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Syfte
Denna kulturmiljöbilaga är en noggrannare och mer detaljerad redovisning av sakintresset kulturmiljö som 
redovisas i Översiktplan Gävle stad. Avvägningar mot andra sakområden och ställningstaganden kring 
kulturmiljön följer vad som sägs i Översiktplan Gävle stad.

Syftet med att redovisa kulturmiljön på ett mer detaljerat sätt i en egen bilaga är att uppfylla ett av Gävle 
kommuns lokala miljömål. Gävle kommunfullmäktige antog 2005-04-04 för miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö, delmålet att till 2010 ska kulturminnesvårdsprogrammet för staden och övriga kommunen vara reviderat.
Med Översiktsplan Gävle stad revideras kulturminnesvårdsprogrammet för de behandlade stadsdelarna.

Inom Gävle stad finns många äldre detaljplaner som saknar miljöbeskrivningar och inte behandlar värden 
för till exempel naturmiljö och kulturmiljö. I ärenden där sådana planer ingår blir översiktsplanen och 
kulturmiljöbilagan komplement i arbetet med avvägningar och lovgivning. 

Innehåll
I kulturmiljöbilagan presenteras de utpekade och avvägda kulturmiljöområdena i Gävle stad. De följer 
samma ordning och benämning som Översiktsplan Gävle stad. För varje stadsdelsområde finns en karta 
som presenterar den geografiska avgränsningen av områdena. Därefter följer beskrivningar av kulturmiljön i 
respektive område.

Informationen kring vad som kan ske i områden på landsbygden är mer omfattande då dessa generellt saknar 
detaljplaner som berättar hur mark och bebyggelse kan förändras. Behovet av stöd vid tex förhandsbesked och 
bygglovprövning är därför större.

En Strategi för kulturmiljö har antagits av Kommunstyrelsen 2008-10-21 som syftar till att peka ut de områden 
som skall prioriteras för nya detaljplaner. Dessa områden är :

•	 Norrlandet  •	 Strömsbro 
•	 Villastaden   •	 Södra Valbobygden

Områdena bedöms ha ett mycket högt värde, där förändringstrycket är mycket stort och aktuella detaljplaner 
saknas som kan styra utvecklingen. 

Hur skall kulturmiljöbilagan användas?
Kulturmiljöbilagan skall i första hand fungera som ett underlag för Bygg & Miljö och Gävle kommun i arbetet 
med bla detaljplaner, fastighetsregleringar, förhandsbesked, bygglov och bygganmälan. Innehållet berättar om 
vad som är viktigt  från kulturmiljösynpunkt i ett område och vilka förändringar som är lämpliga. Materialet 
är en hjälp vid hantering av olika ärenden i de aktuella områdena. Bilagan är en del av Översiktplan för Gävle 
stad och följer dess avvägningar och ställningstaganden. Nya avvägningar och ställningstaganden behöver 
alltså inte ske igen vid en handläggning av ett ärende och då denna bilaga används.

Bilagan kommer naturligtvis också att fungera som en faktarapport för alla som är intresserade av kulturmiljö 
i Gävle.
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Vad berättar kartan?
Kartan anger de värdefulla kulturmiljöer och objekt som finns i en stadsdel. Vilken formell status de har och 
vad de är för typ av områden och objekt. Även områden för planerade bostäder och verksamheter redovisas.

Riksintressen
Riksintressen är sådana områden som har så stora värden att de inte bara är betydelsefulla lokalt i Gävle utan 
så speciella att de har betydelse nationellt, för alla svenskar. Länsstyrelsen i Gävleborg och Gävle kommun har 
föreslagit nya riksintressen i Gävle stad och avgränsat befintliga riksintressen annorlunda. Beslut om de nya 
avgränsningarna sker troligen under 2009 av Riksantikvarieämbetet. Fram till dess gäller de nuvarande men 
Gävle kommun arbetar i huvudsak efter de nya avgränsningarna. Kommunens uppgift är att i översiktsplanen 
redovisa riksintresseområdena och hur värdena ska säkerställas. 

I avgränsningarna för Översiktsplan Gävle stad finns följande riksintressen för kulturmiljövård med :

Gävle centrum, riksintresse X 800. 
Värden: Äldre bebyggelse på båda sidor ån, runt kyrkan, slottet och Gamla Gefle. Rutnätsplanen. 
Parkanläggningar och grönstråk. Miljöer som visar stadens ekonomiska och sociala liv t.ex. fiskarstugor på 
Brynäs och Villastaden. 
Gävle kommun har avgränsat och beskrivit värden för kulturmiljöer i stadsdelskapitlet för Centrum.
Säkerställs genom detaljplaner. Villastaden prioriteras på kort sikt för ny detaljplan. Riksintressets gränsdragning 
måste diskuteras med länsstyrelsen. Föreslagen förändringa av riksintresset: Staffanskyrkan, fd I 14 området 
och delar av Väster utgår. Fd industrier på Brynäs och Söder, Skogskyrkogården tillkommer.

Strömsbro, riksintresse X 801. 
Värden: Bränneribyggnader och bostäder i bruksmiljö från 1700-talet. Bomullsspinneri och arbetskaserner 
från 1800-talet. Rutnätsplan. Gravar och gravfält från yngre järnåldern. 
Gävle kommun har avgränsat och beskrivit värden för kulturmiljöer i stadsdelskapitlet för Forsby.
Kulturmiljövärden säkerställs genom ny prioriterad detaljplan för området enligt Strategi för kulturmiljöer i 
Gävle kommun. Föreslagen förändring av riksintresset: Gravfält och efterkrigstida egnahemsbebyggelse utgår.

Södra Valbobygden, riksintresse X 808. 
Värden: Odlingslandskap med järnåldersgravfält och järnframställning. Gästriklands äldsta kyrkplats. Valls 
kungsgård. Flera bymiljöer och strukturer med vägar och hägnader. 
Gävle kommun har avgränsat och beskrivit värden för kulturmiljöer i stadsdelskapitlet för Valbo.
Kulturmiljövärden säkerställs genom ny prioriterad detaljplan för området enligt Strategi för kulturmiljöer 
i Gävle kommun. Föreslagen förändring av riksintresset: Odlingsmark mot söder utökas. Gränsdragningen 
samordnas mellan Karaktärsområde och riksintresse.

Sätra, förslag till nytt riksintresse.
Värden:Tydligt stadsplanemönster med trafikseparering, arbete-bostad och centrumfunktioner. Flera typer av 
tidstypiska bostadshus från 1960-och 1970-talen åtskilda av naturmark. Gävle kommun har avgränsat och 
beskrivit värden för kulturmiljöer i stadsdelskapitlet för Sätra.
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Kulturhistorisk bebyggelse, i karta K.
Kulturhistorisk bebyggelse är Gävle kommuns egen bedömning av koncentrerad bebyggelse i en by, ett 
stadskvarter eller del av ett bostadsområde. Inom ett bebyggelseområde finns värden som är särskilt betydelsefulla 
att bevara och skydda och dessa beskrivs med värdebeskrivningar i respektive stadsdel. Gävle kommun är 
positiv till förändring och utveckling inom områdena så länge förändringen anpassas till kulturvärdena och att 
kulturvärdena kan skyddas och bevaras. 

Karaktärsområden, i karta L.
Karaktärsområden är Gävle kommuns egen bedömning av strukturer där de historiska spåren är särskilt tydliga. 
Ofta är det relationen mellan bebyggda och obebyggda områden som tillsammans med vägnätet visar på en 
särskild typ av struktur. Det kan vara en by med omgivande odlingsmark, en stadsdel från en viss tidsepok, 
stadskvarter med park eller industrimark i relation till vattenområden, etc.  
Gävle kommun vill skydda och bevara områdena. De flesta områden är jordbruksbygder där en fortsatt 
jordbruksnäring med odling och djurbete är en förutsättning för ett bevarande. Förändring och utveckling 
inom områdena kan ske med utgångspunkt från pågående markanvändning och som anpassas till områdets 
kulturvärden.
Gävle kommun vill samordna karaktärsområden med länsstyrelsens utpekade odlingslandskap med natur- och 
kulturvärden och föreslår därmed nya avgränsningar enligt nedan. 

Länsstyrelsens utpekade odlingslandskap med natur- och kulturvärden
Björke –ny avgränsning föreslås enligt karaktärsområde Oppala-Björke i stadsdelskapitlet för Hille-Björke.
Hemlingby –ny avgränsning föreslås enligt naturreservat Hemlingby, karaktärsområde Hemlingby samt 
kulturhistorisk bebyggelse Järvsta i stadsdelskapitlet för Järvsta – Hemlingby.
Hille –ny avgränsning föreslås enligt karaktärsområde Varva och Persbacka, Hille by med kyrka i 
stadsdelskapitlet för Hille-Björke.
Södra Valbobygden –ny avgränsning föreslås enligt karaktärsområde Riksintresse S. Valbobygden i 
stadsdelskapitlet för Valbo.
Ytterhärde –ny avgränsning föreslås enligt karaktärsområde Ytterhärde i stadsdelskapitlet Valbo.
Åbyggeby –ny avgränsning föreslås enligt karaktärsområde Åbyggeby

Kulturhistoriska stråk, i karta G eller K
Det finns fyra parkområden som har stora kulturmiljövärden. Gävle kommun vill bevara och utveckla dessa 
parker så att deras särprägel värnas enligt beskrivningar i stadsdelskapitlen.

•	 Parkstråken längs Gavleån: Gamla kyrkogården/Stadsträdgården/Boulognerskogen/Regementsparken
•	 Nya kyrkogården
•	 Stenebergsparken
•	 Esplanader och alleér

I översiktplanen redovisas dessa områden som kulturhistorisk bebyggelse eller värdefull grönstruktur.
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Skydd och reglering
I kartan redovisas också de skydd  och regleringar som finns inom ett utpekat område:

Skyddade byggnader enl. PBL. Bestämmelser i detaljplan i syfte att skydda. Kommunen är tillståndsmyndighet 
då arbeten skall ske.
Fornlämning enl KML.  Fornlämning. Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet då arbeten skall ske.
Byggnadsminne enl KML och eller förordn: 1988:1229.  Enskilt ägda och/eller statligt ägda byggnadsminnen. 
Länsstyrelsen respektive Riksantikvarieämbetet är tillståndsmyndighet då arbeten skall ske. 

Vad berättar texten om varje område?
Varje område presenteras på följande sätt:

Områdets förutsättningar
Beskrivning: En kort beskrivning över innehåll, karaktär och ålder.
Värden: Vad som är värdefullt och viktiga kännetecken.
Gävle kommuns bedömning: Bedömning av värdet i en skala på tre. 
1. Högsta värde,  
2. Mycket högt värde, 
3. Högt värde. 
Bedömningen berättar hur mycket av värdena samt kännetecknen som är bevarade och oförstörda i ett område.
Motiv riksintresse: Motiverande text för riksintresset. Utdrag från rapporttext från Länsstyrelsen Gävleborg. 
Kulturmiljövård. Riksintressen i Gävle Kommun. 1996:2.
Motiv för odlingslandskap med natur- och kulturvärden: Motiverande text för odlingslandskapet. Utdrag 
från rapporttext från Länsstyrelsen Gävleborg. Bevarandeprogram för odlingslandskapet 1996:3.

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs:  Positiva särdrag i området som förhöjer kvalitéerna för dess användning.
Markanvändning: Hur området skall användas.
Struktur: Berättar om områdets speciella ordning som på ett konkret sätt bygger upp en helhet utifrån sina 
delar och som är viktig att ta hänsyn till.
Ny- och ombyggnad: Berättar om hur området kan utvecklas i fyra klassningar. Vilken typ av ny bebyggelse 
som är möjlig att tillkomma och hur nya samt befintliga byggnader bör se ut. För vissa landsbygdsområden är 
texten mer omfattande än de klassningar som beskrivs här nedan.

Klass A
Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men prövas restriktivt. Höjd, placering 
och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan vara möjlig om kulturvärdet inte 
påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska kunna nyttjas. Nya byggnader 
skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. Flera enskilda byggnader har 
ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för byggnaden traditionellt sätt.  
Rivning av dessa bör ej ske.
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Klass B
Komplementbyggnad får tillkomma samt enstaka ny bebyggelse i anslutning till befintlig. Ny bebyggelse skall 
följa områdets struktur samt byggnadernas skala, utseende och material. Vissa enskilda byggnader har ett högt 
kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för byggnaden och området traditionellt sätt. 
Rivning av dessa bör ej ske.

Klass C
Komplementbyggnad och ny bebyggelse får tillkomma i anslutning till befintlig och skall följa områdets 
struktur samt byggnadernas skala, utseende och material. Vissa enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt 
värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för byggnaden och området traditionellt sätt. Rivning av 
dessa bör ej ske och ska föregås av utredning.

Klass D
Markanvändningen för jordbruk och bete.  Enstaka bostadsbebyggelse förekommer. Området undantas från 
utbyggnad av vägar eller bebyggelse. Enstaka mindre komplementbyggnad kan tillkomma som behövs för 
pågående markanvändning. Placering, storlek och utformning skall inte dominera i landskapet. Byggnaden 
skall ha en mycket enkel karaktär med sadeltak och rödmålade träfasader. Komplementbyggnad till bostad ska 
anpassas väl till miljön, vad det gäller utformning, placering, färg- och materialval.

Planer/Skydd: Redogör för behov av ny detaljplan med bestämmelser om hur bebyggelsen skall förvaltas
I.  Detaljplan / skydd finns.
II. Detaljplan för DELAR av området bör tas fram.
III. Detaljplan för HELA området bör tas fram.
IV. Annan typ av skydd behövs.

Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: Berättar om vilka lagar och föreskrifter som 
gäller för ett område och som skall användas då Bygg & Miljö arbetar med ärenden. Lagarna och föreskrifterna 
ger stöd att värna kulturvärden.

PBL 3:12, Plan- och bygglagen.  Anger att bebyggelsen är kulturhistoriskt värdefull och skall användas vid 
planläggning och bygglov/ bygganmälan.

BÄR 2:6 2004:1, Boverkets ändringsregler.  Vid ombyggnad skall förundersökning ske för att utreda 
byggnadens kulturvärden och antikvarisk sakkunnig kan behöva anlitas vid genomförandet. 

Byggnadsminne enl KML och eller förordn: 1988:1229.  Enskilt ägda och/eller statligt ägda byggnadsminnen 
är berörda. Länsstyrelsen respektive Riksantikvarieämbetet är tillståndsmyndighet. 

