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INLEDNING

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan redovisar kommunens långsiktiga mål och 
riktlinjer för mark- och vattenanvändningen inom kommu-
nen. Gällande översiktsplan för Gävle kommun består av 
den kommuntäckande översiktsplanen ”Översiktsplan 
Gävle kommun år 2030 med utblick mot år 2050” tillsam-
mans med geografiskt avgränsade fördjupningar av 
översiktsplanen. 

Översiktsplanen för Gävle kommun:
• ger vägledning för beslut om hur mark- och vatten-

områden ska användas
• ger vägledning om hur den bebyggda miljön ska 

användas, utvecklas och bevaras
• redovisar hur kommunen tillgodoser riksintressen och 

miljökvalitetsnormer.

Översiktsplanens process styrs i plan- och bygglagen. 
Översiktsplanen måste vara aktuell för att fungera som 
vägledning och beslutsunderlag. Gävle kommun ska därför 
ta ställning till aktualiteteten hos Översiktsplanen för Gävle 
kommun tillsammans med dess fördjupningar minst en 
gång varje mandatperiod.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande utan vägledande 
och används vid beslut om detaljplanering, tillståndspröv-
ningar enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken. 
Översiktsplanen används även som beslutsunderlag för 
andra beslut kring mark- och vattenanvändning. 

Fördjupad översiktsplan för Norra Brynäs
Den fördjupade översiktsplanen för Norra Brynäs är en 
fördjupning av översiktsplan för Gävle kommun och går ett 
steg vidare i att sätta ramar för den fortsatta planeringen 
av Norra Brynäs. För planområdet Norra Brynäs gäller 
därför både den kommuntäckande översiktsplanen samt 
denna fördjupning. Fördjupad översiktsplan för Norra 
Brynäs kommer ersätta Översiktsplan Gävle Stad 2025 för 
de delar som berör planområdet. Kulturmiljöbilagan ska 
fortsätta att gälla.

Fördjupad översiktsplan för Norra Brynäs består av tre 
handlingar.
• Planhandlingen - beskriver förslag till utveckling av 

området med vision, mål och planeringsriktlinjer.
• Planeringsunderlag - redovisar nuläge för planområdet.
• Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Beskriver konse-

kvenserna för föreslagen utveckling av området.

Tyck till innan 13 maj!

e-post:  
kommunstyrelsen@gavle.se  Rubrik: FÖP Norra Brynäs 18KS360

Adress:  
FÖP Norra Brynäs 18KS360 
Gävle kommun  
Styrning och stöd 
801 84 Gävle

Hemsida: 
www.gavle.se/norrabrynas
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Gävle växer och förändringstrycket ökar! På Brynäs är förändringen redan igång och 
omvandlingen i kvarteren Skeppsbyggaren, Skeppstornet och Godisfabriken pågår. Men 
potentialen på Brynäs är stor och utvecklingsmöjligheterna många. På sikt vill vi se att Brynäs 
är en hållbar och innovativ multifunktionell stadsdel nära stadskärnan, Gävle Central, å, hav, 
kultur och grönska. Vad behövs då av framtidens Norra Brynäs? 

Den här fördjupningen av översiktsplanen vill måla med stora penseldrag hur en önskvärd 
framtid för Norra Brynäs ska se ut. Fokus är att lösa inriktningen för struktur, utbyggnads- och 
omvandlingsprinciper och visa på hur framtidens Norra Brynäs bidrar och påverkar övriga 
Gävle. 

Under vintern 2018/2019 bjöd Gävle kommun in till dialog om mål och visioner för Norra Brynäs. 
Tack alla ni som deltog då! Ni har bidragit till att det här samrådsförslaget är välfyllt med idéer 
och förslag. Nu har de idéerna och förslagen skrivits ihop tillsammans med analyser av 
förutsättningar och behov till ett planförslag som vi vill hålla samråd om. 

Planförslaget innehåller mål, vision, planeringsriktlinjer och två alternativa utformningar och 
kompletteras med Planeringsunderlag och Miljökonsekvensbeskrivning. Tanken är inte att välja 
ett av de två planalternativen utan att lämna synpunkter och bedöma vilka delar ur de båda 
utformningsförslagen som är bäst att arbeta vidare med och vad som är bäst för Brynäs och 
Gävle. 

Så, läs och ta del av materialet och välkommen till dialogmöten den 11 april 2019 i Gasklockorna 
eller till utställningarna i Stadshuset, Stadsbiblioteket och på www.gavle.se/norrabrynas. 

Tyck till innan den 13 maj 2019 om hur du vill att framtidens Norra Brynäs utvecklas och mejla 
till kommunstyrelsen@gavle.se och skriv in FÖP Norra Brynäs 18KS360 i ämnesraden!

 Jag vill till exempel gärna veta vad du tycker om: 

•  Hur stadsdelen ska främja hälsa?  

•  Vilka innovationer Norra Brynäs ska erbjuda?  

•  Klimatanpassningsåtgärder – var och hur? 

•  Gatan Södra Skeppsbron – ska den vara kvar eller flyttas till 
nytt läge?  

•  En, två eller tre broar över Gavleån?  

•  Reningsverket Duvbackens utveckling – åt norr, åt söder eller 
någon helt annanstans?  

•  Ny bebyggelse och kvarter – i oregelbunden struktur eller i 
rutnät? 
 

Jag ser fram emot att läsa dina synpunkter och förhoppningsvis 
träffas den 11 april! 

Välkommen att tycka till om 
framtidens Norra Brynäs!  

Margaretha Wedin
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, ordförande
Gävle kommun
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Läsanvisning

I planen visas en vision och inrikt-
ningsmål om vad Norra Brynäs kan 
vara i framtiden.
  
I avsnittet markanvändning visas 
två alternativ för hur området kan 
gestaltas utifrån uppsatta målsätt-
ningar. Alternativen skiljer sig åt för 
att förtydliga fem strategiska 
frågeställningar som behöver svar 
inför fortsatt planering. 

I kapitlet planeringsriktlinjer visas 
hur allmänna intressen ska hante-
ras i fortsatt planering, lovgivning 
och projektering av allmän plats. 

Hur planen kan genomföras och 
vilka konsekvenser det ger visas i de 
avslutande kapitlen.
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Inledning
Gävle växer och får fler invånare samtidigt som vi redan 
idag har en bostadsbrist i kommunen. Gävle kommun 
har arbetat fram en strategi, Planeringsriktlinjer för 
Gävle växer, som visar vilka områden som behöver 
byggas ut, omvandlas och förtätas för att klara tillväx-
ten. Norra Brynäs är ett av dessa områden. Norra Brynäs 
ligger inom 2,5 km från centrum och har stora förutsätt-
ningar att utvecklas vidare och rymma många fler 
Gävlebor. Med fler människor följer behov av bostäder 
och arbetsplatser, men också andra behov som behöver 
fyllas för att hälsosamma och hållbara livsmiljöer ska 
kunna växa fram. I den här planen visas en vision om vad 
området ska vara i framtiden, vilken karaktär området 
ska ha och hur marken och vattnet i området ska använ-
das för att uppfylla visionen och rymma behoven.

Bakgrund och syfte

Omvandling på norra Brynäs pågår och många stadsbygg-
nadsprojekt ligger i startgroparna för att utveckla området 
ytterligare. Området är i huvudsak privatägt genom ett  
40-tal markägare. Kommunen äger framförallt mark på 
kajområdet och Södra Hamnpiren.

Fördjupade översiktsplanens syfte är att styra utvecklingen 
på Norra Brynäs mot gemensam vision och inriktningsmål 
så att en hållbar och innovativ del av innerstaden kan växa 

fram. För att skapa goda helhetslösningar för framförallt 
trafik, grönska, vatten och bebyggelse behövs samordning 
mellan många olika aktörer, framförallt mellan Gävle 
kommun och privata markägare inom området. 

Översiktsplanens viljeinriktning för hur Norra Brynäs ska 
utvecklas och omvandlas redovisas på strukturell nivå för 
att kunna användas som program för detaljplan. Fördjupad 
översiktsplan för Norra Brynäs kommer inom planområdet 
ersätta gällande fördjupad översiktsplan för staden, 
”Översiktsplan för Gävle stad 2025” (diarienummer 
08KS239).  
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MÅL/VISION
nov-dec 2018

Dialog om VAD 
området ska 
vara i framtiden

SAMRÅD
vår 2019

Dialog om HUR området 
kan utformas utifrån 
strategiska val. 

Två strukturer visas som 
diskussionsunderlag.

GRANSKNING
vinter 2019

Redovisning av 
ställningstaganden.

En struktur för området 
föreslås.

Beslut om att anta 
planen i 
Kommunfullmäktige

BEARBETNING 
AV 

FÖRSLAGET

BEARBETNING 
AV 

FÖRSLAGET

BEARBETNING 
AV 

FÖRSLAGET

ANTAGANDE
juni 2020

Här är vi nu!

Tidsperspektiv
Den fördjupade översiktsplanen har år 2040 som plane-
ringshorisont. 

Geografisk avgränsning
Planområdet Norra Brynäs ligger i den nordligaste delen av 
stadsdelen Brynäs. Planområdet har en nordlig gräns i 
Gavleån, en västlig gräns vid järnvägen, en sydlig gräns i 
Brynäsgatan och Styrmansgatan och en ostlig gräns i 
Duvbacken vid Sältavägen, se karta föregående sida. 

Norra Brynäs i staden och regionen

Gävle kommuns målsättning att vara en tillväxtmotor i 
regionen gäller för såväl företagande, arbets- och bostads-
marknad, utbildning och hållbar infrastruktur. Ur ett 
regionalt perspektiv har Norra Brynäs därför ett mycket 
strategiskt läge, med hög tillgänglighet regionalt och 
nationellt, då hela planområdet ligger inom två kilometer 
från Gävle Central, Arlanda C nås på 60 minuter och 
Stockholm C på 80 minuter.

En stadsutveckling med fler bostäder och arbetsplatser på 
Norra Brynäs, i direkt närhet till Gävle central och Gävle 
centrum, är en viktig pusselbit för att uppfylla målen för 
stadens tillväxt med 8 000 nya bostäder och 11 000 nya 
arbetsplatser till år 2030. 

Planprocess- tidplan

Översiktsplanen tas fram i en process som styrs av
plan- och bygglagen. Syftet med processen är att via dialog 
skapa engagemang och medverkan från invånare, fastig-
hetsägare, föreningar, näringsliv, regionala aktörer och 
myndigheter. Dialogen är viktig för kommunens beslutsfat-
tare, eftersom den visar vad markägarna och allmänheten 
tycker i frågor som rör den fysiska miljön.

Mål/Vision
Under november och december 2018 hölls möten med 
boende, föreningar, markägare och verksamheter på Norra 
Brynäs. Den tidiga dialogen handlade om vad området ska 
vara i framtiden och är utgångspunkt i formuleringen av 
vision och inriktningsmål för området.

Samråd - nu!
Ett planförslag har tagits fram av Gävle kommun som visar 
två olika alternativ för markanvändningen utifrån olika 
strategiska val. Översiktsplanen skickas ut för samråd 
mellan den 3 april och 13 maj 2019. Under samrådet ställs 
förslaget ut på biblioteket och i stadshuset samt på 
projektets hemsida. Samrådsmöten hålls och möjlighet till 
separata möten med projektguppen erbjuds.

Beskriv med ord hur Norra Brynäs ska vara i framtiden! Medskick 
till mål- och visionsarbetet från dialogmöten med boende, 
föreningar, markägare och verksamheter inom området.

Granskning/utställning
Efter samrådet ska översiktsplanen revideras utifrån
inkomna yttranden. Kommunstyrelsen beslutar sedan om att 
ett reviderat förslag till översiktsplan ska ställas ut för gransk-
ning. Granskningsförslaget kommer, till skillnad från samråds-
förslaget, bara innehålla ett markanvändningsförslag. 
Granskningen beräknas hållas i november-december år 2019 
och inbjuder till dialog om förslaget.

Antagande
Efter granskningen ska alla yttranden sammanställas i ett 
utlåtande tillsammans med Gävle kommuns kommentarer med 
förslag till revideringar efter granskningen. Kommunfullmäktige 
beslutar sedan om att anta översiktsplanen. Antagandet 
beräknas kunna ske i juni år 2020.
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Vision - Norra Brynäs en 
hälsofrämjande del av staden
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VISION

Framtidens Norra Brynäs är en grönskande del av staden som möter havet och Gavleån, och gör kuststa-

den Gävle än tydligare. Här får alla plats i ett omväxlande och varierat område med hälsa och hållbarhet i 

fokus. I en blandad stadsmiljö ligger bostäder sida vid sida med företag, service och kultur. Nya stråk och 

mötesplatser skapar närhet i området, till staden och till omvärlden. Samtidigt som Norra Brynäs bär sin 

historia med stolthet, drivs utvecklingen vidare genom framåtblickande samverkan och innovation.
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ÖP 
2030

120 000
invånare

Hushållning med
naturresurser

Minskade 
utsläpp för

hälsosamma
livsmiljöer

Bebyggelseutveckling
i samverkan med 

hållbara transporter

Ta tillvara 
på platsens

värde

Landsbygds-
utveckling

En attraktiv 
plats för 

företagande

Strategisk 
mark-

användning

och tillförlitlig
infrastruktur/

kommunikation

Det goda
livet för alla
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Attraktiva livsmiljöer

Hållbar, e�ektiv

Övergripande 
strategi för 

bebyggelseutveckling

Inriktningsmål 
Inriktningsmålen nedan visar de viktigaste frågorna som 
behöver ta utrymme i Norra Brynäs framtida mark och 
vattenanvändning för att skapa en hållbar och hälso-
främjande miljö.   
 
