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1. Planområdet i staden
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Gävle växer 

Gävle kommun har sammanställt en strategi för hur 
staden ska planeras för att klara av det ökande bostads-
behovet. Styrdokumentet heter ”Planeringsriktlinjer för 
Gävle växer”. I detta har fem zoner identifierats utifrån 
struktur, historia, täthet, användning, potential etc. och 
kallas stadskärnan, innerstaden, 2,5 km-staden, 5 
km-staden och Gävles ytterområden. Norra Brynäs 
ligger till övervägande del inom 2,5 km staden.  

Inom 2,5 km-staden finns de största möjligheterna till 
förtätning i Gävle vilket främst kommer handla om 
omvandling av befintlig markanvändning. Exempel på 
detta är Norra Brynäs där de tidigare hamn- och industri-
områdena förändras till moderna bostadskvarter, Kungs-
bäck där Teknikparken förädlas med bostäder. På sikt 
planeras även del av Fjällbacken, Hemsta och Näringen 
omvandlas från renodlade verksamhetsområden till 
blandad stadsbebyggelse med stort inslag av bostäder.

Figur 1.1 5 zoner från Planeringsriktlinjer Gävle växer 

Pågående projekt på Norra Brynäs
Det finns ett antal pågående stadsbyggnadsprojekt såväl 
inom Norra Brynäs som i anslutning till planområdet. 
Detaljplaner finns för Kv.Skeppsbyggaren och Godisfabri-
ken (tillsammans 1000 bostäder) Ett program för detalj-
plan finns för Etapp 3 Gävle strand med ca 600 bostäder. 
På Näringen planeras långsiktigt för en ny stadsdel med 
5000 bostäder. En del privata initiativ till stadsomvandling 
har startat inom planområdet, Kv Fogden, Baggarevarvet 
och Södra Hamnpiren ligger i startgroparna för detaljpla-
neläggning. Utbyggnad av Duvbackens reningsverk samt 
ombyggnation av Gävle Central är kommunala projekt som 
kan komma att påverka markanvändningen inom Norra 
Brynäs. 

Figur 1.2 Pågående projekt vid planområdet

Mål från gällande styrdokument avseende 
stadsutveckling

Riktlinjer från Planeringsriktlinjer för Gävle 
växer
• 2,5 km-staden byggs ut och förtätas främst i stråken   
 för stomlinjerna, Gavleån, Norr-, Öster-, Söder- och   
 Västerbågen, Parkvägen, Spängersleden, Upplandsgatan,   
 Gavlehovsvägen och Strömsbrovägen. 
• I 2,5 km-staden fortsätter omvandling till jämlik,   
 grön, trygg och nära blandstad i Gavlehov, Kungsbäck  
 och Norra Brynäs. 
• På sikt ska omvandling till jämlik, grön, trygg och   
 nära blandstad ske på Näringen, Fjällbacken och   
 Hemsta.
• Grönytor, närnatur och parker bevaras, utvecklas   
 och anläggs för att skapa och stärka mötesplatser,   
 ekosystemtjänster och befintliga gröna samband i   
 2,5 km-staden. Här är särskilt viktigt att utveckla   
 Boulognern och de gröna kilarnas inflätande i   
 stadsgrönskan.
• Bibehålla och stärka förutsättningarna för en trygg   
 dricksvattenförsörjning.
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2. Områdets historik/Brynäs framväxt
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Historisk grönstruktur och vatten-
användning 

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. Under bronsåldern, 1000 år f.Kr, 
gick havet ända upp till Södra Kungsgatan och Brynäs var 
en udde i havet. Under järnåldern kunde lermarkerna vid 
Inre fjärden gradvis nyttjas av jordbruket för slåtter och 
bete. 1 Fram till slutet av 1800-talet när Islandslillån lades 
igen bestod dagens område närmast Gavleån av Islands-
holmarna. Islandslillån sträckte sig norr om kvarteret 
Springer och vidare österut mot Stenborgskanalen.  
En stor del av Gävles industrier växte fram kring Inre 
hamnens hamnområden och spred sig till övriga delar av 
stadsdelen. 

Utvecklingen till en industristadsdel innebar att Brynäs blev 
en tätbefolkad stadsdel med många barnfamiljer. Här 
behövdes en stor skolbyggnad, kyrkan och stadsdelsparken 
vilka är några av de framträdande anläggningarna och 
byggnaderna som finns i området. Tillika med dessa finns 
här ett antal bevarade industribyggnader där framförallt 
varvet och gasklockeområdet är utmärkande. Järnvägens 
utbyggnad kopplad till industrierna har medfört att många 
järnvägsspår genomkorsar området och med dem en 
intressant flora i spårområdena1. 

En stor del av bostadsbebyggelse på Brynäs är från 
1960–1980 talet och ersatte när de byggdes äldre bostäder. 
Den senare förändringen har också inneburit att gatu- och 
kvartersstrukturen har ändrats. 

Mycket av den ursprungliga naturmarken har omvandlats 
till industrimark. Det mesta av ängar och hagar i området 
är bortbyggda. Det finns små rester inklämda mellan 
industriområden i områdets östra delar2.  På flygfoton från 
1955-67 går det att se att en stor del av den östra bebyg-
gelsen inte är byggd än, till exempel Atlasgatan/Atlasom-
rådet, reningsverket Duvbacken och bostäderna vid 
Riggargatan. Detta gjorde att grönområdet tidigare 
sträckte sig ända in till Lysgatan. Vid denna tidpunkt var 
alltså grönstrukturen mer sammanhängande närmare in 
mot stadskärnan. 

Figur 2.1 Ortofoto över Brynäs från år 1961. Det fanns fler 
park- och naturområden i Brynäs på 1960-talet än idag. Röda 
linjen markerar fördjupade översiktsplanens område. Se bilaga för 
ortofoto i fullformat.

1. Gävles Grönstruktur Brynäs-Öster, framtagen av Tekniska kontoret, Gävle kommun, 

2001

2. Gävles Grönstruktur Brynäs-Öster, framtagen av Tekniska kontoret, Gävle kommun, 
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3. Tidigare ställningstaganden
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Riksintressen

Område av riksintresse för järnväg 
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.  

Planering av ny sträckning av Ostkustbanan norr om Gävle 
pågår. I det arbetet ingår ett arbete med ombyggnad av 
Gävle Central. Möjliga kopplingar i väst-östlig riktning för 
korsande transportslag är ett intresse som ska vägas in i 
detta och som påverkar planområdet. Även möjligheten att 
använda järnvägsbanken mellan Gävle strand och hamnen 
som gång- och cykelväg som kopplar staden till Norrlandet 
är viktigt för planområdets framtid. 

Figur 3.1 Riksintressen utdrag samlingskartan 2019-01-09.
Se bilaga för karta i fullformat.

Område av riksintresse för hamnverksamhet 
Planområdets östra delar (delar av Gävle Varv) ligger 
innanför det område som i riksintressepreciseringen 
beskrivs som influensområde. Influensområdet definierar 
en zon där det finns särskild risk att exploatering utsätts 
för störningar från hamnen. 

Det är framför allt för bostäder som det, inom influensom-
rådet, kan vara svårt att uppnå en god bebyggd miljö. Det 
innebär att störningar i form av buller, försämrad luftkvali-
tet eller ökad risk för olycka kan förekomma. 

Utbredningen av influensområdet är kopplad till de 
ekvivalenta bullernivåerna från den befintliga hamnanlägg-
ningen inklusive uppskattad verksamhet från befintliga 
utvecklingsområden. Buller är den störning som i riksin-
tressepreciseringen förväntades ha störst geografisk 
utbredning. 

För planer och bygglov inom influensområdet, och för 
känsliga verksamheter som angränsar till detta bör det 
göras bullerutredningar och utredningar för luftkvalitet 
samt risk- och säkerhetsaspekter, samt vidtas lämpliga 
åtgärder för att minska störningarna. 

Områden av riksintresse för kulturmiljövården 
enligt 3 kap 6 § miljöbalken 
Delar av planområdet ingår i riksintresseområde för 

kulturmiljövården Gävle (X800). Motiveringen till riksin-
tresset är att området representerar Gävles historia som 
residens-, sjöfarts- och industristad, samt utförselhamn för 
Bergslagen. Riksintresseområdet speglar i sin helhet 
stadsbyggnadsutvecklingens olika faser från 1500-talet till 
1900-talet i bebyggelse. 

Värdebärare för riksintresset som berör Norra 
Brynäs: 
• Kvarteret Springer som representant för fiskenäringen  
 som var dominerande kring Gavleåns inlopp innan   
 industrialiseringen.  
• De obebyggda breda stenskodda före detta hamnkajerna. 
• Järnvägsräls i markbeläggning som visar på ursprunglig  
 funktion. 
• Gasverkets byggnader  
• Hamnområdets och Atlasområdets äldre industrikaraktär  
 som vittnar om Gävles ursprung som hamn- och   
 industristad 
• Industrikaraktären på Brynäs och Alderholmen med, för  
 Gävle, anrika företagsetableringar som bl.a. Skoglund &  
 Olsson och Gevalia. 
• Vissa industribyggnader samt sträckningen järnvägsspår  
 och äldre gatunätsstruktur inom Kv. Munskänken,   
 Godisfabriksområdet. 

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 miljökvalitets-
norm 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. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Dagvatten (regn och smältvatten från snö) från planområ-
det mynnar ut i Gavleån och Inre fjärden. Åns vatten har 
statusen ”ej god kemisk status” medan dess ekologiska 
status är ”måttlig” (VISS). Gavleån har som kvalitetsmål att 
uppnå både god ekologisk och god kemisk ytvattenstatus 
till 2027 (VISS). Vattenkvaliteten i Inre fjärden, som Gavleån 
mynnar i, uppnår ej ”god kemisk status” och har en ”måttlig 
ekologisk status” (VISS). Målet är att Inre fjärden ska nå 
upp god kemisk ytvattenstatus till 2027 och samma år ha 
en måttlig ekologisk status (VISS).  

Miljökvalitetsnormer för luft 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft gäller på 
platser där människor vistas. De utgör lagkrav och anger 
en högsta acceptabel föroreningsnivå till skydd för männis-
kors hälsa och miljön. Luftföroreningar har dock skadever-
kan även under nivån för normerna, varför dessa fungerar 
som styrmedel för att styra i riktning mot miljökvalitets-
målen för Frisk luft. Halterna i miljökvalitetsmålen är satta 
utifrån lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd 
mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och 
kulturföremål. Aktuella mål och normer för luft framgår i  
figur 12.2 under avsnittet om Luftföroreningar.
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Strandskydd 

Nuläge  
Stränder är en gemensam naturtillgång som betyder 
mycket för såväl friluftsliv som djur- och växtliv. För att 
värna om denna tillgång omfattas land- och vattenområ-
den intill strandlinjen av ett generellt strandskydd i Sverige. 

Inom planområdet Norra Brynäs som omfattas av detalj-
planer så är strandskyddet upphävt. den intill strandlinjen 
av ett generellt strandskydd i Sverige.  Inom planområdet 
Norra Brynäs som omfattas av detaljplaner så är strand-
skyddet upphävt. 
      
Framtida behov och utmaningar 
Vid framtagande av nya detaljplaner inom strandskyddat 
området återinträder strandskyddet igen och eventuella 
dispensskäl behöver prövas igen i samband med detaljplan. 

Översiktsplan Gävle kommun år 2030 

Den gällande kommuntäckande översiktsplanen för Gävle 
kommun år 2030 med utblick mot år 2050, antagen KF 
2017-12-11, innehåller övergripande målen ”En av Sveriges 
bästa miljökommuner, där tillväxten leds i hållbar riktning”, 
”Attraktiva livsmiljöer i staden och på landsbygden”, ”Gävle 
kommun en tillväxtmotor i regionen” samt befolkningsmål 
om 120 000 invånare år 2030. Översiktsplanen redovisar 
ett behov om ca 10 000 nya bostäder varav merparten ska 

byggas i staden. Översiktsplanens mål, strategier och 
riktlinjer gäller för planområdet Norra Brynäs. Delar av 
dem finns redovisade i rutorna ”Mål från styrdokument 
gällande…” under respektive avsnitt. 

Översiktsplan Gävle stad 2025 

Fördjupad översiktsplan för Gävle stad 2025, antagen av KF 
2009-04-27, gäller för planområdet.  

Ny fördjupad översiktsplan för Norra Brynäs kommer 
ersätta gällande fördjupning.  

Planeringsriktlinjer för Gävle växer 

”Planeringsriktlinjerna för Gävle växer” är en strategi för 
hur staden ska planeras för att möta en ökad befolkning i 
staden med bland annat behov av fler bostäder, verksam-
heter, service, infrastruktur och gröna värden.  I strategin 
är Norra Brynäs utpekad som ett Utbyggnadsområde. 

Andra program  

Miljöstrategiskt program 
Miljöstrategiska programmet innehåller mål inom miljö-
området och visar den inriktning som miljöarbetet i Gävle 
kommun kommer att ha nu och på längre sikt. Målen 
omfattar sju målområden; Energi, Transport, Konsumtion 
och avfall, Natur, Mark och bebyggd miljö och Information 
och utbildning. 

Socialt hållbarhetsprogram 
Sociala hållbarhetsprogrammet visar på inriktning och 
målsättningar för Gävle kommuns arbete med bygga ett 
långsiktigt och dynamiskt samhälle i Gävle, där vi strävar 
efter att det goda livet uppfylls för alla. Programmet ska 
skapa en helhetssyn och en gemensam viljeinriktning kring 
de fyra målområdena Trygghet, Jämställda och jämlika 
villkor, Delaktighet och inflytande och Icke-diskriminering.

Näringslivspolitiska mål 
Näringslivspolitiska målen och Näringslivsprogrammet 
visar den inriktning som Gävle kommun ska ha fram till år 
2025 vad gäller företagande och arbetsmarknad. De tre 
huvudmålen är: 
• Gävle kommun skapar de bästa förutsättningar för 

företagande i jämförelse med andra kommuner i 
Stockholmsregionen

• Gävle har en framgångsrik kompetensförsörjning
• Gävle ska uppfattas som en av Sveriges mest attrak-

tiva platser för företag 
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Strandskydd
Strandskyddet styrs av 7 kap. 13-18 §§ Miljöbalken. I 
allmänhet gäller det 100 meter inåt land och lika långt 
ut i vattnet från strandlinjen.  Det är kommunen som 
lämnar dispens för upphävande av strandskydd. För att 
kunna få dispens från strandskydd så måste minst ett 
av sex särskilda skäl ur miljöbalken kunna påvisas.  
Inom en tätort är strandskyddet ofta i stora delar 
upphävt. Istället är strandens användning styrd av olika 
detaljplaner. I samband med att detaljplan ersätts eller 
upphävs så återinträder strandskyddet igen automa-
tiskt.
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Detaljplanelagd mark 

Nuläge 
Planområdet är idag detaljplanelagt förutom en del som 
omfattar naturområdet vid naturreservatet och T-udden. 
För området gäller ett 50-tal detaljplaner. Detaljplanerna 
är till största del äldre detaljplaner där genomförandetiden 
löpt ut. Några enstaka detaljplaner med genomförandetid 
kvar finns i kv Munskänken (Godisfabriksområdet), kv 
Skeppsbyggaren, kv Tallen, Södra Hamnpiren, Brynäs 34:19 
och kv Stenborg. Se bilaga med förteckning över gällande 
detaljplaner. 

Framtida behov och utmaningar 
 gällande detaljplaner inom planområdet finns en planbe-
redskap om ca 1000 nya bostäder i Godisfabriksområdet 
och kv Skeppsbyggaren. För att uppnå uppdragets syfte 
som omfattar ca 2500 nya bostäder behöver nya detaljpla-
ner för ytterligare ca 1500 bostäder tas fram. Behov kan 
även finnas av en översyn av omkringliggande markan-
vändningar för att undvika framtida intressekonflikter 
mellan exempelvis bostäder och industriändamål (störande 
verksamheter). 
Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en 
garanterad byggrätt i enlighet med planen. Om planen 
ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genomför-
andetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av 
kommunen för den skada som uppkommer för dem. 

Figur 3.2 Detaljplanelagd mark. Utdrag Planarkivet 2018-12-19.
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4. Befolkning
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Befolkningsantal och befolkningsutveckling 

Nuläge 
I stadsdelen Brynäs bor ca 8371 personer3, i statistiken för 
stadsdelen Brynäs inräknas även Sörby Urfjäll. Stadsdelen 
är mixad 50 % kvinnor (4186 personer) och 50 % män (4185 
personer). Inom planområdet Norra Brynäs bor ca 2185 
människor. En större andel äldre bor centralt i stadsdelen, 
där även stadsdelens vård- och omsorgsboende är beläget. 
I stadsdelens småhusområden har i stora delar genera-
tionsskifte skett. 

Figur 4.1 Befolkning Norra Brynäs 2017. Källa: Ikartan, SCB, 2017. 

Figur 4.2 Befolkningsutveckling Brynäs 1990 - 2017. Källa: Delområdes-
fakta 2017, Brynäs, Kommunledningskontoret, Gävle kommun.

Figur 4.3 Befolkningen inom respektive statistikområde (SAMS-
område). Källa: SCB, 2017-12-31. Se bilaga för karta i fullformat

Befolkningsutveckling 
Befolkningsutvecklingen har under de senaste 11 åren till 
största del varit positiv. Mellan åren 2007 till 2017 har 
befolkningen i stadsdelen ökat med ca 600 personer. 2017 
skedde en minskning med 164 personer (födelsenetto + 33, 
flyttnetto – 197)4. 

Befolkningstäthet 
UN-Habitats riktlinjer rekommenderar en befolkningstät-
het på minst 150 individer per hektar för att uppnå 
tillräckligt underlag för kommersiell service. En hög 
befolkningstäthet är viktigt för att stadens mark ska kunna 
användas effektivt. I en tät stad finns även goda förutsätt-
ningar för hållbart resande och bra underlag för offentlig 
service.  

Brynäs tillhör en av de få stadsdelar i staden utanför 
centrum som inom ett flertal bostadskvarter uppfyller 
UN-Habitats rekommendation för befolkningstäthet. 
Befolkningen är främst koncentrerade till stadsdelens 
centrala och sydvästra delar, längs Brynäsgatan och 
Kaserngatan. Nyproduktionen av bostäder under 
2000-talets första år har varit låg, vilket innebär att antalet 
boende per lägenhet har ökat. Mer i kapitel ”Bebyggelse”/
Bostäder.

Figur 4.4 Befolkningstäthet. Källa: SCB. Se bilaga för karta i 
fullformat. 

Mål från gällande styrdokument avseende 
befolkningsmål
• Gävle kommuns mål för befolkningsutvecklingen är  
 120 000 invånare år 2030, ”Översiktsplan Gävle   
 kommun år 2030 med utblick mot år 2050, Kommunplan  
 2018”

4.Delområdesfakta 2017, Brynäs, Kommunledningskontoret, Gävle kommun, 

2017
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Framtida behov och utmaningar 
Brynäs befolkning har de senaste 25 åren vuxit inom 
befintligt bostadsbestånd. En hög befolkningstäthet är 
positivt men det finns en balans där det kan innebära 
negativa aspekter som en ökad trångboddhet i lägenheter. 
Behov finns att skapa fler bostäder på Brynäs med en 
bredd av olika boendeformer, som möter olika gruppers 
behov och ekonomiska förutsättningar.  

Norra Brynäs centrala läge nära Gävle Central ger förut-
sättningar för en hög exploatering som tar tillvara det goda 
läget med bra förutsättningar för hållbara transporter.  

Jämlikt och tryggt 

Nuläge 
Gävle ska erbjuda stadsmiljöer som är jämlika och trygga 
för alla invånare oberoende av kultur eller funktionsvaria-
tioner. I funktionsblandade områden finns bättre förutsätt-
ningar att skapa trygga miljöer då de befolkas såväl dag 
som natt. Belysningsmiljön spelar också en central roll för 
trygghetsupplevelsen.  

Figur 4.5. Jämförelse mellan Brynäs och Gävle kommun. Källa 
Kommunledningskontorets Delområdes fakta. Statistik år *2017, 
**2016 

I Planeringsriktlinjer för Gävle växer har man analyserat 
sociala ojämlika strukturer i staden.6 De parametrar som 
studerats är köpkraft, förvärvsfrekvens, utbildningsnivå och 
utrikesfödda. I staden urskiljer sig ett antal stadsområden 
som mer resurssvaga eller mer resursstarka än genomsnit-
tet i staden. I tabellen nedan redovisas socioekonomisk 
statistik för genomsnittet i Gävle stad samt de områden 
som utmärker sig mest gällande ojämlik fördelning av 
sociala resurser. Norra delarna av Brynäs har en lägre 
medelinkomst och lägre förvärvsfrekvens jämfört med 
medelvärdet i Gävle stad. 

 

Figur 4.6 Områden i Gävle med socialt ojämlikhet 2017. Utdrag 
från Planeringsriktlinjer för Gävle växer, 2018 

Framtida behov och utmaningar 
För planeringen av en mer jämlik stad är det intressant att 
se samband mellan sociala och fysiska strukturer. Den 
fysiska miljön påverkar bland annat hur kopplingen till 
närliggande områden ser ut och möjligheten till gemen-
samma mötesplatser/målpunkter för människor av olika 
sociala grupper eller från olika stadsdelar. Fysiska barriärer i 
stadsrummet kan förstärka segregation.  

För Norra Brynäs handlar detta om att:  
• bryta storskaligheten i befintlig kvartersstruktur. 
• skapa starka samband till med övriga Brynäs, underlätta  
 för rörelser mellan stadsdelens olika områden.   
• skapa kopplingar och samband till omkringliggande stadsdelar. 
• skapa gemensamma mötesplatser/målpunkter inom  
 Norra Brynäs för alla Brynäsbor. 