Fornlämning enl KML.  Fornlämning är berörd. Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet.
Kyrka/begravningsplats enl. KML.  Kyrko- och eller begravningsplats är berörd. Länsstyrelsen är 
tillståndsmyndighet.
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Värdefull kulturmiljö:

B.L.1    Karaktärsområde Bomhus
B.L.2    Karaktärsområde Sikvik - 
            Vårvik - Hakudden

B.K.1   Stora Holmsund, Bomhus kyrka, 
            Klippan och Nybergsallén
B.K.2   Rudsjöstrand
B.K.3   Orion, Storhagen, Högsta och Nyvall
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            Ringarstigen, Kyrkängsvägen, 
            Permånsfallet och Kastsjö
B.K.5   Sikvikoch Vårvik
B.K.6   Hakudden
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B.L.1 fd odlingsmark B.K.1 Stora HolmsundB.L.2 Sjöbodar och gistvall

B.L.1 Karaktärsområde Bomhus
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Sammanhållna och enhetligt utformade bebyggelsegrupper samt större byggnader i park, 
kringgärdade av naturmark och fd. odlingsmark.
Värden: Stora fritt liggande tomter och bebyggelsegrupper som åtskiljs av natur- och parkmark, ängsmarker 
och lövträdsdungar.
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde   

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Trivsamt område i naturnäralägen med höga arkitektoniska kvalitéer på bebyggelsen.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur:  Åtskilda bebyggelsegrupper i park- och naturmark bevaras.
Ny- och ombyggnad: Klass C: Komplementbyggnad och ny bebyggelse får tillkomma i anslutning till befintlig 
och skall följa områdets struktur samt byggnadernas skala, utseende och material. Vissa enskilda byggnader har 
ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för byggnad och området traditionellt 
sätt. Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: II. Detaljplan för delar av området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Byggnadsminne, 
Fornlämning, Kyrka/begravningsplats

B.L.2 Karaktärsområde Sikvik-Vårvik-Hakudden 
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Småskaliga bebyggelseklungor med fiske, jordbruk och slingrande vägnät i norr. Rester efter 
småbrutet odlingslandskap. I söder finns sommarvillabebyggelse på stora tomter i skogsmark.
Värden: Småskalig varierad fiskarbebyggelse och stora fritt liggande tomter med dominerande sommarvillor 
som vänder sig mot havet.
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs:  Havs- och naturnära boende med äldre jordbruks- och fiskarbebyggelse eller sommarvillor.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter. 
Struktur: Bebyggelseklungor och stora tomter efter stranden som åtskiljs av naturmark bevaras.
Ny- och ombyggnad: Klass B: Komplementbyggnad får tillkomma samt enstaka ny bebyggelse i anslutning 
till befintlig. Ny bebyggelse skall följa områdets struktur samt byggnadernas skala, utseende och material. 
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Vissa enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnad och området traditionellt sätt. Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning

B.K.1 Stora Holmsund

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Ursprungligen en lantherrgård från 1815 ägd av kända grosshandlare och redare. Ladugård och 
stall fanns intill herrgården. Herrgårdspark och stora ängs- och odlingsmarker hörde till anläggningen. Korsnäs 
köpte egendomen 1897 och drev jordbruket ända in på 1950-talet. Under senare delen av 1900-talet har flera 
tjänstemannavillor byggts i parken. Dessa är ritade av kända arkitekter.
Värden: Glest placerade, stora och påkostade byggnader i parkliknande miljöer.  
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde 

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Levande historisk miljö med påkostad herrgårds- och villabebyggelse i park- och naturmark.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter 
Struktur: Stora tomter i natur- och parkmark bibehålles. 
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning

B.K.1 Bomhus kyrka

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Träkyrka på höjd i nationalromantisk stil ritad av stadsarkitekten E A Hedin. Intilliggande 
kyrkogård i terrasserad terräng från 1918 med skogskaraktär. 
Värden: Tidstypisk kyrkobyggnad med begravningsplats som är väl anpassad till terrängen och 
vegetationen. 
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde  

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Vacker kyrko-och begravningsplats som är historiskt sammanlänkad med stadsdelens utveckling och 
tillväxt. En del av stadsdelens samhällsservice.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter. 
Struktur: Kyrkotomt med begravningsplats som kringgärdas av naturmark bevaras.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
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prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: I. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning, 
Kyrka/begravningsplats

B.K.1 Klippan och Nybergsallén
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Lantherrgårdar med fäbodursprung mot havet. Vid Nybergsallén ligger Bomhus äldsta hus, byggt 
på 1600-talet. Huset sägs ha härbärgerat ryska officerare år 1719 och därigenom undgått ryssarnas härjningar. 
Större huvudbyggnader på fritt liggande tomter kringgärdade av parkliknande mark. 
Värden: Glest placerade tomter med stora och påkostade byggnader i parkliknande miljöer.  
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde 

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Levande historisk miljö med herrgårds- och villabebyggelse med natur- och havsnära lägen.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter. 
Struktur: Glest liggande bebyggelse och tomter i natur- och parkmark bibehålles. 
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: II. Detaljplan för delar av området bör tas fram. För Klippan: III. Detaljplan för hela området bör 
tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning

B.K.2 Rudsjöstrand
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Villor och radhus från 1940-talet. Villatomterna ligger på rad efter väg medan radhusen är snett 

B.K.1 Bomhus kyrka B.K.1 Nybergsallén
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ställda i grönområde. Närmast industriområdet i nordost ligger fyra dubbelhus uppförda för förmän mellan åren 
1923-43, dessa ritades av dåvarande stadsarkitekten S. Wranér. Inom området finns också Kastets skola uppförd. 
Värden: Områdets struktur med de olika bebyggelsegruppernas tomtbildning och byggnadernas placering, 
anpassade i terräng med naturmark, och enhetliga utformning. 
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde 

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Enhetliga bebyggelseområden med arkitektoniska kvalitéer i trivsamt naturnära lägen.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Den likformade och enhetliga bebyggelsen och tomtutformningen  bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram. 
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning

B.K.3 Storhagen
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Daniels röjning är den äldre odlingsmark som Storhagens bebyggelse samlats kring. 
Tomtindelningen och dragningen av Storhagssvängen har anpassats till inägans gränser. Området innehåller 
både modern småhusbebyggelse från 1950-talet och framåt samt inslag av äldre hus.
Värden: Områdets struktur med vägdragning och tomtindelning efter äldre odlingslandskap. Småskalig men 
olikformad bebyggelse.
Gävle kommuns bedömning: 3. Högt värde  

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Trivsam egnahemsbebyggelse med slingrande vägnät och uppvuxna trädgårdar i naturnära läge.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter. 
Struktur: Den likformiga tomtstrukturen grupperad efter fd odlingslandskap bibehålles. 
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 

B.K.2 Rudsjöstrand B.K.3 Storhagen
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B.K.3 Högstavägen B.K.4 HyverigårdarnaB.K.3 Orion

kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd:  III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning

B.K.3 Orion
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Egnahemsbebyggelse från 1910- och 1920-talen med små hus i en tydlig trädgårdskaraktär.
Värden: Områdets struktur med små trä hus omgivna av trädgårdar och ett smalt vägnät. Området har karaktär 
av grönskande trädgårdsstad.
Gävle kommuns bedömning: 3. Högt värde  

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Trivsam egnahemsbebyggelse med slingrande vägnät och uppvuxna trädgårdar .
Markanvändning: Nuvarande fortsätter. 
Struktur: Den småskaliga tomtstrukturen och träbebyggelsen grupperad efter fd odlingslandskap bibehålles. 
Ny- och ombyggnad: Klass B: Komplementbyggnad får tillkomma samt enstaka ny bebyggelse i anslutning 
till befintlig. Ny bebyggelse skall följa områdets struktur samt byggnadernas skala, utseende och material. 
Vissa enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnader och området traditionellt sätt. Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd:  III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning

B.K.3 Högsta och Nyvall 
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Spontant framvuxen bebyggelse efter Högstavägen som komplementsamhälle till det Korsnäsägda 
området.
Värden: Oregelbunden tomtstruktur efter slingrande smalt vägnät med olika utformning på byggnader. 
Gävle kommuns bedömning: 3. Högt värde   
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Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Småskalig och varierad bebyggelse efter slingrande vägnät och uppväxta trädgårdar skapar trevliga 
boendekvalitéer.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Varierande tomtstorlekar och utformning på byggnader efter slingrande vägnät behålles.
Ny- och ombyggnad: Klass B: Komplementbyggnad får tillkomma samt enstaka ny bebyggelse i anslutning 
till befintlig. Ny bebyggelse skall följa områdets struktur samt byggnadernas skala, utseende och material. Vissa 
enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för byggnader 
och området traditionellt sätt. Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd:  III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

B.K.4 Hyvlerigårdarna

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Arbetarbostäder på rad i enhetlig utformning från början av 1900-talet i jugendstil och slutet av 
1800-tal men ombyggda på 1950-talet i nyklassicistisk stil. Omgivs av träd- och buskbälte mot vägen och stor 
grönskande park mot sydost
Värden: Hög arkitektonisk kvalité i enhetligt bebyggelseområde efter gata och anpassade i terräng med 
naturmark.
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde 

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Bebyggelseområde med höga arkitektoniska kvalitéer i trivsamt naturnära lägen och med utsikt över havet.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Enhetlig bebyggelse, tomtstorlek och  tomtutformning kringgärdad av grönytor bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: I. Detaljplan/skydd finns.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

B.K.4 Kyrkängsvägen, Kapellvägen, Ringarstigen

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Enhetligt utformade kedjehus, mindre enplanshus och villor från 1950-och 60-talen för tjänstemän 
med ett väl sammanhållet gaturum. I norr mot Korsnäsvägen ligger tre flerfamiljshus i två våningar. 
Värden: Hög arkitektonisk kvalité i enhetliga bebyggelseområden efter gata och anpassade i terräng med 
naturmark.
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde 
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Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Enhetliga bebyggelseområden med arkitektoniska kvalitéer i trivsamt naturnära lägen.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter. 
Struktur: Den likformade och enhetliga bebyggelsen och tomtutformningen bibehålles. 
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: I. Detaljplan / skydd finns.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

B.K.4 Kastsjö
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Flerfamiljsbostäder från 1950-talet. Bebyggelsen är enhetlig med fasader av puts och tegel. 
Mellan husen finns grönområden med träd och buskar,lekplats och ett stensatt torg. 
Värden: Hög arkitektonisk kvalité i enhetligt och bebyggelseområde med grönytor mellan husen.
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde 

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Enhetliga flerfamiljsbostäder med arkitektoniska kvalitéer och med trivsamma grönytor mellan husen.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Den likformade och enhetliga bebyggelsen som grupperar sig kring  grönområden bibehålles. 
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: I.  Detaljplan / skydd finns.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

B.K.4 Ringarstigen B.K.4 Kastsjö
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B.K.4 Permånsfallet
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Fristående villor och parhus för tjänstemän och förmän från mitten av 1900-talet. I huvudsak 
enhetligt utformad bebyggelse efter gata. Särskilt framträdande är de nyklassicistiskt utformade parhusen efter 
den allékantade Permånsvägen. 
Värden: Hög arkitektonisk kvalité i enhetligt bebyggelseområde efter gata och anpassade i terräng efter 
naturmark.
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Enhetligt bebyggelseområde arkitektoniska kvalitéer i trivsamt naturnära lägen.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Den likformade och enhetliga bebyggelsen och tomtutformningen bibehålles efter allékantad gata.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: I.  Detaljplan / skydd finns.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

B.K.5 Sikvik och Vårvik
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Fiskefäbodar som ursprungligen ägdes av bönder i Grinduga och Järvsta. Senare utvecklades 
kombinerat fiske- och jordbruk med en bofast befolkning. Flera fiskeenheter insprängda i klippiga vikar med 
sjöbodar och enstaka gistvallar.
Värden: Områdets struktur med småskalig bebyggelse och tomtindelning. Allmän mark vid vatten med 
sjöbodar och gistvallar. Slingrande vägnät. Inslag av äldre odlingslandskap. Äldre välbevarad bebyggelse.
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: : Levande historisk miljö med fiskarbebyggelse i natur- och havsnära lägen.

B.K.4 Permånsfallet B.K.5 Sikvik, fd föreningsbyggnad
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Markanvändning: Nuvarande fortsätter
Struktur: Gles småskalig bebyggelse och tomter samt luckor mellan tomterna med samägd mark mot havet 
bevaras.
Ny- och ombyggnad: Klass B: Komplementbyggnad får tillkomma samt enstaka ny bebyggelse i anslutning 
till befintlig. Ny bebyggelse skall följa områdets struktur samt byggnadernas skala, utseende och material. 
Vissa enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnader och området traditionellt sätt. Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

B.K.6 Hakudden

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Stora sommarvillor på stora tomter i skogsmark från sekelskiftet 1800/1900- talet. Villor med 
påkostad snickarglädje som vänder sig mot havet. 
Värden: Fritt liggande stora tomter i skogsmark med dominerande och påkostade sommarvillor
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde 

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Vacker villabebyggelse med natur- och havsnära lägen.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter
Struktur: Fritt och glest liggande tomter och byggnader i natur- och parkmark bibehålles.
Ny- och ombyggnad:  Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: II. Detaljplan för delar av området bör tas fram. 
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning

B.K.6 Sommarvillor vända mot havet
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Värdefull kulturmiljö:

C.R.1  Riksintresse för kulturmiljövård

C.K.1   Stadskärnan och Söder 
C.K.2   Nordväst och Östra vallbacken
C.K.3   Kyrko-och trähusbebyggelsen
            efter ån, Gamla Gefle
C.K.4   Å-rummet med institutionsbyggnader
C.K.5   Västra Vallbacken och 
            Östra Villastaden
C.K.6   Södra Villastaden, 
            Nynäs egnahemsområde
C.K.7   Södra Kolonin
C.K.8   Albion
C.K.9   Vallongatan, Flemminggatan
            och Marmagatan
C.K.10 Nynäs industriområde

C.G.2   Esplanaderna

Centrala stadsdelarna
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C.K.1 Stadskärnan, X800

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Stadsbebyggelse i puts eller tegel med en relativt enhetlig höjd i 4 plan och med varierande ålder. 
Storskaliga affärs-, kontors- och bostadshus som är planerade och byggda efter rutnätsplanen och med Stortorget 
i centrum. Få äldre och välbevarade hus är kvar då saneringen på 1960- och 70-talen innebar rivningar.
Värden: Bebyggelsens struktur och enhetliga höjd som följer rutnätsplanen med fyllda eller kringbyggda 
kvarter som ger en homogen struktur och stadsbild. 
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde
Motiv för riksintresse: Den dominerande rutnätsplanen är typisk för 1600- och 1700-talen med tillskott efter 
branden 1869 som gör det till en föregångare och förebild för det sena  1800-talets esplanader.

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Levande stadsmiljö för verksamheter och boende där parker, torg samt nya och historiska byggnader 
byggda efter rutnätsplanen utgör viktiga kvalitéer för trivsel, identitet och turism.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter. 
Struktur: Rutnätsplanen bibehålls. Avrivna tomter bebyggs inom rutnätsplanen. 
Ny- och ombyggnad: Klass B: Komplementbyggnad får tillkomma samt enstaka ny bebyggelse i anslutning 
till befintlig. Ny bebyggelse skall följa områdets struktur samt byggnadernas skala, utseende och material. 
Vissa enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnader området traditionellt sätt. Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: II. Detaljplan för delar av området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Byggnadsminne, 
Fornlämning

C.K.1 Söder, X800

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Storskalig bostads- och affärsbebyggelse uppförde efter den s.k. Södersaneringen på 1950-
talet. Bebyggelsen är uppförd efter rutnätsplan men byggkropparna har varierande utseende. Långsmala 
byggnadskroppar och höga punkthus placerade i mitten av kvarteren eller som kringgärdar kvarteren. De 
högexploaterade bostadshusen är kringgärdade av gröna ytor. Låga byggnader för verksamhet och handel.

C.K.1 Historiska byggnader i rutnätsplan C.K.1 Höga punkthus
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Värden: Bebyggelsens struktur i rutnätsplan. Varierande hustyper och höjder. Bebyggelsens tidstypiska 
utseende. Grönstråken som viktig kontrast till den högexploaterade bebyggelsen.
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde
Motiv för riksintresset, X800: Den dominerande rutnätsplanen är typisk för 1600- och 1700-talen med tillskott 
efter branden 1869 som gör det till en föregångare och förebild för det sena  1800-talets esplanader.