- Gemensamma livsrum 
- Levande stadskvarter i sin historia 
- Nära och tillgängligt 
- En väv av grönska och vatten 
- Utmanar till utveckling

Målen har formulerats tillsammans med markägare, 
verksamhetsutövare, boende och föreningar i området . 
Visionen, tillsammans med inriktingsmålen och plane-
ringsriktlinjerna, utgör tillsammans planförslagets 
kärna. Dessa tre delar ska ge samsyn om områdets 
utveckling och vägleda fortsatt planering, markanvis-
ning och lovgivning . 

De fem inriktningsmålen ska bidra till att uppfylla den 
kommuntäckande översiktsplanens mål om ”Attraktiva 
livsmiljöer i stad och på landsbygd”, ”En tillväxtmotor i 
regionen”, ”En av Sveriges bästa miljökommuner” och ”120 
000 invånare år 2030”. Inriktningsmålen finns mer 
preciserade i planeringsriktlinjer  indelade efter allmänna 
intressen. 

Översiktsplan Gävle kommun  
år 2030
-med utblick mot år 2050
Antagen av Kommunfullmäktige den 11 december 2017

Visionen, inriktningsmålen och planeringsriktlinjerna utgör kärnan 
i planförslaget. I samrådet visas två exempel på hur markanvänd-
ningen kan utformas för att svara upp mot mål och riktlinjer. Med 
exemplen vill kommunen väcka idéer och skapa underlag för 
diskussion. 

Målen är en fördjupning av Översiktsplan Gävle kommun år 
2030 övergripande mål, strategier och riktlinjer.

VISION 

Inriktningsmål 

Planeringsriktlinjer

Exempel 
markanvändning
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Gemensamma livsrum

I Norra Brynäs livsrum finns plats för alla i en blandad, 
inkluderande och hälsofrämjande stadsmiljö som inbjuder 
till trivsel, variation och trygghet. 

Norra Brynäs bidrar till att utveckla stadsdelen Brynäs med 
plats för ett näringsliv i utveckling sida vid sida med 
attraktiva boendemiljöer, ett gott serviceutbud, grönska 
och upplevelserika besöksmål.

Levande stadskvarter i sin historia

På Norra Brynäs möts äldre och ny bebyggelse i en 
mänsklig och måttfull skala. Bebyggelsens gestaltning 
bidrar till en levande och varierad stadsmiljö. Stadsdelens 
historia synliggörs genom bevarande av värdefulla byggna-
der, anläggningar och miljöer. Historien, tillsammans med 
ny arkitektur, skapar stolthet och ger området karaktär.
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En väv av grönska och vatten

Norra Brynäs öppnar upp stadsdelen Brynäs och staden 
mot havet och Gavleån. Stråk och mötesplatser kopplar 
samman vattnet med omgivande bebyggelse, gator och 
grönområden. Havet och ån upplevs nära även några 
kvarter in i området. 

Grönska tar plats i omvandlingen av stadsmiljöer och är 
tydligt närvarande såväl inom kvarter som på allmän plats. 
Gröna stråk, kvartersgårdar, parker och naturmark bildar 
tillsammans en infiltrerande, renande och sammanhäng-
ande väv. Detta förstärker ekosystemtjänster och biologisk 
mångfald samt ökar trivsel och välbefinnande.

Nära och tillgängligt

Norra Brynäs struktur och innehåll skapar närhet, sam-
manhang och tillgänglighet till ett ökat stadsliv både inom 
stadsdelen Brynäs, in mot staden samt till omgivande 
stadsdelar. Nya samband stärker områdets centrala läge 
och ökar kontakten med hav och å. 

Strukturen uppmanar till rörelse för en god hälsa och 
skapar naturliga mötesplatser. Här finns kreativa miljöer 
för rekreation. Det är enkelt, tryggt och snabbt att röra sig 
med cykel, kollektivtrafik och som gående. Hållbara 
transporter är starkt prioriterade. 
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Utmanar till utveckling

På Norra Brynäs möts framtidens utmaningar med 
innovativa lösningar och tät samverkan. Ett hållbart 
stadsbyggande tar höjd för ett föränderligt klimat, framti-
dens möjligheter till resande och transporter, resurssmart 
bebyggelse, produktion av förnybar energi, tekniska 
försörjningssystem och mycket mer. 
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MARKANVÄNDNING

Markanvändning
Norra Brynäs centrala och attraktiva läge i kombination 
med att Gävle får fler invånare gör att bebyggelse-
trycket på marken kommer att öka i framtiden. En ny 
struktur för markanvändningen behövs för att bebyg-
gelse, grönska och infrastruktur ska fungera i ett 
sammanhang.

Under samrådet vill Gävle kommun inbjuda till diskus-
sion och väcka idéer kring Norra Brynäs utveckling. Här 
presenteras därför två olika alternativ för områdets 
framtida markanvändning - alternativ Oregelbundet 
och alternativ Rutnät. Förändringar i markanvänd-
ningen kommer att ske under mycket lång tid och 
förutsättningar kommer att förändras. Visionen, 
inriktningsmålen och planeringsriktlinjerna utgör 
grunden för beslut om framtida ändringar i markan-
vändningen. 

Stadsomvandling av Norra Brynäs

Norra Brynäs, med sitt centrumnära läge vid Gavleån och 
Inre Fjärden utgör en strategisk plats för utveckling av 
Gävle stad. Stadsomvandlingen från industriområde till en 
del av innerstaden med funktionsblandade kvarter har 
redan börjat. Det finns stora behov av att få till helhetslös-
ningar som kan bidra till hållbar och innovativ stadsutveck-
ling på Brynäs och i hela Gävle. Det innebär att mark 

behöver reserveras för olika ändamål. Nedan beskrivs nu 
kända behov i området.

Behov på Norra Brynäs

Bostäder, verksamheter och besöksnäring
• 2500 nya bostäder (varav 1000 bostäder finns detaljpla-

nerade) innebär ca 5000 nya boende på Norra Brynäs. 
Idag finns 1100 bostäder inom planområdet. Att jämföra 
med stadsdelen Andersberg som innehåller 2500 
bostäder och 5500 boende. 

• 1100 nya arbetsplatser som integreras med bostäder 
(funktionsblandning) och ger liv åt området under 
dagtid. Funktionsfördelningen är föreslagen 60% 
bostäder och 40% arbetsplatser. Idag finns ca 1300 
arbetsplatser i området.

• Plats för kommersiell service (Ahlgrens torg samt i 
bottenvåningarna längs huvudstråk). 

• Utveckling av kultur-/evenemangsområdet, Gasklock-
orna.

Kommunal service 
• Fyra förskolor (med plats för 120 barn vardera). Detta 

innebär att fyra tomter som erbjuder en friyta om 4800 
kvadratmeter vardera behöver reserveras på Norra 
Brynäs för att uppnå riktlinje om 40 kvadratmeter friyta 
per barn.
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• Ett vård- och omsorgsboende med ca 60 lägenheter.

• Trygghetsboende med fler än 20 lägenheter. 

• Gruppbostäder med 6 lägenheter vardera, gärna i 
markplan.

Natur och parker, mötesplatser
• Mer parkytor behövs för att främja hälsosamma livsmil-

jöer för människorna i området, men också för att rena 
dagvatten, förbättra klimatreglering, förbättra luft- och 
ljudmiljöer och för att minska negativa effekter vid 
skyfall.

• Områdets vattenkontakt behöver utvecklas så fler 
Gävlebor får tillgång till Gavleån och havet. 

• Området behöver fler mötesplatser för människor i olika 
åldrar.

• Biologiska spridningskorridorer för växter och djur mellan 
Järvstakilen och Testeboåns delta.

Infrastruktur
• Goda trafikkopplingar behövs till omgivningen. Ny 

markanvändning påverkar trafiken till och från området. 
Trafiken påverkar även förändringar i omgivningen. 
Norra Brynäs påverkas särskilt av framtida kopplingar till 
ett utvecklat Näringen och trafikering mellan stadens 
norra och södra sida. (Utreds i eget projekt men påverkar 
markanvändningen).

• Reningsverket Duvbacken behöver utökas för att 
fungera när staden får fler än 120 000 invånare (utreds i 
eget projekt men påverkar markanvändningen).

Strategiska frågor som påverkar Norra 
Brynäs

Stadsomvandlingen på Norra Brynäs påverkas av stadens 
övriga utveckling och vilka beslut kring strategiska frågor 
som styrande politiker tar. De frågor som tydligast  kom-
mer att  påverka Norra Brynäs och som behöver svar innan 
planen kan komma vidare till granskningsskedet handlar 
om utveckling av reningsverket på Duvbacken samt 
trafikfrågor (huvudgatans läge, Södra Skeppsbron, och nya 
broar över Gavleån). 

Reningsverk Duvbacken
Gävle behöver ett nytt reningsverk för att möta framtida 
behov. Utvecklingen av Duvbacken och dess placering 
kommer att påverka markanvändningen i planområdets 
östra delar. Det pågår ett separat projekt med lokalise-
ringsstudie av reningsverket. I samrådshandlingen visas tre 
alternativ för området kring Duvbacken. 

• I Oregelbundet föreslås en utveckling av reningsverks-
området norrut. 

•  I Rutnät föreslås flytt av reningsverket, där endast en 
pumpstation och mindre anläggningar är kvar inom 
området.

• I Rutnät alternativ Duvbacken föreslås en utveckling av 
reningsverksområdet i söderut. 

Huvudgatans läge, Södra Skeppsbron
Huvudgatans läge påverkar områdets kvartersstruktur och 
bidrar till framkomlighet och orienterbarhet.

• I Oregelbundet föreslås Södra Skeppsbron vara kvar i 
befintligt läge. Kvartersdjupet längs kajområdet blir 
oförändrat och bullret från vägen påverkar stor andel av 
kajområdet.

• I Rutnät föreslås en ny sträckning av Riggargatan som 
tar över Södra Skeppsbrons roll som huvudgata. Befintlig 
Södra Skeppsbron omvandlas till brett promenadstråk 
ner mot Stenborgskanalen. Vatten- och avloppsled-
ningar behöver därför inte flyttas till nytt läge.

Nya broar över Gavleån
För att nå målen om en nära och tillgänglig stad behöver 
stadens olika delar täta samband. Det behöver finnas en 
funktionell och framkomlig infrastruktur som kopplar 
samman stadens olika delar utan att bli barriärer för 
gående och cyklister. 
  
Fältskärsleden är Gävles mest trafikerade trafikled och har 
idag ca. 24 000 fordon per årsmedelsdygn (ÅDT). Leden 
utgör tillsammans med järnvägen en barriär för rörelser i 
västöstlig riktning genom staden. Utvecklingen av Norra 
Brynäs och Näringen bedöms innebära att trafikeringen av 
Fältskärsleden kommer att öka ytterligare. 
 
• I Oregelbundet föreslås inga nya broar över Gavleån.

• I Rutnät föreslås en ny bro i Redargatans förlängning 
mellan Gävle strand och Norra Brynäs. Befintlig bro, 
Alderholmsbron, finns kvar. En ny gång- och cykelbro 
föreslås i Lysgatans förlängning.

Trafikutredning för nya kopplingar
En trafikutredning med stor påverkan för planområdet har 
genomförts med syftet att undersöka kopplingar mellan 
den framtida stadsutvecklingen på Näringen och norra 
Brynäs samtidigt som det är önskvärt att avlasta Fältskärs-
leden och därigenom minska dess barriäreffekt. Trafikut-
redningen baseras huvudsakligen på trafiksimulering på 
makronivå där ett antal scenarion beaktats, varav ett 
scenario innehåller en ny broförbindelse mellan Gävle 
Strand och Brynäs i Redargatans förlängning mot Södra 
Skeppsbron och Atlasgatan. 

Trafiksimuleringen utgår ifrån att staden har vuxit med 
8000 nya bostäder fördelade i olika utbyggnads- och 
omvandlingsområden i enlighet med strategin ”Planerings-
riktlinjer Gävle växer”. Samtliga alternativ utgår från att 
färdmedelsfördelningen inte förändras. I simuleringen har 
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både 30 km/h respektive 50 km/h analyserats på de nya 
kopplingarna. För beskrivning av nuläge har uppmätta 
flöden från 2018 använts istället för simulerade flöden. Val 
av nulägesbeskrivning har dock ingen större betydelse, då 
det är förhållanden mellan nuläge och scenario som är 
intressant.

Trafikutredningens slutsatser innebär att en ny 
broförbin¬delse delar upp trafikflödena mellan den norra 
och södra sidan av Gavleån på de olika alternativa färdvä-
garna istället för att, som idag, enbart använda Fältskärsle-
den. Trafiksimuleringen visar att om hastighetsbegrän-
sande åtgärder (30 km/h) sker på de nya kopplingarna så 
sker inte en önskad avlastning av Fältskärsleden. I alterna-
tiven nedan redovisas endast 50 km/h.

