförslagen planeras industrispåret som ett rekreativt 
stråk utan tågtrafikering. Risken för olyckor vid industrispåret har 
bedömts som liten, men i båda planförslagen kommer den risken 
vara obefintlig vilket innebär positiva konsekvenser.

Avståndet till riksintresse för järnväg bedöms som acceptabelt och 
likvärdigt med nollalternativet då inga bostäder planeras i dess 
närområde. 

Nollalternativets konsekvenser
I nollalternativet bedöms de verksamheter som finns i området 
idag finnas kvar, med undantag för området Godisfabriken 
och Skeppsbyggaren där bostäder och verksamheter byggs. I 
detaljplanen för Godisfabriken har skäliga åtgärder vidtagits för 
bensinstationen och industrispåret. Industrispåret kommer fortsatt 
att användas i samma utsträckning som idag, men med avseende 
på tågens låga hastighet är bedömningen att risken för olyckor är 
mycket liten. Verksamheter som är kvar bedöms inte innebära någon 
betydande risk och konsekvenserna av nollalternativet bedöms som 
obetydliga.

Åtgärder

•	 Vid behov ska en riskanalys tas fram vid detaljplaneläg-
gning så att rätt skyddsåtgärder föreslås där riskerna är 
oacceptabla.

•	 I den funktionsblandade stadsdelen ska inte verksamheter 
som innebär risker förekomma i anslutning till bostäder, 
vårdboenden och skolor. Det är viktigt att denna bedömn-
ing görs inom arbetet med detaljplan samt vid prövning 
enligt miljöbalken.

Förorenad mark
Nuläge
Miljöfarliga verksamheter har bedrivits under en lång tid inom 
programområdet, vilket innebär att många potentiellt förorenade 
områden finns registrerade. Dominerande branscher inom området 
har varit varvsverksamhet, hamnverksamhet, metallindustri 
såsom gjuterier samt kemisk-tekniska fabriker som bland annat 
tillverkat rengöringsmedel. Stora delar av programområdet utgörs 
av fyllnadsmassor på lera. Fyllnadsmassor i kombination med lera 
bidrar till att spridningsförutsättningarna i området är svårbedömda. 
Markföroreningar från de fastigheter som angränsar till Gavleån, 
Stenborgskanalen eller Inre fjärden bedöms generellt ha stora 
eller mycket stora spridningsförutsättningar till ytvatten. Förutom 
förekomsten av potentiellt förorenade områden förekommer även 
naturlig sulfidlera i området. Om sulfidlera syresätts finns risk 
att metaller frigörs och sprids, varför grundvattensänkningar och 

schaktning i områden med sulfidlera kräver särskild utredning och 
hantering. 

2006 utförde kommunen en inventering enligt Naturvårdsverkets 
MIFO-metod för hela industriområdet. Då riskklassades merparten 
av fastigheterna där miljöfarlig verksamhet bedrivits till mellan 
1 och 4, dvs från mycket stor risk till liten risk för människors 
hälsa och miljön. Vissa verksamheter inom området är enbart 
identifierade och branschklassade. Då har ingen inventering och 
ingen riskklassning enligt MIFO-metoden utförts. Utöver de 
bransch- och riskklassade objekten så finns det några fastigheter 
inom programområdet som inte har inventerats, trots att tidigare 
verksamheter kan ha funnits på platsen.

Planens konsekvenser
De två planalternativen Oregelbundet och Rutnät bedöms 
övergripande medföra likvärdiga konsekvenser avseende förorenade 
områden. Båda planalternativen innebär att markanvändningen inom 
delområden/fastigheter där det idag främst är industri/verksamheter 
till stora delar kommer omvandlas till bostadsområden, områden 
med funktionsblandning (bostäder och verksamheter) alternativt 
park/natur och blågröna stråk. Merparten av de delområden/
fastigheter där markanvändningen kan förväntas att förändras 
på detta sätt är identifierade som potentiellt förorenade. Detta 
innebär att det krävs att miljötekniska markundersökningar 
genomförs inför exploateringsprojekt inom planområdet. Om det 
är aktuellt att bevara industribyggnader och omvandla till bostäder 
krävs inventeringar och undersökningar avseende miljö- och 
hälsostörande/förorenat byggnadsmaterial. I vissa fall bör ett 
första steg vara att genomföra en inventering med kartläggning av 
verksamhetshistoriken (fastigheter utpekade av Gävle kommun som 
”behov av MIFO fas 1-inventering”). 

Konsekvenserna för respektive delområde/fastighet beror av 
resultaten från miljötekniska markundersökningar och eller 
miljöinventering av byggnader. Generellt bedöms konsekvenserna 
främst kopplas till genomförandetid och kostnad för ett 
exploateringsprojekt. Undersökningar och framförallt eventuella 
saneringar/efterbehandlingsåtgärder kan ta relativt lång tid och 
medföra betydande kostnader. Om en allvarlig föroreningssituation 
uppdagas inom något delområde kan konsekvensen bli att 
delområdet inte bedöms vara lämpligt att användas för ett tänkt 
ändamål, till exempel på grund av att kostnaden att åtgärda området 
till önskad nivå blir orimligt hög.

En annan aspekt är att om ett exploateringsprojekt som kräver 
schaktning av stora jordvolymer, till exempel för att åtgärda 
markföroreningar eller av byggnadstekniska skäl (byggnader 
som grundläggs med källare), krävs troligen borttransport av 
schaktmassor. Om transport sker med lastbilar blir följden ökat 
utsläpp av miljö-, hälso- och klimatpåverkande avgaser, ökat buller 
och ökade trafikrisker.

En konsekvens av planens genomförande blir sannolikt att 
miljötekniska markundersökningar och miljöinventeringar 
av byggnader genomförs. Kunskapen om området avseende 
föroreningsförekomst och associerade risker kommer därmed att 
öka. I vissa fall är det troligt att efterbehandlingsåtgärder krävs, 
vilket torde medföra att mängden förorenad jord och förorenat/
miljö- och hälsostörande byggnadsmaterial, associerade risker 
och/eller föroreningsbelastningen på recipienten reduceras för 
området i stort. Båda dessa konsekvenser bedöms som positiva i ett 
längre perspektiv. En saneringsåtgärd kan dock medföra tillfälliga 
störningar, till exempel risk för föroreningsspridning via damning, 
gasbildning eller nederbörd. Sådana störningar kan förebyggas och 
reduceras med olika skyddsåtgärder.

Nollalternativets konsekvenser
Nollalternativet innebär att intentionerna i den fördjupade 
översiktsplanen inte genomförs, men att antagna detaljplaner gäller. 
Nuvarande markanvändning kommer till största del att fortsätta 
gälla inom respektive delområde/fastighet.

Konsekvensen av detta bedöms bli att vissa miljötekniska 
markundersökningar och miljöinventeringar av byggnader samt 
efterbehandlingsåtgärder kommer att utföras, men i betydligt 
mindre omfattning än om den fördjupade översiktsplanen antas och 
genomförs. Kunskapen om föroreningsförekomsten blir därmed 
mindre, liksom den reduktion av föroreningar och risker som 
efterbehandlingsåtgärder skulle medföra.
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Åtgärder

•	 Initialt bör gemensamma åtgärdsmål, såväl övergripande som mätbara, för 
hela planområdet tas fram, där det inte finns framtaget sedan tidigare. Mät-
bara åtgärdsmål reglerar vilka föroreningshalter i exempelvis jord/mark som 
kan tillåtas utan att det medför oacceptabla risker för människors hälsa eller 
miljön. De mätbara åtgärdsmålen bör vara olika för olika typer av markan-
vändning, till exempel hårdgjorda ytor (gator/torg etc.), grönytor, bostads-/
kvartersmark och skola/förskola.

•	 MIFO fas 1-inventeringar, miljötekniska markundersökningar och/eller 
miljöinventeringar av byggnader bör utföras så tidigt i processen som 
möjligt, som senast i inledningen av en detaljplaneprocess. Det är mycket 
viktigt att byggherrar/exploatörer/intressenter får information om detta i ett 
tidigt skede, då resultatet av en sådan utredning kan påverka hur marken 
eller byggnaden kan användas, liksom kostnaden och tidplanen för projek-
tet. 

•	 Vid val av metod för en efterbehandlingsåtgärd bör förutsättningarna för 
flera alternativa metoder utredas och värderas.

•	 Vid genomförande av en efterbehandlingsåtgärd ska erforderliga skyddsåt-
gärder vidtas för att minimera risker för tillfällig omgivningspåverkan och 
föroreningsspridning.

•	 Om en efterbehandlingsåtgärd utförs innan en ny detaljplan fastställs bör 
det i detaljplanen framgå vilka resthalter som förekommer i aktuellt område. 
Det är viktig information inför framtida planändringar.

•	 Jordschaktning av bygg- och anläggningstekniska skäl bör minimeras. Detta 
för att inte behöva hantera stora volymer schaktmassor som kanske inte 
behöver åtgärdas på grund av oacceptabla markföroreningar, men som ändå 
innehåller föroreningshalter som innebär att schaktmassorna inte kan återan-
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vändas fritt. Exempel är underjordiska garage som kräver 
mycket schakt. Eftersom intressekonflikter kan uppstå 
mellan att anlägga under jord för att vinna markyta eller 
undvika att bygga på höjden av hänsyn till kulturmiljö etc. 
bör bedömning av lämpligheten för schakt ingå i framta-
gandet av åtgärdsmålen för planområdet.

•	 I de fall schaktning ändå måste utföras (exempelvis för 
anläggande av markförlagda ledningar eller system för 
dagvattenhantering) bör det i förväg finnas en strategi för 
hur och var schaktmassor som inte innehåller oacceptabla 
föroreningshalter (det vill säga att mätbara åtgärdsmål för 
aktuell markanvändning uppnås) kan återanvändas. Lokal 
återanvändning är att föredra.

Dagvatten
Nuläge
Norra Brynäs består idag till övervägande del av industrifastigheter 
och i mindre omfattning av bostäder. Planområdet är identifierat 
som ett område med stor andel hårdgjord mark och en 
osammanhängande grönstruktur. Idag avleds dagvatten från 
området via dagvattenledningar som mynnar i Gavleån och Inre 
Fjärden utan föregående rening. Längs hela kajsträckan finns 
befintliga dagvattenutlopp som genomföringar i kajerna. Även i 
Stenborgskanalen mynnar dagvattenutlopp. 

I nuläget finns ett fåtal grönytor som kan ta emot dagvatten, 
exempelvis Högbergsparken som ligger centralt i området och 
Hammarparken. Strax söder om området för Norra Brynäs finns 
stadsdelsparken Stenebergsparken som också fungerar som en 
yta för dagvattenfördröjning. Ledningsnät för dagvatten är inte 
dimensionerade för att hantera avledning av skyfall, utan vid sådana 
tillfällen sker istället ytavrinning av dagvattnet mot lågpunkter. Läs 
mer under avsnitt Klimatanpassning.