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Levande stadsmiljö för verksamheter och boende där parker, torg samt nya byggnader byggda efter 
rutnätsplanen utgör viktiga kvalitéer för trivsel, identitet och turism.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Höga punkthus och smalhus med lägre garage och verksamhetslängor i park- och grönområden 
bibehålls.
Ny- och ombyggnad: Klass B: Komplementbyggnad får tillkomma samt enstaka ny bebyggelse i anslutning 
till befintlig. Ny bebyggelse skall följa områdets struktur samt byggnadernas skala, utseende och material. 
Vissa enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnader området traditionellt sätt. Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: II. Detaljplan för delar av området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning

C.K.2 Nordväst, X800
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Bostadsbebyggelse av olika ålder som följer rutnätsplanen. Sekelskiftesbyggnader från 1800-
1900 med påkostade och varierande utformning i kringbyggda kvarter. Relativt enhetliga flerbostadshus från 
1920-40-talen med långsmala byggnader inne i kvarteren och omgivna av grönytor. 
Värden: Mycket välbevarad och tidstypisk bebyggelse som följer rutnätsplanen. Uppvisar flera arkitektoniska 
stilar. Ett av de bästa områdena som ger prov på den funktionalistiska stilen från 1930-och 40-talen. 
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde
Motiv för riksintresse: Den dominerande rutnätsplanen är typisk för 1600- och 1700-talen med tillskott efter 
branden 1869 som gör det till en föregångare och förebild för det sena 1800-talets esplanader.

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Flerbostadsmiljö där historiska byggnader på stora parkliknande tomter och gröna innergårdar är 
viktiga kvaliteter för trivsamt boende. 
Markanvändning: Nuvarande fortsätter 

C.K.2 VallbacksskolanC.K.2 Blandad bebyggelse i nordväst.
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Struktur: Rutnätsplanen bibehålls. Strukturen med stora parkliknande tomter och gröna innegårdar bibehålls. 
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: II. Detaljplan för delar av området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

C.K.2 Östra Vallbacken, X800
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Äldre och monumentalt utformade institutionsbyggnader såsom fd dövstumsskolan och 
Westergrenska stiftelsen kringgärdade av stora parkanläggningar från slutet av 1800- och 1920-talet. Stora 
flerbostadshus och engelskinspirerade radhuslängor i varierande arkitektur.
Värden: Bebyggelsens struktur med byggnadernas placering och kringgärdade grönytor. Bebyggelsens 
utformning från flera tidsåldrar med dominerande och hög arkitektonisk kvalité. 
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde
Motiv för riksintresset X800: Den dominerande rutnätsplanen är typisk för 1600- och 1700-talen  med tillskott 
efter branden 1869 som gör det till en föregångare och förebild för det sena 1800-talets esplanader. 

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Flerbostadsmiljö där historiska byggnader på stora parkliknande tomter och gröna innergårdar är 
viktiga kvaliteter för trivsamt boende.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Rutnätsplanen bibehålls. Strukturen med stora parkliknande tomter och gröna innegårdar 
bibehålls.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: II. Detaljplan för delar av området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Byggnadsminne, 
Fornlämning

C.K.3 Kyrko- och trähusbebyggelse efter ån, X800
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Äldre bebyggelse som klarade sig från stadsbranden 1869 och utgör Gävles äldsta bebyggelseläge 
med Heliga Trefaldighetskyrkan som har medeltida rötter. Under senmedeltiden var ån segelbar till kyrkan. 
Området blev därmed en strategisk plats för möten och handel. 
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C.K.3 Trähusbebyggelse efter ån. C.K.3 Småskalig bebyggelse. C.K.4 Länsmuséet 

Värden: Småskalig bebyggelse i medeltida struktur med långsmala tomter mot ån. Bostadshus mot gatan och 
uthuslängor i fastighetsgräns in mot gården och ned mot ån. Byggnadernas utformning är från 1800- och 1900-
talen. Gävles äldsta kyrkoplats med ett dominerande läge.
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde
Motiv för riksintresse, X800: Den äldre bebyggelsen på bägge sidor om ån, runt kyrkan och slottet och i 
Gamla Gävle återgår i sin grundstruktur till 1500-talet.

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Attraktiv historisk bebyggelse vid ån med småskaliga trähus och smala gator vilket ger höga 
boendekvalitéer och en viktig besöksmiljö för turister. Kyrkan ä en av stadens stora och utmärkande 
byggnader.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Den medeltida strukturen med dels långsmala tomter mot ån och dels små  bibehålls. Smala ofta 
stenbelagda gator värnas. Småskalig bebyggelse, bostäder och uthus bibehålls. Kyrka i parkmiljö.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: II. Detaljplan för delar av området bör tas fram. 
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Byggnadsminne, 
Fornlämning, Kyrka/begravningsplats

C.K.3 Gamla Gefle, X800
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Äldre småskalig stadsbebyggelse av trä med en tomt-, gatu- och byggnadsstruktur som har 
medeltida anor. De äldsta byggnaderna är från 1700-talet. Kullerstensbelagda gator och små trädgårdar.
Värden: Områdets struktur och småskalighet. Gatornas sträckning och beläggning. Byggnadernas utseende 
där enskilda byggnader är väl bevarade. Trädgårdar. 
Gävle kommuns bedömning:1. Högsta värde
Motiv för riksintresset X800: Den äldre bebyggelsen på bägge sidor om ån, runt kyrkan och slottet och i 
Gamla Gävle återgår i sin grundstruktur till 1500-talet.
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Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Attraktiv historisk bebyggelse med småskaliga trähus och smala kullerstensbelagda gator vilket ger 
höga boendekvalitéer och är en viktig besöksmiljö för turister.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Den medeltida strukturen med små tomter samt småskalig bebyggelse, bostäder och uthus bibehålls. 
Smala ofta stenbelagda gator värnas. 
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: II. Detaljplan för delar av området bör tas fram. 
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning

C.K.4 Å-rummet med institutionsbyggnader, X800

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Gavleån har väster om Kungsbron en smal och naturlig sträckning med bebyggelse söder om 
ån; slott, länsstyrelse och f.d. fängelse som berättar att Gävle är residensstad. Här finns grönstråk längs ån med 
trädgårdar och parker. Öster om Kungsbron är ån bredare, reglerad och har rak sträckning med stensatta kajer. 
Årummet är kantat av träd och har ett monumentalt uttryck. På dess södra sida finns länsmuseibyggnaden som 
en kopia av ett barockslott.
Värden: Gavleåns skilda uttryck öster och väster om Kungsbron. Bebyggelsen som  vittnar om Gävles 
historiska betydelse som residensstad.
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde
Motiv för riksintresse X800: Den äldre bebyggelsen på bägge sidor om ån, runt kyrkan och slottet och i 
Gamla Gävle återgår i sin grundstruktur till 1500-talet. Residensstadens karaktärsbyggnader.

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Historisk bebyggelse med offentliga verksamheter belägna i park och å-rumslandskap vilket skapar 
höga kvalitéer i ett turistiskt välbesökt område. 
Markanvändning: Nuvarande fortsätter. Restaurangbåtar kan tillkomma i läget intill länsmuseet och 
Stadsbiblioteket.
Struktur: Gavleåns sträckning och utformning bibehålles då den är ett viktigt strukturelement. Skillnaden 
mellan den upprättade och stensatta östra delen med alléträd samt den västra med slingrande åsträckning och 
grönska vid stranden bibehålls. 
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: II. Detaljplan för delar av området bör tas fram.
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Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Byggnadsminne, 
Fornlämning.

C.K.5 Västra Vallbacken, X800, 
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Äldre villabebyggelse från början av 1900-talet uppförd i rutnätsplan. Stora tomter med uppväxta 
trädgårdar kringgärdar husen. Tidstypisk villaarkitektur.
Värden: Bebyggelsens struktur i rutnätsplan, byggnadernas placering mitt på tomten och byggnadernas 
utformning. Stora tomter och trädgårdar. 
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde 
Motiv för riksintresse X800: Den dominerande rutnätsplanen är typisk för 1600- och 1700-talen  med tillskott 
efter branden 1869 som gör det till en föregångare och förebild för det sena  1800-talets esplanader. Föreslås 
delvis utgå.

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Villabebyggelse med höga arkitektoniska kvaliteter i trädgårdsstadskaraktär som skapar trevlig 
boendemiljö.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Den befintliga strukturen bibehålls med stora tomter och huvudbyggnader i rutnätsplan. Grönskande 
tomter.Komplementbyggnad kan tillkomma.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

C.K.5 Östra Villastaden, X800
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Trädgårdsstad med oregelbundna tomter och slingrande vägnät från de första decennierna på 
1900-talet. Stora och representativa byggnader omgivna av stora trädgårdstomter.

C.K.5 Östra villastaden C.K.5 Södra VillastadenC.K.5 Villabebyggelse
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Värden: Områdets struktur med stora oregelbundna tomter och slingrande vägnät. Tidstypiska och påkostade 
villor i olika arkitektoniska stilar på stora tomter. 
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde
Motiv för riksintresse, X800: Stadens ekonomiska liv och sociala struktur kan utläsas i bla 
villastaden från tiden kring sekelskiftet 1900.

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Villabebyggelse med höga arkitektoniska kvaliteter i trädgårdsstadskaraktär som skapar trevlig 
boendemiljö. 
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Den befintliga strukturen bibehålls med stora oregelbundna tomter och huvudbyggnader. Grönskande 
trädgårdar. 
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

C.K.6 Södra Villastaden
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Trädgårdsstad med oregelbundna tomter grupperade kring Runda vägen från 1910-talet. 
Tidstypisk villaarkitektur.
Värden: Områdets struktur med tomter och anlagda trädgårdar formade efter vägnätet. Villornas tidstypiska 
utseende och höga tak i olika arkitektoniska stilar. Områdets struktur med tomter och anlagda trädgårdar 
formade efter vägnätet. Villornas tidstypiska utseende i olika arkitektoniska stilar 
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde
Föreslås ingå i riksintresset. 

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Villabebyggelse med höga arkitektoniska kvalitéer i trädgårdsstadskaraktär som skapar trevlig 
boendemiljö.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Den befintliga strukturen bibehålls med symmetriskt grupperade tomter i och kring en plan. Stora 
och högresta huvudbyggnader och uppväxta trädgårdar.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske. 
Planer/Skydd: II. Detaljplan för delar av området bör tas fram. 
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Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

C.K.6 Nynäs egnahemsområde
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Egnahemsområde som började planläggs 1913 med oregelbundna tomtformer och storlekar 
kring Nynäsplan. Ursprungligen uppfördes husen av järnvägsarbetare som arbetade i SJ:s närbelägna verkstad. 
Husen har en tidstypisk utformning men har på senare år genomgått förändringar.
Värden: Bebyggelsens struktur med oregelbundna tomter kring Nynäsplan. Byggnadernas utformning och 
trädgårdar. 
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Villabebyggelse med höga arkitektoniska kvalitéer i trädgårdsstadskaraktär som skapar trevlig 
boendemiljö. 
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Den befintliga strukturen bibehålls med grupperade tomter i och kring en plan med högresta 
huvudbyggnader. 
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

C.K.7 Södra kolonin
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Koloniområdet tillhör ett av de äldsta i landet, grundat 1905. Små enkla stugor med varierande 
utseende omgivna av trädgårdar. Smala vägar. Området är även mycket promenadvänligt och fungerar som 
rekreationsområde.
Värden: Områdets struktur med små tomter och anlagda trädgårdar och slingrande vägnät. Små och enkelt 
byggda hus. 

C.K.6 Nynäs egnahemsområde C.K.7 Södra kolonin C.K.8  Kringbyggt, storskaligt 
bostadskvarter.
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Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde
Föreslås ingå i riksintresset.

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Historiskt koloniområden med trivsamt lummiga trädgårdar och små byggnader vilket gör området till 
viktigt och centralt beläget rekreationsområde.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Den befintliga strukturen med små tomter och byggnader bibehålls. 
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

C.K.8 Albion och äldre industribyggnader på söder
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Enhetligt kringbyggt bostadskvarter uppfört mellan 1918-1925. I komplexet fanns ursprungligen 
100 smålägenheter. Ett exempel på tidig och storskalig bostadsbebyggelse för industriarbetare på varvet, 
ångväveriet och tobaksbolaget. Äldre industri- och kontorsbebyggelse från tobaks- och porslinstillverkning.
Värden: Bebyggelsestrukturen med större byggnadskomplex och enhetligt kringbyggt kvarter som genomsyras 
av gemensamhetstanke vid utformning av byggnad och mark utan privata zoner. Byggnadens tidstypiska 
arkitektur. Äldre tidstypisk industribebyggelse.
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde
Föreslås ingå i riksintresset.

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Historiskt storstadskvarter med trivsam utemiljö. Äldre industrilokaler med ny användning.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Den befintliga strukturen med kringbyggt kvarter och grön innergård bibehålls.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: II. Detaljplan för delar av området bör tas fram. 
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1. Fornlämning 
enligt KML.
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C.K.9 Vallongatan, Flemminggatan, Marmagatan
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Villor, rad-, och flerbostadshus från 1940-1960-talen samt institutionsbyggnader inom Södertull 
som berättar om stadens geografiska utvidgning. Varje grupp har relativt enhetligt utformade byggnader. En 
enkel och tidstypisk arkitektur med stor omsorg i utformning. Stora gröna ytor mellan husen.
Värden: Bebyggelsens struktur med stora gröna ytor mellan och inom bebyggelsegrupperna. Enhetlig 
bebyggelseutformning inom grupperna med tidstypisk arkitektur och material. 
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Enhetliga bebyggelseområden med höga arkitektoniska kvaliteter i trivsamma naturnära lägen.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Strukturen med bebyggelse i grönstråk och med stora gröna innergårdar samt stora grönytor mellan 
bebyggelsen bibehålls.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

C.K.10 Nynäs industriområde

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Storskalig industribebyggelse som berättar om stadens betydelse som industristad, i detta fall 
järnvägen, och att industriverksamheterna låg intill bostäder. Industribebyggelse av tegel från slutet av 1800-
talet. SJ:s f.d. verkstad och förråd. Järnvägsspår leder till området.
Värden: Bebyggelsens struktur med tidstypisk industribebyggelse i tegel i karg miljö där rena ytor var viktigt 
för uppställning av produkter. Järnvägsspår. 
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde

C.K.9 Vallongatan C.K.10 Nynäs industriområde C.G.2 Esplanaden med musikpaviljong
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Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Industriområde med påkostad och vacker  tegelarkitektur som används till nya funktioner.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Stora byggnader på öppen obevuxen yta bibehålles. Transportspår bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram. 
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

C.G. 2 Esplanader och allékantade gator, X800 

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Rutnätsstadens allékantade gator och esplanader i n/s och ö/v riktning med planteringar, fontäner, 
paviljonger och några av stadens mest monumentala byggnader. Ett dåtida brandskydd som ger staden ett 
påkostat utseende.
Värden: Viktiga för stadens struktur då de förtydligar och delar upp rutnätsplanen. Ger monumentalitet och 
grönska. Esplanaderna med träd- och blomplanteringar är strukturelement med bredd och raka linjer. De siktfria 
stråken som bildar axlar med påkostade byggnader som berättar om stadens styre och nöje. 
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde
Motiv för riksintresse, X800: Den dominerande rutnätsplanen är typisk för 1600- och 1700-talen med tillskott 
efter branden 1869 som gör det till en föregångare och förebild för det sena  1800-talets esplanadplaner. Bäst 
bevarad av stadsplanen är den esplanad som genomkorsar staden och har rådhuset från 1782 samt teatern från 
1878 som centrala byggnader.