Brynäs Gävle kommun

Antal invånare* 8371 personer 
50 % män, 50 % 
kvinnor

101 000 invånare

Utrikesfödda* 24,6% 14,8% 

Arbetslösa 13,9% 8,8% 

Förvärvs- 
arbetande* 
(20-64 år) 

70,2% 78,1% 

Medelinkomst** 243 200 kr 288 100 kr

Utbildning** Högsta examen 
Gymnasial 45,2% 
Eftergymnasial 
28,2 % 

Högsta examen 
Gymnasial 43,9 % 
Eftergymnasial 
32,3 % 

Ohälsotal** 31,9% 23,9% 

Mål från gällande styrdokument avseende 
jämlikhet och trygghet
• I socialt hållbarhetsprogram uttrycks mål för en trygg   
 och jämlik stad. 
• Gävle kommun skapar goda förutsättningar för en   
 trygg och tillgänglig boendemiljö med minskad   
 boendesegregation. Utifrån att boendet är ett viktigt   
 livsvillkor som har en tydlig inverkan på människors   
 hälsa och välmående så ska trångboddhet, otrygga   
 boendeförhållanden och utestängande från bostads-  
 marknaden motverkas. 
• Gävle kommun skapar förutsättningar för boendemiljöer   
 som är socialt hållbara och som främjar trygghet,   
 tillgänglighet, tillit och en god och jämlik hälsa. Gävle   
 kommun strävar efter att minska trångboddhet,   
 otrygga boendeförhållanden och hemlöshet. Med   
 utgångspunkt i minskad boendesegregationen i   
 kommunen så ska alla stadsdelar och bostadsområden  
 uppfattas som trygga och attraktiva.
• Gävle kommun ska utföra sociala konsekvensanalyser i  
  planeringsprocesser    
  ”Socialt hållbarhetsprogram 2018- 2023 för Gävle  
  kommunkoncern, civilsamhället och invånarna,   
 antagen av KF 2018”
• Varje omvandling och projekt ska ha en tanke om hur   
 projektet kan förbättra Gävle och bidra positivt till mer   
 funktionsblandning och jämlikhet, mer blandning i   
 upplåtelseformer, minska barriärer och medverka till en  
 inbjudande utformning på platsen och i omgivningen,   

6. Planeringsriktlinjer för Gävle växer, Gävle kommun, antagen av KF 
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5. Markägoförhållanden
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Nuläge 

Gävle kommun är, tillsammans med dotterbolaget AB 
Gavlegårdarna och Gavlefastigheter AB, den största 
markägaren inom planområdet. Kommunen äger i 
huvudsak mark i anslutning till Gavleån, gator, vissa 
grönytor, delar av varvsområdet samt området vid 
gasklockorna. 

De största privata ägarna är Smurfit Kappa, Industrifastig-
heter Gävle Varv KB och Elgro Aktiebolag, men som 
framgår av kartan finns ett 20-tal bolagsägda fastigheter 
inom området. Vid sidan av dessa fastighetsägare finns 
även ett 40-tal villaägare inom området. Det kommunala 
markinnehavet upplåts idag till vissa delar genom tomträt-
ter och arrenden, se mer om detta nedan.  

Tomträtter 
I planområdets västra del har kommunen upplåtit ett antal 
fastigheter med tomträtt. Tomträtterna har initialt 
upplåtits på 60 år och upplåtelsen förlängs med 40 år i 
taget om uppsägning av fastighetsägaren inte sker 3 år 
innan nuvarande avtalsperiod löper ut. Uppsägning får, 
enligt jordabalken, endast ske om det är ”av vikt för ägaren 
att fastigheten används för bebyggelse av annan art eller 
eljest på annat sätt än tidigare”. Vid händelse av uppsäg-
ning åligger det fastighetsägaren att lösa in byggnader och 
annan egendom som utgör tillbehör till tomträtten.  

De nuvarande tomträttsavtalen löper ut i följande ordning, 
vilket alltså möjliggör ändring av fastigheternas använd-
ningsområde: Brynäs 7:7 och 7:8 (Kv. Concordia), upplåtel-
setid till 2023.  Brynäs 124:1 (Restaurangen ”Hos Eva”), 
upplåtelsetid till 2033. Brynäs 20:1 (Fredrik Funckes), 
upplåtelsetid till 2037.Brynäs 9:4 (kulturmärkta trähus för 
bostäder), upplåtelsetid till 2037 Brynäs 9:6 (kulturmärkta 
trähus för bostäder), upplåtelsetid till 2046.  

Arrenden 
Kommunen har arrenderat ut betydande delar av sitt 
markinnehav i området, främst på fastigheten Brynäs 86:1, 
som gränsar till Gavleån. Arrendatorerna använder marken 
för varierande ändamål, allt från båtplatser till restau-
ranger och andra näringslivsändamål. De flesta arrenden 
löper på kort tid (1-3 år). Arrenden tillhörande Gavlefastig-
heters gästhamnsverksamhet och Gefle Yacht löper något 
längre (till 2023 respektive 2024). Uppsägningstiden är 
mellan 3 och 9 månader beroende på arrendenas löptid. 
Fastighetsägarens ersättningsskyldighet vid händelse av 
uppsägning framgår av respektive arrendeavtal (i regel har 
kommunen avtalat bort ersättningsskyldigheten vid 
arrendets upphörande). 

Framtida behov och utmaningar 

Frågan om hur genomförandet av en fördjupad översikts-
plan ska gå till i ett område med så många fastighetsägare 
är komplicerad. Det torde bli nödvändigt att använda en 
mix av flera genomförandestrategier. Kommunen och de 
aktörer som önskar utveckla området genom byggnation 
kommer att få dela på de kostnader som uppstår för 
utbyggnad av allmän platsmark. Kostnadsfördelningen 
mellan kommunen och övriga aktörer i området får 

fastställas senare i takt med att behoven och förutsätt-
ningarna har utkristalliserats. Genomförandet av den 
fördjupade översiktsplanen kommer innebära att ett flertal 
detaljplaner behöver tillkomma och en fråga som kommu-
nen behöver ta ställning till är därför i vilken ordning dessa 
detaljplaner lämpligen tas fram för att utvecklingen av 
Norra Brynäs ska bli så effektiv som möjligt. Kommunen 
bör även överväga att göra vissa strategiska markförvärv i 
området om tillfällen dyker upp och värderingen är rimlig. 

Avseende kommunens möjligheter att reglera kostnad för 
utbyggnad av allmän platsmark i exploateringsavtal 
regleras denna möjlighet i PBL 6 kap. 39-42 §§. I huvudsak 
framgår att de åtgärder kommunen ålägger exploatören 
att vidta eller finansiera ska vara nödvändiga för detaljpla-
nernas genomförande samt stå i rimligt förhållande till 
exploatörens nytta av planen. Vidare framgår att ett 
exploateringsavtal inte får avse ersättning för åtgärder 
som har vidtagits före avtalets ingående i andra fall än när 
detaljplanen avser ett steg i etappvis utbyggnad eller 
avtalet omfattar så kallad ”medfinansieringsersättning”. 
Med etappvis utbyggnad avses att aktuell detaljplan är en 
av flera planer som ingår i arbetet med att planlägga ett 
område som omfattas av samma planprogram, alternativt 
att den etappvisa utbyggnaden framgår av kommunens 
riktlinjer för exploateringsavtal.

Figur 5.1-5.3 Markägare i planområdet., Tomträttsupplåtelser,  
Arrendeupplåtelser. Se bilaga för kartor i fullformat.
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6. Stadsbyggnad och arkitektur  



 19

Brynäs idag - identitet, strukturer och 
karaktärer 

Brynäs är en centralt belägen stadsdel i Gävle stad, men 
samtidigt tydligt avgränsad från övriga staden framfö-
rallt pga järnvägen/Fältskärsleden samt Fjällbackens 
industriområde. Även Gavleån utgör en gräns mot 
omgivningen. Kopplingarna till övriga omkringliggande 
stadsdelar är få. 

Stadsdelen inrymmer i dag en stor mångfald av funktioner 
som bostäder, verksamheter, kommersiell och offentlig 
service. Stadsdelen präglas av en stor andel verksamheter 
och 60- och 70-talens stadsplanering med ideologier om 
en tydligare uppdelning av bebyggelsen efter dess funktion 
(ABC-staden). Brynäs är uppdelad i två delar med verksam-
hetsområde i norr och bostäder och service i stadsdelens 
södra del. Söder om Brynäs ansluter Sörby urfjälls industri- 
och verksamhetsområde och Fjällbackens handelsområde.  
Brynäs har under flera omgångar förnyats genom omfat-
tade sanering av bostadsbebyggelsen under 1940-, 50- och 
60-talen, då stora delar av den äldre bebyggelse revs och 
ny uppfördes. Inför bomässan Bo88 skedde förtätningar av 
bostadsbebyggelse inom befintliga kvarter. 
Stadsdelen har i grunden en tydlig rutnätsstruktur som 
skiljer sig i riktning från rutnätet i centrala staden. Brynäs-
gatan utgör den centrala axeln som tvärgatorna i nordsyd-
lig riktning ansluter sig emot. Stenebergsparken och 
järnvägen utgör gränsen för det vinklade rutnätet. Kasern-
gatan och Södra Skeppsbron/Atlasgatan är också tydliga 
stråk genom stadsdelen som båda är utformade som 
genomfartsgator. 

Rutnätsstrukturen har på flera platser brutits upp genom 
sammanläggningar av kvarter till storkvarter eller att 
genomgående gator byggts om till säckgator. Del av 
Brynäsgatan är bussgata efter Jarlavägen. 
Mellan Brynäsgatan och Kaserngatan finns större delen av 
stadsdelens offentliga och kommersiella service samlade. 
Skol- och omsorgslokaler och Staffanskyrkan ligger i 
anslutning till Stenebergsparken, Brynäs staddelspark. 
Brynäs centrum ligger centralt i stadsdelen vid Kasernga-
tan. Brynäsvallen (idrottsanläggning) ligger i stadsdelens 
västra kant ut mot Atlasgatan. 

Strukturer, karaktär och täthet på Norra 
Brynäs 

Nuläge
Planområdets nordligaste del utgörs av kajområdet med en 
verksamhetsbebyggelse om kantar å-rummets södra sida. 
Stora öppna ytor finns för angöring, upplag och parkering.  

Inom planområdets verksamhetsområden söder om 
kajområdet finns en storskalig struktur med stora kvarter 
fyllda av verksamhets- och industrilokaler och öppna 
upplags- och transportytor. Bebyggelsen har en låg 
höjdskala i en till tre våningar. Byggnadsvolymerna är i 
varierad skala. Sammanbyggda byggnader inom kv 
Gjutaren, kv Stenborg och Gävle Varv utgör de tre största 
byggnadsvolymerna inom området. Bebyggelsen i denna 
del har en brokig industriell karaktär, alltifrån enkla 

plåtfasader till bebyggelse från 1800-talet med högt 
kulturhistoriskt värde.  

Landmärken i bebyggelsen utgörs av äldre tegelbebyggelse 
längs Södra Skeppsbron exempelvis två gasklockorna från 
1800-talet, och Concordia och Dalapalatset. Södra Skeppsbro-
nom är områdets tydligaste stråk har karaktären av en trafikled, 
dvs den är storskaligt utformad för tung trafik.  

Kvarteren i den södra delen utgörs till stor del av flerbostadsbe-
byggelse i storkvarter. Kvarteren har en högre exploateringsgrad 
och höjdskala jämfört med den norra. Flerbostadshusen är 
lameller i tre- fyra våningar samt högre punkthus i sju- åtta 
våningar vid Styrmansgatan och Tallgatan. Fasader är övervä-
gande i ljus tegel eller puts. Flerbostadsbebyggelsen är till stora 
delar uppförda under 1950-, 60- och 70-talen.  
Fyra kvarter med äldre småhusbebyggelse i trä från 1900 – 
1930-talet respektive 1940-tal finns vid Styrmansgatan i 
området östra del.  

Figur 6.1 Bebyggelse karaktärer och typologier. Se bilaga för 
karta i fullformat.

Figur 6.2 Bebyggelsens ålder. Se bilaga för karta i fullfor-
mat.

Framtida behov och utmaningar 
Förändra trafikledskaraktär till stadsgata. Återskapa småskaliga 
kvarter för att sila trafik och för att skapa miljöer som är 
intressanta ur ett fotgängarperspektiv. Bevara historiska inslag 
och en variation i bebyggelsen som förstärker den brokighet 
som redan finns på Brynäs. Eftersträva en blandning av uttryck 
inom kvarteren. 
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Funktionsblandning
Funktionsblandning innebär en närhet till olika funktio-
ner och aktiviteter så som bostäder, arbetsplatser, 
kommersiell service. Här har det definierats som 
andelen boende i förhållande till antal arbetstillfällen i 
procent.  25% funktionsblandning innebär till exempel 
att en fjärdedel är bostäder och tre fjärdedelar är 
arbetstillfällen. 

Nuläge 
Brynäs stadsbebyggelse är i stora delar uppdelad kring 
funktion, med industri- och arbetsplatsområden i norr och 
bostadskvarter längs Brynäsgatan och Kaserngatan. Viss 
(>=20%) till god (>=40%) funktionsblandning finns längs 
Brynäsgatan, Kaserngatan och Femte och Sjätte tvärgatan. 
Se karta (figur 6.3). Inom planområdet råder tydlig funk-
tionsseparering. 

Framtida behov och utmaningar 
En utmaning för är att bygga vidare på det näringsliv som 
finns och som fungerar mycket bra på Brynäs idag, 
samtidigt som förutsättningar skapas för att blanda 
verksamheter och bostäder inom området. En viktig 
förutsättning för funktionsblandning är att näringslivets 
verksamheter är av sådan karaktär som möjliggör att till 
exempel bostadsbebyggelse kan byggas i dess närhet. En 
viss strukturomvandling av störande verksamheter 
kommer därför behöva ske inom området. Denna omvand-
ling kommer vara i stor grad styra översiktsplanens 
etapputbyggnad. Se vidare under avsnitt Skyddsavstånd till 
verksamheter.  

Figur 6.3. Funktionsblandning. Se bilaga för karta i fullformat.

En annan viktig förutsättning för att skapa en ökad 
funktionsblandning i området är att framtida detaljplaner 
möjliggör fler markanvändningar i samma kvarter/byggnad 
och att äldre bebyggelse ges möjlighet att användas för 
andra ändamål. Behov kan finnas av att styra våningshöjd 
för bottenvåningarna på vissa platser/stråk.  

För att uppnå god eller viss funktionsblandning inom Norra 
Brynäs behöver området vid byggnation av 2 500 bostäder 
även tillföras ca 1800 nya arbetsplatser. Idag finns 2185 
boende inom området och ca 1300 som är verksamma i 
området.  

Mål från gällande styrdokument avseende 
funktionsblandning
• Mångfald av olika funktioner och användningssätt ska   
 alltid eftersträvas i planering av byggd miljö. För att   
 lyckas ska mark och byggnader i möjligaste mån   
 planeras för flera olika markanvändningar.   
”Översiktsplan Gävle kommun år 2030 med utblick mot år 2050”
• I Gävle ska tillkommande projekt bidra till en mer   
 blandad och jämlik stad.
• Varje omvandling och projekt ska ha en tanke om hur   
 projektet kan förbättra Gävle och bidra positivt till mer   
 funktionsblandning och jämlikhet, mer blandning i   
 upplåtelseformer, minska barriärer och medverka till en  
 inbjudande utformning på platsen och i omgivningen.  
”Planeringsriktlinjer för Gävle växer, antagen av KF 2018.”
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7. Bebyggelse
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Bostäder 

Nuläge 
Inom Brynäs finns ca 5150 bostäder, varav 1131 bostäder 
ligger inom planområdet Norra Brynäs. Nyproduktionen av 
bostäder under åren 2000 – 2017 har varit låg och endast 
ett flerbostadshus vid Maskinistgatan har uppförts. 
Under 2013 - 2018 påbörjades en stadsdelsomvandling av 
del av norra Brynäs industriområden, där ny bostadsbebyg-
gelse och plats för icke störande verksamheter har 
detaljplanelagts.  
• Kv Skeppsbyggaren, ca 200 bostäder, plats för förskola,  
 kontor och handel i bottenvåning. 
• Kv Munkskänken, Godisfabriken, ca 750    
bostäder, plats för förskola, parkeringshus 

Figur 7.1 Bostadsbestånd i Brynäs 2016. Källa: Delområdesfakta 
2017, Brynäs, Kommunledningskontoret, Gävle kommun. 

Blandade upplåtelseformer och bostadstyper 
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 
hyresrätter. 

Figur 7.2 Bostadsbestånd i Norra Brynäs (inkl. specialbostäder) 
2016. Källa SCB, Bostadspak 2016 

Figur 7.3 Boende per upplåtelseform. Diagram visar i vilken typ av 
upplåtelseform som de boende bor inom i Norra Brynäs. Källa: 
Ikartan, SCB, 2017. 

Figur 7.4 Bostäder inom Norra Brynäs, upplåtelseformer. Se 
bilaga för karta i fullformat. 

Framtida behov och utmaningar 
Gällande detaljplaner möjliggör för ca 1000 nya bostäder 
inom planområdet i detaljplan för Godisfabriken och kv 
Skeppsbyggaren. För att uppnå uppdragets syfte att 
möjliggöra för 1000 – 2500 bostäder inom området 
behövs nya detaljplaner tas fram för ca 1500 bostäder. 
Behov kan även finnas av en översyn av omkringliggande 
markanvändningar för att undvika framtida intressekon-
flikter mellan exempelvis bostäder och industriändamål 
(störande verksamheter). En blandning av olika former av 
boende, såsom upplåtelseform, storlek och bostadstyp 
skapar möjligheter att bo i stadsdelen under livets olika 
skeden och skapar förutsättningar för möten mellan 
människor i olika åldrar och med olika bakgrunder. 
Fördelningen mellan bostäder per upplåtelseform inom 
planområdet är idag 76% hyresrätt, 20% bostadsrätt och 
4% äganderätt. Ett stort behov finns att tillföra en mer 
blandning av bostadsformer. För att uppfylla riktlinjer för 
bostadsförsörjningens handlingsplan om fördelning av 
upplåtelseformer, 45% hyresrätt, 30% äganderätt och 25 % 
bostadsrätt behöver förutsättningarna för att bygga 
äganderätter öka avsevärt i området.  

Upplåtelseform Antal lägenheter Fördelning % 

Hyresrätt 859 76% 

Bostadsrätt 227 20% 

Äganderätt 45 4% 

Summa 1 131 100 % 
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Figur 7.5 Antal lägenheter per upplåtelseform, till höger redovisas 
fördelning i dag inom Norra Brynäs och till vänster redovisas ett 
framtida Norra Brynäs 2040 med 2 500 nya lägenheter fördelade 
i enlighet med riktlinjer i bostadsförsörjningsprogrammet. Källa: 
Riktlinjer för bostadsförsörjningsprogrammet, Gävle kommun, 2018. 

Nr. Gymnasieskola Plats

10 Yrkesgymnasiet 
(fristående) 

Inom planområ-
det, Brynäs

Nr. Grundskola Årskurs Plats

8 Staffansskolan F-6 Brynäs

9 Internatio-
nella 
Engelska 
skolan 
(fristående) 

7-9 Inom 
planområ-
det, Brynäs

Nr. Förskola Plats

1 Högbergsgården Inom planområdet, 
Brynäs

2 Hammargården Inom planområdet, 
Brynäs

3 Stenebergsgården Brynäs

4 Brynäsgården Brynäs

5 Staffansgården Brynäs

6 Staffansbackens 
förskola (fristående) 

Brynäs

7 Fyrens förskola Gävle strand
Mål från gällande styrdokument avseende 
antal bostäder och upplåtelseform
• Minst 800 nya bostäder ska tillföras bostadsbeståndet årligen
• (Från handlingsplan, Blandning av bostadstyper och   
 upplåtelseform ska eftersträvas. Nuvarande ungefärliga  
 fördelning ska eftersträvas dvs. ca 45 % hyresrätt, ca 30  
 % äganderätt och 25 % bostadsrätt och övriga   
 upplåtelseformer i görligaste mån på kvartersnivå.   
 Ägarlägenheter, kooperativ hyresrätt och s.k. byggemen-  
 skaper uppmuntras.)     
”Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Gävle kommun, 2018” 
• 10 000 bostäder fram till år 2030 varav 8 000 bostäder  
 inom Gävle stad.     
”Översiktsplan Gävle kommun år 2030 med utblick   
 mot år 2050”
• Ca 80 – 280 bostäder föreslås inom Norra Brynäs samt  
 ett stort strategiskt område finns utpekat för stadsut-  
 veckling längs Södra Skeppsbron/Atlasgatan.   
”Fördjupad översiktsplan för Gävle stad 2025”
• I alla orter och stadsdelar eftersträvas en blandning av   
 olika former av boende. När nya bostäder byggs bör de  
 komplettera befintligt bostadsutbud avseende   
 bostadstyp, storlek och upplåtelseform.   
 ”Översiktsplan Gävle kommun år 2030 med utblick   
 mot år 2050”

7. Befolkningsstatistik, SAMS-områden, Statistiska centralbyrån, 

Offentlig service 

Nuläge 
Största delen av offentlig service inom Brynäs är samlad i 
den västra delen kring Staffansskolan och torget vid 
Kaserngatan/Femte tvärgatan. 

Förskola, grundskola och gymnasieskola 
I Brynäs bor ca 500 barn i åldern 0 - 6 år och ca 470 barn/
unga i åldern 7 - 15 år7.  I stadsdelen finns sju förskolor, två 
grundskolor (F-6, 7-9) samt en gymnasieskola. Brynässko-
lan planeras återöppnas för åk 4-6. 

Figur 7.6 Skolor Brynäs 

Fritidshem/fritidsklubb/fritidsgård 
Fritidsgården Brynjan vänder sig till ungdomar mellan 13 
- 19 år och är en viktig mötesplats. Idag samnyttjas 
Brynjans lokaler även av fritidsklubb för Staffansskolan.  
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Figur 7.7 Fritidsklubbar och fritidsgårdar Brynäs 

Hälso- och sjukvård 
Två hälsocentraler finns idag i Norra Brynäs närområdet. 
Tandvård finns närmast i centrala Gävle.   

 Figur 7.8 Hälsocentraler i Brynäs och Gävle strand  

Figur 7.9 Offentlig service. Se bilaga för karta i fullformat.

Särskilda boendeformer 
Inom stadsdelen finns idag ca 900 invånare i åldern 65 år 
och äldre. Två vård- och omsorgsboende finns i närområ-
det. I Brynäs finns flera gruppboende, gruppbostäder, 
korttids- och serviceboenden. 

Figur 7.10 Vård- och omsorgsboende i Brynäs 

Övrig samhällsservice 
Annan samhällsservice som finns i Brynäs är postombud. 

Idrotts-/sport-/fritidsanläggningar 

Figur 7.11 Idrotts-, sport- och fritidsanläggningar Brynäs och 
Gävle strand 

Kultur- och evenemangslokaler  
Inom Norra Brynäs ligger Gasklockeområdet som är en nod 
i Gävle stad för kulturaktiviteter och evenemangslokal. 
Gasklockorna ägs och drivs av Gävle kommun. Se mer 
under Besöksnäring. Inom Norra Brynäs finns även flera 
privatägda lokaler som nyttjas för kulturverksamhet som 
exempelvis Konstgrafikerna och andra konstnärsateljéer. 