Planens konsekvenser

De båda alternativen Oregelbundet och Rutnät bedöms likvärdiga 
när det gäller framtida dagvattenhantering. Alternativen kommer 
att medföra en förändring av markanvändningen som innebär att 
fler bostäder kommer att byggas och industriområdets utbredning 
kommer att minska. Befintliga grönområden i området kommer att 
bevaras och utökas jämfört med nollalternativet. Att göra om från 
industri- till bostadsområden kommer sannolikt att innebära lägre 
dagvattenflöden till följd av mindre andel hårdgjorda ytor på en del 
ställen men i andra delar av området förväntas flödena öka, exempel-
vis i planområdets östra delar där avloppsreningsverket Duvbacken 
eventuellt ska byggas ut.

Precis som för flödena kommer förändring av föroreningsbelast-
ningen att bli olika omfattande i olika delar av området. Högst 
föroreningshalter till dagvattnet i området förväntas komma från 
industrier, andra verksamheter samt de större vägarna med stor andel 
hårdgjorda ytor med mycket trafik. Detta dagvatten behöver renas 
innan det når recipienten. Föroreningshalter från bostadsområden 
är generellt låga till måttliga enligt Svenskt Vattens publikation 
P110, men även dagvatten från denna typ av områden behöver ges 
möjlighet till rening i magasin eller öppna avledningsstråk innan det 
når recipienten. De delar av området som får en ökad andel grönom-
råden förväntas att ge minskad föroreningsbelastning till dagvattnet 
i framtiden.

Den översiktliga dagvattenutredningen som kommer att göras i 
samband med den fördjupade översiktsplanen ska peka ut områden 
som lämpar sig för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), 
samt rening av dagvatten. Syftet med dagvattenutredningen är även 
att skapa en övergripande samordning av dagvattenåtgärder som 
krävs för att få en fungerande helhetsbild av den dagvattenlösning 
som krävs.

Nollalternativets konsekvenser

Nollalternativet innebär jämfört med utbyggnadsalternativet mindre 
andel grönytor och det förekommer lågpunkter med risk för övers-

vämningar av närliggande byggnader vid större skyfall. Möjligheter-
na till infiltration är begränsade och dagvattensystemet saknar organ-
iserade alternativa flödesvägar vid överbelastning av dagvattennätet.

Planområdet är relativt lågt beläget kontra Gavleån och havet varför 
delar av området riskerar att drabbas av marköversvämningar vid 
höga flöden i ån eller vid höga havsnivåer. Befintligt dagvattennät 
riskerar återkommande dämningar från havet eller ån, vilket kan 
påverka bortledningskapaciteten även då havs- och ånivån under-
stiger marknivån i området (Tyrens, 2017).

Åtgärder

•	 För att inte riskera att släppa ut förhöjda föroreningshalter 
är det viktigt att dagvattnet från hårdgjorda ytor renas in-
nan det når recipienten. 

•	 Med syfte att minska dagvattenflödena och förorenings-
belastningen med dagvattnet ska enligt, PM planering-
sunderlag, nya tak gärna utformas som gröna tak (med 
växtlighet) och i bostadsgårdarna bör markbeläggningen 
åtminstone delvis vara genomsläpplig för att möjliggöra 
infiltration. Gröna tak och grönytor för fördröjning, rening 
och eventuell infiltration av dagvatten är dessutom tänkta 
att skapa mervärden i form av exempelvis ekosystemtjän-
ster, ökad trivsel och minskade temperaturer i stadsmiljön. 

•	 Grönytor som avsätts för dagvattenhantering kan utformas 
som multifunktionella ytor för exempelvis rekreation eller 
lek. 

•	 All hantering av dagvatten ska utformas med hänsyn till 
Gävle kommuns dagvattenpolicy.

Klimatpåverkan
Nuläge
I den kommunövergripande resvaneundersökningen från 2012 var 
färdmedelsfördelningen för Brynäs enligt följande: 55 procent bil, 
22 procent cykel, 16 procent gående och 5 procent buss. I dagsläget 
finns det två gång- och cykelstråk, i öst-västlig riktning, som 
passerar genom norra Brynäs. Båda stråken ansluter till området via 
Islandsbron och Södra Skeppsbron. En tydlig brist är att tvärgående 
gång- och cykelvägar i nordsydlig riktning saknas nästan helt inom 
planområdet.

I nuläget är majoriteten av den befintliga bebyggelsen i planområdet 
beroende av gatuparkering. Vägtrafiken i området är som störst längs 
Södra Skeppsbron, Atlasgatan och Fältskärsleden.

Planområdets kollektivtrafikförsörjning består av linje 1 och linje 14. 
I dagsläget är restidskvoterna för buss i förhållande till bil (om man 
räknar in tid för parkering etc.) goda för resenärer som använder 
linje 1. För resenärer som använder linje 14 blir restidskvoterna 
något sämre, då bussens färdväg mot centrum inte kan anses som 
vidare gen (via Gävle strand och Öster). 

Anslutningar för bil- och godstrafik till planområdet återfinns i 
väster från Fältskärsleden (till Södra Skeppsbron eller Brynäsgatan), 
i norr från Gävle strand (via Alderholmsbron till Södra Skeppsbron) 
och i sydväst från Atlasgatan (från Österbågen och Fjällbackens 
köpcentrum). Även Kaserngatan från Gävles södra centrala delar är 
en viktig koppling för att nå planområdet. 

Planens konsekvenser
Kommunens målsättningar avseende transporter är att minska 
resor och transporter, framförallt bilanvändandet som medför både 
positiva miljöeffekter men också skapar bättre framkomlighet 
för de motorfordon som fortsättningsvis färdas i vägnätet. 
Parkeringslösningen för båda alternativen är genom gemensamma 
parkeringshus och att parkeringsbehov ska lösas på den egna 
fastigheten enligt policy. Dock fanns inte detta krav innan 1988 
vilket gör att majoriteten av befintlig bebyggelse i området är 
beroende av möjlighet till gatuparkering. Detta är viktigt att beakta 
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i planarbetet och ombyggnaden av gator. Andelen resor och transporter med hållbara 
färdmedel måste ökas och det krävs därför goda förutsättningar för gående och 
cyklister men också ett väl utbyggt kollektivtrafiknät. Insatserna behöver kombineras 
med beteendepåverkande åtgärder. 

I tidigt skede behöver trafikfrågorna lyftas för att samordnas med lokalisering av 
bostäder, verksamhetsområden, service m.m. och möjliggöra förutsättningar för att 
skapa ett hållbart transportsystem. 

För Norra Brynäs finns idag brister i gång- och cykelvägnätet där säkrade kopplingar 
saknas genom området i nord-sydlig riktning utöver att området behöver kompletteras 
med ytterligare kopplingar för att överbrygga barriären som utgörs av Gavleån. 

Kollektivtrafiken för området har potential att utvecklas och förbättra restidskvoterna i 
förhållande till bil. 

För övriga transporter bedöms framkomligheten som god i planområdet, undantaget 
för de som ansluter till Fältskärsleden under maxtimme, eftermiddag. Detta bedöms till 
största del bero på brister på Fältskärsleden. 

Planbeskrivningen för Norra Brynäs visar sammantaget en utveckling i centrala 
delar vilket skapar förutsättningar för hållbara transporter med planering i tidigt 
skede där stråk för dessa länkas till berörda målpunkter. Vidare redovisas att 
områdets förutsättningar kan bidra till positiva förändringar avseende invånarnas 
färdemedelsval, särskilt för cykel. 

Alternativ Oregelbundet

I Oregelbundet förstärks gång- och cykelvägnätet med nya huvudstråk och 
dubbelsidiga gång- och cykelvägar utmed viktiga stråk. Det är oklart i vilken 
utsträckning kollektivtrafikstråket planeras i området. 

Alternativ Rutnät

I Rutnät tillkommer ytterligare kopplingar över Gavleån vilket gynnar gång- och 
cykeltrafiken. Södra Skeppsbron sammanfaller med Riggargatan och en ny koppling 
för biltrafik tillkommer över Gavleån i Redargatans förlängning. Trafiksimuleringar 
för Näringen – Brynäs visar på viss avlastning för Fältskärsleden och lokalgatorna 
men framhåller också vikten av att samordna åtgärder i vägnätet med andra åtgärder 
som säkerställer ett förändrat färdmedelsval totalt för området. Simuleringarna visar 
också på ökningar av trafiken i områdets östra delar. 

Nollalternativets konsekvenser
Ökande kapacitetsproblem uppkommer kopplat till Fältskärsleden. Sämre 
förutsättningar finns för att fördela om resor till gång-, cykel och kollektivtrafik. 

Åtgärder

•	 Framkomlighet och säkerhet för gående och cyklister i vägnätet är viktigt 
att beakta – en översyn av stråk och passager behövs.

•	 I planalternativen tycks Brynäsgatan, Styrmansgatan och Riggargatan ha 
en status mellan huvudgata och lokalgata. För att öka trafiksäkerheten inom 
området rekommenderas att dessa görs till lokalgator.

•	 Det är viktigt att samordna kollektivtrafiklinjerna med ny bebyggelse i ett 
tidigt skede för att ge möjlighet till hållbara transportval.

•	 Beteendepåverkande åtgärder i ett tidigt planeringsskede kan ge positiva 
effekter för människors val av transportmedel.

Klimatanpassning
Nuläge
De klimatförändringar som har störst inverkan på Norra Brynäs idag är ökade 
skyfall, ökade höga flöden i Gavleån, ökade havsnivåer samt ökade temperaturer. 
En skyfallskartering har gjorts för att se vattnets flödesvägar och lågområden i 
planområdet. Dagvattennätet i planområdet är inte dimensionerat för att hantera 
avledning av skyfall, utan vid sådana tillfällen sker istället ytavrinning av dagvattnet 
mot lågpunkter. 

Det har även beräknats ett högsta flöde i Gavleån och översvämningsytor samt högsta 
beräknade vattenstånd inom planområdet. För Gavleån bedöms flödet i ån till slutet av 
2000-talet under sommaren bli lägre, medan flödet under höst och vinter bli mycket 
högre än idag, samtidigt som vårfloden avtar. Beräkningarna visar också att under 
mitten av 2000-talet kommer flödena bli högre än i slutet av seklet. Vatten flödar 
framförallt in via Stenborgskanalen. 
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Planens konsekvenser

Konsekvenserna av ett förändrat klimat förväntas bland annat bli ökad frekvens och 
omfattning av skyfall, fler tillfällen med höga flöden i vattendrag samt stigande havs-
nivåer. Konsekvenser för planområdet bedöms vara likvärdiga för båda alternativen.

Stigande havsnivåer

Hur mycket havsnivån längs Sveriges kust kommer att stiga beror på en rad faktorer.  
En del av höjningen kommer att kompenseras av landhöjningen och där landhöjningen 
är snabbare än höjningen av havet kan medelvattenståndet bli lägre än idag (se figur). I 
Gävlebukten är prognosen för fortsatt höga utsläpp av växthusgaser enligt klimatscena-
rie RCP8.5 att medelvattenståndet kommer att höjas med 23 centimeter år 2100 jäm-
fört med referensperioden 1986-2005. Jämfört med idag riskerar då ytterligare delar av 
planområdet att översvämmas vid högvattensituationer i havet. 