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Vacker och identitetsskapande park och grönstruktur i stadscentrum som är viktig för rekreation och 
turism.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter
Struktur: Rätvinkliga esplanader och alléer med plana markytor som delar upp rutnätstaden bevaras.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd:  II. Detaljplan för delar av området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Byggnadsminne, 
Fornlämning
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F.L.1 Karaktärsområde Varva 
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Öppet odlingslandskap som ligger i anslutning till bebyggelse och Testeboån.
Värden: Öppet odlingslandskap intill äldre agrar bebyggelse vilket förstärker förståelsen av bebyggelsens 
användning, jordbruk. 
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Ett fortsatt aktivt jordbruk innebär en historisk kontinuitet på en 1000-årig markanvändning och att 
landskapet kan förbli öppet och därmed upplevas av boende. 
Markanvändning: Nuvarande markanvändning, jordbruk, skall stöttas.
Struktur: Det öppna jordbrukslandskapet ska bevaras. Obebyggt odlingslandskap i kontakt med vattendrag där marken 
är avsedd för odling, bete eller slåtter. Stängsling förekommer. Få och mindre ekonomibyggnader finns för verksamhet 
knuten till markens användning. Åkerholmar, odlingsrösen, träddungar och mindre vägar förekommer
Ny- och ombyggnad: Klass D: Markanvändningen för jordbruk och bete.  Enstaka bostadsbebyggelse förekommer. 
Området undantas från utbyggnad av vägar eller bebyggelse. Enstaka mindre komplementbyggnad kan tillkomma 
som behövs för pågående markanvändning. Placering, storlek och utformning skall inte dominera i landskapet. 
Byggnaden skall ha en mycket enkel karaktär med sadeltak och rödmålade träfasader. Komplementbyggnad till 
bostad ska anpassas väl till miljön, vad det gäller utformning, placering, färg- och materialval.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

F.K.1 Strömsbro, X801
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Bränneribyggnader och bostäder från 1700-talet med karaktär av traditionell bruksmiljö. Även 
bostadsbebyggelse från slutet av 1700-talet och 1800-talet utlagd efter rutnätsplaner. Bomullsspinneri från 
1800-talet med tillhörande arbetarkaserner. 
Värden: Områdets olika årsringar av industri och bostadsbebyggelse. Områdets struktur efter rutnätsplaner, 
med stora kvadratiska tomter. Den småskaliga och låga trähusbebyggelsen. Bränneridrängarnas hus. Industri, 
herrgård, kyrka med flera byggnader som tillhör industrisamhället. 
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde
Motiv för riksintresse, X 801:  Industristadsdel från 1776 då kronobränneriet startade. Vid mitten av 1800-talet 
startade textilindustri. Bebyggelsen präglas av den rutnätsplan som lades ut från 1700-talets slut varefter den 
låga bostadsbebyggelsen av trä uppfördes. Föreslagen förändring av riksintresset: Gravfält och efterkrigstida 
egnahemsbebyggelse utgår, Se F.K 2.

F.L.1  Öppet odlingslandskap F.K.1 Strömsbro med rutnätskvarter.
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Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Attraktiv historisk bebyggelse med småskaliga trähus och lummiga trädgårdar vilket ger höga 
boendekvalitéer och en viktig besöksmiljö för turister.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: De olika strukturerna; bruksmiljö och småskalig rutnätsplan från i huvudsak 1853 med ursprungligen 
4-6 tomter/kvarter bibehålls. Bebyggelsen ligger i gräns mot gata och närbelägen tomt.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: II. Detaljplan för delar av området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Byggnadsminne, 
Fornlämning, Kyrka/begravningsplats

F.K.2 Östra Strömsbro, 
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Småhusbebyggelse från 1800-talets slut och fram till 1900-talets mitt. Radhusbebyggelse i 
engelsk stil från 1950-talet. Bebyggelsen angränsar till fält med fornlämningar, gravar och skoglig terräng.
Värden: Områdets olika årsringar av bostadsbebyggelse. Den äldre med en tomtstruktur i rutnät och den yngre 
med en friare struktur. Den småskaliga och låga trähus- och villabebyggelsen samt radhusen. Byggnadernas 
utformning och material. Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Attraktiv historisk bebyggelse med småskaliga hus och vackra radhuslängor i lummiga trädgårdar 
vilket ger höga boendekvalitéer .
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: De olika strukturerna med regelbunden och friare tomtindelning bibehålls. 
Ny- och ombyggnad: Klass A Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 

F.K.3 Furumovägen F.K.4 Stigs gårdF.K.2 Radhus i engelsk stil 
från 1950-talet.



37

Del av Översiktsplan Gävle stad 2025

Kulturmiljöbilaga Gävle stad

byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske. Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör 
tas fram. Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

F.K.3 Furumovägen
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Centrumbebyggelse från slutet av 1950-talet. Gävles första prefabricerade höghus i naturmark 
på höjd. Kringgärdade av radhus och villor.
Värden: Bebyggelsens struktur med friliggande höghus i höjdläge och de lägre liggande radhus- och 
villabebyggelsen i sluttning. 
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Olika boendeformer i attraktivt höjdläge med utsikt över staden och där bebyggelsen är anpassad till 
terrängen. Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Punkthus fritt i terräng och radhus samt villor rutnät bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

F.K.4 Stigs Gård
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Bostadsbebyggelse från 1980-talet. Låga rad- och kedjehus i trädgårds- och naturmark vid 
Testeboån, byggda på historisk mark där tidigare Stigs hemman låg.
Värden: Enhetlig och småskalig träbebyggelse i trädgårds- och naturmark.  
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Småskalig rad- och kedjehusbebyggelse på historisk mark med lummiga innergårdar i närkontakt med 
Testeboåns rekreativa miljö.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Småskaliga bebyggelselängor i grönområde bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning
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F.K.5. Persbacka gård 
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Persbacka gård är en lantherrgård som är uppförd 1805. Huvudbyggnad och flyglar är grupperade 
kring en gårdsplan. I nära anslutning ligger den stora ekonomibyggnaden som är omgärdad av två flyglar och 
tillkom 1918. En ståtlig allé av lönnar leder till huvudbyggnaden. Aktivt jordbruk med odlingslandskap.
Värden: Gårdsanläggningens struktur med byggnadernas gruppering och allékantad väg. Odlingslandskap. 
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Attraktiv historisk herrgårdsbebyggelse i kontakt med odlingslandskap som skapar trevliga boende- 
och besöksmiljöer där ett aktivt jordbruk och djurhållning förstärker kvalitéerna. 
Markanvändning: Nuvarande markanvändning, jordbruk, skall stöttas.
Struktur: Storlek och struktur på byggnader vid gårdsanläggningen skall bevaras. Herrgårdsanläggning på 
moränkulle omgivet av ett öppet odlingslandskap. Huvudbyggnaden har en till storleken, placeringen och 
utformningen framträdande plats. Huvudbyggnaden är omgiven av ekonomi- och servicebyggnader som har 
en enklare och mindre framträdande placering. Anläggningen kringgärdas av park, naturmark och trädgård.
Ny- och ombyggnad: Klass A Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.

Ny komplementbyggnad skall placeras på moränkulle och inte i det öppna odlingslandskapet. Den skall 
till placering, höjd, storlek och utseende betraktas som ekonomi- och servicebyggnad. Den kan nyttjas för 
bostads- eller ekonomiändamål. Ny byggnad skall inte konkurrera med huvudbyggnaden vad gäller placering 
och utformning.

Byggnad skall ha ett traditionellt utseende. Utformning av detaljer och material är särskilt viktiga. Den ska 
byggas i 1-2-plan. Låt proportionen mellan höjden från mark till takfot och takfallets längd vara större än 1:1,5. 
En ev. vindsvåning kan göras genom att förhöja ytterväggarna så att små fönster, (sidliggare) kan upptas på 
traditionellt sätt.

Taket bör vara ett sadeltak med taklutning 1:2,5 -1:1,5 d.v.s. 22° – 34°. Skorsten skall finnas på bostad. Takfoten, 
alltså den del av taket som är synlig underifrån, bör vara enkel, öppen och ej lådformigt inbyggd. Byggnadens 
tak skall kläs med en- eller tvåkupigt. lertegel eller falsat plåttak. På ekonomibyggnad kan papp, pannplåt 

F.K.4 Persbacka gård

eller sinuskorrigerad plåt läggas.
Ev. fönster skall vara symmetriskt placerade på fasaden och 
skall ha större höjd än bredd. Låt det alltid finnas en bit vägg 
ovanför dem. Fasaderna kan kläs med slät panel, locklistpanel, 
fasspontpanel och vara målade med traditionell färg.
Planer/Skydd:  III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell 
hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1
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H.L.1 Karaktärsområde Varva (se F.L.1) och Hille by

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Öppet odlingslandskap mellan bebyggd ås och Hillesjön. 
Värden: Det öppna odlingslandskapet och dess relation till den bebyggda åsen och Hillesjön. 
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde
Motiv för odlingslandskap m natur- och kulturvärden: Bevarar en helhetsbild. Är representativ för eller ger 
identitet åt bygden. Har kontinuitet i användning som jordbruksmark. Är mångformigt och artrikt. Innehåller 
till jordbruksnäringen knutna byggnader eller arter som i snabb takt håller på att bli rariteter. Är tillgängligt för 
besök. Ger besökaren värdefulla upplevelser.

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Ett fortsatt aktivt jordbruk innebär en historisk kontinuitet på en 1000-årig markanvändning och 
slätten kan förbli öppet och kan därmed upplevas av boende och trafikanter. 
Markanvändning: Nuvarande markanvändning, jordbruk, skall stöttas.
Struktur: Det öppna jordbrukslandskapet ska bevaras. Obebyggt odlingslandskap från ås till slätt i kontakt 
med vattendrag där marken är avsedd för odling, bete eller slåtter. Stängsling förekommer. Få och mindre 
ekonomibyggnader finns för verksamhet knuten till markens användning. Åkerholmar, odlingsrösen, träddungar 
och mindre vägar förekommer
Ny- och ombyggnad: Klass D: Markanvändningen för jordbruk och bete.  Enstaka bostadsbebyggelse förekommer. 
Området undantas från utbyggnad av vägar eller bebyggelse. Enstaka mindre komplementbyggnad kan tillkomma 
som behövs för pågående markanvändning. Placering, storlek och utformning skall inte dominera i landskapet. 
Byggnaden skall ha en mycket enkel karaktär med sadeltak och rödmålade träfasader. Komplementbyggnad till 
bostad ska anpassas väl till miljön, vad det gäller utformning, placering, färg- och materialval.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning

H.L.2 Karaktärsområde Björke - Oppala

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Öppet odlingslandskap som ligger i anslutning till Oppala och Björke byar men som också 
innehåller bykoncentrationer.
Värden: Öppet odlingslandskap som ligger i anslutning till den välbevarade Oppala by men som också 
innehåller bykoncentrationer. 

H.L.1 Slättlandskapet i Varva och 
Hille by.
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Motiv för odlingslandskap m natur- och kulturvärden: Bevarar en helhetsbild. Är representativ för eller ger 
identitet åt bygden. Har kontinuitet i användning som jordbruksmark. Är mångformigt och artrikt. Innehåller 
till jordbruksnäringen knutna byggnader eller arter som i snabb takt håller på att bli rariteter. Är tillgängligt för 
besök. Ger besökaren värdefulla upplevelser.
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Ett fortsatt aktivt jordbruk innebär en historisk kontinuitet på en 1000-årig markanvändning och 
slätten kan förbli öppet och därmed upplevas av trafikanter och turister på byvägar.
Markanvändning: Nuvarande markanvändning, jordbruk, skall stöttas.
Struktur: Det öppna jordbrukslandskapet ska bevaras. Obebyggt odlingslandskap på slätt i kontakt med 
vattendrag där marken är avsedd för odling, bete eller slåtter. Stängsling förekommer. Få och mindre 
ekonomibyggnader finns för verksamhet knuten till markens användning. Åkerholmar, odlingsrösen, träddungar 
och mindre vägar förekommer
Ny- och ombyggnad: Klass D: Markanvändningen för jordbruk och bete.  Enstaka bostadsbebyggelse förekommer. 
Området undantas från utbyggnad av vägar eller bebyggelse. Enstaka mindre komplementbyggnad kan tillkomma 
som behövs för pågående markanvändning. Placering, storlek och utformning skall inte dominera i landskapet. 
Byggnaden skall ha en mycket enkel karaktär med sadeltak och rödmålade träfasader. Komplementbyggnad till 
bostad ska anpassas väl till miljön, vad det gäller utformning, placering, färg- och materialval.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning

H.K.1 Hille by med kyrka 

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Agrar bebyggelse och kyrkomiljö på åsen.
Värden: Bebyggelsens struktur på åsen längs den gamla landsvägen. Odlade marker nedanför åsen mot 
Hillesjön. Allékantad väg mot kyrka. Traditionella äldre byggnader. Kyrkans dominerade läge på åsen. 
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde 

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Attraktiv bebyggelse i anslutning till ås med utsikt över sjö och öppet odlingslandskap vilket skapar 
trevliga boendemiljöer. Ett aktivt jordbruk och djurhållning förstärker kvalitéerna. 
Markanvändning: Nuvarande markanvändning, jordbruk, skall stöttas.

H.L.2 Öppet landskap H.K.1 Hilleby med kyrka.
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Struktur: Det öppna jordbrukslandskapet med bebyggelse på ås ska bevaras.
Ny- och ombyggnad: Klass B Komplementbyggnad får tillkomma samt enstaka ny bebyggelse i anslutning 
till befintlig och skall följa områdets struktur samt byggnadernas skala, utseende och material. Ombyggnad och 
underhåll skall ske på ett för byggnader och området traditionellt sätt. Vissa enskilda byggnader har ett högt 
kulturhistoriskt värde. Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning, 
Kyrka/begravningsplats

H.K.2 Varva 

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Agrar bebyggelse med bl.a. den gamla och den nya prästgården som ligger i kontakt med ett 
öppet odlingslandskap. 
Värden: Områdets struktur med bebyggelsens läge i relation till den odlade marken. Dominerande och 
välbevarade äldre byggnader. Ekonomibyggnader. 
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Attraktiv bebyggelse i anslutning till ås och öppet odlingslandskap som skapar trevliga boendemiljöer 
där ett aktivt jordbruk och djurhållning förstärker kvalitéerna. 
Markanvändning: Nuvarande markanvändning, jordbruk, skall stöttas.
Struktur: Dominerande huvudbyggnader kringgärdade av ekonomibyggnader. Storlek och struktur vid 
gårdsanläggningarna bevaras vad gäller byggnader vägar och trädgårdar. 
Ny- och ombyggnad: Klass B: Komplementbyggnad får tillkomma samt enstaka ny bebyggelse i anslutning 
till befintlig. Ny bebyggelse skall följa områdets struktur samt byggnadernas skala, utseende och material. 
Vissa enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnader och området traditionellt sätt. Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning

H.K.2Den äldsta prästgården från 
1700-talet.
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H.K.2 Mårdäng 

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Agrar miljö med en by i ett öppet odlingslandskap. Mårdängs gård är en dominerande 
gårdsanläggning.
Värden: Områdets struktur med bebyggelsens läge i landskapet och den dominerande och välbevarade 
Mårdängs gård.  Äldre vägsträckning. 
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Attraktiv bebyggelse i anslutning till öppet odlingslandskap som skapar trevliga boendemiljöer där ett 
aktivt jordbruk och djurhållning förstärker kvalitéerna. 
Markanvändning: Nuvarande markanvändning, jordbruk, skall stöttas.
Struktur: Spridd bebyggelse i ett litet område som domineras av en större ensamgård.
Områdets struktur samt storlek och struktur vid gårdsanläggningarna bör bevaras vad gäller byggnader vägar 
och trädgårdar. Trafiken genom byarna bör inte öka.
Ny- och ombyggnad: Klass B: Komplementbyggnad får tillkomma samt enstaka ny bebyggelse i anslutning 
till befintlig. Ny bebyggelse skall följa områdets struktur samt byggnadernas skala, utseende och material. 
Vissa enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnader och området traditionellt sätt. Rivning av dessa bör ej ske.