Figur 7.12 Kultur och evenemangslokaler inom planområdet Norra 
Brynäs  

Framtida behov och utmaningar 
Vid en stadsutveckling av norra delarna av Brynäs behöver 
offentlig service utökas för att möta en ökad befolkning 
och behovet av utökade lokaler för skola, omsorg, omvård-
nad och idrotts- och fritidsaktiviteter. Nya allmänna 
mötesplatser för invånare i alla åldrar behöver tillskapas. 

Förskola och skola 
Med ytterligare 2500 bostäder kommer behov om ytterli-
gare fyra förskolor finnas, varav en är planerad inom 
Godisfabriksområdet, och ett läge utreds vid Brynässkolan. 
Möjlighet att utvidga Hammargården, befintliga förskola, 
behöver utredas. Nya förskolorna ska gärna vara frilig-
gande, lokaliserade vid stråk för hållbara transporter och i 
storlek om ca 120 barn per förskola (5 - 6 avdelningar). 
Särskild hänsyn behöver också tas till att skapa förutsätt-
ningar för goda utemiljöer för förskola och grundskola. 
Brynässkolan planeras återöppnas för åk 4-6. Vid Brynäs-
skolan finns behov av ny matsal och gymnastikhall. 
Staffansskolan planeras bli grundskola för åk f-3, när 
Brynässkolan har öppnat.  

Mötesplatser, idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter 
En ökad befolkning på ca 5000 människor innebär behov 

Nr. Fritidshem/
fritidsklubb

Plats

11 Staffansskolan 
fritidshem

Staffansskolan, 
Brynäs

12 Staffansskolans 
fritidsklubb och 
fritidsgården 
Brynjan

Staffansskolan, 
Brynäs

Nr. Hälsocentral Plats

13 Gävle central, Din 
hälsocentral

Gävle strand

14 Capio hälsocen-
tral Brynäs

Brynäs

Nr. Vård och 

omsorgsboende

Plats Platser Drivs av

15 Sjätte Tvärgatan Brynäs 54 platser Vardaga

16 Gävle strand 

vård- och 

omsorgsboende

Gävle 

strand

60 

platser

Gävle 

kommun

Nr. Idrotts-/sport-/
fritidsanläggning

Plats

13 Brynäsvallen Brynäs

14 Måsbergets IP Brynäs

15 Staffansskolans 
idrottshall

Brynäs

16 Skatepark i 
Jungfruparken

Gävle strand

Nr. Kultur- och 
evenemangslokaler

Plats

13 Gasklockorna Inom planområ-
det, Brynäs
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av mötesplatser både i den offentliga miljön längs gator, 
torg och parker och för olika aktiviteter som kräver lokaler/
hallar eller anordnade platser.  
Brynäs har idag en stor andel yngre invånare men andelen 
anläggningar och fritidslokaler är lägre jämfört med andra 
stadsdelar. Det innebär att det finns ett behov av lokaler 
och anläggningar för fritidsverksamhet, sport- och 
idrottsanläggningar från övriga Brynäs som skulle kunna 
förläggas inom Norra Brynäs. Behov finns även av andra 
typer av mötesplatser för ungdomar och unga vuxna. 
Lokaler för fritidsklubb för Brynässkolan kommer behövas.  

Vård- och omsorgsboende 
Det finns ett behov av vård- och omsorgsboende i Norra 
Brynäs med ca 80 - 100 lgh. Vård- och omsorgsboende ska 
gärna placeras vid gröna miljöer, stråk eller parker och 
gärna kollektivtrafiknära. Behov kommer även finnas av 
lokaler för hemtjänst och andra sjukvårdslokaler i området. 

I södra Hemlingby prövar Gävle kommun att samordna 
offentliga servicelokaler. Där samlas vård- och omsorgsbo-
ende, skola f-6 och förskola på en plats och är samman-
byggd. Möjligheter ges till gemensam förvaltning och 
gemensam service som matsal och café. En samordning av 
servicelokaler kan även vara möjligt att studera vidare 
inom Norra Brynäs. 

Kommersiell service 

Nuläge

Kommersiell service i Brynäs främst är kopplad till Brynäs 
centrum, på Femte och Sjätte Tvärgatan samt i Fjällback-
ens handelsområde. Vad gäller sport- och idrottsanlägg-
ningar finns en privat anläggning inom Norra Brynäs, 
Fyshuset och en anläggning på Gävle strand, Sporthuset. 
Se kommunala anläggningar i avsnittet Offentlig service. 

Figur 7.13 Kommersiell service och målpunkter för besöksnäring. 
Se bilaga för karta i fullformat. 

Besöksnäring – turism/evenemang  
Norra Brynäs är idag ”utgångspunkten/porten” för turister 
och besökande att ta sig ut från centrala staden till 
skärgården och havet. Vid Gavleån och gästhamnen ligger 
även Gävle kommuns turistbyrå.  I området ligger också 

evenemangs- och kulturområdet Gasklockorna.  

Besöksnäring och verksamheter kopplat till havet 
och Gavleån 

Gävle gästhamn 
Stadens gästhamn ligger i Gavleån intill Alderholmsbron 
med 22 båtplatser med tillgång till dricksvatten, el, service-
byggnad och latrintömning. Gästhamnen är öppen 
sommartid och drivs av Gävle kommun5. Vid gästhamnen finns 
även lokaler för privat aktör som arrangera vattenaktiviteter. 

Skärgårdstrafik 
Limöbåten trafikerar sommartid Gävlebuktens skärgård 
och angör vid Gävle- Engeltofta - Limön -Furuvik. 2018 
hade Limöbåten 16 000 passagerare. Limöbåten har sin 
angöring vid kajen i Gavleån strax öster om gästhamnen. 
Vid kajen finns sittplatser för resenärer och parkeringsom-
råde mot Södra Skeppsbron8.  

Iläggningsplats för fritidsbåtar 
Iläggningsplats för fritidsbåtar finns vid Gavleån vid 
Baggarvarvet och ute på Hucken. Funktionen möjliggör för 
båtägare som inte har möjlighet att ha en egen båtplats i 
ån eller i Inre fjärden. 

Husbilsparkering/camping  
Vid Gävle gästhamn finns även en husbilsparkering med 
nio uppställningsplatser som drivs av Gävle kommun. 
Husbilsparkeringen samnyttjar gästhamnens servicefaciliteter. 

Gasklockorna 
Evenemangsområdet Gasklockorna ligger i ett äldre 
industriområde vid Atlasgatan där den första gastillverk-
ningen skedde under 1890-talet.  Byggnaderna inom 
området har stora kulturhistoriska värden och hela 
området är skyddat som kulturreservat. Se mer under 
avsnittet för Kulturmiljö. Gasklockorna omfattar inte 
endast de två gasklockorna utan består av flera byggna-
derna som Reningshuset (restaurang), Stora och Lilla 
Retorten m fl. 

Idag är området ett evenemangsområde med plats för 
teaterföreställningar, konserter, mässor, festivaler och 
sportevenemang. Gasklockeområdet ägs och drivs av Gävle 
kommun. Området har flertal privata och publika arrang-
emang/evenemang. Området har under 2017 ca 65 000 
besökande.  

Framtida behov och utveckling 

Vattenanknutna aktiviteter 
Det finns en stor utvecklingspotential för vattenanknutna 
verksamheter inom området. Användningsgraden av 
vattenytan i Gavleån och Inre fjärden för olika vattenaktivi-
teter och event är låg. Strandskyddet upplevs som en 
begränsande faktor för att förlägga verksamheter i 
å-rummet. En annan är att område längs å-rummet 
upplevs som otryggt i mörker9. 

Gasklockorna 
Idag upplevs avståndet från centrum till Gasklockorna som 
långt, mycket på grund av den miljö som finns utmed 

8. www.gavle.se

9. Kultur- och fritidsförvaltningen, Gävle kommun
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sträckan, Södra Skeppsbron. Det verkliga avståndet är ca 
1,5 km. Ny bebyggelse skulle knyta Gasklockorna närmare 
centrum och resten av staden. Det finns stora möjligheter 
att utveckla uteområdet vid Gasklockorna och knyta 
samman platsen bättre med sin omgivning och centrum 
genom nya gångstråk, tex med en strandpromenad från 
centrum – T-udden. Behov finns även av att öka orienter-
barheten vid Gasklockeområdet, bättre gestaltning av 
gatumiljön och området öster om gasklockorna. Den 
stängsling som finns är inte nödvändig för verksamheten. 
Vid evenemang, utekonserter, sker tillfällig inhängning. 

Gasklockorna använder den grusyta som finns i öster för 
parkering. Det finns ingen upplevd brist på parkering för 
verksamheten inom området. Vid större evenemang 
används ytan för verksamheter och hänvisning sker till att i 
större mån nyttja kollektivtrafiken som transportmedel.  

Det finns ett uppdrag att ta fram en ny vision för Gas-
klockeområdets användning. Ansvarig Livsmiljö Gävle, 
Gävle kommun.  

Näringsliv/verksamheter  

Nuläge 
Norra Brynäs har ett starkt och levande näringsliv och i 
området finns ca 1300 arbetsplatser. Inom planområdet 
finns idag 223 företag är registrerade, av dessa är ca 47 % 
(104 st) enmansföretag, ca 42 % (94 st) är företag med 1- 9 
anställda och 11 % (25 st) är företag med fler än 10 
anställda. Ett företag, Smurfit Kappa har fler än 100 
anställda. 

De största arbetsplatserna är Smurfit kappa, Securitas, 
Pelle Palmqvist Såg och borr, Atea, Engelska skolan, 
Triennium fastighetsentreprenad och Pierre entreprenad. 

Figur 7.14 Registrerade företag med en eller flera anställda. 
Observera att kartan visar adresslägen där företag är registre-
rade. Det kan förekomma att företag är registrerade på annan 
adress eller har verksamhet på andra adresser. Källa Företagsre-
gistret. Se bilaga för karta i fullformat. 

Figur 7.15 Antal företag indelat efter antal anställda. Källa 
Företagsregistret.  
 
Företagen har en stor branschbredd och den dominerande 
branscherna är handel (29 företag), verksamheter inom 
juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (29 företag) och 
byggverksamhet (23 företag). Av de 25 största företagen 
utifrån anställda är de dominerade branscherna Tillverk-
ning, Byggverksamhet och Uthyrning, fastighetsservice, 
resetjänster och andra stödtjänster. 

Figur 7.15 Antal företag indelat efter branschtillhörighet. Källa 
Företagsregistret. 
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Figur 7.16 De 25 största arbetsplatserna inom Norra Brynäs 
indelat efter bransch. Källa Företagsregistret. 

Störande verksamheter 
En viss del av företagen har verksamheter som påverkar sin 
omgivning och där skyddsavstånd till tex bostäder behöver 
hållas. Läs mer om skyddsavstånd till verksamheter under 
kapitlet Miljö, hälsa och risker.  

Framtida behov och utmaningar 
För att uppnå god eller viss funktionsblandning inom 
området behöver antalet arbetsplatser öka. 1800 nya 
arbetsplatser behöver tillföras de befintliga 1300 arbets-
platserna! (förutsätter 2500 nya bostäder) 

Befintlig bebyggelse för verksamheter utgörs i stor grad av 
låg bebyggelse. För att få plats med nya bostäder och nya 
arbetsplatser inom området behöver marken utnyttjas 
effektivare.   

Stråk för hållbara transporter ska lokaliseras så de sam-
manfaller med befintliga och förslag på nya målpunkter i 
form av olika typer av service.
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8. Mark och stabilitetsförhållanden  
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Geotekniska förhållanden 

Nuläge
Området kring Gavleån, Stenborgskanalen och Inre fjärden 
består till stor del av ett par meter fyllnadsmassor ovanpå 
lera och silt, figur 8.1. Även en igenfylld å finns i området, se 
avsnittet om Förorenade områden. Under fyllningen, i de 
västra delarna, förekommer postglacial sand ovanpå lera 
och silt. I öster förekommer istället sandig morän ovanpå 
leran. Under leran finns friktionsmaterial, troligen morän, 
ovanpå berg. Moränen är ställvis blockig. Lerans mäktighet 
varierar, mellan ca 4-20 m. Den är ofta gyttjig och ibland 
sulfidhaltig.      
Förekomsten av ytlig fyllning är generellt sett större än vad 
jordartskartan, figur 8.1, visar. Fyllnadsmassorna utgörs ofta 
av sten, grus, sand, rivningsrester, silt och lera.  
 
Marken utgörs av låg- eller normalradonmark, vilket 
innebär att byggnader där människor vistas stadigvarande 
ska byggas radonskydda10.      
  
Enligt tidigare miljötekniska markundersökningar i 
området kan grundvattenytan ligga relativt nära markytan. 
Uppgifter varierar mellan ca 0,5 till 3 m under markytan. 
Grundvattnets huvudsakliga strömningsriktning är troligen 
mot Gavleån eller Inre fjärden.  

Framtida behov och utmaningar 
En grundvattenyta som fluktuerar relativt nära markytan 
innebär utmaningar avseende bland annat utformning av 
teknisk infrastruktur och nedsänkta garage eller våningsplan.  
Förekomst av lera innebär att byggnader huvudsakligen 
behöver grundläggas på pålar. Hänsyn till sättningar och 
tjälfarlighet måste tas i projekteringsskede. 

Figur 8.1 Jordlagerföljder inom planområdet. Se bilaga för karta i 
fullformat. 

Kajernas uppbyggnad och åtgärdsbehov 

Nuläge 
Kajerna på södra sidan av Gavleån, öster om Islandsbron, 
utgör idag stödkonstruktioner för vägar, parkmark och 
byggnader. Kajerna fungerar även som tilläggningsplatser 
för fritidsbåtar och mindre fartyg. 

Gävle kommun beställer regelbundet tillståndsbedöm-
ningar av kajer och strandskoningar längs Gavleån. Syftet 
är att få ett underlag för att kunna planera underhåll, 
reparationer, ombyggnationer samt för att inspektera 
kajernas status. Ansvaret ligger för närvarande hos 
Avdelningen Gata & Park på Livsmiljö Gävle. 

Inför försäljning, avstyckningar och eventuella byggnatio-
ner längs med befintliga kajer måste alltid en geoteknisk 
undersökning inklusive en stabilitetsutredning utföras. 
Detta för att bland annat säkerställa dragstagens position, 
kajens konstruktion och bärighet samt vilket närmaste 
avstånd som byggnationer eller fastighetsgränser kan ligga 
på, med hänsyn till kajen.  
Som generellt skyddsavstånd bör inte fastigheter eller 
byggnationer förläggas närmare än 20 m från kajkant. 
Detta är ett minimiavstånd för att säkerställa åtkomst till 
kajen vid framtida ombyggnationsbehov. Avståndet bör 
dock utredas mer noggrant i det enskilda fallet, enligt 
stycket ovan, eftersom ett för kort avstånd kan innebära 
stabilitetsrisker och att kajens utformning måste ändras 
och anpassas på grund av nya förutsättningar.  

Figur 8.2 Kajernas uppbyggnad och åtgärdsbehov längs planområdet. 

Mål från gällande styrdokument avseende 
geotekniska förhållanden
• Inom Gävle kommun ska bostäder och andra byggnader  
 där människor vistas stadigvarande alltid byggas   
 radonskyddat, förutom längs med rullstensåsar där det  
  alltid ska byggas radonsäkert.    

• Vid all exploatering och lovgivning ska geotekniska   
 säkerhetsfrågor vara klarlagda. Detta gäller särskilt   
 områden längs vattendrag och i områden där  
 stabilitetskartering skett.     

10. Översiktsplan 2030, Gävle kommun
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Eventuella byggnationer får inte öka belastningen på 
befintlig kaj, vilket troligen innebär pålning generellt som 
grundläggningsmetod. Arbeten nära kaj, som kan orsaka 
vibrationer eller störningar i jorden, måste utföras med 
kontrollprogram för att undvika negativ påverkan på 
kajkonstruktionen. 

Längs hela sträckan finns befintliga dagvattenutlopp som 
genomföringar i kajerna. Även i Stenborgskanalen mynnar 
dagvattenutlopp. 

Kajernas uppbyggnad och skick varierar längs olika 
delsträckor. Nedan beskrivs kajernas status översiktligt, 
från väster till öster, med start från Islandsbron. Befintlig 
information om kajernas uppbyggnad och status är inte 
komplett varför det rekommenderas att kommunen tar 
tillfället att dokumentera kajkonstruktionernas baksidor 
tillsammans med kajsakkunnig konstruktör om schakter i 
anslutning till befintliga kajer utförs. 

Samtliga kajer längs med aktuell sträcka är i princip i behov 
av stabilitetsberäkningar för att avgöra vilken säkerhet mot 
stjälpning som kajen har11. Det rekommenderas även att 
kajerna mäts in med jämna mellanrum för att kontrollera 
om förskjutningar eller sättningar förekommer. Ett 
dokument med rekommenderad underhållsplanering finns 
upprättat12. 

Erforderliga reparationer eller ombyggnader av kajer bör 
utföras innan hamnplanet bebyggs. Åtgärderna som har 
utförts eller planeras att utföras enligt karta nedan 
förlänger kajens livslängd, men förbättrar inte dess 
bärighet. 

Översiktlig beskrivning av kajernas status 

Klumpmurskaj öster om Islandsbron, 0–485 m 
Kajen utgörs troligen av en ombyggd stenmurskaj. Den är 
uppbyggd av en rustbädd på träpålar. En träspont finns 
eventuellt under rustbädden och ovanpå denna finns en 
betongplatta och en mur. Muren är klädd med sten mot 
vattnet. Fasadstenarna utgörs troligen av sandsten. 
Krönstenarna och trapporna, som är integrerade i kajen, är 
av granit. Klumpmurskajens djup varierar med ca 3 m i 
väster till ca 5 m i öster.  

Kajen bedöms vara i god kondition enligt inventering 2007 
(KFS). Sträckan underhålls regelbundet för att växtligheten 
ska minska. En bärighetsberäkning bör dock utföras för att 
avgöra vilken säkerhet mot stjälpning som kajen har 
eftersom landhöjningen medför att vattnets mothållande 
kraft har minskat. Havsnivåhöjningen pga. klimateffekter 
innebär dock att denna effekt avtar på sikt. 

Spontkaj, 485 m öster om Islandsbron till 783 m 
öster om Alderholmsbron  
Spontkajen byggdes troligen på 1960-talet och utgörs av 
en bakåtförankrad stålspontkaj med krönbalk av betong. 
Stålsponten är bakåtförankrad med stålstag och hammar-
band.  

Dragstagens utformning och läge kan variera. Troligen 
finns ingjutna ankarplattor ca 10-15 m bakom kajlinjen. 
Dragstagen sitter troligen med ca 5 m mellanrum och på 
varierande nivå under markytan. Detta måste dock 
kontrolleras med provgropar inför eventuell byggnation. 
Varken ankarplattor eller dragstag får byggas över. Om 
dragstag schaktas fram måste mothåll säkerställas. 
Byggnader bör inte placeras närmare kajen än vad en 
lutning av 1:2 bort från ankarplattors underkant innebär, 
men avståndet bör utredas från fall till fall. 

Längs kajsträckan har ett antal sjunkhål observerats på 
markytan. Sjunkhålen är huvudsakligen belägna i anslut-
ning till otäta genomföringar av rör ut i Gavleån. De större 
sjunkhålen och de eventuella hålrum som finns under 
marköverbyggnaden utgör en säkerhetsrisk för människor 
och fordon som befinner sig på kajplanet. 

Avrostningen av sponten har troligen ännu ingen betydelse 
för kajens stabilitet och sponten bedöms därmed fortfa-
rande ha tillräcklig moment- och tvärkraftskapacitet (KFS, 
2007).  

En pågjutning har utförts ovanpå sponten, från väster fram 
till sjösättningsrampen, under 2016-2018, för att stoppa 
korrosionsangreppen på sponten. Då åtgärdades även 
sjunkhål. De sista ca 450 m öster om rampen ska åtgärdas 
på samma sätt ca 2019-2020. Dessa åtgärder bedöms 
förlänga kajens livslängd betydligt.   

Träspontkaj, 783–990 m öster om Alderholmsbron  
Stödkonstruktionen öster om spontkajen, längs de sista 
200 m på Södra Hamnpiren, är uppbyggd av vertikala 
träpålar med ett bakomliggande hammarband i trä som 
utgör stöd för en träspont. Hammarbandet är förankrat 
bakåt med stålstag med ca 1,3-2,6 m mellanrum. Hur 
stagen är förankrade i bakomliggande fyllning är okänt. 

Stödkonstruktionen bedöms inte utgöra något säkert stöd 
för bakomliggande mark. Befintlig träkonstruktion är 
rutten, dragstagen är korroderade och trädrötter har 
trängt ned i konstruktionen. Utfall eller mindre skred kan 
inte uteslutas, speciellt vid eventuell belastning nära 
konstruktionen. Om marken bakom stödkonstruktionen 
planeras att nyttjas rekommenderas att befintlig konstruk-
tion rivs och att en slänt eller ny kaj anordnas. 

Den östra delen av kajen ut mot havet är uppbyggd på 
samma sätt och har förmodligen samma kondition som 
kajdelen som vetter mot ån. Delen söder om båtrampen 
har genomgått förstärkningsåtgärder13. Pålkajen har 
förstärkts med stålpålar och stödmur av betong med 
stålbalkar emellan. 

Norr och söder om Stenborgskanalen 
I och med att sedimenten i Stenborgskanalen sanerades ca 

Mål från gällande styrdokument avseende 
kajers uppbyggnad och åtgärdsbehov
• Vid all exploatering och lovgivning ska geotekniska   
 säkerhetsfrågor vara klarlagda. Detta gäller särskilt   
 områden längs vattendrag och i områden där  
 stabilitetskartering skett.     
”Översiktsplan Gävle kommun år 2030 med utblick mot år  
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2009-2010 byggdes även delar av kajerna om under 2011. 
De inre delarna, både i norr och söder, gjordes om till 
slänter av sprängsten. I den norra slänten sitter stålpålar 
med en primär stålbalk. Sekundärbalkar och trädäck utgörs 
av trä i två våningar. Den östra delen, innan Stenborgska-
jen viker av norrut, utgörs av en plattformskaj i betong. 
(MeX, 2018) 

Den vinklade kajen nordöst renoverades inte i samband 
med saneringen, men en tung kontinuerlig sula i bakkant 
med ingjutna utkragande konsoler och träöverbyggnad 
byggdes ovanpå ursprunglig konstruktion (MeX, 2018). 
Ursprunglig konstruktion är okänd. 