Höga flöden i vattendrag

I slutet av detta århundrade förväntas flödena i Gavleån att minska under sommaren 
och även vårfloden förväntas blir mindre. Däremot kommer flödena under höst och 
vinter sannolikt att bli betydligt högre än idag. Medelflöden i ån förväntas bli större 
i mitten av seklet och därefter minska. Översvämningsområden vid 100-årsflöde och 
beräknat högsta flöde i Gavleån visas i figurer. Som framgår av figurerna förväntas 
mindre delar av planområdet att översvämmas vid 100-årsflöde och stora delar av 
området förväntas stå under vatten vid ett beräknat högsta flöde. 

Vid ett 100-årsflöde är det avgörande hur höga havsnivåerna är vid tillfället. Risken 
att beräknat högsta flöde i Gavleån, samt eventuellt också Testeboån, och mycket höga 
havsnivåer skulle sammanfalla är mycket liten till obefintlig. Om det ändå inträffar 
skulle dessa flöden kunna samverka och skapa mycket stora översvämningsarealer.

Översvämning på grund av skyfall

Ledningssystemet är inte dimensionerat för större skyfall, utan när ledningar är 
fyllda sker istället ytlig avrinning och vattnet samlas vid naturliga eller konstgjorda 
lågpunkter. I figur redovisas resultat från en skyfallsmodellering av vattendjup i 
området vid ett 100-års regn.

Nollalternativets konsekvenser

Delar av området ligger inom riskområde för översvämningar. Klimatrelaterade risker 
ökar i framtiden och dagens höjdsättning och vattenavledningskapacitet är inte fullt 
anpassad för framtida förväntade intensivare skyfall eller för Gavleåns och havets 
förväntade framtida högre översvämningsnivåer.

Åtgärder

•	 Planförslaget innebär utmaningar då stora delar av området, med nuvarande 
marknivå, riskerar att översvämmas vid höga flöden i ån och vid höga havs-
nivåer. Med genomtänkt planering av markanvändning och höjdsättning 
ger dock planförslaget möjlighet till en framtidssäkring av området för att 
hantera både extrema vädervariationer och klimatförändringar. Enligt vä-
gledning från Boverket (Boverket, 2018) ska ny sammanhållen bebyggelse 
och samhällsviktig verksamhet anläggas så att den inte tar skada eller orsa-
kar skada vid ett beräknat högsta flöde i vattendrag, vilket ungefär motsvarar 
ett flöde 10 000 års återkomsttid. Vad gäller skyfall är kravet att sammanhål-
len bebyggelse och samhällsviktig verksamhet ska klara ett 100-årsregn utan 
att skadas eller orsaka skada. 

•	 Sekundära avrinningsvägar mot kanal, å och hav måste finnas för att avleda 
vatten vid större skyfall och samtidigt måste området planeras för eller 
skyddas mot höga vattenstånd i å och hav. Lågpunkter eller låglänta partier 
kan till exempel utformas som multifunktionella ytor som vid översvämn-
ingssituationer tillåts att vattenfyllas, men som vid andra tillfällen kan nyt-
tjas till exempel rekreation och lek.

•	 Enligt Gävle kommuns byggnadsriktlinjer medges ej bygglov för nya hu-
vudbyggnader lägre än +2,00 m. För större infrastrukturanläggningar gäller 
+2,50 m.

Havsnivåer vid Björn, Gävlebuktens utsjövatten, 
vid dagens och framtidens klimat (SMHI)

Översvämningsområde vid ett 100-årsflöde i 
Gavleån

Översvämningsområdet vid beräknat högsta flöde, 
vilket motsvarar i storleksordning ett 10 
000-årsflöde

Kartan visar skyfallsutredning med vattendjup vid 
ett 100-årsregn. Området längst i öster är ej utrett 
i skyfallsutredningen
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Grön infrastruktur - naturmiljö och ekosystemtjänster
Nuläge
Tillgången på park- och naturmark varierar mycket inom stadsdelen Brynäs. Här finns 
tättbebyggda innerstadskvarter och industriområden, men också villakvarter, artrika 
naturområden i utkanten av bebyggelsen och i vissa delar några fina parker. Dock 
saknas en sammanhängande grönstruktur inom planområdet Norra Brynäs. Här finns 
fragment av grönska som också fungerar som mötesplatser för lek, aktivitet, vila och 
idrott. 

Planområdet domineras till stora delar av näringsrika lersediment vilket medför att 
lövträd trivs bättre än barrträd. Klibbal, hägg och björk är vanligt förekommande på 
naturmarkerna och vanliga parkträd är lind, lönn och oxel.

Utanför planområdet för den fördjupade översiktsplanen finns ett antal viktiga park-, 
natur- och rekreationsområden som stärker norra Brynäs ekologiska och rekreativa 
funktioner.

I östra delen, till större delen utanför planområdet, ligger T-uddens naturreservat 
som gränsar till planområdet. Naturreservatet sträcker sig från Atlasgatan via 
Herrgårdshagen, ut mot havet och bort till Österbågen. T-uddens naturreservat är 
ett lundartat park- och skogsområde som skapar en bra miljö för flera olika djur, 
till exempel vitryggig hackspett och fladdermöss. Naturreservatet har naturvärden 
knutna till exempelvis ädellövskog, alléer, parkträd, örtrikt markskikt och har 
värden för fågelliv och fladdermöss. Naturreservatet är också en viktig plats för 
kulturella ekosystemtjänster. Det är ett av få ställen där besökaren kommer ner till 
en öppen vattenyta vid strandlinjen. I naturreservatet finns även värden kopplat till 
rekreation och friluftsliv som exempelvis fiskemöjligheter och grillning. T-uddens 
naturreservat ingår i Järvstakilen som sträcker sig från Hemlingby och Järvsta in mot 
Brynäs och staden och är av stor betydelse för de ekologiska spridningssambanden. 
I och med variationen av arter och reservatets storlek är det även av högt värde för 
stödjande ekosystemtjänster som den biologiska mångfalden. En av de viktigare 
ekosystemtjänsterna som området ger är att under varma sommardagar tillföra svalare 
luft in över en del av stadsbebyggelsen på Brynäs, så kallad parkbris. 

Gävle har fem utpekade gröna kilar. Det är framförallt genom de gröna kilarna 
naturvärdena finner sin väg in i staden. Kilarna är Kungsbäckskilen (Valboslätten, 

Bild ovan: Det finns fem större gröna kilar som 
leder in mot centrala Gävle. Den som är närmast 
till norra Brynäs kallas för Järvstakilen. Norr om 
Brynäs och Inre fjärden möter Testebokilen Gävle.

Bild nedan: Olika typer av vegetation och 
ekosystemtjänster som finns inom Brynäs och dess 
närmiljö
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Kungsbäck, Valls hage, Gavleån), Hagaströmskilen (Tolvforsskogen, 
Hagaström, Lexe, Gavleån), Sätrakilen (Västra Forsby, Sätraskogen, 
Sätraåsen), Testbokilen (Hillesjön, Norrlandet, Skidstavallen, 
Avan, Inre fjärden) samt Järvstakilen (Hemlingby, Järvsta, 
Kalkområdet sydost om Gävle, Orarna, T-udden). Kilarna utgör 
bl.a. förutsättningar för friluftsliv, frisk luft, ekologiska samband 
och biologisk mångfald i staden. I utförd ekosystemtjänstanalys 
identifierades Gavleån, Stenebergsparken och Järvstakilen som park-
, natur- och vattenresurser av stor betydelse för Brynäs och Gävle 
i stort. Norra Brynäs är dock identifierat som ett område med stor 
andel hårdgjord mark och få ekosystemtjänster i stor skala.

Planens konsekvenser

Inom planområdet förekommer i nuläget spridda grönytor av vari-
erande typer, både öppna vegetationsytor, trädbevuxna områden och 
mark med inslag av kalkgynnad flora. Huvuddelen av dessa grönytor 
inom planområdet kommer att bli kvar i båda utbyggnadsalterna-
tiven. Planområdet gränsar och utgör en nära koppling till T-uddens 
naturreservat både genom biotoper och naturvärden samt andra 
ekosystemtjänster som rekreation och lek. 

Alternativ Oregelbundet

Den gröna infrastrukturen inom planområdet, där bostäder planeras, 
kommer i jämförelse med nollalternativet att öka i och med att gröna 
boulevarder planeras i området samt att parkområden som kom-
pletterar befintlig grön infrastruktur anläggs. Detta kommer att ge 
positiva konsekvenser för naturmiljön och ekosystemtjänster i form 
av bland annat ekologiska spridningssamband inom planområdet och 
för Järvstakilen i söder och norr ut mot Testebokilen. 

I nuläget finns i planområdet spridda ytor med grönområden och om-
råden där människor samlas för olika aktiviteter. Detta planalternativ 
innebär att fler grönytor skapas och att rekreativa stråk, grönytor och 
gröna boulevarder knyts samman och skapar naturliga stråk att röra 
sig längs och att uppehålla sig inom. Detta ger positiva effekter för 
kulturella ekosystemtjänster så som exempelvis rekreation, fysisk- 
och psykisk hälsa, sociala interaktioner och naturpedagogik. 

I planalternativet planeras dagvattenhanteringen att göras om med 
bland annat grönytor som utgör reglerande ekosystemtjänster genom 
att omhänderta och uppehålla vattnet samt ha renande effekt. Detta 
innebär positiva konsekvenser för dagvatten och klimatanpassningar 
till ökade nederbördsmängder. En ökad mängd av grönytor och träd 
ger reglerande ekosystemtjänster som bidrar med kylande effekt 
till bostäderna under varma dagar vilket ger positiva effekter. Om 
grönytor tas i anspråk i öster har detta negativa effekter för tempera-
turen. 

Alternativ Rutnät

Den gröna infrastrukturen inom planområdet, där bostäder planeras, 
kommer jämfört med nollalternativet att öka i och med att gröna 
boulevarder planeras i området samt att parkområden som komplet-
terar befintlig grönstruktur anläggs. Detta kommer att ge positiva 
konsekvenser för ekologiska spridningssamband inom planområdet 
och för Järvstakilen i söder och norr ut mot Testebokilen. I östra 
delen av planområdet skapas ett nytt grönstråk som knyter samman 
planområdets gröna infrastruktur med T-uddens naturreservat. Detta 
ger positiva konsekvenser för stödjande ekosystemtjänster som 
biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband. 

I nuläget finns inom planområdet spridda ytor med grönområden och 
områden där människor samlas för olika aktiviteter. Detta utbyg-
gnadsalternativ innebär att fler grönytor skapas och att rekreativa 
stråk, grönytor och gröna boulevarder knyts samman och skapar 
naturliga stråk att röra sig längs och att uppehålla sig inom planom-
rådet. Detta ger positiva effekter för kulturella ekosystemtjänster så 
som exempelvis rekreation, fysisk- och psykisk hälsa, sociala inter-
aktioner och naturpedagogik.

I planalternativet planeras dagvattenhanteringen att göras om med 
bland annat grönytor som kan ge reglerande ekosystemtjänster ge-
nom att omhänderta och uppehålla vattnet samt ha renande effekt. 

Detta innebär positiva konsekvenser för dagvatten och klimatanpass-
ningar till ökade nederbördsmängder. En ökad mängd av grönytor 
och träd bidrar till reglerande ekosystemtjänster med kylande effekt 
till bostäderna under varma dagar vilket ger positiva effekter.