För att bibehålla områdets glest bebyggda karaktär kan enstaka ny bebyggelse i form av nya bostadshus 
tillkomma. I övrigt kan komplementbyggnad uppföras till befintliga fastigheter. Ny bebyggelse skall inte 
placeras i det öppna odlingslandskapet eller intill Mårdängsgård då den befintliga strukturen med öppet 
landskap kring den dominerande byggnaden skall bevaras. 

Höga krav skall ställas på bebyggelsens utformning och detaljer vid bygglovprövning. Huvudbyggnaden 
ska byggas i 1-2-plan. Byggnaden ska utformas traditionellt vad gäller proportioner, takvinklar, skorsten, 
fönsterplacering och fönsterutformning, fasad- och takmaterial, färger och kulörer.
Garage och uthus ska vara fristående från bostadshuset

Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning

H.K.2 Agrar bymiljö. H.K.3 Hillevägen H.K.4 Norra Åsvägen
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H.K.3 Hillevägen

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Egnahems- och centrumbebyggelse, kommunalhus, efter landsvägen.
Värden: Tidstypisk villabebyggelse med grönskande trädgårdar. Småskalig centrumbebyggelse. 
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde 

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Trivsam egnahemsbebyggelse med slingrande vägnät och uppvuxna trädgårdar.
Markanvändning: Nuvarande markanvändning, bostäder fortsätter. 
Struktur: Tomter på rad efter landsväg. Storlek och struktur på tomter och bebyggelse bibehålls.
Ny- och ombyggnad: Klass B: Komplementbyggnad får tillkomma samt enstaka ny bebyggelse i anslutning 
till befintlig. Ny bebyggelse skall följa områdets struktur samt byggnadernas skala, utseende och material. 
Vissa enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnader och området traditionellt sätt. Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

H.K.4 Hille centrum, N. och S. Åsvägen 

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Småhusbebyggelse i form av friliggande villor och kedjehus från mitten och slutet av 1900-talet 
i tidstypiska stilar och tegelfasader. 
Värden: Låga, enhetliga och tidstypiskt utformade soutteränghus som är placerade efter topografin. Tidstypiska 
kulörer och detaljer. 
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde 

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Populära 1950- 70-talstrendiga villaområden väl anpassade i topografi och naturmark.
Markanvändning: Nuvarande markanvändning, bostäder fortsätter. 
Struktur: Tomter på rad efter åsrygg. Storlek och struktur på tomter och byggnader bibehålls.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning
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H.K.5 Oppala by 
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Agrar miljö med byar i ett öppet odlingslandskap. Genomskärs av yngre och mer tätortslik 
bebyggelse efter gamla E4:an. Oppala by  innehåller flera välbevarade byggnader.
Värden: Områdets struktur med bebyggelsens läge i landskapet, som klungbyar och radbyar. Äldre 
vägsträckning. Många byggnader har ett äldre utseende bevarat.
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Attraktiv historisk bebyggelse vid å med slingrande vägnät och fornlämningsområden  vilket skapar 
trevliga boende- och besöksmiljöer där ett aktivt jordbruk och djurhållning förstärker kvalitéerna.
Markanvändning: Nuvarande markanvändning, jordbruk, skall stöttas. 
Struktur: Storlek och struktur bör bevaras vad gäller tomter, byggnader vägar och trädgårdar. 
Bebyggelse  efter vägar och vattendrag som ibland bildar tätare radbyar.. Enstaka ensamgårdar ligger efter äldre 
utskiftningar som viktiga landmärken i ett öppet odlingslandskap. Speciellt karaktäristisk och bevarandevärd 
är bebyggelsen och odlingslandskapet mot vattendrag.
Ny- och ombyggnad: Klass B: Komplementbyggnad får tillkomma samt enstaka ny bebyggelse i anslutning 
till befintlig. Ny bebyggelse skall följa områdets struktur samt byggnadernas skala, utseende och material. 
Vissa enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnader och området traditionellt sätt. Rivning av dessa bör ej ske.

Byggnad på tomten skall placeras traditionellt för att ge en sammanhållen och för området passande 
karaktär Byggnad skall ha ett traditionellt utseende. Utformning av detaljer och material är särskilt viktiga. 
Huvudbyggnaden ska byggas i 1-2-plan. Låt proportionen mellan höjden från mark till takfot och takfallets 
längd vara större än 1:1,5. En vindsvåning kan göras genom att förhöja ytterväggarna så att små fönster, 
(sidliggare) kan upptas på traditionellt sätt.

Taket bör vara ett sadeltak med taklutning 1:2,5 -1:1,5 d.v.s. 22° – 34°.Skorsten skall finnas. Takfoten, alltså 
den del av taket som är synlig underifrån, bör vara enkel, öppen och ej lådformigt inbyggd. Huvudbyggnadens 
tak skall kläs med en- eller tvåkupigt. lertegel eller falsat plåttak. På uthus kan pannplåt eller sinuskorrugerad 
plåt läggas

Fönstren skall vara symmetriskt placerade på fasaden och skall ha större höjd än bredd. Låt det alltid finnas en 
bit vägg ovanför dem.. Fasaderna kan kläs med locklistpanel, fasspontpanel och vara målade med traditionell 
färg.

Garage och uthus ska vara fristående från 
bostadshuset
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela 
området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid 
fortsatt formell hantering: PBL 3:12, 
BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning

H.K.5 Oppala by
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Kulturmiljöbilaga Gävle stad

J.L.1 Karaktärsområde Järvsta - Hemlingby 

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Äldre odlingslandskap med hag- och slåttermarker samt  integrerade by- och fornlämningsmiljöer.
Värden: Småskaligt odlingslandskap med sten- och trägärdsgårdar. Åkerholmar och odlingsrösen. Slingrande 
grusvägar. Dominerande fornlämningar
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde
Motiv för odlingslandskap m natur och kulturvärden: Är representativ för eller ger identitet åt bygden. 
Har kontinuitet i användning som jordbruksmark. Området är mångformigt och artrikt. Innehåller byggnader 
knutna till jordbruksnäringen eller arter som i snabb takt håller på att bli rariteter. Är tillgängligt för besök och 
ger besökaren värdefulla upplevelser.

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Det vackra odlingslandskapet med hagmarker och fornlämningar höjer kvalitèerna i boendemiljö. 
Höga naturvärden.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Det småskaliga odlingslandskapet bevaras. Obebyggt odlingslandskap på slätt där marken är avsedd 
för odling, bete eller slåtter. Stängsling förekommer. Få och mindre ekonomibyggnader finns för verksamhet 
knuten till markens användning. Fornlämningar, åkerholmar, odlingsrösen, träddungar och mindre vägar 
förekommer
Ny- och ombyggnad: Klass D: Markanvändningen för jordbruk och bete.  Enstaka bostadsbebyggelse förekommer. 
Området undantas från utbyggnad av vägar eller bebyggelse. Enstaka mindre komplementbyggnad kan tillkomma 
som behövs för pågående markanvändning. Placering, storlek och utformning skall inte dominera i landskapet. 
Byggnaden skall ha en mycket enkel karaktär med sadeltak och rödmålade träfasader. Komplementbyggnad till 
bostad ska anpassas väl till miljön, vad det gäller utformning, placering, färg- och materialval.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning

J.L.1 Öppet landskap med forn-
lämning
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Kulturmiljöbilaga Gävle stad

J.K.1 Järvsta

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Järvsta är den jordbruksbebyggelse i stadens närhet som bäst bevarat sin agrara karaktär med 
bostadshus, ekonomibyggnader och ett öppet odlingslandskap. Området har varit bebott under lång tid vilket 
gravfältet och runstenen i Gammelbyn berättar om. En av Gästriklands största fornlämningar.
Värden: Byns äldre struktur med slingrande vägnät, stengärdsgårdar, öppet odlingslandskap och gravrösen. 
Ett  antal byggnader som bevarat en traditionell utformning. Stora kringbyggda gårdar med bostadshus och 
uthus. Fornlämningsmiljö.
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde
Motiv för odlingslandskap m natur och kulturvärden: Är representativ för eller ger identitet åt bygden. 
Har kontinuitet i användning som jordbruksmark. Området är mångformigt och artrikt. Innehåller byggnader 
knutna till jordbruksnäringen eller arter som i snabb takt håller på att bli rariteter. Är tillgängligt för besök och 
ger besökaren värdefulla upplevelser.

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Attraktiv historisk bybebyggelse i stadsnära läge med slingrande vägnät och fornlämningsområden 
där ett aktivt jordbruk och djurhållning förstärker kvalitéerna. Närhet till naturreservat och riksintresse för 
naturvård 
Markanvändning: Nuvarande markanvändning, boende och jordbruk, skall stödjas. 
Struktur: Storlek och struktur i de äldre bykärnorna och vid de större gårdsanläggningarna skall bevaras vad 
gäller tomter, byggnader, vägar och trädgårdar. Trafiken genom byarna bör inte öka. 

I norra Järvsta är bebyggelsen formad som en radby  i östvästlig riktning. I södra Järvsta koncentreras bebyggelsen 
kring runstens- och gravfältet. På grund av höga natur- och kulturvärden kring runstens- och gravfältet anger 
gällande detaljplan hur marken skall användas och var det är möjligt att bygga. Fornlämningens område har 
avgränsats.

Ny- och ombyggnad: Klass B: Komplementbyggnad får tillkomma samt enstaka ny bebyggelse i anslutning 
till befintlig. Ny bebyggelse skall följa områdets struktur samt byggnadernas skala, utseende och material. 
Vissa enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnader och området traditionellt sätt. Rivning av dessa bör ej ske.

Ny bebyggelse t.ex. bostadshus kan ske efter vägar som redan är bebyggda eller med stöd av trädbevuxna 
lägen. Obebyggda luckor skall lämnas så att bebyggelsen inte får karaktär av lång sammanhängande radby. 
Ny bebyggelse skall dock inte placeras i det öppna odlingslandskapet eller i anslutning till ensamgårdar eller 
vattendrag. Byggnader på tomt skall placeras traditionellt för att ge en sammanhållen och för området passande 
karaktär. Se under Struktur.

Byggnad skall ha ett traditionellt utseende. Utformning av detaljer och material är särskilt viktiga.
Huvudbyggnaden ska byggas i 1-2-plan. Låt proportionen mellan höjden från mark till takfot och takfallets 
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Kulturmiljöbilaga Gävle stad

J.K.1 Järvsta med äldre bebyggelsestruktur

längd vara större än 1:1,5. En vindsvåning kan göras genom att förhöja ytterväggarna så att små fönster, 
(sidliggare) kan upptas på traditionellt sätt.

Taket bör vara ett sadeltak med taklutning 1:2,5 -1:1,5 d.v.s. 22 °– 34°. Skorsten skall finnas. Takfoten, alltså 
den del av taket som är synlig underifrån, bör vara enkel, öppen och ej lådformigt inbyggd. Huvudbyggnadens 
tak skall kläs med en- eller tvåkupigt. lertegel eller falsat plåttak. På uthus kan pannplåt eller sinuskorrugerad 
plåt läggas

Fönstren skall vara symmetriskt placerade på fasaden och skall ha större höjd än bredd. Låt det alltid finnas en 
bit vägg ovanför dem. Fasaderna kan kläs med locklistpanel, fasspontpanel och vara målade med traditionell 
färg. Garage och uthus ska vara fristående från bostadshuset
Planer/Skydd: II. Detaljplan för delar av området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning
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Kulturmiljöbilaga Gävle stad
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Kulturmiljöbilaga Gävle stad

L.K.1 Tolvfors Bruk
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Bruket fick sin nuvarande struktur kring sekelskiftet 1800 och är uppbyggt kring en bruksgata. 
Bruket innehåller ett herrgårdsområde i öster, en bruksgata med arbetarbostäder och ekonomibyggnader. I 
väster ligger Lövudden med bla den småskalig gårdsanläggningen, Byggmästare Alms gård.
Värden: Miljön är uppbyggd kring en bruksallé i öst/västlig riktning. Bebyggelsestrukturen där uppdelning 
mellan bostäder för ägare och arbetare är tydlig. Herrgårdsområdets friare uppbyggnad med dominerande 
herrgårdsanläggning i parkmiljö. Byggnaderna har bevarat ett traditionellt utseende. Allékantade vägar.
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Centralt belägen vacker historisk bruksbebyggelse som skapar trevlig boende- och besöksmiljö intill 
Gavleån.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Bebyggelse i öst/västlig riktning efter en bruksgata bevaras. Träd och grönska förstärker strukturen. 
Inga staket som markerar enskilt ägande får tillkomma vid arbetarbostäderna. Herrgårdsområdets friare 
uppbyggnad med dominerande herrgårdsanläggning i parkmiljö.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: I. Detaljplan/skydd finns.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Byggnadsminne, 
Fornlämning

L.K.2 Allévägen
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Sommarvillor byggda av Gävleborgare vid Gavleån kring sekelskiftet 1900 i påkostad 
panelarkitektur och snickarglädje. Stora tidstypiska villor från 1970- och 1980-talen.
Värden: Bebyggelsens struktur med stora bostadshus på stora tomter som vänder sin framsida mot ån. 
Bebyggelsen är delvis förändrad. 
Gävle kommuns bedömning. 3. Högt värde

L.K.1 Bruksgata i Tolfors L.K.2 Villa vid Allévägen.
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Kulturmiljöbilaga Gävle stad

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Villabebyggelse med arkitektoniska kvalitéer i trädgårdsstadskaraktär intill Gavleån som skapar 
trevlig boendemiljö.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: : Stora huvudbyggnader på parkliknande tomter efter Gavleån bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Kyrka/
begravningsplats

L.K.3 Längsvägen, Lek- och Tegelgränd 

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Enhetligt bostadsområde från slutet av 1960-talet. Platta låga sammanfogade rektangulära 
byggnadskroppar i vitt mexitegel.
Värden: Bebyggelsens enhetliga struktur, utformning och material med platta låga byggnadskroppar i enhetligt 
material. 
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Populärt 1960-talstrendigt villaområde i närhet till å- och naturmark..
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Den likformade och enhetliga bebyggelsen och tomtstrukturen bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

L.K.3 Tegelgränd L.K.4 Lexe egnahemsbebyggelse
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Kulturmiljöbilaga Gävle stad

L.K.4 Lexe

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Sommar- och villabebyggelse som växte fram vid 1900-talets början. Äldre lantgårdar från 
1700-talet som tex Stora Lexe finns kvar.
Värden: Bebyggelsens enhetliga och ordnade rutnätsstruktur efter landsväg och å med stora trädgårdstomter. 
Villastilar från 1900-talets första decennier. 
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Trivsam egnahemsbebyggelse med slingrande vägnät och uppvuxna trädgårdar i Gavleåns närhet.
Markanvändning: Nuvarande markanvändning, bostäder fortsätter. 
Struktur: Storlek och ordnad struktur på tomter och bebyggelse bibehålls.
Ny- och ombyggnad: Klass B: Komplementbyggnad får tillkomma samt enstaka ny bebyggelse i anslutning 
till befintlig. Ny bebyggelse skall följa områdets struktur samt byggnadernas skala, utseende och material. 
Vissa enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnader och området traditionellt sätt. Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

L.K.4 Hagaström

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Som ett resultat av bristande mark för villabebyggelse i Gävle stad uppfördes villor i Hagaström 
från 1900-talets början.
Värden: Bebyggelsens enhetliga struktur med trädgårdstomter efter genomkorsande landsväg och sidogator. 
Villastilar från 1900-talets första decennier som i flera fall blivit ombyggda. 
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Trivsam egnahemsbebyggelse med slingrande vägnät och uppvuxna trädgårdar.
Markanvändning: Nuvarande markanvändning, bostäder fortsätter.
Struktur: Storlek och ordnad struktur på tomter och bebyggelse bibehålls.
Ny- och ombyggnad: Klass B: Komplementbyggnad får tillkomma samt enstaka ny bebyggelse i anslutning 
till befintlig. Ny bebyggelse skall följa områdets struktur samt byggnadernas skala, utseende och material. 
Vissa enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnader och området traditionellt sätt. Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1
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Kulturmiljöbilaga Gävle stad

L.K.5 Skogskyrkogården

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Begravningsplats från slutet av 1920-talet med skoglig karaktär av arkitekt Gunnar Wetterling. 
Flera arkitektoniskt välformade byggnader
Värden: Parkens struktur och karaktär som skogskyrkogård. Byggnadernas särprägel och arkitektur. 
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde
Föreslås ingå i riksintresset.