Utrustningskaj 
Utrustningskajen är ca 144 m lång. Den är byggd på 
träpålar och på en bakåtförankrad träspont. Mot vattnet 
finns en överbyggnad av betong. Kajens bakåtförankringar 
utgörs av stålstag mellan betongöverbyggnaden i kajfron-
ten och fundamenten för den bakre betongbalken13.

Kajen uppvisar skador som har stor betydelse för dess 
stabilitet, vilket innebär att den måste rivas. Längs vissa 
sträckor bedöms kajen, bland annat, bäras upp endast av 
sponten, vilken sannolikt inte är byggd för att klara detta. 
Kajen är därför avstängd inom ett område på 0 till 15 m till 
dess att kommunen bestämt hur kajen och dess närom-
råde ska nyttjas.  

Inför planering av en eventuell ny kaj behöver 
följande utredas: 
• Antal, typ, storlek och maximalt djupgående hos fartyg  
som kajen skall betjäna. Ovanstående ger sedan underlag 
för att beräkna tillräckligt hamndjup, kajlängd och kajnivå. 
Även grundundersökningar måste utföras för att kunna ta 
beslut om lämplig kajtyp. 

Kostnaden för att anlägga en ny kaj i läget för den befint-
liga uppskattades grovt 2011 till mellan ca 150 Tkr/m och 
200 Tkr/m exklusive eventuell marköverbyggnad, kajut-
rustning, belysning etc. Vidare utredning med förprojekte-
ring krävs dock för en riktigare bedömning av kostnaden. 

Stenmurskaj 
Öster om utrustningskajen ansluter en äldre stenmurskaj 
med längden ca 12 m. Kajen bedöms vara byggd i slutet av 
1800-talet och utgörs av en stenmur grundlagd på 
stenkista. Stenkistan under den äldre stenkajen i öster 
bedömdes vara i mycket gott skick 2011 (KFS). Inga skador 
eller röta noterades. Även stenöverbyggnaden bedömdes 
vara i gott skick. 

Fartygsslip 
Slipspåret utgörs av fyra parallella räler. Total spårbredd 
mellan de yttre rälerna är ca 6 m. De mellersta rälerna har 
en spårvidd på 0,5 m. På land är de yttre rälerna installe-
rade direkt på betongbalkar ihopgjutna med en botten-
platta av betong. De mellersta rälerna är dels infästa i 
betongbalkar lika som för de yttre dels i stålbalkar upp-
lagda på betongfundament. Enligt uppgift är betongunder-
byggnaden pålgrundlagd drygt 20 m närmast vattnet. 
Resterande sträcka, ca 40 m, är jordgrundlagd. Under 
vatten är rälsen infäst till slipers som installerats på en 

grusavjämning. Längden på slipen belägen under vatten 
har uppskattats till ca 80 m13. 

Slipanläggningen bedömdes 2011 kunna fungera för att ta 
upp fartyg med djupgående upp till ca 3 m förutsatt minst 
medelvattenstånd. Maskineriets kondition var okänd. Det 
sakades vändskiva ute i vattnet, vilket innebär att slipvag-
nen måste dras ut med hjälp av bogserbåt. 

Det fanns 2011 inte underlag för att bedöma eventuella 
kostnader för att ta slipen i drift. I det fall vattendjupet vid 
den befintliga slipen är tillräckligt och om maskineriet 
fungerar bör kostnaderna för att ta anläggningen i drift 
vara måttliga förutsatt att inmätning av rälsen visar att 
denna kan nyttjas utan justeringar. I de fall nya pirer 
planeras att anläggas kan kostnaden grovt uppskattas till 
ca 20 Tkr/m² exklusive eventuell marköverbyggnad, 
kajutrustning, belysning etc. Oavsett krävs vidare utred-
ning med förprojektering för en riktigare bedömning av 
kostnaden. 

Framtida behov och utmaningar 
En geoteknisk undersökning inklusive en stabilitetsutred-
ning måste utföras inför varje enskilt projekt som berör 
befintliga kajer. Kajernas uppbyggnad och skick varierar 
längs olika delsträckor liksom kunskapen om dem. 
Eventuella byggnationer får inte öka belastningen på 
kajerna. Nödvändiga reparationer eller ombyggnader av 
kajer bör utföras innan kajstråket bebyggs. 

Som generellt skyddsavstånd bör inte fastigheter eller 
byggnationer förläggas närmare än 20 m från kajkant. 
Detta är ett minimiavstånd, vilket måste utredas noggran-
nare i samband med den geotekniska undersökningen. 
Utrustningskajen är i behov arivning. Innan en ny byggs 
måste beslut fattas om hur den och närområdet ska 
användas.  

11. KFS, 2007. Delrapport 1, Gavleåns södra kajer från Islandsbron och österut, 

Gävle kommun, Tillståndsbedömning kajer och strandskoningar, A694-43. 

Inklusive sammanfattning. 9. KFS, 2016. Utlåtande avseende underhållspla-

nering för kajer i Gavleån, Gävle kommun, Underhållsplanering kajer. B243, 

Solna 2016-11-17.

12. Scandiaconsult (SCC), 2003. Utredning av kajer på Hucken i Gävle. 

Delrapport, inventering och besiktning. 374087–01, Gävle 2003-06-05.

13. KFS, 2011. Tillståndsbedömning av Utrustningskajen och slip. Atlasområdet 

Gävle, Utrustningskajen och slip. A988-40, Solna, 2011-10-26.
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9. Grönska, rekreation och vatten
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Övergripande grönstruktur 

Nuläge 
Gävle har fem utpekade gröna kilar. Det är genom de 
gröna kilarna  naturvärdena finner sin väg in i staden. 
Kilarna är förutsättningar för höga värden för friluftsliv, 
frisk luft, ekologiska samband, biologisk 

mångfald med mera i staden. De gröna kilarna ska, 
enligt Översiktsplan 2030, bevaras och utvecklas med 
fokus på tillgänglighet, rekreation och friluftsliv.  

Kilarna är: 
• Kungsbäckskilen 
 (Valboslätten, Kungsbäck, Valls hage, Gavleån) 
• Hagaströmskilen  
 (Tolvforsskogen, Hagaström, Lexe, Gavleån) 
• Sätrakilen  
 (Västra Forsby, Sätraskogen, Sätraåsen) 
• Testebokilen  
 (Hillesjön, Norrlandet, Skidstavallen, Avan, Inre fjärden) 
• Järvstakilen  
 (Hemlingby, Järvsta, Kalkområdet sydost  om Gävle,  
 Orarna, T-udden) 

Figur 9.1 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. 

Järvstakilen 
Järvstakilen omfattar skogsområdet öster om E4:an ända 
ut till havet vid Vårvik och kommer in mot Brynäs via 
odlingslandskapet i Järvsta. Kilen smalnar av betydligt i 
höjd med Sörby Urfjäll men når ända ut till havet via 
naturområdena i Sjöäng och T-uddens naturreservat. Kust-
remsan vid T-uddens naturreservat är en av Gävles 
viktigaste platser för nära vattenkontakt och en av Gävles 
bästa lokaler för fågelskådning. 
I Järvstakilen finns ovanliga växter, ett rikt fågelliv, bronsål-
dersrösen, strandvallar, motionsspår, naturstig och en 
varierad natur med många viktiga ekosystemtjänstfunktio-
ner. Inom kilen finns hög kapacitet för luftrening, fördröj-
ning och rening av vatten och klimatreglering. Kilens stora 
skogsområden kan bilda parkbris in över Brynäs under 
varma sommardagar. 

Ekosystemtjänster 
I rapporten ”Ekosystemtjänster i Gävle kommun”, från år 
2018, så identifieras Gavleån, Stenebergsparken och 
Järvstakilen som park-, natur- och vattenresurser av stor 
betydelse för Brynäs och Gävle i stort. Rapporten beskriver 
ekosystemtjänsterna för Gävle kommun på ett översiktligt 
vis.  

Norra Brynäs är identifierat som ett område med stor 
andel hårdgjord mark och få ekosystemtjänster i stor skala. 
Det medför till exempel att förutsättningar för att hantera 
skyfall och vattenrening på naturlig väg är mycket begrän-
sad. De stora hårdgjorda ytorna medför även brist på 
faktiska grönytor med kvaliteter för rekreation, fysisk och 
psykisk hälsa, sociala interaktioner och naturpedagogik14. 

Grönstruktur inom Norra Brynäs 
Inom planområdet Norra Brynäs finns några park- och 
naturmarksytor, som beskrivs under avsnitt ”Park, natur, 
rekreation och mötesplatser”. De flesta av dem är små och 
utspridda utan ekologisk koppling till varandra. De har 
varierande innehåll och storlek.  

Planområdet domineras till stora delar av näringsrika 
lersediment därför trivs lövträd bättre än barrträd. Klibbal, 
hägg och björk är vanligt förekommande på naturmar-
kerna och vanliga parkträd är lind, lönn och oxel. 

Framtida behov och utmaningar 
Området Norra Brynäs har idag en bristande grönstruktur. 
Grönytorna är få och osammanhängande. För att nå en 
målsättning om en väl fungerade och robust grönstruktur 
behöver nya värden skapas och befintliga värden utvecklas 
och utökas. De gröna ytorna behöver bli fler och samman-
länkade för att möjliggöra ekologiska spridningsvägar och 
rekreationsstråk. 

Natur- och ekosystemtjänstvärdena inom T-uddens 
naturreservat och Järvstakilen behöver en tydligare 
koppling till Brynäs. Järvstakilen är idag förhållandevis smal 
och åtgärder som innebär att kilen minskas i bredd ska 
undvikas. De ekologiska sambanden på Norra Brynäs behöver 
också stärkas norrut mot Gavleån, havet och Testebokilen.  

Figur 9.2 En av kartorna från ekosystemtjänstrapporten. Denna 
visar Gävles biologiska mångfald respektive andel hårdgjord 
mark.

14. Ekosystemtjänster i Gävle kommun, Rapport Ekologigruppen, 2018-03-07
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Park, natur, rekreation och mötesplatser 

Nuläge
Tillgången på park- och naturmark varierar mycket inom 
stadsdelen Brynäs. Här finns tättbebyggda innerstadskvar-
ter och industriområden, men också villakvarter, artrika 
naturområden i utkanten av bebyggelsen och i vissa delar 
några fina parker15. Brynäs som stadsdel har fördelen att 
angränsa både till Gavleån och havet. Vattenkontakten, 
visuell och direkt, är bättre längs vissa sträckor än andra. 

Park, natur, rekreation inom planområdet 
Norra Brynäs  
Inom planområdet Norra Brynäs saknas sammanhängande 
grönstruktur.  
Här finns fragment av grönska som också fungerar som 
mötesplatser för lek, aktivitet, vila och idrott.  

Grönska längs gator (1) 
Några av gatorna i området är anlagda med enkel eller 
dubbelsidig rad av alléträd. Brynäsgatan kantas både av 
dubbelsidig allé av lindar, enkelsidig rad av oxlar och 
dubbelsidig rad av lönnar, på olika delsträckor. Delar av 
Södra Skeppsbron och Atlasgatan kantas enkelsidigt av 
lönn- och björkträd. De flesta av gatorna i området saknar 
idag alléträd16.  De viktigaste ekosystemtjänsterna som vi 
får från gaturummens grönska är luftrening, bullerdämp-
ning och ekologiska spridningssamband. 

Gavleåns kajstråk och strandlinjen vid havet (2) 
Längs Gavleåns kajkant finns grupper av träd och buskar. 
Det är inte regelbundet utan mer luckor än en samman-
hängande helhet, framför allt mellan Islandsbron och 
båtiläggningsplatsen vid Södra Skeppsbron. Den biologiska 
mångfalden är relativt låg på kajen. Kajstråket fungerar 
idag som ett promenad- och rekreationsstråk. Det är 
framför allt populärt att fiska här, ett intresse som växer sig 
större och större i Gävle. Omkring 2500-3000 fiskekort 
kvitteras ut varje år för sträckan Boulognern till åmyn-
ningen. Det finns omkring 25 olika fiskarter i Gavleån. 
Intresset för fiske finns hos personer i alla åldrar, personer 
med olika ursprung och både enskilda personer och 
familjer.  

Möjligheten att gå längs vattenlinjen bryts vid Gävle varv 
innan man når T-uddens naturreservat. Vissa delar av 
kajstråket upplevs också privat redan efter Alderholmsbron 
då verksamheter ligger nära eller i sin verksamhet använ-
der kajen. Vid Södra Hamnpiren finns stora ytor av grönska 
på kvartersmark. Grönskan som når ner till strandlinjen är 
till stora delar naturmark. Platsen används ibland som 
utflyktsmål och mötesplats, speciellt för personer som 
tycker om att fiska. I den inre delen av Stenborgskanalen 
ligger en allmän brygga för småbåtar och kajaker. I Gavleån 
finns en båtiläggningsplats vid Baggarevarvet och små-
båtsbryggor nedanför kv Skeppsbyggaren och vid Gävle 
gästhamn. 

Park vid kvarteret Springer (3) 
I områdets västra del, närmast mot centrala staden och 
kvarteret Springer, finns en park med blandade trädarter, 
buskar och klippta gräsytor. De klippta gräsytorna bidrar till 
valfrihet gällande aktivitet, vila och rekreation. Grönytan 
omfattar också en liten inhägnad gräsyta som sköts och 
används som bollplan. Parkområdet bidrar till luftrening 
och bullerdämpning vid den trafikerade Brynäsgatan. 

Ahlgrensparken och Första tvärgatans parkstråk (4) 
Ahlgrensparken är under planering med trolig byggstart år 
2019. Det kommer att bli en parkyta med varierad vegeta-
tion vid Södra Skeppsbron och Tredje tvärgatan. Parken 
utformas med olika sorters träd och sammanhängande 
gräsytor som kommer stärka grönstrukturen i området. 
Det blir en plats för aktivitet och vila.  

Sydväst om Ahlgrensparken och Ahlgrens torg kommer ett 
parkstråk att anläggas längs Första tvärgatan. Trolig 
byggstart år 2019. Det blir en sekvens av parkytor med 
körbara gångytor omkring. I parkstråket kommer det 
finnas en mångfald av olika växter och träd. Besökaren 

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som 
naturens ekosystem ger människan och som bidrar till 
vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, naturlig vatten-
reglering och naturupplevelser är några exempel. För 
att bevara och forma morgondagens hållbara samhälle 
måste hänsyn tas till ekosystemtjänster i kommunal 
utveckling och förvaltning. Läs mer om ekosystemtjäns-
ter under Naturvårdsverket www.naturvardsverkerket/
ekosystemtjänster och Boverket www.boverket.se.

Ekosystemtjänster kan kategoriseras i fyra grupper (c/o 
City Ekosystemtjänster i stadsplanering - en vägled-
ning)  
Stödjande tjänster

Reglerande tjänster  

Kulturella tjänster

Producerande tjänster
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kommer kunna betrakta och njuta av parkytan från 
avstånd och mitt i grönskan. Det blir en frodig länk som 
knyter an till Stenebergsparken i söder och Ahlgrens park, 
Södra Skeppsbron och Gavleåns kajstråk i norr. Parkstråket 
kommer att kunna ta emot omkringliggande ytors 
dagvatten för fördröjning. 

Högbergsparken (5) 
Högbergsparken ligger centralt i området. Den består av 
en naturmarksgräsyta i kuperad terräng och en brant slänt. 
I parken finns rester av en torräng med speciell flora. I 
södra delen finns en fotbollsplan av gräs. Området 
möjliggör också för till exempel naturlek, promenader med 
hund och utmanande promenader över kuperad mark med 
högväxande gräs. Ytan kan ta emot dagvatten för fördröj-
ning och är en viktig ekologisk spridningskorridor. 

Figur 9.3  Alla parker, större naturområden och övriga mötesplat-
ser är märkta med en siffra. Siffran hänvisar till platsens namn, se 
rubrikerna i löptexten. Se bilaga för karta i fullformat. 

Sjätte tvärgatan/Tallgatans fickpark (6) 
Där Sjätte tvärgatan och Tallgatan möts, nära Sjätte 
tvärgatan 31, finns en naturmarksyta med blandad vegeta-
tion. I parken är en del berg-i-dagen synlig. Berget är av 
den speciella bergarten diabas som är kalkrik, så här finns 
många växter som är kalkgynnade.  

Hammarparken (7) 
En annan plats ligger dold mellan Gavlegårdarnas flerbo-
stadshus, mellan Maskinistgatan, Riggargatan, Styrmans-
gatan och Lysgatan. Där finns Hammarparken. I parken 
finns utrymme för flera olika sociala aktiviteter. Här finns 
öppna gräsytor, platser för vila, samt lekutrustning. Parken 
fungerar som en grön lunga med omhändertagande av 
dagvatten. 

Naturmark och hundrastgård vid Riggargatan (8) 
I områdets östra del, vid södra delen av Riggargatan, finns 
en gräsyta som tidigare använts som fotbollsplan. Den är 
idag omvandlad till en stor hundrastgård. Omkring 
hundrastgården finns friväxande naturmark. Grönområdet 
är genom sin storlek och läge viktigt för de ekologiska 
kopplingarna från Järvstakilen genom T-uddens naturre-
servat och vidare in på Brynäs. 

Naturmark vid Gävle Varv (9) 
Väster om Gävle Varv finns en skogsbeklädd höjdrygg som 
separerar Gasklockeområdet från Gävle Varv. Det är en 
ganska brant sluttning med mycket lövträd. Här finns 
synlig berggrund av diabas och därmed en kalkgynnad 
flora. Området är viktigt för både den ekologiska och 
rekreativa kopplingen längs strandlinjen ut till T-udden. 

T-uddens naturreservat (19) 
T-uddens naturreservat sträcker sig från Atlasgatan via 

15. Gävles Grönstruktur Brynäs-Öster, framtagen av Tekniska kontoret, Gävle kommun, 2001

16. Gävles parker, träd och planteringar 150 år, Bengtsson, Ivar och Wennerberg, Anna-Lena m.fl. i en studiecirkel med Gefleborgs trädgårdsodlaresällskap, 2007-11-06
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Herrgårdshagen, ut mot havet och bort till Österbågen. 
Naturreservatet bildades 2011 för att skydda områdets 
ekologiska, rekreativa och kulturhistoriska värden långsik-
tigt, för kommande generationer. T-uddens naturreservat 
är ett lundartat park- och skogsområde med bland annat 
ädellövskog, yngre björkskog, klibbalssumpskog och kärr 
samt stränder med vassbälten. Det skapar en bra miljö för 
flera olika djur till exempel vitryggig hackspett och 
fladdermöss17. Naturreservatet är också en viktig plats för 
kulturella ekosystemtjänster. Det är ett av få ställen där 
besökaren kommer ner till en öppen vattenyta vid strand-
linjen. T-udden är populärt för fiske och grillning. Inom 
reservatet låg tidigare Villa Rettig. Besökaren kan än idag 
se spår från den anlagda tomten även om huset är borta 
sedan länge. 

I västra delen av reservatet finns Herrgårdshagen. Det är 
ett parkområde med framför allt stora, gamla lövträd och 
ett örtrikt markskikt. Parken tillhörde från början Brynäs 
herrgård. Det finns en allé av lindar och en annan av 
lönnar. I parkens södra delar finns olika anlagda aktiviteter, 
bland annat en pulkabacke, en fotbollsplan och en tennis-
bana. T-uddens naturreservat ingår i Järvstakilen som 
sträcker sig från Hemlingby och Järvsta in mot Brynäs och 
staden och är av stor betydelse för ekologiska spridnings-
samband. I och med variationen av arter och reservatets 
storlek så är det även av högt värde för den biologiska 
mångfalden. En av de viktigare ekosystemtjänsterna 
området ger är att under varma sommardagar tillföra 
svalare luft in över en del av stadsbebyggelsen på Brynäs, 
så kallad parkbris.  

Park, natur och rekreation nära Norra Brynäs 
Utanför området för den fördjupade översiktsplanen finns 
ett antal viktiga park-, natur- och rekreationsområden som 
stärker norra Brynäs ekologiska och rekreativa funktioner. 
Dessa områden beskrivs i korthet här nedan. 

Bishop Hill parken (10) 
Bishop Hill parken är en nyanlagd, kuperad gräsyta vid ett 
gångstråk och en gata. I östra änden av parken finns en 
fotbollsplan av gräs. Utspritt över parkytan står mindre 
grupper av yngre lövträd. 

Jungfruparken (11) 
Norr om Norra Brynäs, vid Gävle strand, finns den nyan-
lagda Jungfruparken. Träd, buskar och större klippta 
gräsytor breder ut sig mellan det gamla magasinsområdet 
och den nya bebyggelsen. Gräsytorna bjuder in till spontan 
aktivitet samt vila. Här är också Gävles enda skatepark 
utomhus belägen, Tonys Plaza. Längs med kanalen som 
löper genom Jungfruparken finns även möjlighet att sitta i 
solen och fiska från bryggor och trappor ner i vattnet. 
Parken nås närmast via Alderholmsbron över Gavleån från 
Brynäs.  

Gavleån i Gävle stadskärna (2) 
Gavleån leder in i staden från väster. Den passerar igenom 
parkområdena: Valls hage, Stora vall, Regementsparken, 
Boulognerskogen, Stadsträdgården, Kvarnparken och 
Strandparken. Där ån rinner in i Gävles stadskärna så 
kantas den av en dubbelsidig lindallé fram till järnvägsbron. 
Stråket används bland annat för promenader och fiske. Ån 

fungerar som en ekologisk och rekreativ länk mellan 
Brynäs och staden. 

Brynäsgatans gröna stråk (1) 
Från Brynäsgatans början vid Fältskärsleden sträcker sig ett 
grönt stråk, som i huvudsak består av alléträd och gräsytor, 
ända till T-uddens naturreservat. Det passerar Stenebergs-
parkens ena kortsida och vid Eriksbergsparken viker 
bilvägen av söderut och stråket fortsätter rakt mellan 
bebyggelse och parken. Efter parken passerar stråket söder 
om Brynäsvallens IP och korsar Atlasgatan in i Herrgårds-
hagen och T-uddens naturreservat. Stråket är ett populärt 
rekreationsstråk för många och används för promenader, 
motion och cykelturer. Gatans alléträd är en stark stomme 
för Brynäs ekologiska samband. Träden fungerar också som 
bullerdämpning och har en luftrenande funktion. 