Nollalternativets konsekvenser

Nollalternativet innebär att mindre antal bostäder kommer att byggas 
inom området. De grönytor som finns idag kommer att vara kvar och 
inte öka i omfattning. De ekologiska sambanden på både lokal nivå, 
inom området, och mot Testebokilen kommer att vara svaga men 
sambanden med Järvstakilen kommer att vara oförändrade.  I övrigt 
kommer förutsättningarna för den biologiska mångfalden och övriga 
ekosystemtjänster likna de som är i nuläget.

Förutsättningarna för de kulturella ekosystemtjänsterna så som 
rekreation, lek och hälsa kommer att vara liknande som i nuläget. De 
sammanlänkade rekreativa stråken och utökande grönytorna för till 
exempel sociala aktiviteter kommer att utebli.

Reglerande ekosystemtjänster med anpassningar till klimatet i form 
av kylande effekter av grönytor och träd kommer inte att utföras. 
Hantering av dagvatten med bland annat grönytor kommer inte att 
genomföras och området blir därmed mer känsligt för översvämnin-
gar vid skyfall.

Åtgärder

•	 All grönstruktur som kan komma att påverkas bör 
naturvärdesinventeras för att kunna göra skyddsåtgärder 
och /eller kompensera för naturvärden och ekosystemtjän-
ster. Fördjupade artinventeringar kan vara nödvändiga för 
att se ett områdes hela potential genom till exempel flad-
dermus- eller insektsinventering. 

•	 Inför detaljplanering inom planområdet se om möjlighet 
finns för att skapa förutsättningar för att bevara, utveckla 
och skapa ekosystemtjänster som är viktiga för klimatan-
passning, grön infrastruktur, folkhälsa och attraktiva bo-
endemiljöer, gärna genom multifunktionella ytor.

•	 I detaljplanering av bebyggelse som omfattar bostäder 
eller lokaler för förskola, skola eller annan jämförbar 
verksamhet bör det på tomten eller i närheten av denna 
finnas en tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek 
och utevistelse samt grönska där till exempel stora träd 
och annan vegetation skapar skugga, trivsel och välbe-
finnande.

•	 Vid uppförande av bebyggelsens placering är det viktigt 
att ta hänsyn till lokala förhållanden på platsen som kan 
skapa förutsättningar för t.ex. bra ljusförhållanden, lo-
kalklimat eller för att växtlighet och naturformationer ska 
kunna bevaras. 

•	 Naturvärden som inte går att kompensera lokalt bör inte 
exploateras.

•	 Träd och växter som planteras bör vara inhemska. Träd i 
alléer och parker bör vara ädellövträd.

•	 Blommande buskar bör vara ett allmänt inslag i grönom-
råden.

•	 Områden där mer eller mindre naturlig etablering och 
succession av träd och buskar kan ske bör man försöka 
etablera dessa.
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Riksintresse Kulturmiljövård

Kulturmiljö

H Fornlämningar RAÄ (punkt)

Fornlämningar RAÄ (yta)

Värdefulla byggnader enl. inventering

Kulturhistorisk bebyggelse enl. ÖP Gävle stad, Kulturmiljöbilaga 

Planområdesgräns

Skyddat enl. Kulturmiljölagen Källa: Gävle kommun
0 200 400100 Meter ¯

! Skyddade byggnader enl PBL

Ej inventerad. Delar av byggnaden från innan 1930

Ej inventerad. Byggnad från innan 1930

Kulturmiljö
Nuläge
Brynäs har genom hela Gävles historia haft en stor betydelse genom sitt läge 
vid Gavleån och havet. Gävle var länge en utskeppningshamn för Bergslagen, 
fiskerinäringen och varvsindustrin och Gävles position som hamnstad har format 
miljön i området.

Delar av planområdet ingår i riksintresseområde för kulturmiljövården Gävle stad 
(X800). Området Brynäs representerar Gävles historia som residens-, sjöfarts- och 
industristad, samt utförselhamn för Bergslagen. Kvarteret Springer är representant för 
fiskenäringen som var dominerande kring Gavleåns inlopp innan industrialiseringen. 
Järnvägsräls i markbeläggning visar på ursprunglig funktion. Riksintresset Gävle 
stad speglar i sin helhet stadsbyggnadsutvecklingens olika faser från 1500-talet 
till 1900-talet i bebyggelse. Utöver riksintresset har Gävle kommun också pekat 
ut kulturhistoriska värden i övriga delar av området i gällande översiktsplan med 
tillhörande kulturmiljöbilaga. Denna ger också anvisningar för fortsatt hantering inom 
de olika värdeområdena.

Industrins långa dominans på Brynäs är tydlig där Gavleåns inlopp var intressant 
för industrietableringar p.g.a. de infrastrukturellt goda förutsättningarna med 
närhet till både sjöfart och järnväg. Stränderna vid Gavleåns inlopp fungerade som 
upplagsplatser med stenskodda kajer. Många industrier med varumärken som är 
starkt förknippade med Gävle började sin verksamhet på Brynäs. Skoglund & Olsson 
etablerade sig på Brynäs år 1874 och Ahlgrens etablerade sig år 1916. En större 
sammanhängande industribebyggelse finns i Atlasområdet med bl.a. varvsverksamhet 
och gasklockor. Det yngsta varvet som finns kvar idag, anlades på Brynäsudden 
vid Gavleåns mynning år 1873. Gasverkets byggnader uppfördes enligt Ferdinand 
Bobergs ritningar och är, tillsammans med Värtan i Stockholm, ett av de bäst bevarade 
gasverksområdena i Sverige.

Planens konsekvenser
De nu aktuella planförslagen kan komma att få negativa konsekvenser för riksintresset, 
även i delar som inte ligger inom avgränsningen för detta. Uttryck för riksintresset 
som kan komma att beröras direkt eller indirekt av planen är bland annat:
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•	 De obebyggda breda stenskodda före detta hamnkajerna.

•	 Järnvägsräls i markbeläggning som visar på ursprunglig funktion.

•	 Hamnområdets och Atlasområdets äldre industrikaraktär som vittnar om 
Gävles ursprung som hamn- och industristad. 

•	 Gasverkets byggnader, ritade av arkitekten Ferdinand Boberg.

Båda alternativen innebär att upptill 1 500 ytterligare nya bostäder planeras jämfört 
med nollalternativet. Viktigt blir att studera placering, höjd, volym och utformning för 
tillkommande bebyggelse. Känslighet-tålighet varierar inom planområdet.

Genom de föreslagna rekreativa stråken skulle miljön i viss mån kunna bli tillgänglig 
för människor på ett tydligare sätt än idag, vilket är positivt. Samtidigt finns i vissa 
delar av planområdet en risk att karaktären går förlorad eller påverkas negativt vid en 
eventuell omgestaltning. Detta gäller inte minst i stråken längs kajkanter och vatten. 

Viktigt vid kommande förändringar är att fortsatt kunna avläsa i den fysiska miljön hur 
området har använts. Detta kommer till uttryck genom tex kajer, förtöjningsplatser, 
ytor för lastning/lossning, järnvägsspår och strukturer i den byggda miljön. 

Inom planområdet finns också fornlämningar. Såväl registrerade som okända 
fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagens kap 2. Länsstyrelsen hanterar 
tillståndsprövning för åtgärder som kan komma att påverka fornlämningar. 

Alternativ Oregelbundet

Följande åtgärder enligt planförslag oregelbunden bedöms innebära en risk för stor 
negativ påverkan på riksintresse, karaktär och kulturhistoriskt värde samt uttryck för 
dessa:

•	 Stråk längs kajkanter och närmast vattnet. 

•	 Ny bebyggelse närmast vattnet; längs kajer och på södra hamnpiren. 

•	 Omgestaltning av Södra skeppsbron till Boulevard, särskilt i de östra de-
larna.

Följande åtgärder enligt planförslag oregelbundet bedöms innebära en risk för måttlig 
till stor negativ påverkan på de kulturhistoriska värdena:

•	 Ny bebyggelse mellan punkthusen på Tallgatan.

Alternativ Rutnät

Följande åtgärder enligt planförslag rutnät bedöms innebära en risk för stor negativ 
påverkan på riksintresse, karaktär och kulturhistoriskt värde samt uttryck för dessa:

•	 Stråk längs kajkanter och närmast vattnet.

•	 Ny bebyggelse närmast vattnet; längs kajer och på södra hamnpiren.

•	 Föreslagen ny kvartersindelning som även sträcker sig över befintliga delar 
av huvudleden Södra skeppsbron ner till föreslagen ny sträckning för huvu-
dleden.

•	 Omgestaltning av Södra skeppsbron/Riggargatan till Boulevard, särskilt i de 
östra delarna.

•	 Föreslagen rutnätsstruktur omfattande varvsområdet.

•	 Ny förbindelse i Redargatans förlängning.

•	 Ny förbindelse till Gävle strand etapp 3.

Följande åtgärder enligt planförslag rutnät bedöms innebära liten till måttlig negativ 
påverkan på de kulturhistoriska värdena:

•	 Föreslagen rutnätsstruktur mellan Atlasgatan och Duvbackens reningsverk.

•	 Nytt cykelstråk längs Lysgatan.

Gasverkets byggnader

Hamnkaj, läge för ny förbindelse till Gävle strand

Lysgatan

Punkthus Tallgatan
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Nollalternativets konsekvenser
Nollalternativet innebär att nu gällande planer är utgångspunkt 
för den fortsatta utvecklingen av stadsdelen. Gävle kommun 
har gjort utredningar och analyser som lett fram till ett tydligt 
kulturmiljöunderlag med redovisning av värden och anvisningar för 
fortsatt hantering av dessa. Bebyggelseinventeringar saknas dock i 
delar av området.

Åtgärder

•	 Studera hur utformning av stråk kan göras utan att kul-
turhistoriska värden och karaktär förvanskas eller går 
förlorade. Detta är av särskilt stor vikt längs kajerna.

•	 Bevara befintliga järnvägsspår i största möjliga 
utsträckning.

•	 Utgå från riktlinjerna i översiktsplanens kulturmiljöbilaga.

•	 Komplettera med de byggnadsinventeringar som saknas 
enligt kulturmiljöbilagan; dvs för Gävle varvsområde, kv 
Gjutaren och Elektron liksom även Lysgatan, Vegagatan 
och Jarlavägen.

•	 Studera höjd, volym och utformning för tillkommande 
bebyggelse

•	 Studera betydelsefulla siktlinjer och hur de påverkas av 
nya volymer.

•	 Studera hur tillkommande växtlighet, framför allt träd-
planteringar påverkar det kulturhistoriska värdet.

Social hållbarhet
Nuläge
I Gävle urskiljer sig ett antal stadsområden som mer resurssvaga 
eller mer resursstarka än genomsnittet i staden. Norra delarna av 
Brynäs har en lägre medelinkomst och lägre förvärvsfrekvens 
jämfört med medelvärdet i Gävle stad. 