De olika alternativen i trafikutredningen redovisas i 
punktform nedan;
• Alternativ 1. Ingen ny bro mellan Gävle Strand och 

Brynäs samt ingen ny koppling mellan Näringen och 
Gävle strand. Detta skulle resultera i en kraftig trafikök-
ning för Fältskärsleden med en årsmedeldygnstrafik 
(ÅDT), det vill säga antal fordonspassager per årsmedel-
dygn, på cirka 32 000 fordon.

• Alternativ 2. Ingen ny bro mellan Gävle Strand och 
Brynäs, men en eller flera nya kopplingar mellan 
Näringen och Gävle Strand. Detta resulterar i en halv-
ering av trafiken på Södra Skeppsbron mellan Alder-
holmsbron och Fältskärsleden samt en minskning av 
trafiken på Fältskärsleden med cirka 25% till en nivå 
omkring 20 000 ÅDT. Samtidigt ökar trafiken rejält på 
Alderholmsgatan och Alderholmsbron (även Södra 
Skeppsbron och Atlasgatan öster om Alderholmsbron) 
till omkring 16 000 ÅDT. 

RUTNÄTOREGEL-

BUNDET

KOMBINATION?

NÅGOT HELT
    ANNAT?

?

• Alternativ 3. Ny broförbindelse mellan Gävle Strand och 
Brynäs tillsammans med en eller flera nya kopplingar 
mellan Näringen och Gävle Strand. Liksom i alternativ 2 
minskas trafiken på Fältskärsleden med cirka 25% och på 
Södra Skeppsbron (mellan Alderholmsbron och Fältskär-
sleden) halveras trafiken. Alderholmsbron får en dubble-
ring av dagens nivå till cirka 7 500 ÅDT och den nya 
broförbindelsen beräknas få cirka 11 000 ÅDT. Om 
Alderholmsbron och området kring Södra Skeppsbron i 
anslutning till Alderholmsbron förändras är det möjligt 
att trafikfördelningen förändras något med ytterligare 
överflyttning av trafik från Alderholmsbron till den nya 
broförbindelsen.

• Utöver dessa alternativa utformningar av trafiklösningar 
pågår även en trafikutredning som ser över utformning 
av Fältskärsleden samt tillgängligheten till och från 
Magasinsområdet, Öster och Gävle Strand. Utredningen 
beräknas vara klar sommaren 2019, och kommer därefter 
komplettera underlaget för den fördjupade översiktspla-
nen för Norra Brynäs.

Två alternativa utformningar

Förslag Oregelbundet respektive Rutnät innebär olika 
konsekvenser för olika allmänna intressen. Förslagen ska 
uppmuntra till diskussion och fungera som inspiration till 
att hitta förslag och lösningar för den framtida markan-
vändningen. Tanken är inte att det ena eller andra alterna-
tivet ska väljas i sin helhet utan dess ska ge uppslag till 
synpunkter eller nya förslag under samrådet.

Förslagen innebär olika konsekvenser för olika intressen. 
Konsekvenser för förslagen finns beskrivna i miljökon-
sekvensbeskrivningen samt i den ekonomiska konsekvens-
analysen. 
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Alternativ Oregelbundet

Trafikstruktur
I alternativ Oregelbundet föreslås inga förändringar 
angående broar och huvudgators läge. Södra Skeppsbron 
är kvar i sitt nuvarande läge. Alderholmsbron är kvar som 
den enda förbindelsen mot Gävle strand och vidare mot 
Näringen. Trafiksimuleringen visar på en trafikökning på 
bron från dagens 3 400 fordon per ÅDT till 16 400 fordon 
per ÅDT år 2040.  

Södra Skeppsbron föreslås gestaltas om till en grön och blå 
boulevard dvs. en stadsgata som är kantad av trädplante-
ringar med dagvattenhantering och belysning. På båda 
sidor föreslås gång- och cykelvägar (se sektioner under 
Planeringsriktlinjer Trafik). Ett rekreativt stråk följer 
befintlig sträckning för nuvarande industrispår och blir till 
en koppling mellan Stenbergsparken och Stenborgskanalen 
och Gasklockeområdet.

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

Kajområdet har begränsat kvartersdjup och rymmer 
kvarter där utblickar mot vattnet möjliggörs genom att 
fasadlängden mot Södra Skeppsbron begränsas till 50-60 
meter. 

Nära Gasklockorna föreslås nya kvarter med bostäder blan-
dat med verksamheter i områden som inte påverkas av 
buller från störande verksamheter.

Södra hamnpiren får en hög exploatering. En mindre 
pocketpark föreslås längst ut, samt en mindre närpark i 
områdets mitt. Lokalgatorna bryter kvarteren åt olika håll 
vilket ger ett varierat uttryck från vattensidan. 
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Två större kommunala verksamhetstomter föreslås vid 
parkområdena i planområdets mitt och ytterligare ett 
längs Riggargatan. De kommunala verksamhetstomterna 
föreslås vara en samordning av flera olika funktioner med 
tex förskola i bottenvåning och vård- och omsorgsboende i 
de övre våningsplanen.

Kvartersstrukturen vid verksamhetsområden vid Gävle varv 
och del av kv Stenborg föreslås vara kvar i nuvarande 
omfattning.

Gemensamma större parkeringshus föreslås på fyra platser 
spritt i området.

Grön och blå struktur
Grönskan föreslås som flera mindre parkområden som 
länkas samman med rekreativa stråk, en struktur som kan 
liknas vid ett pärlband. Den blå strukturen för dagvatten-
hantering är integrerad med den gröna strukturen. 
Limöbåtens läge föreslås flyttas till ett läge öster om 
Gasklockorna vid Utrustningskajen för att ge plats till ny 
bebyggelse på kajområdet. 

Reningsverk
Reningsverksområdet föreslås utökas norrut i detta 
alternativ. Markanvändningen vid Atlasgatans östra sida 
föreslås med hänsyn till skyddsavstånd vara kvar som idag. 
Även markanvändningen inom varvsområdet föreslås vara 
renodlat verksamhetsområde. Dagvattenkopplingen från 
Norra Brynäs och till viken söder om Gävle varv behöver 
lösas.

Grön och blå strukur

Alderholmsbron är enda bron
över Gavleån Duvbacken växer norrutKvarteren läggs i oregelbunden struktur

Park och naturmark i mindre områden som 
hänger samman i smalare gröna passager

Södra Skeppsbron kvar i befintligt läge 
omformas till stadsgata



20     Fördjupad översiktsplan för Norra Brynäs – samrådshandling

MARKANVÄNDNING

0̄ 100 20050

Meter

P

P

P

P

Alternativ Rutnät

Trafikstruktur
I alternativ Rutnät flyttas Södra Skeppsbron till ett sydligt 
läge för att sammanfalla med Riggargatan. Två nya 
förbindelser över Gavleån föreslås. En bilbro med gång- 
och cykelväg i Redargatans förlängning blir en ny koppling 
mellan Näringen/Hamnleden och stadens södra delar. 
Trafiksimuleringen visar en fördelning av trafik mellan 
Alderholmsbron, 7 800 fordon per ÅDT, och Redargatan , 
10 800 fordon per ÅDT. Med ytterligare en bro över 
Gavleån följer behov av flytt av Gävle gästhamn och 
kajplats för Limöbåten samt iordningsställande av båtplat-
ser för större båtar utanför broläget. 
En gång- och cykelförbindelse föreslås mellan Södra 
Hamnpiren och etapp tre Gävle Strand. 

Södra Skeppsbron/Riggargatan gestaltas om till en grön 
och blå boulevard dvs. en stadsgata som är kantad av 
trädplanteringar med dagvattenhantering och belysning. 
Vid stråk med publika bottenvåningar finns längsgående 
parkeringar. På båda sidor föreslås gång- och cykelvägar.

Bebyggelsestruktur
I kvarteren öster om Tredje Tvärgatan förlängs gatorna 
från Godisfabriksområdet österut och ger en småskalig 
kvartersstruktur som slutar ett kvarter öster om Femte 
Tvärgatan. Delar av befintlig bebyggelse bevaras och ger 
karaktär till de nya kvarteren. Då Södra Skeppsbron får ett 
nytt läge skapas större kvartersdjup mot kajen och 
möjliggör en hög exploatering. Limöbåtens kajplats föreslås 
flyttas till Nyhamns marina. Publika bottenvåningar 
föreslås fram till och med kv Elektron, där gatan kantas av 
bebyggelse på båda sidor. 

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

Södra Hamnpiren får en hög exploatering fram till Lysga-
tan.  
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Kommunala verksamhetstomter föreslås längs Atlasgatan 
och vid Högbergsparken samt så föreslås en utökning av 
Hammargårdens förskoletomt. De kommunala verksam-
hetstomterna föreslås vara en samordning av flera olika 
funktioner med tex förskola i bottenvåning och vård- och 
omsorgsboende i de övre våningsplanen.

Gemensamma större parkeringshus föreslås på fyra platser 
spritt i området. 

Grön och blå struktur
Större sammanhängande grönområden föreslås där 
T-udden kopplas till Gasklockorna, Södra hamnpiren, 
Högbergsparken och till Gavleån. Högbergsparken föreslås 
utökas till ett större parkområde och Södra Hamnpirens 
udde utgörs av en större närpark. Allmänna park- och 
naturområden utgör tydliga samband mellan befintliga 
grönområden. Södra Skeppsbron befintliga läge omvandlas 
till promenadstråk ner mot Stenborgskanalen. 

Reningsverk
Reningsverket föreslås placeras på annan plats i staden. 
Kvar på Norra Brynäs är en pumpstation som tar avlopps-
vattnet vidare. Detta kan möjliggöra kvartersbebyggelse på 
båda sidor om Atlasgatan, samt möjliggöra bostadsbebyg-
gelse inom varvsområdet. En ny grön koppling mellan 
T-udden och Riggargatan föreslås mellan Gävle varv och 
Duvbacken i som kan tillföra boendekvaliteter i form av 
närhet till parkområde men också ett rekreativt stråk i 
västöstlig riktning genom planområdet.

Grön och blå strukur

En ny bro förläggs i Redargatans
förlängning samt en gång- och cykelbro mellan 
Södra Hamnpiren och Gävle strand

Duvbacken får en pumpstation till 
reningsverk på annan plats.

Park och naturmark i stora sammanhängande 
områden 

Södra Skeppsbron flyttas till ett läge som 
sammanfaller med Riggargatan.

Kvarteren läggs i rutnättstruktur
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Alternativ Rutnät med Duvbackens utökning 
söderut

I alternativet visas att reningsverksområdet utökas söderut 
in på naturreservatet, för att belysa vilka effekter det ger 
på markanvändningen. Det är mycket tveksamt om 
intrånget i naturreservatet är genomförbart. 

Alternativet får effekter på möjligheterna att omvandla 
närområdet till kvarter med inslag av bostäder jämfört med 
alternativ Rutnät. 

En grön koppling mellan Gävle Varv och reningsverksområ-
det föreslås i det här alternativet som avgränsning och 
buffertzon till avloppsreningsverket. Omfattande kompen-
sationsåtgärder kommer att behövas om intrånget i 
naturreservatet ens är möjligt. Skyddsavstånden till 
Duvbacken behöver preciseras, men det är osäkert om 
området vid Gävle varv kan inrymma bostäder i detta 
alternativ. Inga bostäder väster och öster om Atlasgatan 
visas i detta förslag.

Fältskärsleden

0 100 20050 Meter¯

P

P

P

P

Alternativ Rutnät med Duvbacken utökas söderut
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Planeringsriktlinjer 
Planeringsriktlinjerna sätter ramarna för fortsatt 
planering, markanvisning och lovgivning i syfte att 
uppnå visionen och inriktningsmålen. Planeringsriktlin-
jerna är sorterade utifrån olika ämnesområden, så 
kallade allmänna intressen. 

Riktlinjerna har olika detaljeringsnivå. Några är generellt 
formulerade och andra är mycket precisa. Riktlinjerna ska 
stötta den fortsatta planeringen av området, i upprättande 
av detaljplaner, så att den fördjupade översiktsplanens 
inriktningsmål uppnås. Den fördjupade översiktsplanen 
bygger vidare på den kommuntäckande översiktsplanens 
övergripande mål, strategier och riktlinjer. 

För att tydliggöra hur varje intresseområde kan bidra till 
att uppnå målbilden redovisas de olika områdena separat. 
Eftersom många intressen griper in i varandra kan samma 
intresseområde, till exempel trafik eller grönska, återfinnas 
under flera rubriker. För att få en fullständig bild och förstå 
helheten är det därför nödvändigt att ta del av samtliga 
intresseområden. 

Utbyggnaden av Norra Brynäs kommer att ske etappvis 
och under lång tid. Med tiden kommer olika förhållanden 
och planeringsförutsättningar att förändras, exempelvis 
genom teknikutveckling och nya planeringsideal. Över-
siktsplanens riktlinjer ska ge övergripande vägledning men 
i flera fall kommer fortsatta utredningar att krävas, inte 
minst på grund av att ändrade förhållanden kan ha medfört 
nya villkor.