Stenebergsparken (12) 
Strax söder om området för Norra Brynäs så finns stads-
delsparken Stenebergsparken, med väl uppväxta träd, 
klippta gräsytor och olika blommande växter. Parkens 
varierande innehåll och storlek ger den ett extra högt värde 
i stadens nät av grönstruktur. Det är idag en viktig mötes-
plats för personer i olika åldrar och här finns flera olika 
rumsligheter och funktioner som bidrar till aktiviteter men 
också vila. I parken finns en lekplats, en plaskdamm och på 
vintern spolas en isbana. I den här tätbebyggda delen av 
Brynäs tillför Stenebergsparken många ekosystemtjänster 
så som luftrening, dagvattenfördröjning, bullerdämpning 
och ekologiska spridningssamband.  

Gullregnsgatans fickpark (13) 
Mellan Staffansgatan och Gullregnsgatan finns Gullregns-
gatans fickpark. Området ramas in av träd och buskar och i 
mitten finns en bollplan av gräs.  

Hillmanskrokens fickpark (14) 
I fickparken Hillmankroken finns en mindre bollplan av gräs 
och en lekplats. Parken ramas in av lövträd i olika åldrar. 
Det finns också en gångyta av svartskiffer. Skiffret är 
återanvänt från Rådhustorget.  

Eriksbergsparken (15) 
Eriksbergparken är en grönyta söder om, och utanför, 
området Norra Brynäs. Den omfattar framför allt blandad 
lövskog, men även klippta gräsytor och promenadstråk. 
Det finns rester av en örtbacke på höjden med en del 
intressanta torrängsväxter. Brynäsgatans gröna stråk 
ansluter till Eriksbergsparken och tillsammans ger de ett 
starkare ekologiskt spridningssamband. 

Rodergatans parkområde (16) 
Parkområdet Rodergatan består av stora gräsytor och 
mindre klungor av lövträd. I centrala delen av parken finns 
en lekplats för yngre barn. 

Väpnarparken (17) 
Väpnarparken ligger strax norr om Industrigatans parkom-
råde. I parken finns klippta gräsytor och en del lövträd. Det 
finns även en lekplats för yngre barn.  

 

17. Länsstyrelsen, http://lansstyrelsen.se/gavleborg. (Hämtad: 2018-12-20)
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FormIndustrigatans parkområde (18) 
Industrigatans parkområde är långsträckt, cirka 800 
meter. Stråket består till största delen av olika typer av 
lövträd. I stråket finns olika typer av aktiviteter, till exempel 
hundrastgård och en grusad plan för spontana aktiviteter. 
Från början var parkområdet tänkt som en buffert mellan 
bostäder och verksamheter, men har nu även funktion som 
spridningskorridor för växter och djur. 

Järvstakilen (19) 
T-uddens naturreservat är en del av den gröna Järvstakilen 
som kommer nerifrån Hemlingby och går in mot staden via 
Brynäs. Där finns ovanliga växter, ett rikt fågelliv, bronsål-
dersrösen, strandvallar, motionsspår, naturstig och en 
varierad natur med många viktiga ekosystemtjänster så 
som klimatreglering, vattenrening, pollinering och skydd 
mot översvämning och värmeböljor18.  

Testebokilen (norr om kartutsnittet) 
Norr om Brynäs, Gävle strand och Näringen så kommer 
den grönskande Testebokilen från norr in mot stan. Det är 
ett område med minst lika många intressanta och viktiga 
arter som i Järvstakilen. Testebokilen består till största 
delen av barrskogsområden. Idag finns ingen stark 
ekologisk koppling mellan dessa två grönkilar. Till viss del 
finns spridning över vattnet vid Inre fjärden. Med en 
utveckling i Norra Brynäs kan kopplingen mellan dessa två 
grönkilar stärkas. Då kan även den rekreativa kopplingen 
mellan dem bli starkare. Allra helst ska den som är ute och 
promenerar kunna röra sig från Norrlandet, via Näringen 
till Gävle strand och därefter längs strandlinjen på Norra 
Brynäs, förbi Gävle Varv, ut på T-udden och sen ner mot 
Hemlingby via Järvstakilen.  

Figur 9.5 Grönstrukturstabell för park och naturytor. 

Mål från gällande styrdokument gällande 
park, natur och vatten
Mål från gällande styrdokument gällande park, natur 
och vatten. Den biologiska mångfalden ska bevaras 
och förstärkas. För att bevara och förstärka den 
biologiska mångfalden behöver vi arbeta med skydd av 
områden och att säkerställa att områdena sköts så att 
värdena bevaras och utvecklas. ”Miljöstrategiskt 
program, 2014, Gävle kommun”

Mark- och vattenområden som har särskild betydelse 
för rekreation ska stärkas och utvecklas. Det övergri-
pande målet syftar till att underlätta och förstärka 
möjligheterna till rekreation och användningen av våra 
naturområden. ”Miljöstrategiskt program, 2014, Gävle 
kommun”

Närhet till natur, park, rekreation och odling
Vi ska värna om tillgången till tätortsnära grönska för 
att öka närhet och tillgänglighet till rekreationsområ-
den och platser för återhämtning och vila.
I anknytning till bostadsområden ska en god variation 
av spontanidrottsytor finnas för olika åldrar, kön och 
intressen. 
Avstånd från bostad till närmaste park eller naturom-
råde ska inte överstiga 300 m.
”Översiktsplan Gävle kommun år 2030 med utblick 
mot år 2050”

Planeringsriktlinjer för mer park, hav och å
Grönstrukturtabellen ska följas vid omvandling och 
nybyggnation och därmed säkra att olika typer av 
grönområden utvecklas så fler gävlebor har nära till 
grönska.
Tillgängligheten till park, hav och å ska förbättras.
Ekosystemtjänster ska stärkas och utvecklas i Gävle. 
Bristområden ska åtgärdas vid omvandling och 
nybyggnation.
• De gröna kilarna ska bevaras och utvecklas med fokus   
 på ekosystemtjänster, natur- och kulturvärden samt   
 tillgänglighet för rekreation och friluftsliv. 
• De gröna sambanden, länkarna mellan grönkilar,   
 parker, närnatur, och hav och å, utvecklas och stärks för  
 att ekosystemtjänster, spridningssamband, biologisk   
 mångfald, och rekreation ska förbättras i staden.
• När omvandling och förtätning sker i bristområden   
 enligt Ekosystemtjänster i Gävle kommun 2018 ska   
 särskilt fokus finnas på åtgärder för att motverka bristen. 
• Kommunens tätortsnära rekreationsområden bevaras   
 och utvecklas med fokus på tillgänglighet, rekreation   
 och friluftsliv.
• Allmänhetens tillgång till stränder och vattenkontakt   
 ska värnas och förbättras     
”Planeringsriktlinjer för Gävle växer, 2018”

18. Planeringsriktlinjer för Gävle växer, Gävle kommun, antagen av KF 2018
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Offentliga mötesplatser Brynäs 
Norra Brynäs är till stora delar ett verksamhetsområde 
med få bostäder. Det medför att det även är få offentliga 
mötesplatser inom området. Däremot finns flera viktiga 
mötesplatser strax utanför det avgränsade området för 
Norra Brynäs. 

Ahlgrens torg (21) 
Ahlgrens torg kommer att vara knutpunkten i norra delen 
av Brynäs och även för det nya bostadsområdet för 
Godisfabriken. Trolig byggstart år 2019. Torget kommer att 
angränsa mot Södra Skeppsbron i norr och Första tvärga-
tan leder rakt igenom torget. Järnvägsspåret på Brynäs 
kommer att bryta av Ahlgrens torg i östvästlig riktning. På 
torget kommer besökaren att kunna uppleva konst, hitta 
möjlighet att sitta i sol eller skugga, uppleva grönska i form 
av både lägre planteringar och ståtliga träd och vatten 
kommer vara en viktig del av torgets utformning. Runt 
torget kommer det att finnas flera olika verksamheter med 
olika service. De boende och besökarna kommer att kunna 
handla mat och äta på restaurang.  

Brygga vid Stenborgskanalen (22) 
Längs en del av Stenborgskanalens norra sida finns en 
allmän brygga. Bryggan är byggd i gradänger, olika nivåer, 
som man kan sitta på och gå längs med. Här är besökaren 
mycket nära vattenytan och hela bryggan är väl solbelyst 
under stora delar av dagen. Bryggan är både byggd för 
småbåtar att lägga till samt för kajaker.  

Gasklockeområdet (23) 
Gasklockorna är ett gammalt industriområde. På platsen 
finns idag ett kulturområde med både evenemang 
inomhus och utomhus. Här ges teaterföreställningar 
konserter, mässor, festivaler och sportevenemang. Områ-
dets utemiljö upplevs öde när det inte är något evene-
mang. 19  

Agö torg (24) 
Agö torg ligger i hörnet av Kaserngatan och Femte 
Tvärgatan vid Brynäs centrum. Det är Brynäs mest centrala 

plats. På torget finns några sittplatser och ett antal träd i 
planteringsytor. Runt torget finns flera olika verksamheter, 
bland annat en livsmedelsaffär, ett apotek och en restaur-
ang.  

Brynäsvallens IP (25) 
Brynäsvallen är den huvudsakliga idrottsanläggningen i 
området. Här finns fotbollsplaner av gräs med tillhörande WC, 

Mål från gällande styrdokument gällande 
mötesplatser
• Gävles offentliga rum och mötesplatser ska vara   
 lättillgängliga och upplevelserika alla årstider och i alla   
 väder.
• Alla nya mötesplatser och offentliga rum som byggs   
 och utvecklas i samband med att Gävle växer behöver   
 vara flexibla, multifunktionella och gärna bidra till   
 ökade ekosystemtjänster. 

”Planeringsriktlinjer för Gävle växer, 2018”

19. Gasklockorna, http://www.gasklockornagavle.se/. (Hämtad: 2018-12-20)

20. Gävles Grönstruktur Brynäs-Öster, framtagen av Tekniska kontoret, Gävle kommun, 

21. Översiktsplan Gävle stad 2025, Gävle kommun, 

2009-04-27
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omklädningsrum, samlingslokal och servering. Dessutom 
finns en ishall på området med tillhörande faciliteter.  

Framtida behov och utmaningar 
Planområdet Norra Brynäs är identifierat som ett område 
med stor andel hårdgjord mark och en osammanhängande 
grönstruktur. I området behöver fler grönskande ytor och 
stråk skapas i ett sammanhängande nätverk. Grönskan 
behöver både finnas på allmän plats och på kvartersmark. 
Med en ökning av park, natur och grönskande bostadsgår-
dar så kommer ekosystemtjänsterna i området att öka, 
grönstrukturen blir bättre och bildar då en sammanhäng-
ande väv över området. Denna väv ska knyta an till parker 
och naturområden runt omkring. En stärkt grönstruktur 
inom området skapar förutsättningar för ett bättre 
omhändertagande av dagvatten, minskar risken för 
översvämningar i området, förbättrar klimatregleringen 
och skapar bättre luft och ljudmiljöer. 

I Norra Brynäs finns få anlagda platser för spontana möten, 
lek, spontan motion och annan aktivitet. För att möta 
behoven från en betydligt större befolkning i olika ålders-
grupper år 2040 behöver en variation av olika typer av 
anlagda miljöer finnas, till exempel en stor plan gräsyta för 
spontan picknick och kubbspel respektive redskap för 
träning utomhus. Variationen av utemiljöer på både allmän 
plats och kvartersmark ska möta upp många olika intres-
sen. Det behöver finnas platser för: lugn och ro, aktiviteter 
med mycket rörelse, vistelse i solen respektive i skuggan, 
utblickar över vatten, stadsodling, öppna ytor för spontan 
lek och aktivitet enskilt eller i grupp.  

Platser för lek, spontanidrott och återhämtning skapar 
större möjlighet för barn och ungdomar att aktivera sig 
utomhus i sitt bostadsområde, vilket i sin tur medför en 
förbättrad motorik och inlärningsförmåga. 
Ett centrum planeras vid Ahlgrens torg i Godisfabriksområ-
det. Platsen kommer bli en nod för många verksamma, 
boende och besökare på Gävle strand och på Brynäs. För 
att kunna stärka platsen som centrum för planområdet 
krävs starka samband med hela Norra Brynäs. 

Vattenkontakt 

Nuläge 
Norra Brynäs är ett område som till stora delar angränsar 
mot vatten och en fysisk vattenkontakt finns både mot 
Gavleån och havet, Inre fjärden. I översiktsplanen för 
staden från 2009 så är Norra Brynäs strandlinje en viktig 
vattenkontakt för staden. 

Från Islandsbron i planområdets västra del är ett kajstråk 
anlagt fram till Alderholmsbron och Gävle gästhamn. 
Stråket fortsätter efter Alderholmsbron fram till Limöbå-
tens brygga. Tillgängligheten till strandlinjen längs övriga 
Norra Brynäs är låg och strandlinjen är mer eller mindre 
åtkomlig för verksamma, boende och besökare i området. 
Vissa sträckor är privatägda, som Gävle Varvsområdet, eller 
av kommunen uthyrda till företag eller föreningar som 
exempel småbåtshamnar och bryggor och därmed inte 
tillgängliga för allmänheten. Strandlinjen har historiskt 
varit ianspråktagen för hamn- och industriverksamhet och 
det finns få naturliga strandpartier kvar20.  

Längs med Gavleån är det stenskodda kajer, vilka ligger ett 
par meter över åns vattennivå vid normalvattenstånd. Ute 
på Södra hamnpiren upplevs ån vara närmare, dels med 
hjälp av bryggor och dels med naturlik mark i kajkanten. På 
norra sidan om Gasklockorna, längs Stenborgskanalen, 
saknas anlagt gångstråk. Från Gasklockeområdet är det 
möjligt att gå längs med grusplanen och ut på bryggan vid 
Kustbevakningens verksamhet, men därefter tar strand-
promenaden stop. Gävle Varvsområde är skarpt avgränsat 
med tydliga staket. Öster om varvsområdet börjar den 
strandnära naturmarken med stora utbredda vassområden 
och snårig naturmark fram till T-uddens naturreservat. I 
fördjupad översiktsplan för staden från år 2009 så föreslås 
en sammanhängande strandpromenad utmed vattnet från 
stadskärnan fram till T-udden21.  

Strandlinjen mellan Islandsbron och Gävle Varvsområde 
har längs vissa sträckor ett avskärmande räcke mellan 
vattnet och promenadstråket på kajen. Delar av sträckan 
är helt öppen utan räcke. Det finns också sträckor där 
kajen består av naturlik mark.  

Några kvarter inåt land i Norra Brynäs planområde är 
vattnet inte lika närvarande. Gatustrukturen är storskalig 
och vyerna ner mot vattnet är få. Det förhållandevis platta 

landskapet och få markanta höjdryggarna gör att utblickar 
från befintliga bebyggelseområden, i marknivå, över staden 
och hav är få. En höjdrygg finns öster om Högbergsparken 
vid Tallgatan men även här är vyerna från marknivå mot 
Gavleån och havet begränsade22.
Figur 9.7  Stora delar av stadsdelen Brynäs gränsar mot vatten. 
Strandlinjen är mer eller mindre allmänt tillgänglig. De röda 
linjerna, markerade otillgänglig är upplevd otillgänglighet överallt 
utom vid Gävle Varv där marken är privatägd. Den upplevda 
otillgängligheten beror på olika saker, bland annat snårig natur, 
staket, upplag och pågående verksamhet. Se bilaga för karta i 
fullformat.

Verksamheter vid vattnet, hamnar och bryggor 
Norra Brynäs har fördelen att direkt angränsa mot vattnet. 
Det ger möjligheten till att verksamheter med bland annat 
hamnar och bryggor kan etablera sig här. Inom området 
för norra Brynäs finns ett flertal verksamheter som är 
belägna antingen i, längs med, eller i nära anslutning till 
vattnet.  Idag finns bland annat en gästhamn, småbåts-
hamnar, bryggor, platser att sjösätta sin privatägda båt, 
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Limöbåtens kajplats samt en kajakbrygga för alla. Det finns 
också verksamheter i form av uthyrning av båtar, yachter, 
ribbåtar, en båtklubb och en restaurangbåt som tar vattnet 
och kajkanten i anspråk. Längst ut mot havet, i Inre fjärden, 
har Kustbevakningen sin verksamhet. Flera av dessa 
verksamheter har även byggnader på land som behövs för 
att deras aktivitet ska fungera, till exempel Gästhamnen, 
båtklubben och Kustbevakningen. 

Framtida behov och utmaningar 
Närheten och tillgången till vatten är en stor kvalitet i 
Norra Brynäs att utveckla vidare i flera olika delar. Kajstrå-
ket behöver ges en förbättrad allmän tillgänglighet både 
fysiskt och visuellt. Sambanden mellan å-rummet, havet 
och bebyggelseområden längre in i planområdet och inom 
övriga Brynäs behöver förbättras och utvecklas. 

Vatten ger flera viktiga kulturella ekosystemtjänster. Det är 
därför viktigt att utveckla och förbättra platser längs ån 
och havet för olika typer av aktiviteter som exempelvis 
fiske, sittplatser för återhämtning och vila samt platser för 
samvaro och rekreation. Vattnet och kontakten till vatten 
har även en stark koppling till kulturhistoriska värden som 
finns inom området. 

Det finns även goda möjligheter att utveckla kontakten 
med vattnet för olika verksamheter för att skapa flera 
aktiviteter vid vattnet och fler målpunkter. Detta behöver 
göras varsamt så att inte nya byggnader ger en upplevd 
privatisering av kajen. 

Stora potentialer finns för sammanhängande stråk från 
centrala staden ut mot T-udden men även för ett sam-
manhängande kuststråk: T-udden – Gasklockorna – Sten-
borgskanalen – Gavleåns kajstråk – Gävle strand – 
Näringen – vidare ut mot Norrlandet. Allmänt tillgängliga 
stråk som både kan gynna rekreation och biologisk 
mångfald. 
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10. Kulturmiljö



 45

Nuläge 

Riksintresse för Kulturmiljö23 

Delar av Brynäsområdet utgör sedan 2011 ett riksintresse 
för kulturmiljö för Gävle stad X 800 enligt miljöbalkens 3 
kap. Det innebär att dessa intressen ska redovisas i 
översiktsplan samt att det ska framgå hur kommunen ska 
tillgodose dess värdena (plan- och bygglagen (PBL) 3 kap). 
Området är särskilt värdefullt enligt (PBL) 8 kap 13§. Vid 
detaljplaneläggning ska ett områdes särskilda värden 
skyddas (PBL) 2 kap 6§. 

I beslutet uttrycks bland annat följande i motivet: ”Det sena 
1800-talets och tidiga 1900-talets ekonomiska och sociala 
struktur kan sammantaget utläsas i stadsgårdar, storstads-
mässig stenhusbebyggelse, enklare småskalig bebyggelse 
söder om ån och fiskarstugor i stadsdelen Brynäs” områden 
med industrietableringar och arbetarbebyggelse från 
början av 1900”.  

Beskrivningen av riksintresset tar fasta på områdets 
placering vid Gavleåns utlopp i havet som gav förutsätt-
ningar för fiske-, handel- och sjöfart under lång tid. 
Kvarteret Springer är ett exempel på ett fiskargårdskvarter, 
som låg med tomterna ned mot den tidigare Lillån.  
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 förknip-
pade med Gävle började sin verksamhet på Brynäs. 
Skoglund & Olsson etablerade sig på Brynäs 1874.  Ahlgrens 
etablerade sig 1916.  Ett större sammanhängande industri-
bebyggelse finns i Atlasområdet med bl.a. varvsverksamhet 
och gasklockor Det yngsta varvet som finns kvar idag, 
anlades på Brynäsudden vid Gavleåns mynning 1873. 
Gasverkets byggnader uppfördes enligt Ferdinand Bobergs 
ritningar. Byggnaderna utfördes med hög arkitektonisk 
omsorg vilket berättar om stoltheten över den nya 
tekniken. Idag är Gasverket, tillsammans med Värtan i 
Stockholm, ett av de bäst bevarade gasverksområdena i 
landet. 

Figur 10.1 Värdefull kulturhistorisk bebyggelse och kulturmiljö. Se 
bilaga för karta i fullformat.

Följande värdebärare är utpekade: 
• Kvarteret Springer som representant för fiskenäringen  
 som var dominerande kring Gavleåns inlopp innan   
 industrialiseringen.  
• De obebyggda breda stenskodda före detta hamnkajerna. 
• Järnvägsräls i markbeläggning som visar på ursprunglig funktion. 
• Gasverkets byggnader  
• Hamnområdets och Atlasområdets äldre industrikaraktär  
 som vittnar om Gävles ursprung som hamn- och   
 industristad 
• Industrikaraktären på Brynäs och Alderholmen med, för  
 Gävle, anrika företagsetableringar som bl.a. Skoglund &  
 Olsson och Gevalia. 
• Vissa industribyggnader samt sträckningen järnvägsspår  
 och äldre gatunätsstruktur inom Kv. Munskänken,   
 Godisfabriksområdet. 

Översiktsplan för Gävle stad24 
I översiktsplanen med tillhörande kulturmiljöbilaga utpekas 
riksintresseområdet samt områden med kulturhistorisk 
bebyggelse och karaktärsområden. Redovisningen beskri-
ver områdenas förutsättningar samt anger beslutade 
riktlinjer för fortsatt utveckling.  

För de utpekade anges följande riktlinje: 
• PBL 8 kap 13 är generellt tillämplig men värdena är olika höga. 
• Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja   
 befintlig verksamhet men prövas restriktivt. Höjd,   
 placering och material på ny byggnad anpassas efter  
 tomt/fastighet. Ny användning kan vara möjlig om   
 kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas   
 restriktivt och ska vara av vikt för att området ska   
 kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering  
 och utformning gestaltas som komplementbyggnad.  
• Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt  
 värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för  
 byggnaden traditionellt sätt. Rivning av dessa bör ej ske. 
• Nuvarande markanvändning fortsätter. 

I övrigt beskrivs för delområden inom riksintresse-
området:  

Ö.K.1 Nedre Brynäs, Södra Skeppsbron 
Beskrivning: Stadsbebyggelse från 1900-talets första 
decennier. Flerfamiljshus i tegel mot S. Skeppsbron från 
mitten av 1900-talet. 
Värden och resurs: Storskalig stadsbebyggelse i rutnät från 
1800-talets slut och fram till 1900-talets mitt. Byggnader 
som bevarat sitt tidstypiska utseende. Den allékantade 
Brynäsgatan dominerar. Storskalig flerfamiljsbebyggelse 
med magasinskaraktär efter S. Skeppsbron som stilmässigt 
ansluter till Alderholmen. Levande stadsmiljö för verksam-
heter och boende där Å-rummet med kajer och historiska 
byggnader byggda efter rutnätsplanen utgör en viktig port 
för Gävle stad via järnvägen. 
Struktur: Storskalig stadsbebyggelse i rutnät bibehålles. 
Planer/Skydd: Detaljplan för hela området bör tas fram. 