I stadsdelen Brynäs bor drygt 8 300 personer, i statistiken för 
stadsdelen Brynäs inräknas även Sörby Urfjäll. Stadsdelen är mixad 
50 procent kvinnor och 50 procent män. Inom planområdet Norra 
Brynäs bor drygt 2 100 människor. Inom stadsdelen finns idag cirka 
900 invånare i åldern 65 år och äldre och cirka 500 barn i åldern 0 - 
6 år och cirka 470 barn/unga i åldern 7 - 15 år. 

I stadsdelens småhusområden har i stora delar generationsskifte 
skett. Mellan åren 2007 till 2017 har befolkningen i stadsdelen 
ökat med cirka 600 personer. År 2017 skedde en minskning 
med 164 personer. UN-Habitats riktlinjer rekommenderar en 
befolkningstäthet på minst 150 individer per hektar för att uppnå en 
hållbar stad. Brynäs tillhör en av de få stadsdelar i staden utanför 
centrum som inom flertalet bostadskvarter uppfyller UN-Habitats 
rekommendation för befolkningstäthet. Befolkningen är främst 
koncentrerade till stadsdelens centrala och sydvästra delar, längs 
Brynäsgatan och Kaserngatan. Brynäs och Norra Brynäs har en 
större andel hyresrätter jämfört med ett medeltal i Gävle stad och 
en betydande mindre andel äganderätt. Merparten av invånarna i 
planområdet Norra Brynäs bor i flerbostadshus med hyresrätt. 

En större andel äldre bor centralt i stadsdelen, där även stadsdelens 
vård- och omsorgsboende är beläget. I Brynäs finns flera 
gruppboenden, gruppbostäder, korttids- och serviceboenden. Största 
delen av offentlig service inom Brynäs är samlad i den västra delen 
kring Staffansskolan och torget vid Kaserngatan/Femte tvärgatan. 
Kommersiell service i Brynäs är främst kopplad till Brynäs centrum, 
på Femte- och Sjätte Tvärgatan samt i Fjällbackens handelsområde. 
Vad gäller sport- och idrottsanläggningar finns en privat anläggning 
inom Norra Brynäs, Fyshuset och en anläggning på Gävle strand, 
Sporthuset. En stor del av planområdet är dock verksamhetsområde 
med skiftande typer av verksamheter. Idag ligger industri för 
tillverkning och handel i anslutning till bostadsområden och skolor. 

I stadsdelen finns sju förskolor, två grundskolor (F-6, 7–9) samt en 
gymnasieskola. Brynässkolan planeras att återöppnas för åk 4–6. 

Fritidsgården Brynjan vänder sig till ungdomar mellan 13 - 19 år och 
är en viktig mötesplats. Idag samnyttjas Brynjans lokaler även av 
fritidsklubb för Staffansskolan.

Enligt tillgänglighetskartläggning från år 2016 är tillgängligheten för 
gångresor till tio viktiga lokala målpunkter överlag god på Brynäs. 
De målpunkter som avses är exempelvis lekplatser, förskolor, 
dagligvaruhandel, grundskolor och natur- eller parkområden. Stora 
delar av planområdet ligger utifrån tillgänglighet inom en acceptabel 
nivå och runt Brynäs centrum är tillgängligheten ytterligare något 
bättre. Nordöst om Atlasgatan är tillgängligheten mindre god.

I dagsläget finns det två gång- och cykelstråk, i öst-västlig 
riktning, som passerar genom norra Brynäs. Båda stråken 
består av kombinerad gång- och cykelväg och har en bredd 
som huvudsakligen inte understiger tre meter. De båda stråken 
sammanstrålar vid en hastighetssäkrad (busskudde) passage 
(övergångsställe). En tydlig brist är att tvärgående gång- och 
cykelvägar i nordsydlig riktning saknas nästan helt inom 
planområdet. I dagsläget finns istället smalare trottoarer som i 
de allra flesta fall inte snöröjs vintertid, vilket innebär att gående 
hänvisas till körbanan.

Planens konsekvenser

Alternativ Oregelbundet

Omvandling från verksamhetsområde till bostadsområde innebär 
att stadsdelen integreras mer med resten av staden. I planförslag 
Oregelbundet tillkommer inga nya kopplingar in till centrala Gävle 
utöver att förutsättningarna för att ta sig fram med cykel förbättras. 
Det är negativt då det idag saknas kopplingar vilket gör området 
svårtillgängligt. 

Tillgängligheten, både fysiskt och mentalt, till området inklusive 
till vattnet kan förbättras i och med att det blir mer allmän karaktär. 
Det kommer troligtvis bli tryggare att röra sig genom området, 
särskilt under kvällstid eftersom fler bostäder genererar rörelse 
under en större del av dygnet än verksamheter. Omvandlingen 
innebär även att blandningen av bostäder kommer att öka i området 
vilket är positivt. Det skapas en variation som kan locka personer 
med olika bakgrund vilket kan medföra en ökad social mångfald 
och därmed verka integrerande. Det är sannolikt att bostäderna i 
området kommer bli dyra, inte minst i jämförelse med befintliga 
bostäder, och i relation till socioekonomin i området. Det finns en 
utmaning i att omvandla området samtidigt som de socioekonomiska 
skillnaderna mellan de gamla och nya områdena inte blir alltför stora 
eller tydliga. 

Planförslaget innebär att dagens grönstruktur i det stora blir kvar. 
Den utökas något i den centrala delen men minskar i områdets 
östra delar. Det stora grönområdet är beläget i den centrala delen 
till vilka de flesta inom området når inom 500 meter vilket är ett 
bra avstånd för den storleken. I den östra delen av området finns 
det tillgång till mindre grönytor samt till T-uddens naturreservat. 
Inom den västra delen finns möjlighet till grönyta genom närheten 
till Stenebergsparken samt grönområde på Gävle Strand. Inom 
planförslaget planeras även ett grönstråk längs en gång- och 
cykelväg genom Godisfabrikens område. 

Planförslaget innebär 2 500 nya bostäder vilket medför mer än 
en fördubbling av antalet boende i området som idag är drygt 2 
000 personer. Det innebär att slitaget på grönytorna kommer öka 
jämfört med nollalternativet som innebär 1 000 bostäder. Trots att 
kvaliteterna kan öka så innebär en ökad konkurrens och ett ökat 
slitage att förutsättningarna till närrekreation försämras vilket kan 
få negativa effekter på folkhälsan. Vad gäller folkhälsa är det dock 
positivt att det tillkommer cykelstråk inom området och som ansluter 
till övriga delar av staden. Att det skapas rekreativa stråk längs 
strandlinjen och ut till T-udden bedöms också som positivt ur ett 
folkhälsoperspektiv. 

För barn innebär Oregelbundet fördelar jämfört med nollalternativet. 
Ett utökat cykelvägnät skapar bättre förutsättningar för barn och 
unga att på egen hand röra sig inom och till och från området. 
Planförslaget innebär två huvudgator som lämnar den centrala 
delen till stora delar fri från större barriärer vilket främst är positivt 
för barns rörlighet inom området. Grönstrukturen inom området 
och möjligheten att röra sig längs med vattnet och ut mot T-udden 
innebär spännande och naturpedagogiska inslag. Att samlokalisera 
förskolor med äldreboenden kan innebära positiva effekter i form av 
möten över generationsgränser.
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Alternativ Rutnät

Omvandling från verksamhetsområde till bostadsområde innebär 
att stadsdelen integreras mer med resten av staden. I planförslaget 
Rutnät tillkommer nya kopplingar i form av två nya broar över 
Gavleån. Förutsättningarna att ta sig fram med cykel förbättras 
också i form av nya huvudstråk. Det är positivt då kopplingarna till 
omgivande områden idag upplevs som en brist.

Planförslaget Rutnät innebär i stora drag samma positiva effekter vad 
gäller trygghet som förslaget Oregelbundet. Skillnaden ligger främst 
i att rutnätsstrukturen innebär bättre överblickbarhet, siktlinjer och 
orienterbarhet vilket skapar något bättre förutsättningar för trygghet. 
Rutnät innebär samma fördelar som en mer blandad bebyggelse 
kan medföra i form av blandning av personer med olika bakgrund 
och förutsättningar. Planförslaget innebär också samma utmaningar 
för att integrera den nya bebyggelsen med den befintliga och att 
överbrygga de socioekonomiska skillnader som sannolikt kommer 
uppstå.

I likhet med planförslag Oregelbundet blir dagens grönstruktur 
i stora drag kvar. Förslaget innebär likartade effekter vad gäller 
förbättrade kvaliteter men en ökad konkurrens och ökat slitage. 

Skillnaden ligger i att det skapas mer omfattande och tydligare 
stråk som kopplar samman centrala delar av området med 
viktiga målpunkter som Gavleån, Gasklockorna och T-udden. 
Bebyggelsestrukturen i den östra delen av planområdet innebär 
också en tydligare koppling ut mot T-uddens naturreservat. Det kan 
medföra att fler hittar ut till dessa platser och att de besöks oftare 
vilket är positivt ur ett folkhälsoperspektiv. 

Ur ett barnperspektiv innebär planförslag Rutnät i stora drag 
samma effekter som Oregelbundet. Skillnaden ligger främst i att 
fler kopplingar med gång och cykel innebär bättre möjligheter 
för barn och unga att på egen hand röra sig till och från området. 
Dock innebär rutnätsstrukturen ytterligare en huvudgata för 
genomfartstrafik vilket innebär en barriär framförallt för barn.

Nollalternativets konsekvenser
I nollalternativet sker en viss omvandling koncentrerad till områdets 
västra del. Det bedöms medföra att det kommer bli något tryggare 
att röra sig i den här delen då det inte kommer upplevas som lika 
privat och öde som det kan göra idag. Detta påverkar framförallt 
de som bor söder om Brynäsvägen och som vill röra sig norrut mot 
Södra Skeppsbron samt vidare norrut över Gavleån, och längs med 
Gavleån.

I övrigt medför inte nollalternativet några effekter jämfört med 
nuläget.

Åtgärder

•	 För att minska risken för segregation mellan den nya och 
gamla bebyggelsen rekommenderas att det utreds om det 
går att tona ner Brynäsgatan och Styrmansgatan så att det 
nya och gamla smälter ihop och undvika att gatorna blir 
tydliga gränser.

•	 I den fortsatta planeringen bör en fördjupad nulägesanalys 
om de sociala förutsättningarna göras för att på en mer 
detaljerad nivå identifiera platsens utmaningar. Resultatet 
av nulägesanalysen bör ligga som grund under markanvis-
ningsskedet för att ställa relevanta sociala krav på berörd 
byggherre.

•	 I planalternativen tycks Brynäsgatan, Styrmansgatan och 
Riggargatan ha en status mellan huvudgata och lokalgata. 
För att öka trafiksäkerheten inom området rekommenderas 
att dessa görs till lokalgator.