Jämlikhet, folkhälsa och trygghet 

Hälsofrämjande livsmiljöer är en framgångsfaktor för 
utvecklingen av Norra Brynäs. Området ska utformas så 
att det goda livet för alla främjas. Detta ger långsiktiga 
samhällsekonomiska vinster och marknadsföringspo-
änger som höjer värdet på marken. Stadsplaneringen 
ska bidra till en mer jämlik stad och god folkhälsa, bland 
annat genom att underlätta för fysisk aktivitet och 
social interaktion och ökad trygghet. 

Planeringen av Norra Brynäs ska sätta människan i fokus. 
Planeras och projekteras området utifrån att miljöerna ska 
tilltala såväl unga som gamla personer(8-80 års perspekti-

vet) samt göras tillgängligt för personer med funktionsva-
riationer så kommer området att fungera bra för alla. I 
Gävle kommuns sociala hållbarhetsprogram beskrivs mer 
utförligt målsättningar inom de fyra målområden, Trygg-
het, Jämställda och jämlika villkor, Delaktighet och infly-
tande och Ickediskriminering. 

Planeringsriktlinjer
•  Utemiljön inom allmän platsmark och kvartersmark ska 

uppmuntra till vistelse, aktiv rörelse och sociala möten.  

• Norra Brynäs struktur ska skapa plats för rörelsestråk 
genom parkmiljöer, i vattennära lägen och inom bebyg-
gelsen.

• Publika verksamheter ska möjliggöras i bottenvåningar, i 
markerade stråk, vilket skapar liv och rörelse och bidrar 
till trygghet.

• Funktionsblandning ska eftersträvas i varje kvarter. Den 
blandade stadsbebyggelsen skapar närhet och tilllgäng-
lighet till vardagens behov av servicefunktioner och 
möjliggör närhet mellan arbetsplats, skola och boende. 

• I projektering av allmän plats ska funktionsvariationer 
och 8-80 års perspektivet vara utgångspunkt för utform-
ningen.

• Närhet i vardagen ökar möjligheten att välja gång och 
cykel som färdmedel, vilket är positiv för både folkhälsan 
och miljön.

• Planeringen av Norra Brynäs ska bidra till att minimera 
fysiska och mentala barriärer mellan omgivande stads-
delar och inom stadsdelen. Genom att minska fysiska 
barriärer, förstärka stråk och skapa nya målpunkter kan 
områdets utveckling bidra till att skapa en mer integre-
rad stad.  

• En blandning av olika former av bostäder, såsom 
upplåtelseform, storlek och bostadstyp ska eftersträvas 
på kvartersnivå. På lång sikt kan detta leda till att olika 
socioekonomiska grupper av befolkningen bor i samma 
kvarter.

Fortsatt arbete efter fördjupad översiktsplan
• En belysningsplan för allmän plats ska ingå i kvalitetspro-

grammet som ska tas fram.. God belysning är viktigt för 

Fotograf: Daniel BernstålFotograf: Daniel Bernstål
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Arkitektur och stadsbyggnad

Norra Brynäs utvecklas till en del av Gävles innerstad 
där platsens unika läge vid Gavleån och Inre Fjärden ska 
tas tillvara i områdets stadsbyggnad. Läget motiverar 
en hög täthet i bebyggelsen och ställer samtidigt krav 
på att alla gemensamma livsrum är trygga, inkluderande 
och jämlika såväl dag som natt. Områdets historia 
berikar den framtida stadsmiljön genom att vara synlig 
såväl på kvartersmark som på allmän plats. Området 
utformas som en del av Gävles innerstad med livfull och 
varierad god arkitektur. Utformning av offentliga rum, 
trafikmiljöer, bostadsgårdar och all arkitektur samspelar 
för att skapa en stadsdel som är hälsofrämjande och 
hållbar. Kommunala verksamhetsbyggnader är ett 
föredöme med sin arkitektur.

Planeringsriktlinjer 

•  Arkitekturen ska i varje projekt bidra till den omgivande 
staden, visa hur det samspelar med sin omgivning och ha 
en arkitektonisk idé/stadsbyggnadsidé. 

• Områdets övergripande struktur ska koppla planområdet 
till övriga  Brynäs och till omkringliggande stadsdelar. 

• Områdets struktur ska bidra till god vattenkontakt i 
området.

•  Dagens storskaliga kvartersstruktur ska omvandlas till en 
tätare och mer finmaskig struktur (generell kvarters- 
längder om ca 60 m). Kvartersstrukturen ska skapa 
överblickbarhet, närhet, god tillgänglighet och möjlig-
göra fördelning av trafik. 

• Kulturhistoriskt intressanta byggnader, anläggningar och 
platser ska bevaras som karaktärsgivande element i 
området. Äldre bebyggelse med kulturhistoriskt värde 
ska bevaras och ges möjlighet att användas för nya 
ändamål. 

Allmän plats:

• Olika platser i form av parker, torg, kajer och gator i 
området utformas för möten, lugn och ro,  aktiviteter 
med mycket rörelse, vistelse i sol och skugga, utblickar 
över vatten, stadsodling, lek, mm.

• Norra Brynäs offentliga rum och mötesplatser behöver 
anpassas att fungera väl under årets alla fyra årstider. De 
ska vara lättillgängliga och upplevelserika. Till exempel 
behöver beaktas sol och skugga, snö och regn, sommar 
respektive vinteraktiviteter utomhus och växtval på olika 
platser. 

•  Bebyggelseområdena inom Norra Brynäs ska ges starka 
samband med den planerade centrumbildningen vid 
Ahlgrens torg i Godisfabriksområdet. Torget kommer att 
bli en nod för många verksamma, boende och besökare 
på Brynäs och Gävle strand. 

•  Huvudgatorna, Södra Skeppsbron/Riggargatan/Atlasga-
tan, ska ges karaktären av boulevard eller esplanad med 
alléträd och gestaltad dagvattenhantering. 

• I Norra Brynäs är mötesplatserna väl gestaltade och de 
bidrar till trygghet och trivsel. Det är platser där männ-
iskor vill vara.

Kulturhistoriska byggnader och anläggningar ska bevaras i området. Fotograf: Albin Boberg
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• Alla nya mötesplatser och offentliga rum som byggs och 
utvecklas i samband med Norra Brynäs stadsutveckling 
är flexibla, multifunktionella och bidrar till ökade 
ekosystemtjänster.

Kvartersmark
• Funktionsblandning (dvs blandning mellan bostäder och 

olika former av icke störande verksamheter) möjliggörs i 
området för att befolka området såväl under dag som 
natt. Vid detaljplaneläggning eftersträvas flera markan-
vändningar inom samma kvarter/byggnad. 

• Bottenvåningar i utpekade stråk ska ha förhöjda 
våningsplan, ca 4 meter. Lokaler i bottenvåningar blir till 
målpunkter som befolkar platsen och som gör att 
avstånden längst stråket upplevs kortare och att röra sig 
längs stråket blir mer intressant. 

• Bebyggelsen ska bidra till att skapa en levande och 
varierad stadsmiljö för den som rör sig genom området, 
framförallt till fots eller med cykel. 

• Bostadsentréer placeras mot både gata och gård. 

• Fasadlängder ska motverka barriärbildning. Långa slutna 
fasadpartier ska undvikas. Längs kaj och strandlinje 
bidrar korta kvarterslängder till att öka vattenkontakten 
med stråk och gata både nära och lite längre bort.  

• En variation i byggnadernas gestaltning inom kvarteren 
ska eftersträvas, detta löses genom exempelvis fastig-
hetsindelning. 

•  Exploateringsgrad inom kvartersmark ska vara mellan 1,0 
till 2,0. Exploateringens tyngdpunkt ska ligga i området 

som ligger närmast Ahlgrens torg och längs kajstråket. 

• Hushöjder anpassas till anslutande allmän plats, till 
exempel gatubredd. Bebyggelsens skala ska vara måttfull 
med en höjdskala i 2 till 5 våningar. 

• Högre bebyggelse tillåts endast på vissa platser för att 
skapa utblickar och för att markera en platsbildning. 

•  Byggnader placeras i gatuliv eller med ”mindre” för-
gårdsmark om ett par meter, där variation i gaturummet 
önskas. 

• Gårdar utformas för socialt liv. Gröna gårdar, tak och 
väggar ska eftersträvas inom kvarteren för att bidra till 
hälsosamma livsmiljöer.

Gröna gårdar bidrar till hälsosamma livsmiljöer.

Verksamhetslokaler i bottenvåningar gör att platsen befolkas, Gävle strand
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Kulturmiljö

På Norra Brynäs finns en rik historia som i omvandlingen 
till nya stadskvarter ska få vara synlig och skapa stolthet 
i nya sammanhang. Den havs- och ånära bebyggelsen 
har under flera hundra år har varit viktig för Gävles 
utveckling som industri- och sjöfartsstad. Förutom 
byggnader finns strukturer med gatunät, järnvägsräls, 
kranar samt stenskodda kajer som alla möjliggör en 
ökad mångfald och kvalitet i upplevelsen av stadsdelen. 
Norra Brynäs kan genom historian ges en egen karaktär 
i Gävle.

Norra Brynäs har satt ett tydligt avtryck i stadens utveck-
ling och det finns flera äldre bebyggelsemiljöer bevarade. 
Sammantaget finns höga kulturmiljövärden i området. En 
del av planområdet utgör ett riksintresse för kulturmiljö 
och flera områden samt byggnader är särskilt värdefulla.
Den framtida omvandlingen av den kulturhistoriska 
bebyggelsen berörs av plan- och bygglagens regler vilka 
ger ramarna för fortsatt planering och lovprövning.

Planeringsriktlinjer

• För att bibehålla områdets särart och karaktärsdrag 
behöver värdefulla byggnader, strukturer, funktioner och 
anläggningar underhållas och bevaras. De bidrar till att 
ge området sin identitet och ska ses som en resurs. 
Återanvändning av byggnader för nya funktioner och 
verksamheter är välkomna.

• Förändringar som berör riksintresseområdet ska ske 
utan påtaglig skada på dess värden.

• Förtydligande av kunskapsunderlag för riksintressets 
värdebärare kan behöva tas fram i samband med 
framtagande av nya detaljplaner. 

• För norra Brynäs gäller kulturmiljöprogram antaget av 
kommunfullmäktige 2009-04-27. Programmet avgrän-
sar värdefulla områden samt anger riktlinjer vid föränd-
ringar och beskrivningar av dess värden och resurser.

• Särskilt värdefulla kulturvärden på byggnader och 
anläggningar ska ges relevant skydd vid kommande 
detaljplaneläggning. 

• Vid framtagande av detaljplaner kan det bli aktuellt att 
låta ta fram utredningar och inventeringar.  Invente-
ringen av tex Gävle varvsområdet behöver uppdateras 

för att passa aktuell lagstiftning. Inventering av industri-
byggnader vid kv Gjutaren och Kv Elektron samt 
bostadshus vid Lysgatan, Vegagatan, Jarlavägen saknas.

• Kv Retorten, Kv Harven, Kv Steneborg och Kv Gjutaren 
har särskilt stor betydelse för upplevelsen av området då 
bebyggelsen är väl synlig i gatumiljön. De innehåller 
särskilt värdefulla byggnader. Förändringar och underhåll 
i kvarteren och intill ska ske med stor hänsyn till kultur-
värdena. Bebyggelsens industrikaraktär ska vara vägle-
dande vad gäller hantering av markbeläggningar och 
fasta installationer. Förhållandet mellan vegetation och 
en industriell karaktär behöver studeras ur såväl land-
skapsarkitektur- och kulturmiljösynpunkt.

• Kv Retorten, Gasklockeområdet, är av nationell bety-
delse. Här är särskilt viktigt att förändringar och under-
håll sker med stor hänsyn till kulturvärdena.

• Kv Harven, Kv Retorten, Gävle varv och vidare mot 
T-udden är ett stråk med höga kulturvärden i värdefulla 
byggnader samt anläggningar. Här finns möjlighet till 
vattenkontakt samt närhet till grönska. Stråket bör 
tillgängliggöras för allmänheten. Nya verksamheter bör 
stödja att allmänheten har tillträde. Anläggningar i form 
av tex järnvägsspår, pollare och kranar bevaras som 
karaktärskapande element.

• Ändrad användning av befintlig värdefull bostadsbebyg-
gelse i flerbostadshus och småhus får ske om fasadernas 
karaktär kan bibehållas. Bottenvåningarnas verksam-
hetslokaler är en viktig värdebärare i området.

•  Tillkommande ny bebyggelse som ligger intill värdefull 
bebyggelse ska ta hänsyn till dess värden. Den nya 
bebyggelsens struktur, höjder, volymer, utformning och 
material behöver studeras i förhållande till den befintliga. 

Fortsatt arbete med Fördjupad Översiktsplan
• Den äldre strandlinjen och hur den har förändrats 

behöver utredas inom arbetet för Föp Norra Brynäs. 
Uppfyllnad av den äldre stranden kan innehålla läm-
ningar efter äldre verksamheter kopplat till tex varv. 
Lämningar efter skepp och båtar kan påträffas. Dessa 
kan utgöra fornlämningar och har därmed ett skydd 
genom kulturmiljölagen. 

• Förtydligande av riksintressets värdebärare inom 
varvsområdet behöver tas fram innan granskningsskedet 
av Föp Norra Brynäs.