Ö.K.3 Kvarteret Springer 
Beskrivning: Ålderdomliga fiskargårdar som ligger efter 
den numera igenlagda Islandslillån. 
Värden och resurs: Småskalig trähusbebyggelse med 
bevarad kvarters- och fastighetsstruktur från 1700-talet. 

23. Riksintressen i Gävle kommun. Kunskapsunderlag 2015 . Länsstyrelsen Gävleborg.

        Förtydligande av värden i riksintresse X 800, Gävle stad avseende kv Munkskänken mfl. Brynäs 19:8, fd Läkerol. 2016-02-22. Länsstyrelsen 

Gävleborg.
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Tomternas uppbyggnad med husens placering. Välbeva-
rade byggnader. Attraktiv historisk bebyggelse med 
småskaliga trähus vilket ger höga boendekvalitéer och en 
viktig besöksmiljö för turister. 
Struktur: Den medeltida strukturen med långsmala tomter 
ned mot f.d. Lillån bibehålls. Tomtstrukturen med småskalig 
bebyggelse, bostäder och uthus bibehålls 

Ö.K.10 Gasklockorna, Gävle Varv och industri vid S. 
Skeppsbron 
Beskrivning: Äldre storskalig industri- och varvsbebyggelse 
som berättar om stadens industriverksamhet och kraftför-
sörjning. Markens utformning med bla järnvägsspår. 
Värden och resurs: Bebyggelsens placering, utformning 
tidstypiska utseende. Markens karga utseende. Historik 
industribebyggelse med stor betydelse för Gävles identitet 
och evenemang. 
Struktur: Storskalig industribebyggelse kringgärdade av 
obebyggda markytor och rester efter transportspår 
bibehålles. 
Planer/Skydd: Detaljplan för delar av området bör tas 
fram. 

I övrigt beskrivs för områden utanför riksin-
tresseområdet: 

Ö.K.5 Väpnargatan, Styrmansgatan, Maskingatan, 
Tallgatan/ Jarlagatan 
Beskrivning: Flerfamiljshus i form av längor och punkthus 
från mitten av 1900-talet. Punkthusen anpassade efter 
terräng och vegetation. Längorna kringgärdar innergårdar 
Värden och resurs: Bebyggelsens struktur och tidstypiska 
utformning. Den medvetna anpassningen till terrängen och 
vegetationen för punkthusen. I övrigt grönskande inner-
gårdar. Enhetliga bebyggelseområden väl inpassade i 
terräng med gröna innergårdar vilket ger trivsamma 
utemiljöer. 
Struktur: Storskalig stads- och bostadsbebyggelse i rutnät 
och fritt i terräng bibehålles. 
Planer/Skydd: Detaljplan för hela området bör tas fram. 

Ö.K.9 Lysgatan, Vegagatan, Jarlavägen 
Beskrivning: Småskalig bebyggelse i rutnät, från 1920-
talet. Grönskande trädgårdar. 
Värden och resurs: Bebyggelsens placering, utformning 
och tidstypiska utseende. Villabebyggelse med arkitekto-
niska kvalitéer i trädgårdsstadskaraktär som skapar trevliga 
boendemiljöer. 
Struktur: Småskalig egnahemsbebyggelse i rutnät- och 
kedjehusbebyggelse på rad bibehålles. 
Planer/Skydd: Detaljplan för hela området bör tas fram. 

Detaljplaner  
Hela området är täckt av detaljplaner. Vissa av detaljpla-
nerna har preciserat Plan- och bygglagens generella skydd 
av värdefulla byggnader och anläggningar. Detaljplanerna 
innehåller bestämmelser för tex användningssättet 
Kulturreservat, rivningsförbud, skyddsbestämmelse och 
varsamhetsbestämmelse. 

Fastigheter inom riksintresseområdet: 
• Brynäs 9:2, 9:3, 9:4, 9:5, 9:6. Kv. springer. Äldre fiskarbostäder.  
 Antagen 1994. 

• Brynäs 26:12. Kv. Stenborg. Äldre industribebyggelse.  
 Antagen 2010. 
• Brynäs 28:1, 34:11, 81:1, 34:14, 34:19. Äldre industribebyggelse  
 och anläggningar. Antagen 2000. 
• Brynäs 19:8. Äldre industribebyggelse. Antagen 2018. 

Fastigheter utanför riksintresseområdet 
• Brynäs 17:1. Kv Vulkanus. Modern institutionsbyggnad.  
 Antagen 2010. 

Byggnadsminnen 
Genom beslut med stöd av Kulturminneslagen har Länssty-
relsen Gävleborg pekat ut följande fastigheter som 
byggnadsminnen vilka ligger inom riksintresseområdet. 
• Brynäs 9:2, 9:3, 9:4, 9:5, 9:6. Kv. Springer. Äldre fiskarbostäder.  

Kulturhistoriska utredningar 

Atlasområdet 
På uppdrag av Gävle kommun genom dåvarande Kultur- 
och Fritidsförvaltningen genomfördes en byggnadshistorisk 
utredning av Atlasområdet 1996–1998. Syftet var att utreda 
de kulturhistoriska värdena samt ange åtgärder. Den 
omfattar Gasklocka- och hamnområdet samt de intillig-
gande kvarteren Steneborg och Harven. (Brynäs 26:16, 27:1, 
28:1, 34:11, 81:1, 34:14, 34:19.) 

Övervägande delen av dessa byggnader och anläggningar 
har tillmätts ett kulturhistoriskt värde. En mindre del av 
byggnader och anläggningar har senare utretts vidare i 
samband med upprättandet av nya detaljplaner vilket har 
inneburet att Plan- och bygglagens generella bestämmel-
ser kring kravet på varsamhet och förvanskning har 
preciserats. 

Ahlgrens/Cloetta godisfabrik, Brynäs 19:7 
På uppdrag av dåvarande ägaren genomförde Länsmuseet 
Gävleborg 2013 en antikvarisk förundersökning för faststäl-
lande av kulturhistoriska värden inför avveckling av 
industriverksamhet.  
Utredningen pekar ut värdefulla byggnader och har 
använts som underlag till den framtagna detaljplanen som 
vann laga kraft 2018.  

Värdefulla byggnader 
Samhällsbyggnad Gävle har 2014 tagit fram en byggnadsin-
ventering som värderar och beskriver värdet. I denna 
inventering har följande fastigheter pekats ut och ägarna 
har meddelats via brev: 

Fastigheter inom riksintresse: 
• Brynäs 6:2 Kv. Örnsköld. Dalapalatset. Äldre bostadshus  
 från 1800-talet. Plan- och bygglagens 8:13 är tillämplig. 
• Brynäs 7:1 Kv. Concordia. Bostadshus från 1800-talet.  
 Plan- och bygglagens 8:13 är tillämplig. 
• Brynäs 7:2 Kv. Concordia. Bostadshus från 1800-talet.  
 Plan- och bygglagens 8:13 är tillämplig. 
• Brynäs 7:7 Kv. Concordia. Bostadshus från 1940-talet.  
 Plan- och bygglagens 8:17 är tillämplig. 
• Brynäs 7:8 Kv. Concordia. Bostadshus från 1950-talet.  
 Plan- och bygglagens 8:17 är tillämplig. 
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• Brynäs 19:8 Kv. Munskänken. Industribebyggelse.   
 Plan- och bygglagens 8:13 är tillämplig. 

Fastigheter inom övriga utpekade områden i 
översiktsplan: 
• Brynäs 29:2, 45:5 Kv. Högberget och Kv. Borgaren.   
 Bostadshus från 1950-talet. Plan- och bygglagens 8:17 är  
 tillämplig. 
• Brynäs 31:2 Kv. Frustugan. Bostadshus från 1960-talet.  
 Plan- och bygglagens 8:17 är tillämplig. 

Fastigheter i övrigt: 
• Brynäs 17:1 Kv. Vulcanus. Institutionsbyggnad från   
 1970-tal. Plan- och bygglagens 8:13 är tillämplig. 
• Brynäs 20:3 Kv. Fogden. Bostadshus från 1980-tal.   
 Plan- och bygglagens 8:13 är tillämplig. 
• Brynäs 30:14 Kv. Gräsön. Bostadshus från 1960-talet.  
 Plan- och bygglagens 8:17 är tillämplig. 
• Brynäs 31:1, 37:1 Kv. Frustugan och Kv. Loftboden.   
 Bostadshus från 1960-talet. Plan- och bygglagens 8:17  
 ärtillämplig. 

Plan- och bygglagens generella skydd 
Alla byggnader har ett generellt skydd genom PBL. Alla 
förändringar och underhåll ska ske varsamt enligt PBL 8 
kap 17 § så att en byggnads karaktärsdrag beaktas. Det 
gäller oavsett om en åtgärd kräver tillstånd eller inte. 

Boverket har i vägledning och i Boverkets byggregler 
uttalat värderingskriterier för att vara en byggnad som är 
särskilt värdefull. Ett av dessa kriterier är ålder från tiden 
1920-talet och tiden före. Få byggnader finns kvar från den 
tiden i hela landet vilket gör dem sällsynta. Här är PBL:s 8 
kapitel 13§ tillämplig. 

Fornlämning 
Inom det studerade området finns ett fåtal utpekade 
lämningar inom fornlämningsregistret. Såväl kända som 
okända fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen 
och Länsstyrelsen Gävleborg är tillsynsmyndighet. Fortsatt 
dialog behöver ske med länsstyrelsen om markarbeten 
planeras att ske där dessa berörs.  

Då det finns avrivna ytor som kan bli föremål för ny 
bebyggelse kan det inom dessa finnas rester under mark 
från äldre bebyggelse m.m. som kan komma att bli föremål 
för fortsatta arkeologiska undersökningar. 

Framtida behov och utmaningar 

Behov av fortsatta utredningar  
• Vid ev. kommande detaljplaneläggningar behövs en  
 uppdatering av befintligt underlag med bland annat  
 byggnadsinventering för bla Gävle Varvsområdet. 
• Byggnadsinventering saknas för kv Gjutaren och   
 Elektron. Här finns äldre industribebyggelse som är   
 uppförd före 1930. 
• Byggnadsinventering saknas för Ö.K.9 Lysgatan,   
 Vegagatan, Jarlavägen, som är utpekat som kulturhistoria i  
 Översiktsplan för Gävle stad.  

Vid framtida omvandling av kulturhistorisk bebyggelse till 
andra markanvändningar behöver förutom hänsyn till 

byggnaden också hänsyn tas till funktioner som tillhört den 
forna verksamheten eller till karaktären i den miljö som 
omger byggnaden, exempelvis järnvägsspår, murar, öppna 
platsbildningar, förekomst av grönska samt tidigare 
kvarters- och gatustrukturer som har påverkat placeringen 
av byggnader m.m. Inom planområdet är det framförallt 
omvandlingen av industribebyggelse som avses. Här finns 
inslag av järnvägsspår. Dessa behöver ej bevaras för att 
fungera utan som ett karaktärsdanande inslag. Det är 
också vanligt med öppna obevuxna ytor för lagring och 
transport av varor. Vissa kvarter har slagit ihop och 
gatustrukturer har förändrats vilket gör att byggnader 
numera ligger undanskymda mitt i ett kvarter. Struktu-
rerna behöver därför studeras. Äldre värdefulla industri-
byggnader kan också ha byggts till under senare tid på ett 
sätt som inte tar hänsyn till byggnaden. Sådana tillbyggna-
der bör rivas. 
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11. Trafik
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Gång- och cykelvägnät 

Nuläge 
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, 
för att delas efter cirka 100 meter vid en upphöjd cykelö-
verfart i höjd med Södra Fiskargatan. Därifrån fortsätter 
det ena stråket längs med Södra Skeppsbron, och det andra 
längs med Brynäsgatan. Av dessa är stråket längs Brynäs-
gatan klassat som prionät, vilket bland annat innebär att 
vinterväghållning (snöröjning, halkbekämpning etcetera) 
sker mer skyndsamt jämfört med övriga gång- och 
cykelvägar. 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 (övergångs-
ställe). 

Figur 11.1 Gång- och cykelvägnät. Se bilaga för karta i fullformat. 

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.  
Nya gång- och cykelstråk är planerade inom detaljplanom-
rådet för ”Godisfabriken” västra del, mellan Stenebergspar-
ken och Alderholmsbron och längs Styrmansgatan. 
Majoriteten av befintliga passager över områdets huvud-
sakliga genomfartsled Södra Skeppsbron/Atlasgatan består 
av ej hastighetssäkrade passager och klassas inte som 
övergångsställe eller liknande. En hastighetssäkrad passage 
(med vägmärke övergångsställe) tillkommer vid Godisfa-
briksområdet och förläggs över Södra Skeppsbron, väster 
om Alderholmsbron. 

Cykelplanen från 2013 pekar ut en ny gång- och cykelväg 
längs (C21) som byggds i samband med genomförande av 
Godisfabriksområdet. 

Framtida behov och utmaningar 
Nya gång- och cykelstråk behöver tillskapas inom planom-
rådet, framförallt i nord-sydlig riktning.  
Översyn behöver ske av hastighetssäkrade passager över 
Södra Skeppsbron som ansluter till nya huvudstråk för 
gång- och cykelvägnätet.  

Figur 11:2 Gång- och cykelpassager. Se bilaga för karta i fullformat. 

Antalet passager och dess utformningar över områdets 
huvudsakliga genomfartsled (Södra Skeppsbron/Atlasga-
tan) behöver utredas vidare i  fortsatt planering. En viktig 
aspekt för hanteringen av antalet passager och dess 
utformningar är Södra Skeppsbron och Atlasgatans utveck-
ling. Hänsyn måste tas till ett flertal kommande projekt 
(mer om det under avsnitt ”övergripande gatunät”). Vid en 
komplettering av cykelvägnätet i nord-sydlig riktning 
(”tvärs” planområdet) bör givetvis antalet ordnade och has-
tighetssäkrade passager öka för att säkerställa en god 
kvalitet för gående och cyklister. 
Med tanke på områdets gynnsamma lokalisering i förhål-
lande till centrala målpunkter är det rimligt att anta att 
förbättrade förutsättningar för framförallt cyklister kan 
innebära positiva förändringar för invånarnas färdmedels-
val. Restidskvoter för cykel som ligger kring 1,0 eller lägre 
(jämfört med bil) bör vara möjligt att åstadkomma inom 
större delen av området. 

Kollektivtrafik 

Nuläge 
Planområdets kollektivtrafikförsörjning består av linje 1 och 
linje 14. Linje 1 passerar genom planområdets södra delar  
(Brynäsgatan) och trafikerar sträckan Valbo köpcentrum 
– Södra Bomhus med väldigt god turtäthet, bland annat 
10-minuterstrafik under rusningstid.  

Figur 11.3 Kollektivtrafiknät med hållplatslägen. Se bilaga för karta 
i fullformat. 

Linje 14 ansluter till planområdet via Alderholmsbron och 
Gävle strand, vidare förbi Gasklockorna och in mot Brynäs 
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centrum, för att sedan nå ändhållplatsen vid Fjällbackens 
köpcentrum, sydost om planområdet. Linje 14 har 
30-minuterstrafik under hela den trafikerade delen av 
dygnet, dock saknas nattrafik under fredagar och lördagar. 
I dagsläget är restidskvoterna för buss i förhållande (om till 
bil 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).  

Framtida behov och utmaningar 
Vid planering av ny bebyggelse inom området behöver 
både möjlig linjedragning och bebyggelsens placering 
samordnas för att åstadkomma en attraktiv kollektivtrafik 
som uppmuntrar till att använda buss som färdmedel 
istället för bil.  

Övergripande gatunät 

Nuläge 
Anslutningar för bil- och godstrafik till planområdet 
återfinns i väster från Fältskärsleden (till Södra Skeppsbron 
eller Brynäsgatan), i norr från Gävle strand (via Alderholms-
bron 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.  

Figur 11.4 Övergripande gatunät. Se bilaga för karta i fullformat. 

Planområdets huvudgatunät består av Södra Skeppsbron/
Atlasgatan och Brynäsgatan, som båda löper längs med 
planområdets utbredning i öst-västlig riktning. Lokalgatu-
nätet mellan huvudgatorna skapar överlag goda kopplingar 
i nord-sydlig riktning mellan de öst-västliga gatorna. 
Lokalgatorna är huvudsakligen utformade som lokalgator 
med smala/obefintliga trottoarer och gatuparkering. 
Framkomligheten inom planområdet kan anses som god, 
med undantag för anslutningarna mot Fältskärsleden 
under eftermiddagens maxtimme, då köbildning uppstår till 
och från både Södra Skeppsbron och Brynäsgatan. Fram-
komlighetsproblemen är kopplade till brister på Fältskärs-
leden. 
I samband med genomförandet av Godisfabriksområdet 
kommer nya allmänna lokalgator skapas samt planeras en 
ombyggnation av Styrmansgatan och Tredje tvärgatan.  

Trafikflöden 
Aktuella trafikflöden som berör planområdet i karta och tabell.

Figur 11.5 Trafikmängder år 2017. Se bilaga för karta i fullformat. 

Figur 11.6 Trafikmängder år 2017. Se bilaga för karta i fullformat.  

ÅDT 
2015

ÅDT 
2016

ÅDT 
2017

ÅDT 
2018

Alderholmsbron 3 500 3 290 3 700 3423

Södra Skeppbron, 
öster om Alder-
holmsbron

9 200 9 290 8 830 7635 
(8% 
tung-
trafik) 

Södra Skeppsbron, 
väster om Alder-
holmsbron

7 400 8 150 6 960 7276 
(8% 
tung 
trafik) 

Fältskärsleden, vid 
Islandsbron

18 
800

20 100 18 900 X (5% 
tung 
trafik) 

Brynäsgatans 
västra ände

3 900 2 940 1 900 X

Brynäsgatan, vid 
Tredje tvärgatan

3 100 2 570 2 370 3034

Brynäsgatan, öster 
om Industrigatan

4 700 4 580 4 530 4967

Atlasgatan, norr om 
Brynäsgatan

8 200 8 960 9 570 X

Atlasgatan, norr om 
Österbågen

13 020 12 780 15 350 12 445

Kaserngatan, vid 
Brynäs centrum

6 300 4 610 4 700 X
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Framtida behov och utmaningar 
Det pågår för närvarande två utredningar som kan påverka 
trafikflödena inom planområdet. Den första är förstudie/
trafikutredning för Fältskärsleden och Magasinsområdet 
som utreder möjligheterna att öka framkomligheten på 
Fältskärsleden och öka tillgängligheten mellan Öster och 
Gävle strand. Den andra är en trafikutredning för koppling 
mellan nya Näringen och Brynäs som utreder möjligheten 
att öka framkomligheten på Fältskärsleden och tillgänglig-
heten till Näringen och Brynäs. Båda dessa utredningar har 
stor betydelse för planområdet och kommer kompletteras 
som planeringsunderlag i ett senare skede. 

Figur 11.7 Trafikräkningspunkter år 2017. Se bilaga för karta i 
fullformat. 

Stadsomvandlingens påverkan på gator 
I en stadsomvandling kommer nya strukturer och gator 
tillskapas och befintliga gator ges nya funktioner och 
innehåll. För att ha möjlighet att skapa gaturum med 
exempelvis planteringar för dagvattenhantering och 
gång- och cykelvägar för att främja ett hållbart transport-
system, bör en översyn av gatunätet göras i anslutning till 
fortsatt detaljplanearbete. Detta framförallt för att 
säkerställa att det utrymme som krävs för att tillskapa 
gator med utökade funktioner uppnås.  

Parkering 

Nuläge 
Stora delar av planområdets gator är utformade för att 
möjliggöra längsgående parkering (med vissa undantag 
som exempelvis huvudleder). Sedan 1 oktober 2018 ingår de 
västra delarna av planområdet i betalzon för gatuparkering 
(se karta). Utöver gatuparkering planeras även ett parke-
ringshus vid Godisfabriksområdet.  

Figur 11.6 Betalzoner för gatuparkering i centrala Gävle. 

Generellt gäller för tillkommande bostadsbebyggelse att 
parkeringsplatser skall lösas på den egna fastigheten enligt 
gällande parkeringspolicy från 2015. Detta krav fanns dock 
inte före 1988, vilket innebär att majoriteten av befintlig 
bebyggelse på Brynäs (som är byggd före 1988) är bero-
ende av möjligheter till gatuparkering. Detta bör beaktas 
vid eventuella ombyggnationer av gator. Idag finns ungefär 
640 platser för gatuparkering inom planområdet. 
Kompletteras med beräkning av antalet gatuparkerings-
platser! Hela planområdet ingår i parkeringszon 1 för 
beräkning av parkeringstal vid nybyggnation.  

Figur 11.7 Parkeringstal för bostäder, Norra Brynäs ligger i zon 1. 

För arbetsplatser gäller följande; 

Figur 11.8  Parkeringstal för arbetsplatser, Norra Brynäs ligger i zon 1. 

Framtida behov och utmaningar 
Parkeringsriktlinjer ska följas vid planering av ny bebyg-
gelse. 

Färdmedelsfördelning 

Nuläge 
I den kommunövergripande resvaneundersökningen från 
2012 var färdmedelsfördelningen för hela kommunen enligt 
följande. Svarsfrekvensen för hela kommunen var 39% av 
7 200 enkäter. För planeringsområde Brynäs (motsvarar 
ett större område än det aktuella planeringsområdet för 
den fördjupade översiktsplanen), var svarsfrekvensen 26%. 
För Brynäs (planeringsområde i undersökningen) var 
färdmedelsfördelningen enligt följande; 
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Figur 11.9, 11.10 Färdmedelsfördelning enligt RVU 2012 i Gävle samt Brynäs.   

Walkability 
Enligt tillgänglighetskartläggning från 2016 är tillgänglighe-
ten för gångresor till 10 viktiga lokala målpunkter överlag 
god på Brynäs. De gröna fälten nedan motsvarar accepta-
bel eller bättre tillgänglighet, medan de orangea och röda 
fälten avser områden med mindre god tillgänglighet. De 
målpunkter som avses är exempelvis lekplatser, förskolor, 
dagligvaruhandel, grundskolor och natur- eller parkområ-
den. Stora delar av planområdet ligger inom klass 3, vilket 
innebär acceptabel nivå. Runt Brynäs centrum finns ett 
område med klassning 4. Nordöst om Atlasgatan är 
tillgängligheten mindre god. 