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Vacker och rogivande parkmiljö vid Gavleån med höga arkitektoniska kvalitéer 
som kan utvecklas mot E4:an.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter
Struktur: Den långsmala osymmetriska skogspräglade anläggningen, med arkitektoniskt välformade 
byggnader, som följer Gavleån sträckning och terrängen skall bevaras. 
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: I. Detaljplan / skydd finns.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Kyrka/
begravningsplats

L.K.5 SkogskyrkogårdenL.K.4 Sekelskiftesvillor i Hagaström
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Planerad markanvändning
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Verksamheter

Värdefull kulturmiljö:

S.K.1   X-72-bostäder, Ängsullsvägen, 
           Tygelvägen/Selkroken
S.K.2   Sicksackvägen
S.K.3   Röjningen

Sätra

Sätra, förslag till nytt riksintresse.
Värden:Tydligt stadsplanemönster med trafikseparering, arbete, bostad och centrumfunktioner. Flera typer av 
tidstypiska bostadshus från 1960- och 1970-talen åtskilda av naturmark. 
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S.K.1 Bostäder X-72 S.K.1 Ängsullsvägen

S.K.1 X-72 bostäder

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Som en del i utställningen, X 72, byggdes dessa radhus, kedjehus och villor under temat byggemenskap 
och markkontakt. Trafikseparerade bostäder som grupperar sig i en kvadrat kring ett grönområde. Varje 
bebyggelsegrupp har ett enhetligt utseende där utformning varierar från det som var modernt 1972 till traditionell 
engelsk tegelarkitektur.
Värden: Bebyggelsestrukturen avseende trafikseparering och bebyggelsens placering med grönytor och trädgårdar. 
Bebyggelsegruppernas individuella utseende med olika arkitektoniska stilar. 
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Enhetliga bebyggelseområden med arkitektoniska kvalitéer i trivsamt naturnära lägen.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Den likformade och enhetliga bebyggelse- och tomtstrukturen inom varje grupp och grönstråk bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men prövas 
restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan vara möjlig 
om kulturvärdet inte påverkas negativt. Ny användning kan inrymmas i befintliga byggnader eller i nybyggda. Nya 
byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. Flera enskilda byggnader 
har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för byggnaden traditionellt sätt. Rivning 
av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1. Fornlämning.

S.K.1 Ängsullsvägen

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Enhetlig kedjehusbebyggelse från början av 1970-talet som har en fyrkantsliknande gruppering kring 
naturmark. Husen står med gavlarna mot gatan och fasaderna är klädda med tegel och trä. Flera hus har brutit det 
enhetliga utseendet genom ombyggnad.
Värden: Bebyggelsens struktur , hus på rad kring en grön yta. och enhetligt utformade hus med gavel mot gatan.
Gävle kommuns bedömning: 3. Högt värde
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S.K.2 Selkroken S.K.2 Sicksackvägen S.K.3 Röjningen

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Enhetligt bebyggelseområde i trivsamt naturnära läge.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Den likformade och enhetliga bebyggelse och tomtstrukturen och grönstråk bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

S.K.2 Tygelvägen/Selkroken

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Enhetligt utformat bostadsområde med villan Tvären. Hus i 1½ våning där planen är förskjutna 
och byggnaden hade mått för statliga bostadslån 1965. Ritade av arkitekt Hilding Lödgberg med en traditionell 
utformning i 1920-30-talets anda.
Värden: Bebyggelsens struktur och enhetligt utformade hus med gavel mot gatan. Plank och garage sluter 
tomten.  Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Enhetligt bebyggelseområde med arkitektoniska kvalitéer i trivsamt naturnära lägen.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Den likformade och enhetliga bebyggelse- och tomtstrukturen och bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1
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S.K.2 Sicksackvägen

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Tidigt miljonprogramsområde med vita höghus i kuperad terräng med tallbevuxen naturmark.
Värden: Strukturen med placering kring grönytor. Byggnadernas enhetliga och tidstypiska utseende.
Gävle kommuns bedömnig: 1. Högsta värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Enhetligt höghusområde väl inpassad i terräng med tallar vilket ger området en trivsam utemiljö. Gott 
varumärke för Gävle avseende god miljonprogramsarkitektur. 
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1
Struktur: Storskalig och enhetligt utformad höghusbebyggelse i terräng bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

S.K.3 Röjningen

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Lantgård med jordbruk från slutet av 1700-talet. Från 1840-talet och fram till 1980-talet var det 
skjutbana. Äldre huvudbyggnad med ekonomibyggnad. Området är en del av ett större strövområde.
Värden: Mycket ålderdomlig och från sin tid väl bevarad herrrgårdslik huvudbyggnad vilket gör den sällsynt. 
I övrigt äldre utformade ekonomibyggnader. 
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Sällsynt historisk gårdsanläggning av mycket hög ålder inom område för sport- och 
evenemangsarrangemang. 
Markanvändning: Nuvarande markanvändning skall fortsätta
Struktur: Gårdsanläggningens bebyggelsestruktur med stor huvudbyggnad samt ekonomibyggnader skall 
bevaras. Rester finns av det gamla odlingslandskapet och skjutbana.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1
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V.L.1. Karaktärsområde Södra Valbobygden, X 808

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Klungbyar och stora ensamgårdar i höjdlägen omgivna av slättlandskap. Odlingslandskap och 
bylägen med förhistoriska rötter. Bygden utgör Gästriklands förhistoriska och medeltida huvudbygd, där den 
gamla strukturen är tydligt bevarad i landskap och bebyggelse. Landskapets äldsta kyrkoplats är belägen på 
slätten med intilliggande kyrkobostället på åsen. 
Värden: Bebyggelsens struktur och relation till odlingslandskapet. Det öppna odlingslandskapet mellan 
bebyggelsegrupper som består av klungbyar, ensamgårdar och kyrkoanläggning. Smala grusade vägar. Bygdens 
höga ålder som boplats och jordbruksområde.
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde
Motiv riksintresse X808: Järnåldersgravfält och lämningar efter lågteknisk järnframställning intill byarna. 
Gästriklands äldsta kyrkplats, lämningar av Valls kungsgård, flera bymiljöer med gammal bebyggelse samt 
herrgårdsmiljö vid Åby. Äldre oförändrade strukturer med vägar och hägnader. Föreslagen förändring av 
riksintresset: Odlingsmark mot söder utökas. Gränsdragningen samordnas mellan Karaktärsområde och 
riksintresse.
Motiv för odlingslandskap med natur- och kulturvärden:
Bevarar en helhetsbild. Är representativt för och ger identitet åt bygden. Har kontinuitet i användning som 
jordbruksmark. Innehåller till jordbruksnäringen knutna byggnader eller arter som i snabb takt håller på att bli 
rariteter. Är tillgängligt för besök. Ger besökaren värdefulla upplevelser

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Ett fortsatt aktivt jordbruk innebär en historisk kontinuitet på en 1000-årig markanvändning och att 
Valboslätten kan förbli öppet och därmed upplevas från Rv 80 och på slättens byvägar. 
Markanvändning: Nuvarande markanvändning, jordbruk, skall stöttas.
Struktur: Det öppna jordbrukslandskapet ska bevaras. Obebyggt odlingslandskap på slätt i kontakt med 
vattendrag där marken är avsedd för odling, bete eller slåtter. Stängsling förekommer. Få och mindre 
ekonomibyggnader finns för verksamhet knuten till markens användning. Åkerholmar, odlingsrösen, träddungar 
och mindre vägar förekommer. Ny vägdragning studeras på utifrån kulturmiljön slätten för att avlasta trafik i 
byarna .
Ny- och ombyggnad: Klass D:  Markanvändningen för jordbruk och bete.  Enstaka bostadsbebyggelse 
förekommer. Området undantas från utbyggnad av vägar eller bebyggelse. Enstaka mindre komplementbyggnad 
kan tillkomma som behövs för pågående markanvändning. Placering, storlek och utformning skall inte 
dominera i landskapet. Byggnaden skall ha en mycket enkel karaktär med sadeltak och rödmålade träfasader. 
Komplementbyggnad till bostad ska anpassas väl till miljön, vad det gäller utformning, placering, färg- och 
materialval.

V.L 1 Slättlandskap S. Valbobygden
V.L.2 Öppet odlingslandskap
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Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning

V.L.2 Karaktärsområde Norra Valbobygden
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Byar i ett öppet odlingslandskap som sträcker sig mot Gavleån. Byarna har varit bebodda sedan 
järnålderstid.
Värden: Bebyggelsens struktur med utspridda bylägen eller ensamgårdar där odlingslandskapet sträcker sig 
mot ån. Äldre slingrande vägar. Flera välbevarade gårdar.  
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Ett fortsatt aktivt jordbruk innebär en historisk kontinuitet på en 1000-årig markanvändning och att 
slätten  kan förbli öppet och därmed upplevas av trafikanter och turister på byvägar.  
Markanvändning: Nuvarande markanvändning, jordbruk, skall stöttas.
Struktur: Det öppna jordbrukslandskapet ska bevaras. Detta är särkilt viktigt intill Gavleån. 
Obebyggt odlingslandskap på slätt i kontakt med vattendrag där marken är avsedd för odling, bete eller 
slåtter. Stängsling förekommer. Få och mindre ekonomibyggnader finns för verksamhet knuten till markens 
användning. Åkerholmar, odlingsrösen, träddungar och mindre vägar förekommer
Ny- och ombyggnad: Klass D:  Markanvändning för jordbruk och bete.  Enstaka bostadsbebyggelse förekommer. 
Området undantas från utbyggnad av vägar eller bebyggelse. Enstaka mindre komplementbyggnad kan tillkomma 
som behövs för pågående markanvändning. Placering, storlek och utformning skall inte dominera i landskapet. 
Byggnaden skall ha en mycket enkel karaktär med sadeltak och rödmålade träfasader. Komplementbyggnad till 
bostad ska anpassas väl till miljön, vad det gäller utformning, placering, färg- och materialval.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning

V.L.3 Karaktärsområde Ytterhärde

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Öppet odlingslandskap med mindre byar i form av radbyar utkanten av Valboområdet. 
Värden: Ett öppet odlingslandskap och bebyggelsens struktur med mindre radbyar utanför det centrala 
jordbruksområdet. Landskapet formas av bäckravin.
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde 
Motiv för odlingslandskap med natur- och kulturvärden: Bevarar en helhetsbild. Är representativt för eller 
ger identitet åt bygden. Har kontinuitet i användning som jordbruksmark. Innehåller till jordbruksnäringen 
knutna byggnader eller arter som i snabb takt håller på att bli rariteter. Är tillgängligt för besök. Ger besökaren 
värdefulla upplevelser.

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Ett fortsatt aktivt jordbruk innebär en historisk kontinuitet på en 1000-årig markanvändning och 
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att mindre  och ej centralt belägna odlingslandskap kan förbli öppet och därmed upplevas av trafikanter och 
turister på byvägar. 
Markanvändning: Nuvarande markanvändning, jordbruk, skall stöttas.
Struktur: Det öppna jordbrukslandskapet ska bevaras. Obebyggt odlingslandskap på slätt  i kontakt med 
ravinlandskap där marken är avsedd för odling, bete eller slåtter. Stängsling förekommer. Få och mindre 
ekonomibyggnader finns för verksamhet knuten till markens användning. Åkerholmar, odlingsrösen, träddungar 
och mindre vägar förekommer
Ny- och ombyggnad: Klass D: Markanvändning för jordbruk och bete.  Enstaka bostadsbebyggelse förekommer. 
Området undantas från utbyggnad av vägar eller bebyggelse. Enstaka mindre komplementbyggnad kan tillkomma 
som behövs för pågående markanvändning. Placering, storlek och utformning skall inte dominera i landskapet. 
Byggnaden skall ha en mycket enkel karaktär med sadeltak och rödmålade träfasader. Komplementbyggnad till 
bostad ska anpassas väl till miljön, vad det gäller utformning, placering, färg- och materialval.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning

V.K.1. Valbo kyrka, Åby gård, Persborg och Alborga, X 808

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Stora ensamgårdar i form av lantherrgårdar ,institutionsbyggnad  och kyrkoplats med dominerande 
huvudbyggnader och flera ekonomibyggnader. Anläggningarna är belägna på höjder i park eller trädgård och 
omgivna av det öppna odlingslandskapet. Kyrkoplatsen med kyrka kyrkoherdeboställe och begravningsplats 
samlad på åsen och i sluttningen ned mot det öppna odlingslandskapet.
Värden: Bebyggelsens struktur och läge/relation till den odlade marken. En tydlig huvudbyggnad som 
kringgärdas av ekonomibyggnader. Förekomsten av ekonomibyggnader. Välbevarade byggnader. Omgivande 
parker och trädgårdar.
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde 
Motiv riksintresse X 808:  Järnåldersgravfält och lämningar efter lågteknisk järnframställning intill byarna. 
Gästriklands äldsta kyrkplats, lämningar av Valls kungsgård, flera bymiljöer med gammal bebyggelse samt 
herrgårdsmiljö vid Åby. Äldre oförändrade strukturer med vägar och hägnader.

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Gårdsanläggningar och kyrkomiljö i vackra parkmiljöer i ett öppet odlingslandskap där djurhållning 
och jordbruk förstärker boendekvalitéerna
Markanvändning: Nuvarande fortsätter
Struktur: Bebyggelse på ås eller moränkulle omgiven av odlingslandskap. Bebyggelsens struktur bevaras. 

V.L.3 Öppet odlingslandskap V.K.1 Åby gård



67

Del av Översiktsplan Gävle stad 2025

Kulturmiljöbilaga Gävle stad

Huvudbyggnad har en till storleken, placeringen och utformningen framträdande plats. Ofta kringgärdade av 
park- och trädgård. Huvudbyggnaden är omgiven av ekonomi- och servicebyggnader som har en enklare och 
mindre framträdande placering.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.