Tidigare industrispår har blivit parkstråk. Fotograf: Mostphotos.com Karaktärsskapande bebyggelse,  Brynäs. Fotograf: Daniel Bernstål
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Bostäder

Norra Brynäs attraktiva läge i staden skapar goda 
förutsättningar för utveckling av bostäder, med 
centrum och centralstationen på gångavstånd och i ett 
läge intill hav och å.  Gävle har idag stark bostadsbrist. I 
Gävle kommun behöver 800 bostäder per år byggas för 
att bostadsmarknaden ska vara i balans och svara upp 
mot både dagens bostadsbrist och skapa en bostadsbuf-
fert för en ökad befolkning över tid.  1  På Norra Brynäs 
bedöms 2500 nya bostäder i gemensamma livsrum 
behöva tillskapas innan år 2040.

Gävle stad ska erbjuda attraktiva boendemiljöer med ett 
varierat utbud av bostadsformer som möter olika gruppers 
behov av bostäder. Att utveckla bostadsbeståndet i Gävle 
stad är en viktig konkurrensfaktor för Gävle som regional 
bostadsort. 

Stadsdelen Brynäs ligger inom 2,5 km zonen från centrum 
och har stora förutsättningar att utvecklas vidare genom 
omvandling av stadsdelens norra delar med blandad 
stadsbebyggelse. Attraktiva bostäder i olika upplåtelsefor-
mer, med pendlings- och vattennära läge och närhet till 
såväl kommunal som kommersiell service kan göra att fler 
väljer att bosätta sig i Gävle. 

Att utveckla hälsosamma bostäder i ett befintligt industri-
område innebär hantering av störningar, framförallt buller 
från trafik och verksamheter. Bulleravgränsningar, åtgärder 
på bullerkällan, placering av byggnader kan möjliggöra 
bostäder i lägen som är utsatta för buller, i andra fall 
behöver marken ha ett annat ändamål. 

Brynäs befolkning har de senaste 25 åren vuxit inom 
befintligt bostadsbestånd, vilket består övervägande av 
hyresrätter. Ny bostadsbebyggelse ska bidra till att bredden 
av olika boendeformer ökar i stadsdelen, störst är behovet 
av äganderätter. Blandade bostadsformer skapar möjlighe-
ter att bo i stadsdelen under livets olika skeden, skapar 
förutsättningar för möten mellan människor i olika åldrar 
och med olika bakgrunder.  

Planeringsriktlinjer
• 2500 nya bostäder ska inrymmas på Norra Brynäs med 

en bredd av olika boendeformer, som möter olika 
gruppers behov och ekonomiska förutsättningar. 

• Nya detaljplaner behöver tas fram för ca 1500 bostäder 
då Godisfabriken och Skeppsbyggaren tillsammans redan 
innehåller ca 1000 bostäder.

• En blandning av olika former av boende, såsom upplåtel-
seform, storlek och bostadstyp ska eftersträvas på 
kvartersnivå. 

1 Riktlinjer för bostadsförsörjning i Gävle kommun,  
Dnr:17KS258.

Villabebyggelse, Brynäs. Fotograf: Daniel Bernstål

Flerbostadshus, Brynäs. Fotograf: Daniel Bernstål

Blandade bostadstyper i samma kvarter, Vallastaden, Linköping
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Näringsliv 

Utvecklingen på Norra Brynäs ska ta tillvara områdets 
strategiska läge i staden för att attrahera såväl verk-
samheter av olika slag som nya invånare. Områdets 
centrala läge i staden, närhet till centralstationen, och 
ett historiskt läge för näringslivet i kombination med 
nya livfulla kvarter kommer att erbjuda attraktiva lägen 
till den växande tjänstesektorn inom många olika 
branscher. Norra Brynäs ska även i framtiden ha ett ett 
varierat och dynamiskt företagande. Målsättningen är 
att området ska kunna erbjuda plats för 1100 nya 
arbetsplatser fram till år 2040! 

Norra Brynäs har ett stort företagande med idag ca 240 
registrerade företag i området. Området har en stor 
branschbredd, där de större företagen övervägande 
återfinns i branscherna tillverkningsindustri, byggverksam-
het och fastighetsförvaltning. Områdets struktur ska både 
kunna möjliggöra ett ökat bostadsbyggande och lokalise-

ring av företagsetableringar och andra arbetsplatsintensiva 
verksamheter. Besöksintensiva målpunkter ska kunna 
lokaliseras till Norra Brynäs och därigenom på gångavstånd 
till Gävle central och Gävle centrum. 

Befintlig bebyggelse för verksamheter utgörs i stor grad av 
låg bebyggelse med stora ytor för förvaring/upplag i 
markplan. För att få plats med nya bostäder och nya 
arbetsplatser inom området behöver marken utnyttjas 
effektivare. En utveckling av Norra Brynäs kommer 
innebära behov av högre markutnyttjande, hållbara 
logistiklösningar och samnyttjande av ytor.

Målsättning om en blandning av bostäder, service och 
verksamheter kommer på sikt att innebära att störande 
verksamheter med stor omgivningspåverkan behöver 
anpassas eller flyttas till andra platser inom området eller i 
staden.

Besöksnäringen har en potential att bli stark på Norra 
Brynäs. Här finns stadens gästhamn med servicebyggnad,  
turistbyrå , kajplats för Limöbåten och Gasklockorna. Norra 
Brynäs är för många besökare och Gävlebor porten till 
Gävles skärgård. Läget vid havet och Gasklockorna öppnar 
upp möjligheter för utveckling av besöksnäring och fler 
kulturverksamheter i området. 

En växande stadsdel med fler arbetsplatser, 5000 nya 
invånare och flera besöksmål innebär också behov av 
kommersiell service. Kommersiella lokaler ska lokaliseras 
vid Ahlgrens torg och längs utpekade stråk och platser.

Planeringsriktlinjer
• En god funktionsblandning, med blandning av verksam-

heter, bostäder och service, ska eftersträvas i varje 
kvarter och är en viktig del för skapande av en varierad 
och levande stadsmiljö.

• I utpekade områden för verksamheter vid Gävle varv och 
närmast Duvbackens reningsverk finns möjlighet för 
etablering av verksamheter med omgivningspåverkan.

• Längs utpekade kommersiella stråk och platser ska 
kommersiell service och verksamheter möjliggöras. 
Bottenvåningar i utpekade stråk ska ha förhöjda vånings-
plan, ca 4 meter. 

• Gasklockeområdet ges möjlighet till utveckling som ska 
koppla samman området bättre med sin omgivning med 
ökad orienterbarhet, tillgänglighet och förbättrad 
gestaltning av utemiljö och omgivande gatumiljöer. En ny 
vision för utveckling av Gasklockeområdet ska tas fram 
och vara samstämmig med planförslaget vid gransk-
ningsskedet.

Norra Brynäs har ett varierat företagande. Fotograf: Daniel Bernstål

Gävle Gästhamn, Brynäs. Fotograf: Daniel Bernstål

Gasklockeområdet, Brynäs. Fotograf: Daniel Bernstål
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Samhällsservice

Tillgång och närhet till samhällsservice, i form av skolor, 
förskolor, vård och äldreboenden med flera,  är viktigt 
för att uppnå en god social livsmiljö, möjliggöra hållbara 
transporter samt för att skapa en fungerade vardags-
miljö för Norra Brynäs invånare. 

På Norra Brynäs behöver olika typer av samhällservice 
utökas och förstärkas, då befintlig service inte kommer att 
täcka framtida behov. Nya lokaler behövs för skola, 
omvårdnad och fritidsaktiviteter. Innerstadsläget motiverar 
samlokaliseringar för att nyttja marken effektivt och för att 
främja social hållbarhet. Exempelvis kan samlokalisering av 
samhällsservice såsom förskola och boende för äldre 
möjliggöra gemensamma mötesplatser som leder till fler 
möten mellan människor i olika åldrar. 

På Norra Brynäs krävs uppskattningsvis fyra nya förskolor 
inom området för ca 400 - 500 barn. Behoven av friytor på 
förskoletomter gör att förskolornas gårdar kommer att 
uppta en betydande yta av framtida kvartersmark på Norra 
Brynäs.

För att möta ett större elevantal planeras förändringar vad 
gäller grundskolan. Brynässkolan planeras återöppnas för 
årskurs 4 – 6 och Staffansskolan ändras till grundskola för 
förskoleklass - årskurs 3.

Den ökade befolkningen av äldre innebär ett behov av 
vård- och omsorgsboende med ca 80 - 100 lägenhteter 
inom området. Utöver detta kommer behov finnas av 
lokaler för hemtjänst och andra vårdlokaler i området.

Planeringsriktlinjer
• Områdets behov av offentlig service ska beaktas i 

fortsatt planering. Mark för kommunala verksamhets-
tomter reserveras i översiktsplanen. I begreppet kommu-
nal verksamhetstomt inkluderas såväl förskola, skola, 
vård- och omsorgslokaler, vårdboende, medborgarkon-
tor, bibliotek etc.

• Kommunala verksamhetstomter placeras nära park- och 
naturområde eller område för lek/idrott och har god 
tillgänglighet till stråk för hållbara transporter. Särskild 
hänsyn behöver också tas till att skapa förutsättningar 
för goda utemiljöer för förskola, grundskola och vård- 
och omsorgsboenden.

• Markstrategi kring kommunala verksamhetstomter och 
andra kommunala lokalbehov behövs för att säkerställa 
markreserven.

• I Norra Brynäs ska plats möjliggöras för lokaler för  
fritidsverksamhet (kultur och idrott) i de funktionsblan-
dade kvarteren.

Engelska skolan, Brynäs. Fotograf: Daniel Bernstål

Brynäsvallen. Fotograf: Daniel Bernstål

Mark för kommunala verksamhetstomter reserveras i översiktsplanen
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Grön och blå struktur

Norra Brynäs ska ha en tilltalande, robust och samman-
hängande grön och blå struktur för att skapa goda 
livsmiljöer för såväl människor och djur, som växter. 
Grönska och vatten ska vara nära och tillgänglig. En väl 
fungerande grön och blå struktur tillför många värden 
och bidrar till ett bättre omhändertagande av dag-
vatten, minskar de negativa effekter av skyfall/över-
svämningar, förbättrar klimatreglering, skapar bättre 
luft- och ljudmiljöer etc. Grönskan och vattnet skapar 
också mötesplatser, ökar trivsel och uppmuntrar 
invånarna och besökare till en hälsosam livsstil och aktiv 
fritid. 

De större grönområdena Järvstakilen med T-uddens 
naturreservat och Testeboåns delta samt stadsdelspar-
kerna Stenebergsparken och Jungfruparken ligger i direkt 
anslutning till Norra Brynäs. Grönskan i dessa större 
grönområden ska bygga vidare in mellan Norra Brynäs 
bebyggelse, genom allmän plats så som gröna stråk, parker 
och naturmark, på kvartersmark med bostadsgårdar, gröna 
tak och andra ytor inom verksamhetsområden. På så sätt 
kan grönskan bilda en tilltalande och robust grön väv inom 
planområdet. 

I Norra Brynäs ska tillgången till grönska värnas för att öka 
närhet och tillgänglighet till aktiva rekreationsområden och 
stråk, och platser för återhämtning och vila. Parkområden 
ska vara väl fördelade över området. Grönstrukturtabellen 
ska följas vid omvandling och nybyggnation av Norra 
Brynäs. 

Utemiljön ska uppmuntra invånarna och besökare till en 
vistelse och aktiv rörelse både på allmän plats och på 
kvartersmark. Det ska finnas både anlagda, möblerade 
platser för särskilda funktioner och öppna, flexibla ytor och 
stråk för spontana aktiviteter.

Parker, naturmark och kvartersmark ska ha en variation på 
utformning, storlek och innehåll. En variation av platser ska 
finnas som inbjuder till aktivitet, lek, samvaro, vila, sol, 
skugga, och stråk för rörelse till fots och på cykel. 

I Norra Brynäs ska ytor, stråk och områden med ekosys-

temtjänster finnas i hela planområdet. Bristområden vad 
gäller t.ex. parkbris och fördröjning av dagvatten ska 
förbättras.

Växtligheten inom Norra Brynäs ska vara varierad och 
komplettera den befintliga. En variation gynnar olika 
ekosystemtjänster, en större bredd av djur och insekter, 
samt den estetiska upplevelsen av olika områden och 
platser. Träd och övriga växter ska bland annat variera i 
växtform, färger och blomning.

Närheten och tillgången till havet och Gavleån är stora 
kvaliteter i Norra Brynäs att utveckla vidare. Vattnet och 
kontakten till vatten har även en stark koppling till 
områdets kulturhistoriska värden. Upplevelsen av vatten 
genom rekreativa strandnära stråk, utblickar över vatten 
samt aktiviteter vid och på vattnen ska utvecklas.

Planeringsriktlinjer

Gröna stråk, parker och naturmark
• Värdefulla befintliga grönområden ska värnas och 

utvecklas. Dessa är T-uddens naturreservat, Högbergs-
parken, Hammarparken, park vid kv Springer, naturmark 
väster om Gävle varv, grönyta vid östra delen av Riggar-
gatan samt planerad park vid Södra Skeppsbron/Tredje 
tvärgatan, grönstråk längs industrispåret och kajen vid 
Gavleån.