Figur 11.11 Walkability inom Gävle stad med plangränsen markerad. 
Där 0 innebär sämst. Se bilaga för karta i fullformat. 
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12. Miljö, risker och hälsa 

24. Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. Naturvårdsverket Rapport 6538, 2015.

25. Environmental Noise Guidelines for the European Region. WHO, 2018.

26. Bullerkartläggning av omgivningsbuller, 2017, Gävle kommun. COWI Rapport 2018-08-17.

27. Bullerutredning – förstudie inför detaljplan för Läkerolområdet, Gävle. Tyréns Rapport R01 rev05-265772, 2017-10-26.

28. Gävle Hamn. Influensområde buller 2017. Structor Rapport nr 2013-021 r02, 2017-06-12.

29.  Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder – en vägledning. Boverket Rapport 2015:21.

30. Atlasområdet, del av Brynäs 86:1, Gävle kommun. Ramböll Rapport nr 61290935726:r3. 2009-11-09.

31. Markvibrationer. SGF Informationsskrift 1:2012. Version 2013-12-18
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Buller

Nuläge 

De huvudsakliga källorna till buller inom Norra Brynäs är 
från trafik på väg och spår, men också från verksamheter 
inom området. Även Gävle hamn kan ge upphov till buller 
vid vissa förutsättningar. I kartan, figur 12.1, redovisas de 
områden inom planområdet som kan vara särskilt svåra att 
klara en god ljudmiljö, på grund av särskild hög trafikinten-
sitet, eller sammanfallande bullerkällor från olika håll. Det 
innebär inte att vid övriga gator är helt problemfritt att 
bygga bostäder eller skolor/förskolor.  

Kartan visar de gator i området där man enligt en buller-
kartläggning överskrider de bullernivåer som ska hållas 
enligt lagkrav i trafikbullerförordning (2015:2016). Kartan 
visar också resultat från en bullerberäkning för verksam-
hetsbuller som överskrider de riktvärden som anges i 
Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller24. Skrafferade områden i kartan visar var 
det finns risk att verksamhetsbuller kan påverka tillkom-
mande bostäder, men här saknas bullerberäkningar. WHO 
har tagit fram nya riktlinjer för buller25 som visar på att 
negativa hälsoeffekter uppstår vid lägre ljudnivåer än de 
som regleras i svensk lagstiftning. Framförallt gäller detta 
för störningar nattetid samt i utbildningslokaler som skola/
förskola. 

Figur 12.1 Buller från trafik och verksamheter, färgade och 
skrafferade områden överskrider riktvärden. Se bilaga för karta i 
fullformat. 

Väg- och spårtrafikbuller 
Vägtrafiken i området är som störst längs S Skeppsbron, 
Atlasgatan och Fältskärsleden26 och det är också längs 
dessa gator som särskild hänsyn till buller från vägtrafik 
behöver göras när man planerar bostäder och skolor, 
förskolor. Längs med Fältskärsleden går Ostkustbanan som 
ger ytterligare bullerstörningar från tågtrafik. Genom 

planområdet går ett stickspår som trafikeras i genomsnitt 
med ett tågsätt om dagen, det framförs i gångfart. 
Trafikeringen på detta spår är så låg att det är försumbart 
ur bullerhänsyn27.  

Verksamhetsbuller 
Norra Brynäs ligger inom influensområdet för buller från 
Gävle hamn28. Framtagen rapport beskriver en maximal 
omfattning av buller från verksamheter inom Gävle Hamns 
område. Influensområdet sträcker sig in i delar av planom-
rådet och ger i sig troligen inte upphov till en bullerstör-
ning, däremot kan den påverka möjligheten att använda 
sig av ljuddämpad sida i planeringen för områden som är 
påverkad av andra bullerkällor29. Se influensområdet under 
kapitel Tidigare ställningstaganden, avsnitt Riksintressen. 

En annan stor bullerkälla är verksamheten vid Smurfit 
Kappa vid Södra Skeppsbron. Bullret här ska sammanvägas 
med det buller som uppstår av trafiken på vägen. Bullerut-
redning har gjorts i samband med tidigare detaljplanear-
bete och en ungefärlig ljudutbredning har uppskattats 
utifrån denna30. Verksamhetens buller består främst av 
trucklastning, cyklon, fläktar. Vid detaljplanering behövs en 
genomgång göras om verksamheten har genomfört 
förändringar som påverkar bullret. 

Framtida behov och utveckling 
Det finns flera områden som är utsatt för bullerstörningar 
både från trafik och verksamheter inom planområdet idag. 
För att skapa en hälsosammare livsmiljö för framtidens 
invånare behöver trafiksituationen på flera gator förbätt-
ras, och platser med god ljudmiljö tillskapas. Behov av 
ljuddämpad sida kan behövas för flera platser.  

Det kan vara nödvändigt att vid fortsatt detaljplanering 
göra bullerutredningar som undersöker om några särskilda 
skyddsåtgärder behöver vidtas med rumsplaceringar, 
balkonger och friytor. 

Norra Brynäs ska fortsatt vara en funktionsblandad 
stadsdel. Det innebär att det även fortsatt kommer att 
finnas flera olika typer av verksamheter inom planområdet 
som kan ge upphov till bullerstörning, det kan gälla 
trucklastning, verkstäder mm. Alla dessa bullerkällor måste 
under en detaljplanering utredas och hanteras med olika 
typer av skyddsåtgärder vid behov. Det är särskilt viktigt 
under en omställningsfas. Med målsättningen att skapa en 
framtida stadsdel med en god livsmiljö så kan bullrande 
verksamheter behöva flytta till andra verksamhetsområ-
den, medan verksamheter som inte ger upphov till 
störande buller kan finnas kvar. 

Vibrationer 
Att vibrationer uppstår beror på flera faktorer. Vibrationer 
som uppstår när ojämnheter i vägbanan och beror av 
trafikens hastighet och tyngd, hur vibrationerna fortplantas 
genom jordlagren i marken och hur byggnaderna dämpar 
eller förstärker vibrationer från grunden upp i byggnaden31.  

Jordlagren inom planområdet skiftar och därmed påverkas 
vibrationskänsligheten. Vibrationer blir kraftigast när tung 
trafik passerar lösa jordlager, som leror och silt. Fasta 
jordar, som morän, ger upphov till mindre vibrationer. 

Mål från gällande styrdokument gällande 
buller
• Negativa effekter av buller och vibrationer ska minska.   
 ”Mål Mark och bebyggd miljö, Miljöstrategiska  
 programmet, Gävle kommun, 2013.”
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Närmast vattendragen är det huvudsakligen fyllning som 
överlagrar sand ovanpå lera och silt (se även avsnitt 
Geotekniska förutsättningar).  I öster är det istället sandig 
morän ovanpå lera. Förekomsten av leror gör att pålning 
troligen är den lösning man kommer att grundlägga med i 
området. Därmed minskar vibrationskänsligheten. Dock 
behöver det inför byggnation undersökas om man måste 
ta särskilda hänsyn vid anläggningsfas så att inte vibra-
tionsskador uppstår på befintliga byggnader. Risken för att 
komfortvibrationer uppstår är troligast längs de vägar med 
högst trafikbelastning, dvs Fältskärsleden och Södra 
Skeppsbron/Atlasgatan. 

Luftföroreningar 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft gäller på 
platser där människor vistas. De utgör lagkrav och anger 
en högsta acceptabel föroreningsnivå till skydd för männis-
kors hälsa och miljön. Luftföroreningar har dock skadever-
kan även under nivån för normerna, varför dessa fungerar 
som styrmedel för att styra i riktning mot miljökvalitets-
målen för Frisk luft. Halterna i miljökvalitetsmålen är satta 
utifrån lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd 
mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och 
kulturföremål.  

De flesta ämnen ligger långt under gällande miljökvalitets-
normer och mäts inte så ofta. För partiklar (PM10) och 
kvävedioxid (NO2) görs kommunövergripande beräkningar 
utifrån mätningar och modeller via Östra Sveriges Luft-
vårdsförbund (ÖSLVF). Den senaste beräkningen32 är från 
år 2015. 

Nuläge 
Beräkningen visar att de högsta halterna av luftförore-
ningar inom planområdet förekommer längs Södra Skepps-
bron medan de generellt är lägre i övriga området.  

För NO2 beräknas årsmedelhalten i området generellt till 
5-10 μg/m3 medan årsmedelhalten i väster fram till Södra 
Sjötullsgatan och längs med Södra Skeppsbron beräknas till 
10-15 μg/m3. Dygnsmedelhalten i områdets östra delar 
ligger generellt kring 18-24 μg/m3, medan halten i väster 
och längs Södra Skeppsbron ligger kring 24-30 μg/m3. 
Timmedelhalten ligger kring 30-40 μg/m3 generellt i 
området, medan den i väster och längs Södra Skeppsbron 

varierar mellan 40-54 μg/m3. Samtliga NO2-halter under-
skrider både gällande MKN liksom de nivåer som anges i 
preciseringarna för miljömålet Frisk luft. 
Längs Södra Skeppsbron finns dock några partier där 
beräkningarna visar förhöjda NO2-halter. Från Islandsbron 
till Södra Sjötullsgatan överskrids miljökvalitetsmålen både 
för års- och timmedelvärdena. Från Riggargatan till 
Stenborgskajen överskrids timmedelvärdena. Även längs 
med Atlasgatan, från Stenborgskajen till Lysgatan, över-
skrids målen för års- och timmedelvärdena. De högsta 
halterna i intervallen för tim- och dygnsmedelvärdena 
tangerar dessutom MKN. De höga halterna vid Atlasgatan 
beror sannolikt på minskad luftomsättning på grund av den 
dubbelsidiga bebyggelsen längs med gatan. 
För PM10 är årsmedelhalten beräknad till 10–15 μg/m3 
generellt för området och 15–20 μg/m3 längs Södra 
Skeppsbron.  Dygnsmedelhalten är beräknad till 20–25 μg/
m3 generellt i området, men 18–20 μg/m3 längre österut, 
mot havet. Dygnsmedelhalten längs Södra Skeppsbron är 
generellt högre, ca 25–30 μg/m3 förutom längs i väster och 
längst i öster där halterna varierar mellan 35–50 μg/m3. 
MKN och miljökvalitetsmålen avseende partiklar klaras 
generellt i området, men längs Södra Skeppsbron över-
skrids eller tangeras miljökvalitetsmålen. Längst i väster 
samt på Atlasgatan, från Stenborgskajen till Lysgatan, 
tangeras MKN avseende dygnsmedelhalten.  

Figur 12.2 Halter av NO2 och PM10 jämfört med MKN och 
miljömål. 

Halt 
generellt 
i planom-
rådet 
[μg/m3 ]  

Halt 
längs S 
Skepps-
bron [μg/
m3 ]   

MKN [μg/
m3]    

Miljömål 
[μg/m3]      

NO2 
(tim) 

30-40 40-90 90 60

NO2 
(dygn) 

18-30 36-60 60 - 

NO2 (år) 5-15 10-26 40 20

PM10 
(dygn) 

18-25 25-50 50 30

PM10 (år) 10-15 15-20 40 15

Mål från gällande styrdokument gällande 
luftföroreningar
• Gävle kommun ska verka för förbättrad kvalitet på   
 utomhusluft.
• Klimat- och hälsopåverkande utsläpp från biltrafiken   
 ska minska.      
”Översiktsplan Gävle kommun år 2030 med utblick mot år 
2050.”
• Minska resor och transporter.     
”Målområde Transporter, Miljöstrategiska programmet, 
Gävle kommun, 2013.”
• Luften ska vara så ren att människors hälsa, samt djur,   
 växter och kulturvärden inte skadas.    
”Målområde Mark och bebyggd miljö, Miljöstrategiska 
programmet, Gävle kommun, 2013.”

32. ÖSLVF, 2016. Kartläggning av luftföroreningshalter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun. Spridningsberäkningar för 

halter av partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) år 2015. LVF 2016:32, SLB-analys dec 2016.
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Figur 12.3 Beräknad dygnsmedelhalt år 2015 avseende NO2. Se 
bilaga för karta i fullformat. 

Figur 12.4 Beräknad dygnsmedelhalt år 2015 avseende PM10 
(ÖSLVF, 2016). Se bilaga för karta i fullformat. 

Framtida behov och utmaningar 
Luftkvaliteten i de trängre och vältrafikerade passagen 
längs med Södra Skeppsbron behöver förbättras. Detta 
samtidigt som mer trafik behöver ledas genom området. 
Trafikstråk och byggnader kommer att behöva anpassas 
efter luftkvaliteten för att säkerställa att miljökvalitetsnor-
merna inte överskrids.  

De beräknade medelvärdena för området visar generellt att 
Norra Brynäs lämpar sig bra som bostadsområde eftersom 
halterna generellt underskrider normer och mål. Biltrafiken 
längs med Södra Skeppsbron medför dock att miljökvali-
tetsmålen för Frisk luft inte uppnås längs hela gatustråket. 
Halterna behöver minska, både avseende partiklar och 
kvävedioxid, längs vägen.  
Den trafik som genereras om Norra Brynäs omvandlas kan 
komma att medföra att halterna ökar, framförallt inom 
högt trafikerade vägområden. Det kommer därför att vara 
viktigt att i fortsatt planering hålla nere biltrafikmängderna 
genom bilreducerande åtgärder samt att utforma gatu-
rummen på ett sådant sätt att luftgenomströmning 
gynnas. Dygnsmedelhalterna avseende både partiklar och 
kvävedioxid ligger å andra sidan på samma nivå som övriga 
centrala Gävle. Att förtäta med bostäder inom Gävles 
centrala delar innebär förhoppningsvis att människor får 
lättare att resa kollektivt eller väljer att cykla eller gå 
istället för att använda bilen. 

Modellering och mätningar kommer troligen att behöva 
utföras i detaljplaneskede för att säkerställa luftkvaliteten 
längs med vägen. Friskluftsintag bör generellt inte instal-
leras mot Södra Skeppsbron. 
Eventuell omvandling i Norra Brynäs bör bevaka det 
forskningsprojekt som Högskolan i Gävle just nu bedriver. 
Projektet undersöker möjligheten att leda ner ren luft som 
ligger ovanför husen genom genomtänkt stadsplanering 
med varierande byggnadshöjd och variation i gatubredder. 

Farligt gods och skyddsavstånd till  
verksamheter 

Nuläge 
En stor del av planområdet är idag verksamhetsområde 
med väldigt skiftande typer av verksamheter. Kartan, 
figur 12.5 visar vilken typ av verksamhet som finns idag 
inom planområdet. Där ser man att industri för tillverk-
ning och handel ligger i anslutning till bostadsområden 
och skolor. En del befintliga verksamheter är av sådant 
slag att de kan utgöra en risk för bostäder, skolor/
förskolor och vård- och omsorgsboende.   

Ingen av verksamheterna inom området idag är tillstånds-
pliktig, däremot finns det flera som omfattas av anmäl-
ningsplikt till kommunens miljöskyddsavdelning. Riskerna 
inom planområdet utgörs främst av cisterner med 
brandfarliga varor, såsom diesel och gasol och svetsgastu-
ber av olika slag. En cistern för brandfarlig vara är anmäl-
ningspliktig, numera till miljö- och hälsoskyddsavdel-
ningen, tidigare till Räddningstjänsten. Det finns även en 
bensinstation inom planområdet, samt Duvbackens 
reningsverk där man behöver ta hänsyn till verksamheten 
ur olägenhetsavseende (lukt) och den biogasproduktion 
som pågår.  

Hanteringen av brandfarlig vara omgärdas av regler kring 
hur nära man kan anlägga andra byggnader. Säkerhetsav-
stånd regleras i olika föreskrifter, där ansvarig myndighet 
är MSB, Myndigheten för säkerhet och beredskap. Säker-
hetsavstånden kan variera stort inom planområdet, från 
ett minsta avstånd på 3 m upp till 25-100 m. Säkerhetsav-
stånden är inte bara bestämda utifrån vilken typ av 
brandfarlig vara som är aktuell, vilken volym som hanteras 
och vilken typ av behållare det förvaras i. Det beror även på 
om man har fler riskobjekt i närheten så att dominoeffek-
ter kan uppstå vid brand. Det beror även på vilka olika 
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Källa: Sveriges Luftvårdsförbund, 2016 

Figur 12.5 Kartan visar lokaliseringar för företag i olika branscher 
som kan orsaka störningar. Se bilaga för karta i fullformat.33. Riskutredning för detaljplan. Brynäs 19:8 mfl, Godisfabriken. Tyréns Rapport 

2017-10-25.
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skyddsobjekt man har och hur svårutrymda de anses vara i 
händelse av olycka. Inom planområdet finns det inga vägar 
rekommenderade för farligt godstransporter men verk-
samheter som nyttjar brandfarliga varor får leveranser av 
sådana varor. På stickspåret som går genom planområdet 
transporteras idag inget farligt gods, men i detaljplane-
läggning behöver hänsyn till sådana transporter tas. 
I samband med framtagande av detaljplan för Godisfabri-
ken på Norra Brynäs gjordes en riskutredning för ett flertal 
av verksamheter som ligger inom och i närheten av 
planområdet. I denna33 konstaterades att med bostäder, 
lekplatser och torg inom Godisfabrikens område behövdes 
inga ytterligare riskreducerande åtgärder vidtas än för 
stickspåret. Där planeras bland annat ett räcke sättas upp 
längs sträckningen samt gångfållor i korsningar. Likartade 
säkerhetsåtgärder kan krävas längs andra sträckor längs 
industrispåret. Förändras förutsättningar angående 
trafikeringen av spåret behöver effekter av detta studeras igen. 

Framtida behov och utveckling 
Plan- och bygglagen lyfter särskilt att vid planering ska 
hänsyn tas till människors hälsa och säkerhet. I samband 
med etappindelning inför detaljplaneläggning behövs en 
riksinventering av etappområdet för att identifiera risk- 
och skyddsobjekt. Vid behov ska en riskanalys tas fram vid 
detaljplaneläggning så att rätt skyddsåtgärder föreslås där 
riskerna är oacceptabla. Vägledning hur ett sådant arbete 
kan göras finns34.

I den funktionsblandade stadsdelen ska inte verksamheter 
som innebär risker förekomma i anslutning till bostäder, 
vårdboenden och skolor.  Det är viktigt att denna bedöm-
ning har gjorts i samband med detaljplaneläggningen. 

Förorenade områden 

FormMark ska enligt PBL vara lämplig för det den 
planläggs för. Den ska bland annat vara säker avseende 
föroreningar. Därför kan inte en plats planläggas utan 

att eventuella föroreningar kartläggs och riskerna med 
dem bedöms. Det är först när man vet hur förorenings-
situationen ser ut, om den behöver åtgärdas och i så fall 
hur, som kommunen kan bedöma om marken är lämplig 
för det planerade ändamålet. 

Nuläge 
Miljöfarliga verksamheter har bedrivits under en lång tid 
inom programområdet, vilket innebär att många potenti-
ellt förorenade områden finns registrerade. Brynäs växte 
som industristadsdel under andra halvan av 1800-talet, 
delvis tack vare järnvägen och delvis för att området 
klarade sig oskadat från den stora stadsbranden 1869. 
Dominerande branscher inom området har varit varvsverk-
samhet, hamnverksamhet, metallindustri såsom gjuterier 
samt kemisk-tekniska fabriker som bland annat tillverkat 
rengöringsmedel.  

Stora delar av programområdet utgörs av fyllnadsmassor 
på lera. På 1800-talet fylldes tex Islands Lillån igen för att 
skapa mer byggbar mark. 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. 

Figur 12.6 Sammanfogade kartor från 1858 och 1950 för att 
illustrera den numera igenfyllda Islands Lillån söder om Gavleån   

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. 

Inventering av potentiellt förorenade markområden 
2006 utförde kommunen en inventering35 enligt Natur-
vårdsverkets MIFO-metod36 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. Av 
totalt 15 inventerade objekt placerades sju stycken i 
riskklass 2 (stor risk) och sex stycken i riskklass 3 (måttlig 
risk). Sedan inventeringen utfördes har flera objekt 
åtgärdats helt (Gasklockeområdet på Brynäs 28:1, sedimen-
ten i Stenborgskanalen norr om gasklockorna, Philipsson-
tomten Brynäs 18:6) och ett efterbehandlingsprojekt pågår 
(Godisfabriksområdet på Brynäs 19:8). Därtill har ett flertal 
miljötekniska markundersökningar utförts, samt några 
mindre efterbehandlingsåtgärder som inte innefattar hela 

Mål från gällande styrdokument avseende 
förorenade områden
• Gävle kommun ska arbeta proaktivt med förorenade   
 områden för att få en bättre kunskapsbild av hur   
 belastningen ser ut både från pågående och nedlagda   
 verksamheter. 
  ”Översiktsplan Gävle kommun år 2030 med utblick   
 mot år 2050.”
• Vid ändrad markanvändning från miljöfarlig verksamhet   
 till mer känslig markanvändning ska markundersökning   
 utföras.  
 ”Översiktsplan Gävle kommun år 2030 med    
 utblick mot år 2050.”
• Gävlebornas användning och exponering för miljö- och  
 hälsofarliga ämnen ska minska.     
 ”Målområde Konsumtion och avfall, Miljöstrategiska   
 programmet, Gävle kommun, 2013.”
• Förorenat vatten och dagvatten ska inte släppas till   
 sjöar, vattendrag och kustområden.    
 ”Målområde Vatten, Miljöstrategiska programmet,   
 Gävle kommun, 2013.”

35. Gävle kommun, 2006. Förorenade områden i Gävle kommun, Inventering av Brynäs industriområde. 

2006-12-18.
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fastigheter. En sammanfattning av dessa uppgifter 
redovisas i kartan Potentiellt förorenade områden. 

Figur 12.7 Potentiellt förorenade områden. Se bilaga för karta i 
fullformat. 

Vissa verksamheter inom området är enbart identifierade. 
Då har ingen inventering och ingen riskklassning enligt 
MIFO-metoden utförts. Däremot har verksamheten som 
sådan fått en klassning utifrån vilken bransch den tillhör 
och vilken risk denna bransch generellt brukar förknippas 
med. Bransch- respektive riskklassade objekt särskiljs i 
nedanstående karta genom trianglar respektive cirklar.  

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. De fastigheter som kan behöva inventeras 
översiktligt genom en arkivstudie har markerats med 
kvadrater i nedanstående karta.  