•	 Tillgången till park- och natur bör utredas ytterligare för 
att säkerställa att samtliga bostäder har god kvantitativ 
och kvalitativ tillgång till parker och grönområden. Som 
inspiration kan Stockholm stads rapport Park- och natur-
tillgång i Stockholms stad användas.
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Samlad bedömning
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Samlad bedömning
Måluppfyllelse och påverkan på MKN
Miljömål
Den fördjupade översiktsplanen bedöms påverka 
flera miljökvalitetsmål. För upprättandet av 
miljökonsekvensbeskrivningen har nedan listade 
miljökvalitetsmål valts ut som relevanta att behandla i denna 
miljökonsekvensbeskrivning. De regionala miljömålen består nästan 
helt av de nationella miljömålen förutom för det regionala målet 
för energi och klimat. Gävle stad har i sitt miljömålsarbete skapat 
lokala preciseringar genom inriktningarna i sitt miljöstrategiska 
program. Inriktningarna består av Energi, Transporter, Konsumtion 
och avfall, Mark och bebyggd miljö, Natur, Vatten och Information 
och utbildning. Mål inom de lokala inriktningarna har valts ut och 
beskrivits och bedömts med avseende på aktuella miljömål. Målen 
och inriktningarna har bedömts utifrån måluppfyllelse och planens 
konsekvenser utifrån målen.

Här nedan följer en sammanfattning kring varje enskilt miljömål, 
preciseringar och dess regionala tilläggsmål för energi och klimat 
samt lokala inriktningarna från Gävle stads miljöstrategiska program 
som berörs av den fördjupade översiktsplanen. 

De mål som inte konsekvensbeskrivs är Bara naturlig försurning, 
Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande 
sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande 
våtmarker, Levande skogar och Ett rikt odlingslandskap. Påverkan 
på miljömålet Levande sjöar och vattendrag bedöms sammanfalla 
med påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten och redovisas 
därför under avsnittet för miljökvalitetsnormer för vatten nedan.

Begränsad klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s 
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som 
innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. 
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs 
och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har 
tillsammans med andra länder ett ansvar för att detta globala mål 
kan uppnås.

Regionala tilläggsmål:

Utsläpp av växthusgaser: Utsläppen av växthusgaser i Gävleborg ska 
år 2020 vara 20 % lägre än medelvärdet för år 2007/2008.

Effektivare energianvändning: Energianvändningen i Gävleborg 
ska år 2020 vara 25 % effektivare än år 2008. Målet avser minskad 
energiintensitet.

Förnybar energi: Produktionen av förnybar energi i länet ska öka 
med minst 5 000 GWh från år 2008 till år 2020. Andelen förnybar 
energi ska vara minst 85 % av den totala energianvändningen år 
2020.

Transporter: Andelen förnybar energi i transportsektorn ska år 2020 
vara minst 20 %.

Lokal inriktning

Gävle kommuns övergripande mål för inriktning Energi är att:

•	 Energianvändningen ska minska och energin ska 
användas effektivt.

•	 Gävle kommun som geografiskt område ska vara 
klimatneutralt år 2050. 

Gävle kommuns övergripande mål för inriktning Transporter är:

•	 Minska resor och transporter.
•	 Öka andelen resor och transporter med hållbara 

färdmedel. 
•	 Miljöanpassa resor och transporter.

Gävle kommuns övergripande mål för inriktning Konsumtion och 
avfall är:

•	 Konsumtionen i Gävle kommun är resurseffektiv och 
hållbar

Bedömning:

Planalternativen Oregelbundet och Rutnät medger en ökad 
bostadsbebyggelse i mindre kvarter för att bland annat underlätta 
rörelsen i området. Bebyggelsen inom planområdet planeras att 
samordnas med kollektivtrafik för att uppmuntra användandet av 
buss som färdmedel istället för bil. I båda alternativen tillskapas nya 
huvudcykelstråk i nord-sydlig riktning genom planområdet samt 
ett i väst-östlig riktning. Parkeringslösningen för båda alternativen 
är genom gemensamma parkeringshus och att parkeringsbehov ska 
lösas på den egna fastigheten enligt policy. Dock fanns inte detta 
krav innan 1988 vilket gör att majoriteten av befintlig bebyggelse i 
området är beroende av möjlighet till gatuparkering. Detta är viktigt 
att beakta i planarbetet och ombyggnaden av gator. 

För att förverkliga kommunens mål kring klimatneutral kommun år 
2050 samt minska antal resor och transporter och öka resandet med 
hållbara färdmedel krävs en omfattande satsning för att få en god 
planering och struktur inom planområdet som motiverar hållbart 
åkande.  

Gällande energieffektiviseringen stöttar planalternativen målen 
minskad energianvändning genom planerandet av flerfamiljshus, 
då det är mer energieffektivt än enfamiljshus. Dock innebär båda 
planalternativen ett tillskott på boenden och verksamheter gentemot 
nollalternativet och innebär således ett ökat energibehov då fler 
hushåll och verksamheter ska inrymmas inom planområdet. 

Frisk luft

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas.

Lokal inriktning

Gävle kommuns övergripande mål som är aktuellt för det nationella 
målet Frisk luft är inom kommunens inriktning för Transport och 
Mark och bebyggd miljö:

•	 Minska resor och transporter
•	 Öka andelen resor och transporter med hållbara färdmedel
•	 Miljöanpassa resor och transporter
•	 Livsmiljön i Gävle kommun ska främja en god hälsa

Bedömning:

Planförslagen behöver beakta trafikstråk och anpassa 
byggnader efter luftkvaliteten för att kunna säkerställa att 
miljökvalitetsnormerna inte överskrids. Luftkvaliteten i de trängre 
och vältrafikerade passagen längs med Södra Skeppsbron uppnår 
inte miljömålet för varken partiklar (PM10) eller kväveoxider (NO2) 
och behöver därför förbättras. Detta samtidigt som det kommer 
bli mer trafik som leds runt i området. Det kommer därför att vara 
viktigt att i fortsatt planering hålla nere biltrafikmängderna genom 
bilreducerande åtgärder samt att utforma gaturummen på ett sådant 
sätt att luftgenomströmning gynnas. Planstrukturen för Norra Brynäs 
kommer också påverka människors resvanor där man behöver främja 
att människor väljer att resa kollektivt eller väljer att cykla eller gå 
istället för att resa med bil. 

Giftfri miljö

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats eller utvunnits 
av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll 
och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är 
försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna.

Lokal inriktning

Gävle kommuns övergripande mål för inriktning Konsumtion och 
avfall är: 
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•	 Avfallet ska tas tillvara som en resurs och kretsloppet ska 
vara giftfritt

Gävle kommuns övergripande mål för inriktning Mark och bebyggd 
miljö är:

•	 Lokalisera, utforma och underhåll hållbart

Bedömning:

Planen berör ett område med flera uppgifter om potentiellt 
förorenade områden. I och med byggnation kommer 
markundersökningar och miljöinventeringar troligtvis behöva 
göras i flertalet fastigheter vilket kommer öka kunskapen om 
situationen i området. Om efterbehandlingsåtgärder kommer 
krävas för att kunna bygga, vilket är troligt i flera fall, kommer 
det leda till att mängden förorenad jord och förorenat/miljö- och 
hälsostörande byggnadsmaterial, associerade risker och/eller 
föroreningsbelastningen på recipienten reduceras för området i stort 
vilket bidrar till måluppfyllelse för målet. Om kostnaden blir så hög 
att sanering inte kan genomföras minskar måluppfyllelsen.

Levande sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, 
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska 
och vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas.

Lokal inriktning

Gävle kommuns övergripande mål för inriktning Vatten är: 

•	 Alla vattenförekomster ska ha god ekologisk och kemisk 
status

Bedömning:

Dagvattenhanteringen bedöms bli bättre i planförslaget med 
fördröjning och bättre hantering av föroreningar och i och med 
det mindre utsläpp av förorenat vatten till Gavleån. Planförslagen 
bedöms därför bidra till måluppfyllelse.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. 
Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur och kulturvärden. Näringar, rekreation 
och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en 
hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas 
mot ingrepp och andra störningar.

Lokal inriktning

Gävle kommuns övergripande mål för inriktning Natur är: 

•	 Mark- och vattenområden som har särskild betydelse för 
rekreation ska stärkas och utvecklas

Bedömning:

Tillgången till vattnet kommer förbättras för boende och andra som 
vistas i området i och med förbättrade gröna stråk och tillgänglighet 
i områden som tidigare varit industrier. Planförslagen bedöms bidra 
till måluppfyllelse.

God bebyggd miljö

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global 
miljö. Natur och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas.

Lokal inriktning

Gävle kommuns övergripande mål för inriktning Transporter är:

•	 Öka andelen resor och transporter med hållbara 
färdmedel

Gävle kommuns övergripande mål för inriktning Mark och bebyggd 
miljö är: 

•	 Mark och naturresurser ska användas hållbart 
•	 Lokalisera, utforma och underhåll hållbart 
•	 Livsmiljön i Gävle kommun ska främja en god hälsa

Gävle kommuns övergripande mål för inriktning Natur är:

•	 Mark- och vattenområden som har särskild betydelse 
för rekreation ska stärkas och utvecklas

Gävle kommuns övergripande mål för inriktning Information och 
utbildning är: 

•	 Alla som bor och verkar i Gävle kommun ska kunna 
ta del av information och verktyg för att agera 
hållbart

Bedömning:

För bostäder i delar av planområdet kommer bullernivån att 
minska i och med att industriverksamheter omvandlas till bostäder. 
Dock kommer bullernivåer fortsatt vara höga vid de industrier 
som är kvar i området och hänsyn behöver tas till dem i framtida 
detaljplanearbete. Hänsyn behöver även tas till de vägar som 
kommer bli huvudstråk i planen. 

Fler och tydligare cykelstråk planeras för området. Tillgängligheten, 
både fysiskt och mentalt, till området inklusive till vattnet kan 
förbättras i och med att det blir mer allmän karaktär. Tryggheten 
kommer troligtvis öka när området blir mer befolkat. Risker 
för boende i området minskar något i och med att det blir färre 
industriverksamheter och att industrispåret omvandlas till grönt 
stråk.

Planalternativen innebär att befintliga grönstråk kommer att 
förstärkas och fler grönytor skapas i jämförelse mot nollalternativet. 
Grönområdena i nollalternativet är dock få i relation till antalet 
boende och de båda planalternativen kommer erbjuda fler och mer 
sammanhängande grönstråk än idag. Dock är mängden grönområden 
i relation till antalet planerade nya invånare relativt låg. Det 
bli därför väsentligt att se till kvalitén på grönytorna i form av 
rekreativa värden/målpunkter i form av t.ex. lekplatser, utegym eller 
promenadstråk dit människor kan dra sig. 

Delar av områdets kulturhistoriska struktur och spår av en viktig 
tid i Gävles historia kan försvinna i och med omvandlingen. Det 
är viktigt vid kommande förändringar att kunna avläsa den fysiska 
miljön och hur området har använts historiskt.

Planen bedöms bidra till måluppfyllelse generellt då boendemiljöer 
blir bättre och stadsdelen kan integreras mer med övriga Gävle, 
men den hade kunnat bidra mer med ytterligare grönstruktur och 
bevarande av viktiga kulturhistoriska miljöer.

Ett rikt växt och djurliv

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart 
sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer 
och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. 
Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god 
natur och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för 
hälsa, livskvalitet och välfärd.