• Järvstakilen med T-uddens naturreservat ingår delvis i 
Norra Brynäs planområde. Grönkilen är förhållandevis 
smal redan idag och åtgärder som innebär att grönkilens 
bredd minskas ska undvikas.

• Nya gröna stråk och parkområden ska skapas för att 
komplettera de befintliga i ett robust, sammanhängande, 
rekreativt och ekologiskt nätverk av gröna och blå ytor. 

• Befintlig planlagd park och naturmark inom Norra 
Brynäs får endast tas i anspråk för annan användning, 
t.ex. bebyggelse, om ytan kompenseras med en ny minst 
lika stor yta parkmark med kompenserande ekologiska 
och rekreativa värden inom planområdet för Norra 
Brynäs. 

Öppna grönytor ger möjlighet för spontanaktivitet.  Fotograf: Daniel BernstålT-uddens naturreservat. Fotograf: Daniel Bernstål
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Parkområden ska vara väl fördelade över området. 
Parker ska placeras nära bostadsbebyggelse och skolor, 
centralt inom områdets olika delar och väl avskilt från 
större trafikerade gator. Grönstrukturtabell angående 
avstånd och storlek ska följas.

• Växtligheten ska vara varierad och komplettera den 
befintliga, både ur perspektivet ekosystemtjänster och 
rekreation. 

• Gröna stråk och parkområden ska anläggas så de kan tas 
om hand på ett bra sätt ur drift och underhållsperspektiv.

Kvartersmark
• Det ska finnas en stor andel grönska på kvartersmark i 

Norra Brynäs. För att säkerställa gröna kvaliteter och 
ekosystemtjänster ska grönytefaktor (GYF) användas. 

• Bostadsgårdar inom Norra Brynäs ska ha höga rekreativa 
värden som samverkar med kvartersmarkens gröna ytor. 

• Dagvatten som faller på en kvartersmarksyta ska tas 
omhand lokalt inom fastigheten.

• Grönskan på en kvartersmarksyta ska ha flera kvalitéer 
och ekosystemtjänster. Den ska vara slitstark och rekrea-
tiv, främja insekt och djurliv, ta hand om dagvatten, vara 
estetiskt tilltalande, ha en variation av växter för de 
ekologiska värdena.  

Sociotoper
• Mark- och vattenområden som har särskild betydelse för 

rekreation ska stärkas och utvecklas. 

• Parker, stråk och omgivande naturmark ska möta upp 
invånarna med en variation på utformning, storlek och 
innehåll. 

• I Norra Brynäs ska det finnas offentliga flexibla och 
multifunktionella mötesplatser, där människor med olika 
socioekonomisk bakgrund, olika åldrar och olika intres-
sen kan mötas inne och ute, i och mellan, stadsdelar.

• Inom Norra Brynäs ska det finnas en större plan välklippt 
gräsyta för spontana aktiviteter, t.ex. picknick, solbada, 
gruppaktiviteter och kubbspel.

• Norra Brynäs ska vara väl försörjt med olika lek- och 
aktivitetsplatser för personer i olika åldrar, både för barn 
och vuxna. 

• I anknytning till bostadsområden, på allmän plats, ska en 
god variation av spontanidrottsytor och andra aktivitets-
platser finnas för olika åldrar, kön och intressen. 

• Inom planområdet för Norra Brynäs ska plats lämnas för 
möjlighet till stadsodling. Stadsodling kan utföras på 
bostads- och skolgårdar, parker och andra ytor.   

 Vattenkontakt
• Vattnet, Gavleån och havet med Inre fjärden ska vara väl 

synliga och tillgängliga från kajer och strandlinje på de 
allmänna platserna i Norra Brynäs. 

• Allmänt tillgängliga rekreativa stråk ska finnas längs 
samtliga strandlinjer mellan T-udden-Gävle Strand och 
centrum som både gynnar rekreation och biologisk 
mångfald. Det ska vara enkelt att gå och cykla till och vid 
Norra Brynäs kajstråk och strandlinje.

• Platser längs ån och havet ska utvecklas eller förbättras 
för olika typer av aktiviteter, som exempelvis fiske, 
sittplatser för återhämtning och vila samt platser för 
samvaro och rekreation. 

• Fler båtplatser och angöringsplatser för båtar ska 
tillskapas längs kajen och utanför Gävle varvområdet för 
att stärka båtlivet. 

Fotograf: Daniel Bernstål

Grönska i kvarteren kan skapa både sociala och ekologiska värden.

Fler båt- och angöringsplater föreslås. Fotograf: Daniel Bernstål
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• Vid kaj och strandlinje ska möjlighet ges för verksamhe-
ter att skapa flera olika aktiviteter vid vattnet och fler 
målpunkter längs kaj och strandlinje. Detta ska ske 
varsamt så att inte nya byggnader ger en upplevd 
privatisering av kaj- och strandområdet.

Ekosystemtjänster
• I Norra Brynäs ska ytor, stråk och områden med ekosys-

temtjänster vara tydligt närvarande i hela planområdet. 

• Inom Norra Brynäs behöver ekosystemtjänsten parkbris 
öka genom att större sammanhängande grönskande 
ytor skapas. Bristen på gröna ytor inom planområdet 
medför risk för höga temperaturer i området under 
sommarmånaderna.

• I Norra Brynäs ska dagvatten så långt som möjligt tas 
om hand lokalt och gärna genom växtbäddar för att 

gynna både den ekologiska mångfalden och ekosystem-
tjänster. 

Fortsatt arbete med fördjupad översiktsplan
• Båtförvaring vintertid inom planområdet ska utredas 

före granskningsskedet.

• En räknemodell för grönytefaktor (GYF) ska beslutas om 
före antagandeskedet. Grönytefaktorn ska säkerställa 
gröna kvaliteter och ekosystemtjänster inom kvarters-
mark.

Fortsatt arbete efter fördjupad översiktsplan
• Ett kvalitets-/gestaltningsprogram för allmän plats på 

Norra Brynäs ska tas fram för att säkerställa gröna och 
blå kvalitéer inom planområdet, goda rekreativa miljöer 
och hög biologisk och ekologisk mångfald.

Tabellen visar olika parktyper och vilka ekosystemtjänster de erbjuder. Ungefärlig storlek som krävs och närhet till bostad visas också. 
Källa: Planeringsriktlinjer för Gävle växer 2018.
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Trafik

Norra Brynäs ska upplevas nära och tillgängligt. Det ska 
vara enkelt, tryggt och snabbt att röra sig som gående 
och med cykel och kollektivtrafik. Hållbara transporter 
ska prioriteras. Områdets struktur ska skapa närhet, 
sammanhang och god tillgänglighet både inom områ-
det, in mot centrum och till omgivande stadsdelar.

Norra Brynäs centrala och stationsnära läge och nya 
kopplingar till omgivande stadsdelar ger goda förutsätt-
ningar för att uppnå ett hållbart resande. Gröna gaturum 
med människan i fokus, där trädplanteringar och dagvat-
tenlösningar samspelar med gatans funktioner uppmuntrar 
också till ett hållbart resande och en god livsmiljö.

I alternativen föreslås olika lösningar med nya broförbin-
delser mellan Brynäs och Gävle strand som skapar förut-
sättningar för både gång- och cykeltrafik mellan stadsde-
larna och bättre kollektivtrafikförsörjning. 

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. 

Planeringsriktlinjer

Vägnät
• Vid om- eller nybyggnation av gator inom området ska 

körbanor dimensioneras utifrån dess funktion som 
huvudgata, uppsamlingsgata eller lokalgata. 
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• Huvudgata utformas som grön boulevard med minst 7 
meter bred körbana. De 3,5 meter breda planteringsy-
torna innehåller funktioner för lokal dagvattenhantering, 
parkering, hållplatser, snöupplag och belysning. Med 3,5 
meter bred gång- och cykelväg på båda sidor säkerställs 
att gående och cyklister får goda förutsättningar. Det 
totala utrymmet för gång- och cykelväg är 7 meter och 
kan vid behov disponeras annorlunda för att exempelvis 
erhålla separation av gående och cyklister på den ena 
sidan och enbart gående på motsatt sida.

• Sektion för Styrmansgatan visar exempel på lokalgata 
med funktionen huvudcykelstråk. Med 4,3 meter 
gång- och cykelväg möjliggörs separering av gående och 
cyklister. Planteringsytor innehåller funktioner för 
parkering, dagvattenhantering och belysning. På motsatt 
sida av den 5,5 meter breda körbanan återfinns trottoar 
för gående.

Gång- och cykelvägnät
• Nytt huvudcykelstråk tillskapas längs Styrmansgatan i 

öst-västlig riktning. 

• Nya gång- och cykelstråk tillskapas i Lysgatan förläng-
ning, längs Femte Tvärgatan med koppling till Brynäs 
centrum samt i Första Tvärgatan mellan Jungfruparken 
och Stenebergsparken. 

• En framtida ny koppling mellan Söder och Brynäs kan 
vara möjlig i samband med ombyggnaden av Gävle 
Central. Här föreslås en förbindelse via perrongerna till 
Waldenströmsgatan. 

• Sammanhållet rekreativt stråk skapas från Norrlandet via 
järnvägsbanken, längs samtliga strandlinjer och vidare ut 
till T-uddens naturreservat för att på sikt även kunna 
förlängas via Järvstakilen till Hemlingbyområdet.

• Översyn behöver ske av hastighetssäkrade passager över 
Södra Skeppsbron som ansluter till nya huvudstråk för 
gång- och cykelvägnätet. Antalet passager och dess 
utformningar över områdets huvudsakliga genomfarts-
led (Södra Skeppsbron/Atlasgatan) behöver utredas 
vidare i fortsatt planering. 

• 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 färd-
medelsval. Restidskvoter för cykel som ligger kring 1,0 
eller lägre (jämfört med bil) bör vara möjligt att åstad-
komma inom större delen av området.

Kollektivtrafik
• Vid planering av ny bebyggelse inom området behöver 

både möjlig linjedragning och bebyggelsens placering 
samordnas för att åstadkomma en attraktiv kollektivtra-
fik som uppmuntrar till att använda buss som färdmedel 
istället för bil. 

• En ny broförbindelse mellan Gävle Strand och Brynäs 
skapar goda förutsättningar kollektivtrafikförsörjning av 
områdena på bägge sidor av Gavleån.

Parkering
• Gävle kommuns parkeringspolicy ska följas vid planering 

av ny bebyggelse. Parkeringsbehov ska lösas på kvarters-
mark vilket innebär något av följande alternativ;den egna 
fastigheten,samnyttjande med annan närliggande 
fastighet eller gemensam parkeringsanläggning.

• Gemensamma parkeringshus förordas i planförslaget. 
Detta möjliggör samnyttjande av parkeringsplatser för 
flera olika ändamål, exempelvis boendeparkering på 
kvällar och nätter och besöksparkering för verksamheter 
under dagtid. För att parkeringshusen ska bidra till ett 
trivsamt och tryggt gaturum ska de ha publika funktio-
ner i bottenvåningen, samt kombineras med andra 
användningssätt.

• Längsgående markparkering på allmän plats, som utgår 
vid tillskapande av nya funktioner som gång- och 
cykelväg eller dagvattenhantering ska i möjligaste mån 
ersättas.
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Huvudgatorna i området föreslås vara gröna och blå boulevarder 
med trädplantering och dagvattenhantering.
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Miljö, risker och hälsa

God ljudmiljö, frisk luft, ren mark och vatten, stabila 
kajer och anpassningar till pågående klimatförändringar 
är de största utmaningar som stadsomvandlingen på 
Norra Brynäs står inför. För stadsomvandlingen av 
industriområdet krävs anpassningar och i vissa fall 
åtgärder för att kunna skapa nya hälsofrämjande 
livsrum.

Planeringsriktlinjer

Buller
En funktionsblandad stadsdel innebär att bostäder, 
arbetsplatser och verksamheter med behov av leveranser 
kommer att finnas nära varandra. Det kan leda till att 
bullerstörningar uppstår längs de mest trafikerade vägarna 
inom området. Därför behöver åtgärder för att minska 
biltrafiken till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik 
göras. Norra Brynäs läge nära centrum och nära till service 
ger en stor möjlighet till att kunna ta sig fram till fots eller 
med cykel. Det behövs också att biltrafiken kan fördelas på 
fler gator. För bostäder kan man behöva arbeta med att 
skapa ljuddämpade fasader och innegårdar med låga 
ljudnivåer.

Den funktionsblandade stadsdelen kan också innebära att 
verksamheter som bullrar kan hamna för nära bostäder 
och skolor/förskolor. Bullerdämpade åtgärder kan behöva 
genomföras för att skapa en god ljudmiljö och i anslutning 
till de mest bullrande verksamheterna kan möjligheten att 
förlägga bostäder begränsas. Alternativet är att de mest 
bullrande verksamheterna flyttar till andra områden där de 
inte utgör en störning.

Gröna ytor och växtlighet minskar ljudreflexer och skapar 
en behagligare ljudmiljö. Växtlighet minskar synligheten av 
bullerkällorna och därmed förbättras också upplevelsen av 
ljudmiljön.

• Bullerutredningar vid detaljplanering som inkluderar 
både biltrafik och verksamhetsbuller ska tas fram vid 
behov.