Ny komplementbyggnad skall placeras på moränkulle och inte i det öppna odlingslandskapet. Den skall till 
placering, höjd, storlek och utseende betraktas som ekonomi- och servicebyggnad. Den kan nyttjas för bostads- 
eller ekonomiändamål. Ny byggnad skall inte konkurrera med huvudbyggnaden.
Byggnaden skall ha ett traditionellt utseende. Utformning av detaljer och material är särskilt viktiga.

Byggnaden ska byggas i 1-2-plan. Låt proportionen mellan höjden från mark till takfot och takfallets längd vara 
större än 1:1,5. En ev. vindsvåning kan göras genom att förhöja ytterväggarna så att små fönster, (sidliggare) 
kan upptas på traditionellt sätt.

Taket bör vara ett sadeltak med taklutning 1:2,5 -1:1,5 d.v.s. 22° – 34°. Skorsten skall finnas på bostad. Takfoten, 
alltså den del av taket som är synlig underifrån, bör vara enkel, öppen och ej lådformigt inbyggd. Byggnadens 
tak skall kläs med en- eller tvåkupigt. lertegel eller falsat plåttak. På ekonomibyggnad kan papp, pannplåt eller 
sinuskorrugerad plåt läggas

Ev. fönster skall vara symmetriskt placerade på fasaden och skall ha större höjd än bredd. Låt det alltid finnas 
en bit vägg ovanför dem. Fasaderna kan kläs med slät panel, locklistpanel, fasspontpanel och vara målade med 
traditionell färg.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Byggnadsminne, 
Fornlämning, Kyrka/begravningsplats.

V.S.2 Riksintresseområde Valbo slätten, Gävle Ponnyklubb 1,4 ha
Ridanläggningen på Valboåsen är under avveckling och  församlingen som äger marken  bör ges
möjlighet att utveckla sin verksamhet på området. Prästgårdens ekonomibyggnader har ett högt
kulturvärde och bör bevaras. Länsstyrelsen vill utreda förutsättningar för byggnadsminne. Beaktande:
Hänsyn tas till kulturmiljö, V.K.1, vattenskyddsområdet,risk för erosion och allmänhetens tillgänglighet
till Gavleån.. Nära kraftledningar, skyddsavstånd utreds. Strandskydd utreds. 

V.K.1 Backa, Alborga, Allmänninge och Häcklinge, X 808 
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Klungbyar och samlad bebyggelse i höjdlägen med äldre agrara byggnader. Bebyggelsen ligger 
tätt efter slingrande byvägar. Välbevarade byggnader såväl bostäder som ekonmibyggnader.
Värden: Bebyggelsens struktur och läge/relation till den odlade marken. Välbevarade byggnader samt bevarade 
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ekonomibyggnader.
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde
Motiv riksintresse X 808: Järnåldersgravfält och lämningar efter lågteknisk järnframställning intill byarna. 
Gästriklands äldsta kyrkplats, lämningar av Valls kungsgård, flera bymiljöer med gammal bebyggelse samt 
herrgårdsmiljö vid Åby. Äldre oförändrade strukturer med vägar och hägnader.

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Småskalig bybebyggelse i klungor i ett öppet odlingslandskap där djurhållning och jordbruk förstärker 
boendekvalitéerna
Markanvändning: Nuvarande fortsätter
Struktur: Befintlig struktur bevaras. Koncentrerad bybebyggelse i klungor i höjdlägen omslutna av ett 
öppet odlingslandskap bevaras. Mot söder tar skogen vid och här finns förgrenade småvägar. Bebyggelsen 
koncentrerar sig kring slingrande tre- och fyrvägskorsningar. Ibland på båda sidor av vägarna. Bebyggelsen 
består av gårdsbebyggelse, ett större och ibland ett ytterligare mindre bostadshus med ekonomibyggnader 
kringgärdade av trädgårdar. Tomterna kringgärdas av staket eller förgrenande småvägar.  

Ny- och ombyggnad: Klass A Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.

Byggnaden skall ha ett traditionellt utseende. Utformning av detaljer och material är särskilt viktiga.
Huvudbyggnaden ska byggas i 1-2-plan. Låt proportionen mellan höjden från mark till takfot och takfallets 
längd vara större än 1:1,5. En vindsvåning kan göras genom att förhöja ytterväggarna så att små fönster, 
(sidliggare) kan upptas på traditionellt sätt.

Taket bör vara ett sadeltak med taklutning 1:2,5 -1:1,5 d.v.s. 22° – 34°. Skorsten skall finnas. Takfoten, alltså 
den del av taket som är synlig underifrån, bör vara enkel, öppen och ej lådformigt inbyggd. Huvudbyggnadens 
tak skall kläs med en- eller tvåkupigt. lertegel eller falsat plåttak. På uthus kan pannplåt eller sinuskorrugerad 
plåt läggas

V.K.2 VästbyggebyV.K.1 Klungby
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Fönstren skall vara symmetriskt placerade på fasaden och skall ha större höjd än bredd. Låt det alltid finnas en 
bit vägg ovanför dem. Fasaderna kan kläs med locklistpanel, fasspontpanel och vara målade med traditionell 
färg. Garage och uthus ska vara fristående från bostadshuset
Planer/Skydd:  III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning

V.K.2 Västbyggeby, Bäck, Östanbäck, Lund och Åsbyggeby

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Radbyar efter äldre slingrande vägnät. Delvis samlade bybebyggelse men även utspridd. 
Välbevarade byggnader såväl bostäder som ekonomibyggnader. Omgiven av ett öppet odlingslandskap i 
kontakt med Gavleån.
Värden: Bebyggelsens struktur och läge/relation till den odlade marken. Välbevarade byggnader samt 
förekomst av ekonomibyggnader. 
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Attraktiv historisk bybebyggelse med slingrande vägnät och fornlämningsområden som skapar trevliga 
boende- och besöksmiljöer där ett aktivt jordbruk och djurhållning förstärker kvaliteerna
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Storlek och struktur i de äldre bykärnorna och vid de större gårdsanläggningarna bör bevaras vad 
gäller tomter, byggnader vägar och trädgårdar. Bebyggelse på rad efter vägar vilket skapar  formationer av 
radbyar. Såväl ensidig som två sidig bebyggelse förekommer. Radbyarna omsluts av odlingslandskap Enstaka 
ensamgårdar ligger efter äldre utskiftningar som viktiga landmärken i ett öppet odlingslandskap. Speciellt 
karaktäristisk är odlingslandskapet mot vattendrag.

Ny- och ombyggnad: Klass B Komplementbyggnad får tillkomma samt enstaka ny bebyggelse i anslutning 
till befintlig. Ny bebyggelse skall följa områdets struktur samt byggnadernas skala, utseende och material. 
Vissa enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnader och området traditionellt sätt. Rivning av dessa bör ej ske.

Ny bebyggelse t.ex. bostadshus kan ske efter nord/sydliga vägar som redan är bebyggda eller med stöd av 
trädbevuxna lägen. Obebyggda luckor skall lämnas så att bebyggelsen inte får karaktär av sammhängande 
radbyar. Undantagsvis kan ny bebyggelse placeras efter byvägar med bebyggelse i öst/västlig riktning om det 
finns stöd från befintlig bebyggelse eller av trädbevuxna lägen. Ny bebyggelse skall dock inte placeras i det 
öppna odlingslandskapet eller i anslutning till ensamgårdar eller vattendrag. 

Byggnader på tomten skall placeras traditionellt för att ge en sammanhållen och för området passande 
karaktär. Byggnaden skall ha ett traditionellt utseende. Utformning av detaljer och material är särskilt viktiga. 
Huvudbyggnaden ska byggas i 1-2-plan. Låt proportionen mellan höjden från mark till takfot och takfallets 
längd vara större än 1:1,5. En vindsvåning kan göras genom att förhöja ytterväggarna så att små fönster, 
(sidliggare) kan upptas på traditionellt sätt.
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Taket bör vara ett sadeltak med taklutning 1:2,5 -1:1,5 d.v.s. 22° – 34°.Skorsten skall finnas. Takfoten, alltså 
den del av taket som är synlig underifrån, bör vara enkel, öppen och ej lådformigt inbyggd. Huvudbyggnadens 
tak skall kläs med en- eller tvåkupigt. lertegel eller falsat plåttak. På uthus kan pannplåt eller sinuskorrugerad 
plåt läggas

Fönstren skall vara symmetriskt placerade på fasaden och skall ha större höjd än bredd. Låt det alltid finnas en 
bit vägg ovanför dem.Fasaderna kan kläs med locklistpanel, fasspontpanel och vara målade med traditionell 
färg. Garage och uthus ska vara fristående från bostadshuset
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning

V.K.2 Ytterhärde 

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Radbyar efter äldre slingrande vägnät. Välbevarade byggnader såväl bostäder som 
ekonomibyggnader. Omgiven av ett öppet odlingslandskap i kontakt med bäckravinlandskap.
Värden: Bebyggelsens struktur och läge/relation till den odlade marken. Välbevarade byggnader samt 
förekomst av ekonomibyggnader. 
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Attraktiv historisk bybebyggelse med slingrande vägnät och fornlämningsområden som skapar trevliga 
boende- och besöksmiljöer där ett aktivt jordbruk och djurhållning förstärker kvalitéerna.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Storlek och struktur i de äldre bykärnorna och vid de större gårdsanläggningarna bör bevaras vad 
gäller tomter, byggnader vägar och trädgårdar. Radbyar i framförallt nord/sydlig riktning kringgärdade av ett 
öppet jordbrukslandskap. Radbyarna  är i större omfattning bebyggda på båda sidor om byvägarna. Speciellt 
karaktäristisk är odlingslandskapet mot vattendrag.

Ny- och ombyggnad: Klass B Komplementbyggnad får tillkomma samt enstaka ny bebyggelse i anslutning 
till befintlig. Ny bebyggelse skall följa områdets struktur samt byggnadernas skala, utseende och material. 
Vissa enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnader och området traditionellt sätt. Rivning av dessa bör ej ske.

V.K.2 Överhärde V.K.3 Åsvägen
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Ny bebyggelse t.ex. bostadshus kan ske efter nord/sydliga vägar som redan är bebyggda eller med stöd av 
trädbevuxna lägen. Luckor mellan äldre och nytillkommen bebyggelse är viktigt att tillskapa så att inte långa 
sammanhängande bebyggelseområden skapas. Undantagsvis kan ny bebyggelse placeras efter byvägar med 
bebyggelse i öst/västlig riktning om det finns stöd från befintlig bebyggelse eller av trädbevuxna lägen. Inte i 
det öppna odlingslandskapet eller i anslutning till vattendrag.

Byggnader på tomten skall placeras traditionellt för att ge en sammanhållen och för området passande 
karaktär. Byggnaden skall ha ett traditionellt utseende. Utformning av detaljer och material är särskilt viktiga. 
Huvudbyggnaden ska byggas i 1-2-plan. Låt proportionen mellan höjden från mark till takfot och takfallets 
längd vara större än 1:1,5. En vindsvåning kan göras genom att förhöja ytterväggarna så att små fönster, 
(sidliggare) kan upptas på traditionellt sätt.

Taket bör vara ett sadeltak med taklutning 1:2,5 -1:1,5 d.v.s. 22° – 34°.Skorsten skall finnas. Takfoten, alltså 
den del av taket som är synlig underifrån, bör vara enkel, öppen och ej lådformigt inbyggd. Huvudbyggnadens 
tak skall kläs med en- eller tvåkupigt. lertegel eller falsat plåttak. På uthus kan pannplåt eller sinuskorrugerad 
plåt läggas

Fönstren skall vara symmetriskt placerade på fasaden och skall ha större höjd än bredd. Låt det alltid finnas en bit 
vägg ovanför dem. Fasaderna kan kläs med locklistpanel, fasspontpanel och vara målade med traditionell färg.

Garage och uthus ska vara fristående från bostadshuset
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning

V.K.3 Villor vid Åsvägen

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Representativa sutteränghus i tegel från 1960-70-talen som berättar om den nya arkitekturen 
med låga långsamla hus och i flera fall platta tak. Kringgärdade av tallskog. 
Värden: Bebyggelsens struktur med byggnader på rad, väl inpassade i åsen med ett bevarande av naturmark 
med tall. Byggnaderna är tidstypiskt utformade och med dåtidens moderna material
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Populärt 1960-talstrendigt villaområde väl anpassad i topografi och naturmark vilket ger den kvalité.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Storlek och struktur i bostadsområdet bör bevaras vad gäller tomter, byggnader vägar och trädgårdar. 
Områdets topografi och naturmark är av stor betydelse för gestaltningen.
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Ny- och ombyggnad: Klass B: Komplementbyggnad får tillkomma samt enstaka ny bebyggelse i anslutning 
till befintlig. Ny bebyggelse skall följa områdets struktur samt byggnadernas skala, utseende och material. 
Vissa enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnader och området traditionellt sätt. Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd:  III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

V.K.4 Valbo centrum med rad- och flerfamiljshus

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Trafikseparerad centrumbebyggelse från slutet av 1930-talet och fram till 1960-talet bestående av 
f.d. kommunhus i funktionalistisk stil och långsmala flerfamiljshus i puts. Bebyggelsen insmugen bland tallar.
Värden: Strukturen med byggnader och innergårdar som omges av naturskog med tallar. Enhetligt utformade 
flerbostadshus. F.d. kommunhuset har ett historiskt värde för bygden och har en representativ utformning. 
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Centrumbebyggelse med enhetligt utformade bebyggelsegrupper som är väl inpassad i terräng med 
tallar vilket ger området trivsamma utemiljöer. 
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Storskalig flerfamiljsbebyggelse i tallbevuxen terräng bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

V.K.4 Radhus i Valbo centrum. V.K.5 Mackmyra sulfitarbetarbostäder
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V.K.5 Mackmyra sulfitarbetarbostäder

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Mackmyra sulfitfabrik som drevs mellan åren 1890-1976 byggde flera bostäder åt sina anställda 
med villor för tjänstemännen, finare flerfamiljshus för förmännen och kaserner för arbetarna. På Åbrinken 
finns bostadskaserner från 1925 tillskrivna arkitekten Cyrillus Johansson samt villor. 
Värden: Enhetligt utformade arbetarbostäder och individuellt utformade villor. Tidstypisk och traditionellt 
utformad bebyggelse som speglar sociala skillnader. Stora uppvuxna tomter. 
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Naturnära och trivsamt boende intill Gavleån i vackra bostäder.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter. 
Struktur: Småskalig bebyggelse i grönskande terräng mot Gavleån bibehålls.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

V.K.6 Mackmyra Bruk

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Järnbruk vid Gavleån i drift 1658-1877, därefter jordbruksverksamhet. Klassiskt uppbyggt bruk 
med ett påkostat herrgårdsområde och enhetligt utformade bruksarbetarbostäder. Allékantad bruksgata och 
brukspark med paviljong.
Värden: Miljön är uppbyggd kring en bruksallé i öst/västlig riktning. Bebyggelsestrukturen där uppdelning 
mellan bostäder för ägare och arbetare är tydlig. Herrgårdsområdets friare uppbyggnad med dominerande 
herrgårdsanläggning i parkmiljö. Byggnaderna har bevarat ett traditionellt utseende. Allékantade vägar.
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde
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Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Vacker historisk bruksbebyggelse med engelsk park som skapar trevlig boende- och besöksmiljö där 
ett aktivt jordbruk, djurhållning och Wiskeytillverkning förstärker kvalitéerna.
Markanvändning: Nuvarande fortgår
Struktur: Strukturen bibehålls. Bebyggelse i östvästlig riktning efter en allékantad bruksgata. Inga staket som 
markerar enskilt ägande får tillkomma vid arbetarbostäderna. Herrgårdsområdets uppbyggnad i en nord/sydlig 
axel  med dominerande herrgårdsanläggning, lusthus mm i parkmiljö.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: I. Detaljplan/skydd finns.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Byggnadsminne, 
Fornlämning

V.K.6  Mackmyra bruk
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W.G.1 Parkerna efter Gavleåns, X 800 

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Vid 1800-talets början påbörjades anläggandet av parker efter Gavleån. Först tillkom 
begravningsplatsen Gamla kyrkogården, Stadsträdgården och senare Boulognerskogen. Vid 1900-talets början 
anlades Regementsparken. Park- och grönstrukturen omfattar också Stora Vall, Silvanum, Strömvallen och 
konserthuset. Vall-området med herrgårdsbyggnad och park, nyttjades som hushållsskola från 1850-talet men 
användes senare som översteboställe.
Värden: Parkerna har olika karaktärer och är tidstypiskt uppbyggda och formade. Vägstrukturer, trädslag och 
byggnadstyper understryker de olika karaktärerna. Herrgårdsanläggning i parkmiljö.
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde
Motiv riksintresse: Gävles dominerande rutnätsplan är en föregångare och förebild för det sena 1800-talets 
planeringsideologi med esplanader och omfattande parkanläggningar och grönstråk.