Lokal inriktning

Gävle kommuns övergripande mål för inriktning Natur är: 

•	 Den biologiska mångfalden ska bevaras och 
förstärkas 

•	 Mark- och vattenområden som har särskild betydelse 
för rekreation ska stärkas och utvecklas.

Bedömning

Planalternativen innebär att fler grönytor skapas i jämförelse 
mot nollalternativet och att rekreativa stråk, grönytor och gröna 
boulevarder knyts samman och skapar naturliga stråk att röra sig 
längs och att uppehålla sig inom planområdet. Detta bidrar på så sätt 
till måluppfyllelsen. 
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Miljökvalitetsnormer

Luft

Beräkningar av luftföroreningar i området visar tydligt på att halterna sjunkit under 
de senaste åren, både för NO2 och PM10. Anledningen till detta är inte helt säker. Det 
kan dels bero på vädrets variation från år till år, dels förbättrade utsläppsegenskaper 
hos fordonen och förändrad användningsgrad av dubbdäck. Utifrån dagens situation 
har en så kallad objektiv uppskattning med verktyget VOSS gjorts av de förändringar 
planen kommer att medföra år 2040. Under tiden fram till 2040 sker stora förändringar 
med fordonen, främst avseende förbättrade utsläppsegenskaper av NO2. Utsläppen av 
PM10 bedöms inte förändras betydligt, då de inte påverkas av någon teknikutveckling 
i samma grad eftersom utsläppen beror på slitage av vägar bland annat, utan de 
kommer istället öka något på ett avsnitt i området. Enligt uppskattade halter för 
alternativ Oregelbundet bedöms inga överskridanden av MKN ske vid någon av de 
större gatorna, däremot kan värdena tangera MKN för NO2. Inte heller för alternativ 
Rutnät bedöms några överskridanden av MKN ske, men även där kan MKN tangeras 
på vissa avsnitt. Se följande tabeller.

Planförslagen medger förtätning och utbyggnad av kollektivtrafikstråk. Därigenom 
skulle också luftföroreningar kunna minska. 

Vatten

I nuläget förväntas högst föroreningshalter till dagvattnet i området komma från 
industrier och andra verksamheter med stor andel hårdgjorda ytor med mycket trafik. 
Detta dagvatten behöver renas innan det når recipienten för att inte riskera att påverka 
recipienternas möjlighet att nå MKN negativt. 

Ambitionen med planförslaget är att skapa en större andel grönytor vilket medför 
minskad föroreningsbelastning till dagvattnet. I och med en övergripande planering 
med ytor för fördröjning och rening av dagvatten ska vattenkvaliteten inte påverkas 
negativt av tillförseln av närsalter, tungmetaller och andra miljögifter från det aktuella 
planområdet. Därmed ökar möjligheterna att förbättra den ekologiska och kemiska 
statusen för vattenförekomsten.

Samlade miljökonsekvenser
I tabellen på följande tre sidor beskrivs de samlade miljökonsekvenserna för varje 
miljöaspekt i förhållande till alternativ Oregelbundet och alternativ Rutnät samt 
för nollalternativet. De två planförslagens konsekvenser bedöms i jämförelse med 
nollalternativets. Bedömningen görs i en tregradig skala, på grund av planförslagens 
strategiska karaktär. Konsekvenserna av planförslagen kan vara positiva, obetydliga 
och negativa och i denna matris görs ingen skillnad om de är stora negativa 
konsekvenser eller små.

Konsekvens Visualisering
Positiva 

konsekvenser
Obetydliga 

konsekvenser
Negativa 

konsekvenser

Konsekvensbeskrivng och färg som används i 
matris för att visa respektive konsekvens

Alternativ Oregelbundet

Gatuavsnitt NO2 98 percentil 
dygn [µg/m3]

PM10 90 
percentil 
dygn [µg/m3]

ÅDT [fordon/
dygn]

Fältskärsleden inom planområdet 48 - 60 30 - 35 24 100

Västra delen av S Skeppsbron Lägre än idag Lägre än idag 2 600

Östra delen av S Skeppsbron 48 - 60 30 - 35 15 000

Västra delen av Atlasgatan 48 – 60 35 – 50 15 000

MKN 60 50

Alternativ Rutnät

Gatuavsnitt NO2 98 percentil 
dygn [µg/m3]

PM10 90 
percentil 
dygn [µg/m3]

ÅDT [fordon/
dygn]

Fältskärsleden inom planområdet 48 - 60 30 - 35 19 500

Västra delen av S Skeppsbron Lägre än idag Lägre än idag 2 300

Östra delen av S Skeppsbron 30 - 35 30 - 35 7 300

Västra delen av Atlasgatan 48 – 60 35 – 50 14 200

MKN 60 50
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Alternativ Oregelbundet Alternativ Rutnät Nollalternativ
Buller Planförslaget innebär en minskning av 

industribuller genom färre verksamheter 
och avskärmning via nya byggnader. 

Planförslaget innebär ingen större 
förändring av trafikbullersituationen 
relativt nollalternativet, varken inom 
eller utanför området, förutom den 

generella ökning i trafik som de nya 
bostäderna innebär. Positiva effekter 

kan fås om nya byggnader används för 
att skärma befintlig bostadsbebyggelse 
från buller. Sammantaget fås minskat 
industribuller men i stort sett samma 

nivå av trafikbuller som i 
nollalternativet.

Med avseende på industribuller fås 
motsvarande minskning som för 

alternativ Oregelbundet. När det gäller 
trafikbuller blir trafikmängderna i stort 
sett desamma men omfördelade inom 

planområdet jämfört med 
nollalternativet. Den nya 

Alderholmsbron dämpar trafikökningen 
på Alderholmsgatan, samt minskar 

belastningen i de centrala delarna av 
Brynäsområdet. Bron kommer dock 

innebära en stor ökning av 
trafikbullernivån i delar av Gävle strand 

etapp 2 och 3. Flytten av Södra 
Skeppsbron innebär en betydande 

ökning av bullernivån vid befintliga 
bostäder längs Riggargatan. 

Sammantaget fås minskat industribuller 
men en förändrad bullerbild jämfört 
med nollalternativet som påverkar 

tidigare ostörda områden.

Med fortsatt industriverksamhet längs 
kanalen och längs Femte Tvärgatan 

ökar risken för industribullerstörningar 
vid de bostäder som planeras inom 
områdena Godisfabriken och Gävle 

strand. Utan ny bebyggelse ges ingen 
möjlighet att skärma befintliga bostäder 

från den ökade trafiken som 
exploateringen av Näringen innebär. 
Sammantaget kvarstår industribuller 

från verksamheter samtidigt som 
trafikbullret ökar.

Risk och säkerhet Planförslaget innebär att flera 
industriverksamheter omvandlas till 

bostäder och andra verksamheter. 
Befintligt industrisspår omvandlas till 
grönstråk. Planförslaget bedöms ge 

positiva konsekvenser.

Likvärdigt med alternativ Oregelbundet. I nollalternativet bedöms de 
verksamheter som är kvar inte innebära 

någon betydande risk och 
konsekvenserna av nollalternativet 

bedöms som obetydliga.

Förorenad mark Miljötekniska markundersökningar och  
miljöinventering av byggnader krävs 

inför exploateringsprojekt inom 
potentiellt förorenade områden, vilket 

medför ökad kunskap om 
föroreningsförekomst och associerade 

risker. I vissa delområden kommer 
troligen efterbehandlingsåtgärder att 

krävas, vilket på sikt minskar 
föroreningsförekomst och risker. 
Kostnad och genomförandetid för 

exploateringsprojekt påverkas, vilket 
ställer krav på planering, 

framförhållning och information.

Samma bedömning som alternativ 
Oregelbundet.

Vissa miljötekniska 
markundersökningar och 

miljöinventeringar av byggnader samt 
efterbehandlingsåtgärder kommer 
troligen att utföras, men i betydligt 

mindre omfattning än om den 
fördjupade översiktsplanen antas och 

genomförs. Kunskapen om 
föroreningsförekomsten blir därmed 

mindre, liksom den reduktion av 
föroreningar och risker som 

efterbehandlingsåtgärder skulle 
medföra.

Dagvatten Planförslaget förbättrar möjligheterna 
till god hantering av dagvatten gällande 
både bortledningskapacitet, fördröjning 

och rening av föroreningar. De 
planerade ändringarna och 

exploateringarna innebär att det skapas 
fler grönområden och möjlighet till mer 
organiserad avledning av dagvatten med 

renings- och fördröjningslösningar. 
Gröna tak och grönytor för fördröjning 
samt rening och eventuell infiltration av 
dagvatten skapar dessutom mervärden i 
form av exempelvis ekosystemtjänster, 
ökad trivsel och minskade temperaturer 

i stadsmiljön.   

Likvärdigt med alternativ Oregelbundet. Nollalternativet innebär jämfört med 
utbyggnadsalternativet mindre andel 

grönytor och det förekommer 
lågpunkter med risk för översvämningar 

vid större skyfall. Möjligheterna till 
infiltration är begränsade och 

dagvattensystemet saknar organiserade 
alternativa flödesvägar vid 

överbelastning av dagvattennätet.
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Klimatpåverkan Planen skapar utveckling i centrala 
delar vilket ger förutsättningar för 

hållbara transporter. Vidare redovisas 
att områdets förutsättningar kan bidra 

till positiva förändringar avseende 
invånarnas färdmedelsval, särskilt för 

cykel. 

Samma bedömning som alternativ 
Oregelbundet.

Fortsatt kapacitetsproblem vid stora 
leder och sämre förutsättningar att 

förändra färdmedelsvalen. 

Klimatanpassning Delar av planområdet ligger inom 
riskområde för översvämningar 

gällande såväl skyfall som å- och 
havsnivåer. Planen skapar bättre 

förutsättningar för klimatanpassning 
och riskreducering. Höjdsättning av nya 

byggnader kan vid planförslaget 
anpassas till framtida behov gällande 

höga flöden, intensivare nederbörd och 
framtida havsnivåer. De delar av 
dagvattennätet som byggs ut kan 

dimensioneras för att klara nya krav och 
framtida förhållanden. 

Samma bedömning som alternativ 
Oregelbundet.

Klimatrelaterade risker ökar i framtiden 
till följd av att dagens höjdsättning och 
vattenavledningskapacitet inte är fullt 

anpassad för framtida förväntade  
intensivare skyfall eller för Gavleåns 
och havets förväntade framtida högre 

översvämningsnivåer. 

Grön infrastruktur, 
naturmiljö och 

ekosystemtjänster

Den gröna infrastrukturen ökar vilket 
ger positiva konsekvenser för 

naturmiljön och ekosystemtjänster. 
Ekologiska spridningssamband 

påverkas positivt både inom 
planområdet och Järvstakilens kontakt 

med grönstrukturer norr om 
planområdet. Fler grönytor skapar 

positiva effekter för  ekosystemtjänster 
som exempelvis rekreation, fysisk- och 
psykisk hälsa, sociala interaktioner och 

naturpedagogik samt att träd har 
kylande effekt.

Samma bedömning som alternativ 
Oregelbundet.