Framtida behov och utmaningar 
Vid en eventuell omvandling och exploatering kommer 
miljötekniska undersökningar att behöva utföras i detalj-
planeskede för de flesta fastigheter inom planområdet. 
Risken för spridning av föroreningar och eventuell negativ 
påverkan på miljön måste beaktas, förutom hälsoaspekten, 
i samtliga utredningar. 

Viktigt att beakta när potentiellt förorenade områden 
hanteras är att många fastigheter har ändrat namn och 
att det i riskklassade objekt ofta ingår flera fastigheter. 
Dessutom är inte alla riskklassningar uppdaterade trots att 
efterbehandlingsåtgärder kan ha utförts inom delar eller 
över hela fastigheten. Därför måste varje enskild fastighet 
kontaktas av berörd tillsynsmyndighet för att få det 
senaste underlaget. Länsstyrelsen använder sig av en data-
bas kallad Efterbehandlingsstödet och kommunen 
använder sig av ärendehanteringssystemet Vision där all 
information avseende förorenade områden ska registreras. 

Att hitta en hållbar lösning som utgör ett ekonomiskt 
rimligt alternativ till schaktsanering och deponering bör 
främjas. 

Klimatanpassning 

Pågående och kommande klimatförändringar kommer till 
stor del att ställa krav på att samhället anpassar sig till de 
nya förutsättningarna. Genom att man tidigt i planerings-
skedet tar hänsyn till framtida risker och identifiera 
möjligheter kan bidra till att konsekvenserna av ett 
förändrat klimat blir så små som möjligt. 

Nuläge 
Klimatförändringar som bedöms påverka Norra Brynäs 
mest är ökade skyfall, ökade höga flöden i Gavleån, ökade 
havsnivåer samt ökade temperaturer.  

Stora skyfall 
Ledningsnät för dagvatten är inte dimensionerade för att 
hantera avledning av skyfall, utan vid sådana tillfällen sker 
istället ytavrinning av dagvattnet mot lågpunkter. Stora 
skyfall är svåra att förutse men genom att studera var det 
finns lågpunkter där vattnet samlas kan förutsättningar 
ges för att anlägga ytor där vatten får samlas och där det 
kan infiltreras eller ledas vidare37. Dessa ytor kan fördelak-
tigt kombineras med andra funktioner så som parker, 
växtlighet, lekytor mm. För sammanhållen bebyggelse och 
samhällsviktig verksamhet ska ett 100-årsregn klaras38. 

Figur 12.8 Flödesvägar inom planområdet. Se bilaga för karta i 
fullformat

Figur 12.9 Låga områden inom planområdet och vattendjupet i 
dessa vid ett 100-årsregn. Se bilaga för karta i fullformat. 

37. Lokala avrinningsförhållanden i orter i Gävleborgs län.     

38. SMHI och Länsstyrelsen Gävleborg, rapport 2016:11. 

39. Framtidsklimat i Gävleborgs län – enligt RCP-scenarier. SMHI Klimatologi nr 36, 2015.

40. Översvämning utmed Gavleån, inkluderade Storsjön, Jädraån från Kungsfors samt Hoån 

från Hofors. MSB Rapport nr 21, 2017-04-10 (rev)

41. Gävle kommun, analys av förutsättningar för naturolyckor längs kuststräckan. SGI 

Rapport 2012-01-24.
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Ökade höga flöden i vattendrag 
Ett förändrat klimat ger ett förändrat flöde i vattendrag39, 
där man till slutet av 2000-talet bedömer att flödet i 
Gavleån under sommaren blir lägre medan flödet under 
höst och vinter blir mycket högre än idag samtidigt som 
vårfloden avtar. Dessa flöden sker då under perioder när 
ingen växtmassa finns som kan ta upp och avdunsta 
vatten. Bedömningarna visar också att under mitten av 
2000-talet kommer flödena bli högre än i slutet av seklet. 
Det framtida flödet har också karterats med avseende på 
översvämning40. Karteringen visar att det flödar in vatten 
via framför allt Stenborgskanalen, vilket tydligt kan ses i 
kartan.  

Ny vägledning från Boverket säger att ny sammanhållen 
bebyggelse och samhällsviktig verksamhet ska klara 
beräknat högsta flöde i vattendraget (BHF, motsvarande 
ett 10 000-års flöde).  

Figur 12.10 Effekter av beräknat högsta flöde i Gavleån, där lila 
område är översvämmade ytor. Se bilaga för karta i fullformat. 

Ökade havsnivåer 
Klimatförändringarna kommer att leda till att havsnivåerna 
ändras. SMHI har beräknat att havsnivåerna i Sverige 
kommer att stiga med 1 m till år 2100. Under de första 30 
åren kompenseras troligen havsnivåhöjningarna av 
landhöjningen medan därefter stiger nivåerna. Kartan visar 
vilka områden inom planområdet som har minst margina-
ler till att bli översvämmade. Röda områden kan redan i 
dagsläget drabbas av översvämning vid högvattenstånd, 
medan orangea områden har en marginal på mindre än en 
halvmeter innan det inträffar. Ett högsta högvattenstånd 
år 2100 är beräknad41 till +1,76 m (RH2000) inklusive 
vinduppstuvning. Detta ger en förväntad höjning med 3 dm 
från nutida motsvarande värde. Detta leder till att margi-
nalerna innan områden blir översvämmade minskar. 
Marginalerna behövs för att risken för översvämningar inte 
ska uppstå vid särskilda väderlekar som exempelvis ger 
förhöjda vågtoppar som leder till att vatten kan över-
svämma området.  

Figur 12.11 Visar hur mycket över högsta beräknade vattenstånd, 
där rött visar att det inte finns några marginaler. Se bilaga för 
karta i fullformat.

Ökade temperaturer
Temperaturen i våra städer kommer att öka med klimat-
förändringar. Fler dagar per år kommer att hålla mycket 
höga temperaturer vilket kan påverka framförallt barn och 
äldre mycket. En förtätad stad med mycket hårdgjorda ytor 
blir också varmare39. Gaturummet når högre dagstempera-
turer än en växtbeklädd yta i en park. Även avsvalningen 
nattetid blir mindre i gaturummet än i en park. Skillnaden 
är flera grader. Gröna ytor avger också mindre värmestrål-
ning vilket leder till en bättre upplevd komfort. 

Framtida behov och utmaningar 
Översvämningsrisker vid kajer och kanaler behöver tas 
med i fortsatt planering, och översvämningsytor kan 
behövas tillföras. Plats för översvämningsskydd behövs. 
Grönytor behöver tillföras området för att förbättra 
effekterna av värmeböljor och kraftiga skyfall. 

Sekundära avrinningsvägar ned mot kanal, å och hav måste 
finnas vid skyfall, samtidigt som behovet av skydd mot 
höjda havsvattennivåer måste beaktas. 

42. SMHI, https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/att-planera-for-varme-i-stadsmiljon-i-ett-framtida-klimat-1.139351 2018-12-10.
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13. Teknisk försörjning
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Avfallshantering 

Gästrike återvinnares uppdrag är att ansvara för den 
kommunala avfallshanteringen i de fem medlemskom-
muner som bildar förbundet. De ansvarar för insamling, 
behandling, planering och information när det gäller 
hushållsavfall. Infrastrukturen som behövs är gator/
vägar anpassade så att sopbilar kan komma fram till 
hämtningsställen.  

Nuläge 
En återvinningsstation finns inom området, i korsningen 
Styrmansgatan/Femte tvärgatan. En återvinningsstation 
finns även vid Fjällbackens handelscentrum, samt en vid 
Brynäs centrum. FTI (förpacknings och tidningsinsamlingen 
som är ett företag inom återvinningsbranschen) äger dessa 
anläggningar.  

Framtida behov och utmaningar 
Alternativ till att ha soprum i varje kvarter är att anlägga 
ett sugssystem vilket eventuellt kommer att testas i 
Godisfabriksområdet. Sopsugssystemet anläggs och driftas 
inte av Gästrike återvinnare. Restavfall och matavfall sugs 
till en central vilket töms 1-2 gånger per vecka beroende på 
kapacitet. Fördelarna med detta är minskade transporter 
inom området. En nackdel är driftsproblem som kan uppstå 
när användaren inte hanterar soporna på rätt sätt och det 
blir stopp i systemet. 

För att öka sorteringsgraden av sopor i framtiden krävs att 
det ska vara enkelt att sortera, utrymme i lägenheter ska 
finnas, och det ska vara nära till en återvinningsstation. 

El 

Nuläge 
Elförsörjningen ligger i gatumark idag. En stor fördelnings-
station finns inom området i kanten av Högbergsparken. 
Fördelningsstationen är i dåligt skick och behöver bytas ut.  

Framtida behov och utmaningar 
I samband med utbytet av fördelningsstationen i Hög-
bergsparken kan ett nytt läge för fördelningsstationen, i ny 
byggnad, utredas. Stationen behöver inga skyddsavstånd.  

Kapaciteten i elnätet är tillräckligt för den omfattning av 
bebyggelse som beställningen av fördjupade översiktspla-
nen innehåller. Den stora frågan för elnätskapaciteten är 
utvecklingen av elbilar. I Godisfabriksområdet tar man höjd 
för detta och parkeringshuset kommer att innehålla en 
elnätsstation.  

En innovation som prövas inom Godisfabriksområdet är att 
elen byggs ut i ett kanalsystem, en kulvert i miniformat. 
Fiber och el ligger i samma minikulvert och fördelen är att 
man minskar behovet av grävarbete vid underhåll samt att 
man kan dimensionera med tomrör för att kunna möjlig-
göra etappvis utbyggnad.  
 
 

Fjärrvärme/Fjärrkyla 

Nuläge 
Fjärrvärme och fjärrkyla finns i området. Stadens fjärrkyle-
anläggning Bore finns i planområdet vid Södra Skeppsbron. 
Huvudledningen för fjärrvärmenätet går i Brynäsgatan.  

Framtida behov och utmaningar 
Eventuellt finns en kapacitetsbrist i fjärrvärmenätet som 
ansluter mot Godisfabriksområdet söderifrån. Detta beror 
på utvecklingen inom kv Gjutaren område samt vilka 
byggstandarder som hålls i det som byggs nytt, låg/
nollenergihus etc. Ett annat frågetecken är hur mycket 
markvärme som kommer att anslutas i framtiden.  
Fjärrkyla kommer ev att anslutas till Godisfabriksområdet. 

Fiber, kabelTV, ADSL, Radionät 

Trådlös teknik är bäst för mobila enheter – typ mobiltele-
foner, bilar etc medan fast infrastruktur som fiber, är bäst 
för saker som står still – typ radiomaster, byggnader etc 
(om så är fallet om 30år återstår att se men i branschen är 
hittills fiber det enda som anses framtidssäkert). Fiber 
kommer att behövas i framtiden, även efter inträde av 
4/5G.  

Nuläge och framtida behov 
Fibernätet ligger i gatumark idag. Kapaciteten är inget 
problem, fiber byggs ut dit det behövs. 
För att driva ett utbyggt 5G-nät krävs ca200-250st 
basstationer (antenner) per kvadratkilometer. Dessa kräver 
fiberuppkoppling. Med andra ord kommer fiber behöva 
finnas till varenda byggnads tak/fasad, lyktstolpar osv. 

Gävle energi AB bygger med start i år ett LoRaWAN. Ett 
smalbandigt radionät specialanpassat för sensordata ifrån 
batteridrivna sensorer (där batteriet håller i 5-15år). Syftet 
är att möjliggöra s.k smarta städer (till de ställen varken 
fiber, ADSL, Wi-Fi, 4G, 5G är lämpligt/möjligt). Sensorerna 
kan skicka data exempelvis rapportera när en sopkorg 
behöver tömmas eller när det är tillräckligt mörkt för att 
starta en belysning. Detta är en teknik som är ny i världen 
och den har en marknad innan 5G lanseras. En fördelnings-
station för detta finns i Tallbackens förskola 

Vatten och avlopp 

Nuläge 
Området är utbyggt men kommunalt vatten och spillvat-
ten idag. Befintliga huvudledningar för vatten går i Södra 
skeppsbron och längs Brynäsgatan. Huvudledningen för 
spillvatten samt större pumpstationer går i/finns längs 
Södra Skeppsbron/Atlasgatan.  

Duvbackens avloppsreningsverk ligger i angränsning till 
planområdet. Reningsverket har biologisk rening och bidrar 
till biogasproduktionen i kommunen. Duvbacken är 
dimensionerat för 120 000 personekvivalenter(pe). Det 
nuvarande tillståndet ligger dock på 100 0000 pe och 
under våren 2016 söktes därför ett nytt tillstånd för 
120 000 pe. 
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Framtida behov och utmaningar 
Generellt är det goda förhållanden inom planområdet för 
anslutning till kommunalt vatten och spillvatten. Beroende 
på var i området som tyngdpunkten av bebyggelsen 
kommer att placeras så kommer det att påverka i vilken 
omfattning VA-infrastrukturen behöver anpassas vilket ger 
olika ekonomiska konsekvenser. 

Duvbackens avloppsreningsverk 
På lång sikt krävs en utbyggnad eller nybyggnad av 
avloppsreningsverket för at klara den ökande befolkningen 
och anslutningar till reningsverket samt anpassning för 
kommande lagstiftning för avloppsreningsverk, exempelvis 
för läkemedel och mikroplaster.  

Gästrike Vatten håller på att utreda läge för ett nytt 
reningsverk. Två alternativ finns som påverkar planområ-
det direkt. Att förlägga ett nytt reningsverk söder om det 
befintliga inom naturreservatet T-udden, eller ett alternativ 
norr om befintligt, i området för Gävle Varv. Samtliga 
ledningslutningar och pumpstationer är dimensionerade 
för att ligga vid Duvbacken. Om reningsverket ska flytta till 
en helt annan lokalisering kommer en stor pumpstation att 
bli kvar vid nuvarande reningsverk.  
Figur 13.1 Utredningsalternativ för ett nytt avloppsreningsverk. 
Källa: Gästrike vatten. 

Dagvatten och skyfall 

Klimatförändringar med ökad och mer intensiv nederbörd, 
behov av vatten med god kvalitet och förväntningar på 
mervärden i samhället ställer höga krav på hur dagvatten 
hanteras. 

I en kommun som växer ska fler funktioner samsas på en 
mindre yta vilket ger utmaningar, samtidigt som möjlighe-
ter att skapa trivsamma boende- och vistelsemiljöer ges. 
När stad och landsbygd förtätas och fler hårda ytor som 
tak, sten och asfalt tillkommer minskar möjligheten för 
regnvatten att fördröjas, renas och infiltreras. Detta 
påverkar vattenbalansen och ger ökade flöden av dag-
vatten, både avseende volym och föroreningsinnehåll. 
Risken för skador på bebyggelsen ökar liksom risken för 
negativ påverkan på Inre fjärden. 

Hanteringen av dagvatten har stor betydelse och berör 

många aktörer i samhället, tex kommunen, fastighetsägare 
och exploatörer. För att åstadkomma en robust och 
långsiktigt hållbar hantering av dagvatten krävs samarbete, 
engagemang och ansvarstagande från alla berörda parter. 

Nuläge 
Idag avleds dagvatten från området via dagvattenled-
ningar. De flesta mynnar i Gavleån utan föregående rening. 
I Godisfabrikens område kommer dock ett dagvattensys-
tem anläggas med växtbäddar där vattnet renas och 
fördröjs innan det når dagvattenledning och recipient.  

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Dagvatten (regn och smältvatten från snö) från planområ-
det mynnar ut i Gavleån och Inre fjärden. Åns vatten har 
statusen ”ej god kemisk status” medan dess ekologiska 
status är ”måttlig” (VISS). Gavleån har som kvalitetsmål att 
uppnå både god ekologisk och god kemisk ytvattenstatus  
Figur 13.2 Bilden är hämtad ur Dagvattenpolicy för Gävle 
Kommun Bakgrund, mål, strategier och ansvar. Antagen i 
Kommunfullmäktige den 24 september 2018.    
       

till 2027 (VISS). Vattenkvaliteten i Inre fjärden, som Gavleån 
mynnar i, uppnår ej ”god kemisk status” och har en ”måttlig 
ekologisk status” (VISS). Målet är att Inre fjärden ska nå 
upp god kemisk ytvattenstatus till 2027 och samma år ha 
en måttlig ekologisk status (VISS). Se vidare under kapitel 
Riksintressen och miljökvalitetsnormer. 

Översvämning och skyfall 
Gästrike Vatten har låtit upprätta en skyfallsmodell för 
Gävle stad som enligt uppgift tar hänsyn till befintliga 
höjder, befintligt dagvattennäts kapacitet, havsnivå +0,7 m 
samt en klimatfaktor på 1,25. Enligt underlag från genom-
förda simuleringar av 100-årsregn innebär dagens markni-
våer att det vid skyfall står vatten i lågpunkterna med ett 
djup upp till ca 0,5–0,6 m dvs. att vattennivåerna hamnar 
på nivå ca +2,2–2,3 m. (Planbeskrivning Godisfabriken) 

I detaljplan för Godisfabriken reglerar planen att: 
Entréer och färdigt golv för nya byggnader i anslutning till 
lågpunkterna inte bör anläggas lägre än +2,5 m (RH2000) 
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då byggnaderna annars riskerar att drabbas av översväm-
ningsskador vid skyfall. Bedömningen är att det då finns 
marginal både till höga flöden i ån, höga havsnivåer samt 
översvämning pga. skyfall. 

Framtida behov och utmaningar 
I arbetet med fördjupad översiktsplan för Norra Brynäs 
kommer en översiktlig dagvattenutredning tas fram som 
visar om tillräckliga ytor finns för att rena det smutsiga 
dagvattnet från gatorna. Även en skyfallsutredning utifrån 
100-årsregn ska tas fram. Syftet med dagvatten- och 
skyfallsutredningen ska vara att belysa förutsättningar för 
dagvatten- samt skyfallshantering inom planområdet samt 
föreslå en hållbar principlösning som uppfyller de krav som 
ställs.  

Gästrike vatten har meddelat att ett framtida ledningsnät 
inom området skall dimensioneras för att klara ett 10-års-
regn vid fylld ledning i enlighet med riktlinjer för denna typ 
av bebyggelse i Svenskt Vatten publikation P110 (Svenskt 
Vatten, 2016). Allt över 10-årsregn ansvarar inte va-huvud-
mannen för. Regnintensiteten ska modifierats med hänsyn 
till klimatförändringar varför en klimatfaktor motsvarande 
1,25 ska användas vid dagvattenberäkningar. Gävle kom-
muns dagvattenpolicy ska ligga till grund för dagvattenut-
redningen. En parameter att ta hänsyn till i dagvattenhan-
teringen är nivåerna i Gavleån och i havet. Fram till år 2100 
beräknas medelvattenståndet stiga med 28 cm. 100-årsni-
våerna beräknas stiga med 29 cm. Gavleåns vattennivå har 
vid beräknat högsta flöde en vattennivå på +2,3 (RH2000). 

Rening av vägdagvatten  
Utifrån Gävle kommuns dagvattenpolicy och gällande 
miljökvalitetsnorm (MKN) för recipienten är bedömningen 
att främst vägdagvatten (även smältvatten från snö och is) 
från området ska renas innan det släpps vidare till reci-
pient. Detta för att inte påverka recipientens möjligheter 
att uppnå god ekologisk och kemisk status negativt.  
I området för Godisfabriken är målet att rena och fördröja 
ca 20 mm regn, motsvarande ca 2 års återkomsttid. Detta 
innebär att ca 90 % av årsmedelnederbörden, dvs 90 % av 
allt vägdagvatten kommer att genomgå rening. 

Planförslaget ska bidra till att vattenkvaliteten förbättras. 
Vägdagvatten inom planområdet ska renas via t.ex. 
växtbäddar. En planbestämmelse som reglerar att anlägg-
ning för rening av dagvatten anläggs ska finnas med på 
detaljplanekartan. 

Fördröjning av dagvatten 
Tak kan uppföras som s.k. ”gröna tak” för att gestaltnings-
mässigt förstärka gröna stråk samt för att höja utblicksvär-
det från högre byggnader. Förutom de gröna takens 
estetiska värden tillskapas  ekosystemtjänster samt att 
effekterna vid regn dämpas.  

Bostadsgårdar i området bör utformas med delvis genom-
släpplig markbeläggning i syfte att mildra effekterna av 
stora regn. 

Dränering 
Ingen dränering får anläggas under nivå +0,355 m 
(RH2000) pga. framtida medelvattenstånd i Inre fjärden. 
Ligger dräneringen lägre riskerar den att stå dämd och 
därmed förlora sin funktion. Källare inom området bör 
utformas med vattentät konstruktion pga. risken för 
källaröversvämning vid höga nivåer i recipienten. Dräne-
ringen kommer periodvis att stå dämd pga. höga havsni-
våer och höga flöden vid skyfall. En planbestämmelse 
reglerar att byggnader uppförs så att översvämmande 
vatten upp till nivå +2,5 m (RH 2000) inte skadar byggna-
dens konstruktion, samt att lägsta tillåtna höjd för dräne-
ring är +0,355 m (RH 2000).  Den konstruktion som avses 
är byggnadens bärande konstruktion. (Planbeskrivning 
Godisfabriken)

Mål för Gävle kommuns dagvattenhantering

Sammanfattning av mål för Gävle kommuns 
dagvattenhantering:
• 1. Bevarad vattenbalans och förbättrad vattenkvalitet  
 Utvecklingen av staden och landsbygden påverkar inte   
 den befintliga grundvattennivån och vattenbalansen   
 negativt. Dagvattenhanteringen bidrar till att uppnå   
 och bibehålla god vattenkvalitet i kommunens yt- och   
 grundvatten, så att dagvattenhanteringen inte   
 motverkar att god status går att uppnå i berörda   
 vattenområden.
• 2. Klimatanpassad och robust dagvattenhantering  
 Dagvattenhanteringen anpassas till ett förändrat   
 klimat och utformas så att skador på allmänna och   
 enskilda intressen i första hand undviks och i andra   
 hand begränsas.
• 3. Skapa värden för staden    
 Dagvatten nyttjas för att skapa attraktiva miljöer,   
 ekosystemtjänster och multifunktionella inslag i   
 samhället.
• 4. Samverkan, ansvarsfördelning och tydliga roller  
 Dagvattenhanteringen beaktas i alla skeden i samhälls  
 byggnadsprocessen. Ansvarsfördelningen är tydlig,   
 dokumenterad och välkänd av berörda aktörer.   
 Berörda förvaltningar, VA-huvudman, privata aktörer,   
 staten samt kommuninvånare samverkar och   
 kommunicerar väl.
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