• Hänsyn ska tas till utbyggnadsordning inom kvarter för 
att säkerställa att ljudkrav uppnås.

• Bilreducerande åtgärder och fördelning av trafik på flera 
vägar ska prioriteras.

• Mycket bullrande verksamheter ska inte förläggas nära 
bostäder och vice versa.

• Kvartersstrukturer som skapar ljuddämpade innergårdar 
och fasader kan vara nödvändigt i bullerutsatta lägen.

• Gröna ytor och växtlighet ska användas för att skapa en 
god ljudmiljö.

• Skol- och förskolegårdar ska utformas så att verksamhe-
ten inte påverkas negativt av buller från trafik och andra 
verksamheter.

• Längs vägar med hög trafikbealastning ska risken för 
komfortvibrationer tas med i bullerutredning.

Luftföroreningar
En ökad befolkning i tät stadsmiljö ger förutsättningar för 
ett effektivt markutnyttjande. Tät bebyggelse i anslutning 
till gator kan dock medföra sämre luftkvalitet lokalt längs 
gatan. 

Beräknade medelvärden av dagens luftföroreningssituation 
i planområdet visar generellt att norra Brynäs lämpar sig 
bra som bostadsområde eftersom halterna generellt 
underskrider miljökvalitetsnormer och -mål. Biltrafiken 
längs med Södra Skeppsbron medför dock att miljökvali-
tetsmålen för Frisk luft inte uppnås längs hela gatustråket.

Luftkvaliteten längs med den vältrafikerade Södra Skepps-
bron behöver förbättras, speciellt mellan Islandsbron och 
Södra Sjötullsgatan samt mellan Stenborgskajen och 
Lysgatan. Halterna av både partiklar och kvävedioxid 
behöver dock minska längs hela Södra Skeppsbron samt 
norra delen av Atlasgatan. 

Mängden trafik samt utformning av trafikstråk och 
byggnader kommer att behöva anpassas efter luftkvalite-
ten för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna, som är 
lagkrav, inte överskrids. För att klara miljökvalitetsmålen, 
som skyddar alla människors hälsa samt miljön, krävs att 
mängden trafik minskar eller fördelas på fler gator.

Gävle kommun arbetar för att minska biltrafiken till förmån 
för gång, cykel och kollektivtrafik. Detta ger förutsättningar 
för att på lång sikt skapa en stadsmiljö med renare luft.

• Bilreducerande åtgärder och fördelning av trafik på fler 
vägar ska prioriteras. 

• Gaturummen längs de mest trafikerade stråken ska 
utformas så att luftgenomströmning gynnas.

• Skol- och förskolegårdar ska utformas så att förskole-
verksamheten inte påverkas negativt av utsläpp från 
trafik.

• Utredning av luftkvalitet, tex genom modellering av 
luftföroreningar med variation av hushöjder och bebyg-
gelsestruktur, ska utföras för att säkerställa luftkvaliteten 
längs med de mest trafikerade vägarna.

• Friskluftsintag ska generellt inte installeras mot vältrafi-
kerade gator om miljökvalitetsmålen inte uppnås längs 
gatan.

• Vegetation ska användas där så är möjligt för att 
förbättra luftkvaliteten längs vägar.

Farligt gods och verksamheter 
I den funktionsblandade stadsdelen är det viktigt att en 
genomgång av befintliga verksamheter görs för att 
identifiera vilka som kan utgöra en risk för människors 
hälsa och säkerhet. Både säkerhetsavstånd och särskilda 
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skyddsåtgärder för byggnader kan behöva göras. Dock ska 
inga verksamheter som kan utgöra en stor risk finnas inom 
planområdet utan bör förläggas på annan plats.

• I samband med etappindelning inför detaljplaneläggning 
ska en riskinventering av etappområdet tas fram för att 
identifiera risk- och skyddsobjekt. 

• Verksamheter som innebär en risk för människors hälsa 
och säkerhet ska inte förekomma i anslutning till 
bostäder, skolor/förskolor och vårdboenden.

• Vid behov ska en riskanalys tas fram vid detaljplanelägg-
ning så att rätt skyddsåtgärder föreslås om riskerna är 
oacceptabla.

Förorenad mark
Miljöfarliga verksamheter och utfyllning av mark har 
bedrivits under en lång tid inom planområdet, vilket 
innebär att många potentiellt förorenade områden finns 
registrerade. Vid omvandling till mer känslig markanvänd-
ning, tex skolor och bostäder, kommer miljötekniska 
markundersökningar att behöva utföras på flertalet 
fastigheter. Påträffas föroreningar kommer troligen även 
risk- och åtgärdsutredningar att behöva tas fram innan 
behov och omfattning av sanering kan fastställas.

• Vid omvandling och exploatering ska behov av invente-
ring samt behov av miljötekniska undersökningar alltid 
bedömas och utföras i tidigt detaljplaneringsprocessen.

• Industribyggnader som avses bevaras eller rivas ska 
inventeras och vid behov undersökas avseende miljö- 
och hälsostörande byggnadsmaterial och ämnen. 

• Vid förekomst av föroreningar ska risken för spridning av 
föroreningar och eventuell negativ påverkan på miljön 
alltid beaktas, förutom hälsoaspekten.

• Inför grundvattensänkning eller schaktning i områden 
med sulfidlera ska hanteringen av sulfidleran alltid 
samrådas med Miljö- och hälsoskyddsavdelningen, Gävle 
kommun.

• Hållbara lösningar, som utgör ett ekonomiskt rimligt 
alternativ till schaktsanering och deponering, ska 
främjas.

Klimatanpassning
Ökade temperaturer i framtiden tillsammans med en 
förtätning av Norra Brynäs gör att det blir viktigt att få in 
grönska som dämpar temperaturen. Gröna ytor som 
tillsammans med stråk för dagvatten ger flera nyttor i en 
klimatanpassad stadsdel. De bidrar till behagligare klimat, 
avleder vatten vid kraftiga skyfall och skapar platser för 
vistelse, aktivitet, rekreation och återhämtning. Kraftig 
nederbörd i form av snö vintertid kan komma att bli 
vanligare i framtiden och stora snömängder  behöver 
omhändertas. Längs med kajerna vid Gavleån och vid Inre 
fjärden tas hänsyn till stigande havsnivåer.

• Översvämningsrisker vid kajer och kanaler behöver tas 
med i fortsatt planering, och översvämningsytor kan 
behövas tillföras. Plats för översvämningsskydd behövs. 

• Grundläggning och dränering ska ta hänsyn till framtida 
höga havsnivåer, höga flöden i Gavleån och skyfall med 
minst 100-års återkomsttid.

Kraftig nederbörd kan bli vanligare i framtiden vilket även måste beaktas i utvecklingen av Norra Brynäs. Fotograf: Mostphotos.com
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• Grönytor ska tillföras området för att förbättra effek-
terna av värmeböljor och kraftiga skyfall, möjligheter att 
skapa ytor för snöhantering ska också beaktas.

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

Kajer och stabilitetsförhållanden 
Kajernas uppbyggnad och skick varierar längs olika 
delsträckor liksom kunskapen om dem. Samtliga kajer 
längs med planområdet är i princip i behov av stabilitetsbe-
räkningar för att avgöra vilken säkerhet mot stjälpning som 
kajen har. Åtgärderna som har utförts eller planeras att 
utföras förlänger kajens livslängd, men förbättrar inte dess 
bärighet. Byggnationer som placeras på ett för kort 
avstånd från kajen kan innebära stabilitetsrisker, försvå-
rande omständigheter vid ombyggnation och reparation, 
samt att kajens utformning måste ändras och anpassas på 
grund av nya förutsättningar. 

• Inför byggnationer längs med befintliga kajer (samt vid 
försäljning och avstyckning av kommunal mark) måste 
alltid en geoteknisk undersökning inklusive en stabilitets-
utredning utföras för varje enskilt projekt. Detta för att 
bland annat säkerställa dragstagens position, kajens 
konstruktion och bärighet, lämplig grundläggningsmetod 
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 som måste utredas noggran-
nare i samband med den geotekniska undersökningen.

• Byggnationer och anläggningar får inte öka belastningen 
på kajerna. 

• Nödvändiga reparationer eller ombyggnader av kajer bör 
utföras innan kajstråket bebyggs.

• Arbeten nära kaj, som kan orsaka vibrationer eller 
störningar i jorden, ska utföras med kontrollprogram för 
att undvika negativ påverkan på kajkonstruktionen.

• Utformning och ombyggnation av kajer ska ta hänsyn till 
framtida havsnivåhöjningar, Gavleåns beräknade högsta 
flöde samt skyfallshantering.

Fortsatt arbete med fördjupad översiktsplan
• En klimatanpassningsutredning med förslag på åtgärder 

kommer att tas fram innan planens granskningsskede.

• Kommunen behöver säkerställa servitut för dragstag vid 
kaj.

• En luft- och bullerbedömning av markanvändningsför-
slaget ska visas vid granskningsskedet.

Ett generellt skyddsavstånd om 20 meter mellan kajkant och byggnationer gäller i området. Fotograf: Daniel Bernstål
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Teknisk försörjning

Teknisk försörjning på Norra Brynäs ska erbjuda både 
allmänhet och näringsliv förutsättningar att leva, verka 
och utvecklas. En hållbar utbyggnad innebär att satsa på 
miljövänliga energikällor och robusta system som 
anpassas till såväl kapacitetskrav som klimatföränd-
ringar. På Norra Brynäs ska innovationer inom teknisk 
försörjning främjas.

Planeringsriktlinjer
• Kommunens byggnader ska vara föredömen för arkitek-

tonisk kvalitet i området. Det gäller såväl nytt avloppsre-
ningsverk, transformatorstationer, avfallsutrymmen och 
andra tekniska installationer.

Dagvatten
Dagvattenhanteringen ska minska effekterna av framtida 
klimatförändringar och minska belastningen av förore-
ningar till Inre fjärden. En robust och långsiktigt hållbar 
hantering av dagvatten kommer även bidra till en grönare 
stadsmiljö, ökad vattenkontakt och bättre förutsättningar 
för biologisk mångfald.

Inför översiktsplanens granskningshandling ska en över-
siktlig dagvatten- och skyfallsutredning tas fram för att 
belysa förutsättningarna för dagvatten- samt skyfallshan-
tering inom planområdet, samt för att föreslå en hållbar 
principlösning som uppfyller de krav som ställs. 

Gävle kommuns dagvattenpolicy ska ligga till grund för 
dagvattenhanteringen. Även framtida klimatförändringar i 
form av högsta högvatten i havet, beräknat högsta flöde i 
Gavleån samt skyfall med, som minst, 100-års återkomsttid 
ska tas hänsyn till i hanteringen av dagvatten. 

•  I detaljplan ska planbestämmelse som reglerar att 
”anläggning för rening av dagvatten ska finnas” bör 
användas för parkering och trafikerade gator.

•  Nivå för bärande konstruktion som tål vatten i byggnad 
samt dränering ska planbestämmas i lågt liggande 
delområden med hänsyn till framtida högsta högvatten i 
havet, beräknat högsta flöde i Gavleån samt skyfall med, 
som minst, 100-års återkomsttid.

•  Bostadsgårdar och allmän platsmark ska utformas med 
delvis genomsläpplig markbeläggning i syfte att mildra 
effekterna av stora regn. 

•  Källare och nedsänkta garage bör utformas med 
vattentät konstruktion under +2.5 RH 2000 pga. risken 
för källaröversvämning vid höga nivåer i recipienten. 

• Grönytor som sammanfaller med lågt liggande områden 
ska samutnyttjas för yteffektiv hantering av skyfall. En 
yta kan vid stora regn eller översvämningar temporärt 
hantera vattenmassor, men under övrig tid fylla en 
annan funktion, till exempel användas för bollspel eller 
andra fritidsaktiviteter.

Öppen dagvattenhantering bidrar positivt i stadsmiljön, referensprojekt Malmö
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•  Grönstråk och gator ska användas som sekundära 
avrinningsvägar för att säkerställa ytlig bortledning av 
dagvatten vid skyfall.

•  Dagvatten ska kunna ledas ut genom eventuella 
skyddsbarriärer mot höga flöden och höga havsvatten-
nivåer.

Vatten och spillvatten
Generellt är det goda förhållanden inom planområdet för 
anslutning till kommunalt vatten och spillvatten. I nuva-
rande läge för Södra Skeppsbron ligger pumpstationer och 
ledningar för vatten och avlopp. Behöver gatan flyttas 
uppstår en kostnad på 29,5 miljoner för flytt av vatten/
spillvatten.
• Separata system för BDT-vatten (bad dusch och tvätt)

främjas inom området för att minska vattenåtgången. 

Duvbackens avloppsreningsverk
Gävles reningsverk Duvbacken har ett tillstånd för 100 000 
personekvivalenter(PE) På lång sikt krävs en utbyggnad 
eller nybyggnad för att klara den ökande befolkningen. Det 
pågår en lokaliseringsstudie av reningsverket. Utvecklingen 
av Duvbacken kommer att påverka markanvändningen i 
planområdets östra delar. I samrådsförslaget visas tre 
alternativ för området kring Duvbacken; utveckling norrut 
(nollalternativet), utveckling söderut samt pumpstation 
med flytt av reningsverket.
• Det nya avloppsreningsverket ska visa prov på arkitekto-

nisk kvalitet. Kommunens byggnader ska vara förebilder.