Mindre antal bostäder komer att byggas 
och grönytorna inom området kommer 
inte att öka. Den gröna infrastrukturen 

blir oförändrad. De ekologiska 
sambanden på både lokal nivå, inom 

området, och mot Testebokilen kommer 
att vara svaga. Förutsättningarna för de 
kulturella ekosystemtjänsterna så som 
rekreation, lek och hälsa kommer att 

vara liknande som i nuläget. De 
sammanlänkade rekreativa stråken och 
utökande grönytorna för till exempel 
sociala aktiviteter kommer att utebli.

Kulturmiljö Samtidigt som planförslaget skulle 
kunna leda till att stadsdelen blir mer 

tillgänglig för Gävleborna, finns också 
en risk för negativ  påverkan på 

riksintresse, karaktär och  
kulturhistoriska värden i området. 
Riskerna gäller t ex stråken och 

föreslagen  ny bebyggelse längs vattnet. 
Exempel på uttryck för det 

kulturhistoriska värdet och läsbarheten 
som kan komma att påverkas är kajer 

och ytor för lastning/lossning, 
järnvägsspår, industri- och 

hamnkaraktär liksom strukturer i den 
byggda miljön.

Konsekvenserna liknar alternativ 
Oregelbundet men här finns också en 

större risk för negativ påverkan 
avseende kvartersbildning och 
rutnätsstruktur liksom även ny 

förbindelse till Gävle strand och ny 
sträckning på del av Södra skeppsbron. 

Exempel på uttryck för det 
kulturhistoriska värdet och läsbarheten 
som kan komma att påverkas är kajer 

och ytor för lastning/lossning, 
järnvägsspår, industri- och 

hamnkaraktär liksom strukturer i den 
byggda miljön.

Nollalternativet innebär att nu gällande 
planer är utgångspunkt för den fortsatta 

utvecklingen av stadsdelen. Gävle 
kommun har tagit fram ett tydligt 

kulturmiljöunderlag med redovisning av 
värden och anvisningar för fortsatt 

hantering av dessa. 
Bebyggelseinventeringar saknas dock 

för delar av området.
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Social hållbarhet Omvandlingen av området innebär 
något förbättrade förutsättningar för  
integration med resten av staden då 
huvudstråk för cykel tillkommer.  

Tryggheten i området bedöms kunna 
öka då dagens privata karaktär och 

ödslighet vissa tider på dygnet gör det 
oattraktivt att röra sig i området. 
Alternativet innebär förbättrade 
möjligheter till ökad folkhälsa 

framförallt genom fler cykelstråk vilket 
uppmuntrar till vardagsmotion och 

genom anläggandet av stråk längs med 
vattnet och till närliggande 

grönområden vilket kan locka till ökad 
aktivitet och rörelse. Dock innebär 

förtätningen ett ökat tryck på 
grönområden inom området vilket kan 

minska attraktiviteten. Bättre 
möjligheter för gång och cykel är 

positivt för barns möjlighet att på egen 
hand röra sig inom  området och till 

närliggande stadsdelar.

Generellt lika effekter som alternativ 
Oregelbundet men med skillnaden att 
integrationen med övriga staden kan 
förbättras i och med fler kopplingar 
över Gavleån. Förutsättningarna för 

ökad trygghet förbättras något med den 
tydligare rutnätsstrukturen som skapar 
bättre siktlinjer, överblickbarhet och 
orienterbarhet. Bättre kopplingar till 
närliggande grönområden (T-udden) 

innebär något bättre förutsättningar för 
ökad folkhälsa. Vad gäller barns 

möjlighet att på egen hand röra sig 
inom stadsdelen innebär alternativ 

rutnät något sämre förutsättningar då 
även Riggargatan får funktionen av en 

huvudgata genom området vilket 
innebär en ökad barriäreffekt och 

försämrad trafiksäkerhet.

Nollalternativet innebär i stort sett 
endast förändringar i den östra delen av 
området. Omvandlingen av den delen 
kan medföra ökad trygghet för de som 
bor söder om Styrmansgatan och som 
rör sig norrut mot Södra Skeppsbron 

och över Gavleån. I övrigt bedöms inte 
nollalternativet medföra några effekter 

jämfört med nuläget.

MKN luft En skattning av halter i luft har gjorts 
för alternativ oregelbunden. 
Beräkningarna visar inte på 

överskridanden av MKN inom 
planområdet, detta beror främst på 

utveckling och förbättring av fordon. 
Däremot kan MKN tangeras för NO2 på 
vissa avsnitt och värdena för PM10 ökar 

något på vissa avsnitt.

Likvärdigt med alternativ Oregelbundet. Halterna bedöms som likvärdiga med 
nuläget, men lägre på vissa avsnitt. 

MKN bedöms inte överskridas, men 
kan tangeras på vissa sträckor.

MKN vatten Planförslaget ökar möjligheten att 
uppnå miljökvalitetsnormen i 

recipienterna jämfört med 
nollalternativet. En ambition i 

planförslaget är att skapa en större andel 
grönytor och mindre andel 

industriområden jämfört med idag 
vilket bör medföra minskad 

föroreningsbelastning till dagvattnet. 
Vidare planeras anläggning av 

dagvattenlösningar med fördröjning och 
rening vilket är positivt för recipienten. 

Likvärdigt med alternativ Oregelbundet. Fortsatt utsläpp av dagvatten utan 
rening innebär risk för negativ påverkan 

på MKN i recipienten. Dagens 
industriområde medför generellt att 

dagvattnet blir mer förorenat än för den 
i planförslaget mer blandade 

bebyggelsen.
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Kumulativa effekter
Duvbackens avloppsreningsverk
Gävles avloppsreningsverk Duvbacken behöver byggas ut eller 
byggas om. Det finns tre förslag till utbyggnad. 

Ett förslag är att Duvbacken utökas norrut. Planerna att 
reningsverket utökas norrut kommer att påverka både öppen mark 
och trädbeklädd mark som har kopplingar till T-uddens naturreservat 
vilket ger negativa konsekvenser för kopplingen mellan bebyggelsen 
och naturreservatet men även för att det minskar den begränsade 
ytan av grönstruktur inom planområdet. Utbyggnaden försämrar 
även ekologiska samband åt nordväst i och med att grönytor 
försvinner. Detta kan påverka spridningssamband och biologisk 
mångfald negativt.

I ett annat förslag byggs reningsverket som en ny anläggning på 
annan plats. Kvar på Norra Brynäs blir en pumpstation som tar 
avloppsvattnet vidare. Detta kan möjliggöra kvartersbebyggelse på 
båda sidor om Atlasgatan, samt möjliggöra bostadsbebyggelse inom 
varvsområdet. En ny grön koppling mellan T-udden och Riggargatan 
föreslås mellan Gävle varv och Duvbacken i detta förslag. Detta 
kan tillföra boendekvaliteter i form av närhet till parkområde men 
också ett rekreativt stråk i västöstlig riktning genom planområdet 
vilket skulle ge positiva konsekvenser för både biologisk mångfald, 
ekologiska samband samt tillföra kulturella ekosystemtjänster.

Ett tredje förslag är att reningsverket utökas söderut och att 
en grön koppling mellan Gävle Varv och Duvbacken föreslås 
som avgränsning och buffertzon till avloppsreningsverket. 
Skyddsavstånden till Duvbacken behöver preciseras men det 
är osäkert om området vid Gävle varv kan inrymma bostäder i 
detta alternativ. Inga bostäder kan byggas väster och öster om 
Atlasgatan. Om den yta som anges i utbyggnad av Duvbackens 
reningsverk bebyggs kommer det ge mycket stora negativa 
konsekvenser för naturvärden och ekosystemtjänster som biologisk 
mångfald samt ekologiska samband, knutna till bland annat 
Järvstakilen. Det kommer även ge negativa konsekvenser på 
rekreativa upplevelsevärden och möjligheten att bevara och stärka 
dessa befintliga ekosystemtjänster i naturreservatet. Omfattande 
kompensationsåtgärder kommer att behövas för intrånget i 
naturreservatet.

Trafik utanför planområdet
Planområdet påverkas även buller och luftföroreningar från trafik i 
omgivande områden. Utvecklingen av stadsdelarna Näringen och 
Magasinsområdet, norr om planområdet, kan påverka buller och 
luftkvalitet när mer trafik genereras i dessa delar. Trafikutredningar 
pågår för att avlasta Fältskärsleden vilket kommer att förändra 
trafikströmmarna i närområdet, både inom och utanför planområdet. 
Konsekvenserna av detta finns till viss del beskrivet under kapitel 
5 Buller. I väster angränsar planområdet till Ostkustbanan som är 
av riksintresse för järnvägsändamål. Planerna på utbyggnad av 
järnvägen längs Ostkustbanan samt eventuella förändringar av lägen 
för spårområde och bangård i centrala delar kan ge konsekvenser 
på bullerbilden från järnvägen. Eftersom utredningar pågår är 
konsekvenserna osäkra både avseende biltrafikens och järnvägens 
påverkan.

Uppföljning
Enligt miljöbalkens 6 kapitel skall miljökonsekvensbeskrivningen 
innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras för 
uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av planen medför. I miljökonsekvensbeskrivningen 
nämns flera viktiga aspekter som är viktiga att följa upp och utreda 
vidare inom ramen för kommande detaljplanering. Dessa gäller 
framför allt:

•	 Bullerpåverkan på bostäder, grönområden och 
rekreationsstråk vid planering av trafikmiljöer, 
utökade eller nya verksamheter samt tillkommande 
byggnader. 

•	 Lokalt omhändertagande av dagvatten som ska ske i 
linje med kommande dagvattenutredning och Gävle 
kommuns dagvattenpolicy.

•	 Klimataspekter, såsom översvämning vid höga 
flöden, havsnivåhöjningar och skyfall, beaktas vid 
planering av ny sammanhållen bebyggelse och 
samhällsviktiga verksamheter.

•	 Föroreningsstatus i mark, vatten och byggnader 
inventeras tidigt i planeringsprocessen för att se över 
behovet av utredningar och undersökningar i relation 
till åtgärdsmål för planområdet. Dokumentation av 
eventuella åtgärder och kvarlämnade föroreningar är 
viktigt inför framtida förändringar i detaljplaner. 

•	 Grönstruktur som kan komma att påverkas 
inventeras för att bedöma skyddsåtgärder och/
eller kompensera för naturvärden. Vid behov görs 
fördjupade artinventeringar. 

•	 Tillgången till park- och naturmark utreds ytterligare 
för att säkerställa att samtliga bostäder har god 
kvantitativ och kvalitativ tillgång till parker och 
grönområden.

•	 Hänsyn till kulturhistoriska värden, siktlinjer och 
karaktärer tas vid utformning av kajer, stråk och 
tillkommande bebyggelse utifrån riktlinjerna i 
översiktsplanens kulturmiljöbilaga. Kompletterande 
byggnadsinventeringar görs för Gävle varvsområde, 
kv Gjutaren, Elektron, Lysgatan, Vegagatan och 
Jarlavägen.               

•	 Ökad social hållbarhet uppnås med utgångspunkt 
från en fördjupad nulägesanalys om de sociala 
förutsättningarna, tidigt i planeringen. Analysen 
utförs för att på en mer detaljerad nivå identifiera 
platsens utmaningar gällande integration, trygghet, 
barnperspektiv, folkhälsa etc.
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