• Möjligheter att nyttja reningsverket till energiutvinning, 
gödsling/odling, eller andra innovationer ska utredas i 
förstudien av reningsverket.

Avfall
• För att öka sorteringsgraden av avfall i framtiden krävs 

att det ska vara enkelt att sortera, utrymme i lägenheter 
ska finnas, och det ska vara nära till en återvinningssta-
tion.

Planeringsriktlinjer
• Lägen för kommunala återvinningsstationer(plast, 

kartong, metall, tidningar etc) behöver utredas innan 
granskingsskedet.

• Utrymme för sopor (brännbart och kompost) ska finnas 
inom varje kvarter.

El
Kapaciteten i elnätet är tillräckligt för den omfattning av 
bebyggelse som beställningen av fördjupade översiktspla-
nen innehåller. 
• Ett nytt läge för fördelningsstationen i Högbergsparken, i 

ny byggnad, ska utredas innan granskningsskedet. 

Fjärrkyla
• Fjärrkylecentralen Bore är en kommunal anläggning med 

ett exponerat läge vid Södra Skeppsbron. Gestaltningen 
av Bore ska visa prov på arkitektonisk kvalitet. Kommu-
nens byggnader ska vara förebilder.

Förnybar Energi
Intresset för förnyelsebara energikällor har ökat de senaste 
åren i takt med att kunskapen om klimatförändringar har 
ökat. På Norra Brynäs bör möjligheten att utvinna solen-
ergi beaktas.

• Vid detaljplaneläggning ska utvinning av solenergi 
möjliggöras exempelvis genom att tillåta tekniska 
installationer på tak, fasad och balkongräcken.

Utvinning av solenergi möjliggörs. Fotograf: Mostphotos.com

En översiktlig dagvattenutredning tas fram innan granskningsskedet.
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Genomförande
Gävle kommun tillsammans med markägare, fastighets-
utvecklare, myndigheter och intresserade aktörer bär 
gemensamt ansvar för att förverkliga de mål som ställs 
upp i översiktsplanen för Norra Brynäs. Genomförandet 
av en fördjupad översiktsplan med så många fastighets-
ägare är en komplicerad fråga. Det torde bli nödvändigt 
att använda en mix av flera genomförandestrategier 
inom området. Gävle kommun och de aktörer som 
önskar utveckla området genom byggnation kommer 
att få dela på de kostnader som uppstår för utbyggnad 
av allmän platsmark. Här beskrivs några av de processer 
som behöver följa efter planens antagande.

När Översiktsplanen är antagen påbörjas genomförande-
processen.Den fördjupade översiktsplanen ska: 
• ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområ-

den ska användas 

• ge vägledning om hur den bebyggda miljön ska använ-
das, utvecklas och bevaras 

• redovisa hur kommunen tillgodoser riksintressen och 
miljökvalitetsnormer

• vara utgångspunkt i kommande detaljplaner och 
markanvisningar

• följas i tillsyns- och lovärenden samt miljöprövningar

Gävle kommuns markinnehav inom planområdet är 
begränsat och sträcker sig i huvudsak längs Gavleån. Det 
medför att planens genomförande är beroende av att 
många intressenter samverkar, fastighetsägare, boende, 
verksamhetsutövare, föreningar och allmänhet för att 
nämna några. För ett framgångsrikt genomförande av 
planen, för att nå dess mål och vision, kommer dialog och 
överenskommelser med intressenter att vara den enskilt 
viktigaste framgångsfaktorn för genomförandet.

Genomförandet av den fördjupade översiktsplanen 
kommer innebära att ett flertal detaljplaner behöver 
tillkomma och en fråga som kommunen 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 kostnaden är rimlig.  

Dialog/Överenskommelser

Genomförandet av planens mål och visioner är direkt 
beroende av bra dialog med samtliga berörda intressen, 
såväl allmänna som privata. En precisering och utveckling 
av planens strategier, riktlinjer och ställningstaganden 
förankrar och underlättar genomförandet och kommande 
planering och förvaltning och utgör grund för framtida 
överenskommelser.

Strategiska markköp

Strategiska markköp av kommunen är ett sätt att skapa 
rådighet över områden som är av stor vikt för planens 
genomförande.

Avtal

I nästa skede av planeringen, detaljplaneskedet, kan och 
bör den fördjupade översiktsplanens mål och visioner, 
strategier och riktlinjer, stödjas i markanvisnings- och 
exploateringsavtal och avtal avseende gatukostnader och 
annan allmän plats.

Markanvisningsavtal
Markanvisningsavtal är ett avtal som skrivs när kommunen 
avser att överlåta mark till en byggherre som samtidigt ska 
planläggs för att tillåta exploatering. Avtalet är en option 
om en framtida marköverlåtelse/försäljning. Markanvisning 
definieras i plan- och bygglagen som ”en överenskommelse 
mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren 
ensamrätt att under en begränsad tid och under givna 
villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller 
upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för 
bebyggande”.

Ett markanvisningsavtal är ett led i en fastighetstransak-
tion och därför kan kommunen ställa relativt långt gående 
krav för att köparen ska få förvärva marken. Det innebär 
att kommunen i samband med en markanvisning kan ställa 
fler krav än i fråga om exploateringsavtal, där kommunen 
bl.a. är begränsad av nödvändighets- och rimlighetsrekvisi-
tet i 6 kap. 40 § plan- och bygglagen.
Markanvisningsavtalet reglerar byggherrens åtagande 
avseende allmän plats och gemensamma anläggningar 
såsom gator, torg, parker, vatten, avlopp etc.
Se vidare Gävle kommuns riktlinjer för Markanvisningsav-
tal.

Exploateringsavtal
Exploateringsavtal är ett civilrättsligt avtal om exploatering 
av mark som inte är kommunalägd.

 I avtalet regleras byggherrens eller fastighetsägarens 
åtaganden att vidta eller bekosta åtgärder för anläggande 
av gator, vägar och andra allmänna platser och av anlägg-
ningar för vattenförsörjning och avlopp etc. Sådana 
åtgärder ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska 
kunna genomföras och stå i rimligt förhållande till bygg-
herrens eller fastighetsägarens nytta av planen. Ett 
exploateringsavtal får inte avse ersättning för åtgärder som 
har vidtagits före avtalets ingående i andra fall än när 
detaljplanen avser ett steg i en etappvis utbyggnad. 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. 
 Kommunens möjligheter att reglera kostnad för utbygg-
nad av allmän platsmark i exploateringsavtal regleras i PBL 
6 kap. 39–42 §§.
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Se vidare Gävle kommuns riktlinjer för Exploateringsavtal.

Gatukostnader
Gatukostnader är en ersättning kommunen kan ta ut at 
fastighetsägare inom ett område med detaljplan där 
kommunen är huvudman för allmänna platser och avser 
exempelvis kostnader för att bygga och/eller förbättra 
gator, parker och torg etc. Det är endast åtgärder som är 
till för områdets behov som ska bekostas av fastighetsä-
garna. Kostnaderna ska fördelas rättvist och skäligt mellan 
berörda parter.
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Konsekvenser
Bedömningen är att en stadsomvandling av ett industri-
område riskerar att medföra betydande miljöpåverkan. 
Därför finns en separat 
Miljökonsekvensbeskrivning(MKB) som tas fram gemen-
samt med planhandlingen. I detta avsnitt finns en 
sammanfattning denna.

Bakgrund och syfte

I samband med att Gävle växer, verksamhetsområden 
omvandlas och stadens infrastruktur behöver utvecklas, 
finns anledning att få en hållbar utveckling genom att sätta 
upp nya mål och planeringsriktlinjer i en fördjupning av 
översiktsplanen för norra Brynäs. På Norra Brynäs förvän-
tas en omvandling av nuvarande struktur och innehåll till 
att fortsätta rymma icke störande företag och publik 
vattennära verksamhet, tillsammans med en förstärkning 
med lämpligt antal nya bostäder, cirka 1 000 – 2 500. 
Projektets syfte är att med hjälp av en fördjupning av 
översiktsplanen möjliggöra och underlätta utveckling och 
stadsomvandling av Norra Brynäs.
Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att identifiera 
och beskriva de direkta och indirekta effekterna som den 
föreslagna förändringen kan medföra på människor, 
naturmiljö, mark, vatten, luft, klimat och kulturmiljö.

Alternativ

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

Båda förslagen innehåller kopplingar till omgivningen i 
form av rekreativa stråk, huvudcykelstråk och gator. 
Rekreativa stråk föreslås från Norrlandet via järnvägsban-
ken, längs samtliga strandlinjer och vidare ut till T-udden 
för att på sikt även kunna förlängas till Hemlingbyområdet.
Gemensamt för båda förslagen är att kvarteren bryts upp i 
mindre delar (cirka 60 gånger 60 meter per kvarter). Detta 
underlättar rörelser i området och bidrar till en tryggare 
upplevelse av gator. Bebyggelsens skala i båda alternativen 
ligger mellan 2–5 våningar för att hålla en mänsklig skala, 
och endast på vissa platser tillåts högre bebyggelse resa sig 
högre för att skapa utblickar och för att markera en 
platsbildning. I bebyggelsestrukturen föreslås en blandning 
mellan bostäder och icke störande verksamheter. Parke-
ringslösningar i båda förslagen är gemensamma parke-
ringshus. För att parkeringshusen ska bidra till ett trivsamt 

och tryggt gaturum ska de ha publika funktioner i botten-
våningen, samt kombineras med andra användningssätt. 

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

Konsekvenser

Planförslagen innebär en minskning av industribuller vid 
bostäder inom vissa områden. Planförslaget Oregelbundet 
kvartersstruktur innebär ingen betydande förändring av 
trafikbullersituationen i området, medan alternativ Rutnät 
bedöms innebära en stor ökning av trafikbullernivån i vissa 
områden. Planförslaget Oregelbundet bedöms ge obety-
dande konsekvenser medan konsekvenserna för alternativ 
Rutnät bedöms bli negativa avseende buller.
För dagvatten bedöms båda planförslagen ge positiva 
konsekvenser för dagvattensituationen i området. Planför-
slagen förbättrar möjligheterna till god hantering av 
dagvatten gällande både bortledningskapacitet, fördröjning 
och rening av föroreningar. Fler grönytor samt gröna tak 
ger fördröjnings- och reningsmöjligheter.
Planförslagen innebär att flera industriverksamheter, som 
inneburit risker för boende och de som vistas i området, 
omvandlas till bostäder och andra verksamheter. Befintligt 
industrisspår omvandlas till grönstråk, vilket också innebär 
att risker försvinner, även om de redan i dagsläget är små. 
Båda planförslagen bedöms ge positiva konsekvenser för 
aspekten risk och säkerhet.
Delar av planområdet har länge använts för industriända-
mål vilket innebär att det finns flertalet fastigheter som är 
utpekade som potentiellt förorenade. Om dessa områden 
efterbehandlas bedöms detta ge positiva konsekvenser för 
båda planförslagen då föroreningarna i området skulle 
minska.

Planförslagen för Norra Brynäs visar sammantaget en 
utveckling i centrala delar vilket skapar förutsättningar för 
hållbara transporter, med planering i tidigt skede, där stråk 
för dessa länkas till berörda målpunkter. Vidare redovisas 
att områdets förutsättningar kan bidra till positiva föränd-
ringar avseende invånarnas färdmedelsval, särskilt för cykel. 
Detta medför positiva konsekvenser avseende klimatpå-
verkan.

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

Den gröna infrastrukturen ökar vilket ger positiva konse-
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kvenser för naturmiljön och ekosystemtjänster. 

Ekologiska spridningssamband påverkas positivt både inom 
planområdet och för Järvstakilens kontakt med grönstruk-
turer norr om planområdet. Fler grönytor skapar positiva 
effekter för ekosystemtjänster som exempelvis rekreation, 
fysisk- och psykisk hälsa, sociala interaktioner och naturpe-
dagogik samt att träd har kylande effekt. Båda planförsla-
gen bedöms innebära positiva konsekvenser för aspekten 
grön infrastruktur.
Båda planförslagen innebär en risk för negativa konsekven-
ser för riksintresset för kulturmiljö på grund av påverkan av 
stråk längs kajkanter och närmast vattnet, ny bebyggelse 
närmast vattnet samt omgestaltning av Södra skeppsbron 
till boulevard, särskilt i de östra delarna av planområdet.

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

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

Planförslagen medger förtätning och utbyggnad av 
kollektivtrafikstråk. Förtätning medför ett ökat underlag 
för kollektivtrafik och utsläpp från bilfordon minskar i och 
med bättre teknik. Därigenom förväntas också luftförore-
ningar minska och möjligheten att uppnå MKN ökar. 
För att inte påverka möjligheten att uppnå miljökvalitets-
normer för vatten behöver dagvatten renas innan det når 
Gavleån eller Inre Fjärden, framförallt vid tidigare industri-
fastigheter. Ambitionen i båda planalternativen är att 
skapa fler grönytor i området som kan fungera som 
fördröjning och rening av dagvattnet, vilket ökar möjlighe-
ten att förbättra den ekologiska och kemiska statusen för 
vattenförekomsten.
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