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: De vackra historiska parkerna är ett mycket värdefullt grönstråk och rekreationsområde för stadens 
innevånare och besökare.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Strukturen bibehålles. Stadsträdgårdens, Gamla kyrkogårdens och regementsparkens mer 
symmetriska och ordnade form med bla alléer bevaras. Boulongerskogens mer naturliga och skogliga prägel 
skall bevaras. Stadsträdgården,   Boulongerskogen och Regementsparken har mjuka öppna övergångar mot 
angränsande områden utan staket.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning , 
Kyrka/begravningsplats

W.G.1 Boulognerskogen W.L.1 Öppet landskap
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W.V.4 Riksintresset Gävle stad, Evenemangsområde Konserthuset, Strömvallen, Silvanum 
Utveckling av evenemangsområdet med verksamheter som stärker Gävles identitet och besöksnäringen.
Dessutom behöver vattenkontakten samt trafiksituation för bil, buss och cyklister utvecklas.
Utbyggnad, förändring och komplettering anpassas till kulturmiljön.  Evenemangsområdet är del av riksintresse 
W.R.1. Se även W.G.1.

W.L.1. Karaktärsområde Olsbacka 

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Området representerar efterkrigstidens planeringsideal och innehåller flera typer av 
bostadsbebyggelse. Det lades stor omsorg på planeringen av Olsbacka. Bebyggelsegrupperna är insprängda i 
naturmarken vilket gör att skog och gammal odlingsmark finns bevarad.
Värden: Tidstypisk struktur med flera bebyggelsegrupper och med enhetligt utseende som åtskiljs av naturmark 
och rester efter äldre odlingsmark.
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Småskaliga småhusområden med närhet till grönområden, skog och Fjärranhöjderbadet.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Åtskilda enhetliga bebyggelsegrupper i skogs- och grönområde bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass C: Komplementbyggnad och ny bebyggelse får tillkomma i anslutning till befintlig 
och skall följa områdets struktur samt byggnadernas skala, utseende och material. Vissa enskilda byggnader 
har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för byggnader och området 
traditionellt sätt. Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning

W.K.1. Villastaden, X 800 

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Trädgårdsstad från de första decennierna på 1900-talet med stora och representativa byggnader 
omgivna av stora trädgårdstomter. 
Värden: Områdets struktur med stora tomter, anlagda trädgårdar och slingrande vägnät. Tidstypiska och 

W.K.3 MyggdansvägenW.K.2 Högskolan i GävleW.K.1 Villastaden
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påkostade villor i olika arkitektoniska stilar. 
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde 
Motiv riksintresse X 800: Villastaden är en del av Gävle stads äldre bebyggelse som berättar om stadens 
ekonomiska liv och sociala struktur. 

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Villabebyggelse med höga arkitektoniska kvaliteter i trädgårdsstadskaraktär som skapar trevlig 
boendemiljö. Nära anslutning till område för sport- och evenemangsarrangemang. 
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Stora oregelbundna tomter med framträdande huvudbyggnader bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

W.K.2 Kungsbäck, X 800. 

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Gästrike-Hälsinge regementes kasernområde uppfördes i början av 1900-talet tillsammans med 
parkområdet Idag inrymmer området högskola.
Värden: Områdets monumentala och stränga uppbyggnad med symmetriskt placerade och utformade 
byggnader vittnar om platsens verksamhet och sociala struktur. Regementet som sådant vittnar om Gävle stads 
betydelse som residentstad. 
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde
Motiv för riksintresse X800: residensstadens karaktärsbyggnader. Föreslås utgå från riksintresset.

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Levande högskola i historisk kasernmiljö med vackra och rekreativa parkstråk vid Gavleån som 
förstärker dess kvalitéer. 
Markanvändning: Nuvarande fortsätter
Struktur: Stora byggnadskomplex omgivna av friytor med symmetrisk placering bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: II. Detaljplan för delar av området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1. Fornlämning.
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W.K.3 Älvdansvägen W.K.4 BlockstensvägenW.K.3 Skogsmursvägen

W.K.3 Myggdansvägen 

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Radhusen ritades av AB Östgöta-Byggen och området stod färdigt i slutet av 1950-
talet. Radhusen är olika till sin utformning men har alla liknande material och gemensam färgskala. 
Radhuslängorna följer gatans riktning och är placerade för att ge bra solljusförhållanden. 
Myggdansvägen är ett fint exempel från 1950-talet med en homogenitet i området och omtanke om 
material, färger och detaljer.
Värden: Tidstypisk arkitektur och struktur med enhetligt utseende, höga kvaliteter och stor omsorg om 
utformning och detaljer.
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde. 

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Enhetliga bebyggelseområden arkitektoniska kvaliteter i trivsamt naturnära lägen.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Sammanhållen homogen bebyggelse efter gatan och anpassad efter terräng, bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

W.K.3 Skogmursvägen

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Enhetliga radhus som är snett placerade i trädbevuxen terrängen. Radhusen längs stod färdiga 
1951 och är ritade av stockholmsarkitekten Gustaf Lettström. Radhusområdet uppvisar en stor homogenitet 
och är ett bra exempel på tidens ideal med stor omsorg i detaljer.
Värden: Tidstypisk arkitektur och struktur med enhetligt utseende, höga kvaliteter och stor omsorg om 
utformning och detaljer.
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde. 
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Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Enhetliga bebyggelseområden arkitektoniska kvaliteter i trivsamt naturnära lägen.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Sammanhållen, homogen bebyggelse efter gatan och anpassad efter terräng, bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

W.K.3 Älvdansvägen

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Radhus och friliggande villor efter gata med trädgårdar. Radhusen vid Skogmursvägen har en 
friare placering i terrängen. 
Värden: Tidstypisk arkitektur och struktur med enhetligt utseende, höga kvaliteter och stor omsorg om 
utformning och detaljer.
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde.

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Enhetliga bebyggelseområden arkitektoniska kvaliteter i trivsamt naturnära lägen.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Sammanhållen, homogen bebyggelse efter gatan och anpassad efter terräng, bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

W.K.4 Blockstensvägen 

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Område med enfamiljshus från 1950-talet som utmärker sig för sin låga och breda form med 
flacka tak. Ritade av dåvarande stadsarkitekt Wranér.
Värden: Bebyggelsestruktur anpassad till terräng och naturmark, byggnadernas enhetliga utseende och höga 
kvaliteter i utförandet. Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde
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Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Enhetliga bebyggelseområden arkitektoniska kvaliteter i trivsamt naturnära lägen.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Sammanhållen, homogen bebyggelse efter gatan och anpassad efter terräng, bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

W.K.4 Jägargatan

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Bostadsområdet är ett utmärkt exempel på 1950-talets terränganpassade bebyggelse. Området 
består av sju flerfamiljshus i tre våningar från 1951-52. Det som gör området så fint är grupperingen av husen 
med rymliga bostadsgårdar i sydväst omkring en central park. Ursprunglig vegetation och topografi har sparats 
så långt det är möjligt. Radhusområdet söder om Jägargatan är också ett exempel på 1950-talets måttliga 
exploateringsgrad.
Värden: Bebyggelsestruktur anpassad till terräng och naturmark, byggnadernas enhetliga utseende och höga 
kvaliteter i utförandet. 
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Enhetliga bebyggelseområden med arkitektoniska kvaliteter i trivsamt naturnära lägen.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Sammanhållen homogen bebyggelse efter gatan och anpassad efter terräng, bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 

W.K.4 Jägargatan
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W.K.5 Månskensgatan W.K.5 Lugna gatan

Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

W.K.5 Månskensgatan

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Radhus i ljusgult tegel och träpanel med branta tak från 1978 ritade av arkitekterna 
Brunnberg & Gillberg i Stockholm. Varannan radhuslägenhet, byggnadsdel, är indragen. 
Radhuslängan är därmed inte en lång sammanhängande byggkropp. Taken är försedda med 
takkupor. Fasaderna har utanpåliggande balkonger med träräcken. Byggnaderna är anpassade till 
terrängens olika nivåskillnader. Trafikseparerad bostadasmiljö.
Värden: Tidstypisk struktur och bebyggelse med enhetliga utseenden och moderna material. Anpassning till 
terräng. 
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Populärt Radhusområde i enhetligt utförande i trivsamt naturnära lägen. 
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Sammanhållen enhetlig och trafikseparerad bebyggelse  bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

W.K.5 Lugna gatan

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Området är ritat av Landskronagruppen 1976-77. Husen har vissa stildrag från Skåne 
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med hög takresning och fasader med markerade stomdetaljer och ifyllda partier med liggande 
träpanel. Områdets tillkomst är unik genom att varje blivande husägare fick utforma sin egen 
planlösning i samråd med arkitekten. Det har lett till ett utformningsmässigt sammanhållet område, 
men ändå med välgörande variation. Trafikseparerad bostadasmiljö.
Värden: Tidstypisk struktur och bebyggelse med enhetliga utseenden och moderna material 
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Populära 1970- och 80-talstrendiga kedjehusområden i enhetligt utförande i trivsamt naturnära 
lägen. 
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Sammanhållen, enhetlig och trafikseparerad bebyggelse  bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

W.K.5 Snögatan

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Snögatans bebyggelse är Skåneinspirerade radhuslängor med putsade fasader. De branta taken 
är försedda med takkupor och indragna balkonger. Trafikseparerade bostadsmiljöer. 
Värden: Tidstypisk struktur och bebyggelse med enhetliga utseenden och moderna material 
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Populära 1970- och 80-talstrendiga kedjehusområden i enhetligt utförande i trivsamt naturnära 
lägen. 

W.K.5 Snögatan
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Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Sammanhållen, enhetlig och trafikseparerad bebyggelse  bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1
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Å.L.1 Testeboån

Å.L .1 Karaktärsområde Åbyggeby

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Välbevarat odlingslandskap med höga natur- och kulturvärden: Bebyggelsestrukturen i Åbyggeby 
är formad av Testeboåns sträckning. Nere i dalgången längs ån ligger den bördiga öppna odlingsmarken. I 
höjdlägen på dalgångens sidor finns de ursprungliga bylägena och partier med hagar och åkrar. 
Värden: Dalgång med å för bete och odling. Bebyggelse i höjdlägen som omger dalgången.
Gävle kommuns bedömning: 3. högt värde.
Motiv för odlingslandskap med natur- och kulturvärden: Bevarar en helhetsbild. Är representativt för 
eller ger identitet åt bygden. Har kontinuitet i användning som jordbruksmark. Är mångformigt och artrikt. 
Innehåller till jordbruksnäringen knutna byggnader eller arter som i snabb takt håller på att bli rariteter. Är 
tillgängligt för besök. Ger besökaren värdefulla upplevelser. 

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Ett fortsatt aktivt jordbruk innebär en historisk kontinuitet på en 1000-årig markanvändning och att 
dalgången kan förbli öppet och därmed förstärka kvalitéerna i boendemiljön.
Markanvändning: Nuvarande markanvändning, jordbruk, skall stöttas.
Struktur: Det öppna jordbrukslandskapet ska bevaras. Obebyggt odlingslandskap på slätt  i kontakt 
med ålandskap där marken är avsedd för odling, bete eller slåtter. Stängsling förekommer. Få och mindre 
ekonomibyggnader finns för verksamhet knuten till markens användning. Åkerholmar, odlingsrösen, träddungar 
och mindre vägar förekommer

Ny- och ombyggnad: Klass D: Markanvändningen för jordbruk och bete.  Enstaka bostadsbebyggelse förekommer. 
Området undantas från utbyggnad av vägar eller bebyggelse. Enstaka mindre komplementbyggnad kan tillkomma 
som behövs för pågående markanvändning. Placering, storlek och utformning skall inte dominera i landskapet. 
Byggnaden skall ha en mycket enkel karaktär med sadeltak och rödmålade träfasader. Komplementbyggnad till 
bostad ska anpassas väl till miljön, vad det gäller utformning, placering, färg- och materialval.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning
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Kulturmiljöbilaga Gävle stad

Å.K.1 Åbyggeby

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Äldre agrara bebyggelsegrupper på båda sidor av ån med ett slingrande vägnät.  Större 
gårdsanläggningar med ekonomibyggnader.  
Värden: Bebyggelsens struktur längs byvägar. Större jordbruksgårdar med ekonomibyggnader. Hagar och 
stora lövträd. 
Gävle kommuns bedömning: 2. mycket högt.

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Attraktiv historisk bybebyggelse med slingrande vägnät som skapar trevliga boende- och besöksmiljöer 
där ett aktivt jordbruk och djurhållning förstärker kvalitéerna.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Storlek och struktur i de äldre bykärnorna och vid de större gårdsanläggningarna bör bevaras vad 
gäller tomter, byggnader vägar och trädgårdar.  Radbyar i framförallt öst/västlig i anslutning till  ett öppet 
jordbruksland och skog. Speciellt karaktäristisk är odlingslandskapet mot vattendrag.
Ny- och ombyggnad: Klass B Komplementbyggnad får tillkomma samt enstaka ny bebyggelse i anslutning 
till befintlig. Ny bebyggelse skall följa områdets struktur samt byggnadernas skala, utseende och material. 
Vissa enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnad och området traditionellt sätt. Rivning av dessa bör ej ske.

Ny bebyggelse t.ex. bostadshus kan ske efter öst/västligavägar som redan är bebyggda eller med stöd av 
trädbevuxna lägen. Luckor mellan äldre och nytillkommen bebyggelse är viktigt att tillskapa så att inte långa 
sammanhängande bebyggelseområden skapas. . 

Byggnad på tomten skall placeras traditionellt för att ge en sammanhållen och för området passande karaktär. 
Byggnaden skall ha ett traditionellt utseende. Utformning av detaljer och material är särskilt viktiga. 
Huvudbyggnaden ska byggas i 1-2-plan. Låt proportionen mellan höjden från mark till takfot och takfallets 
längd vara större än 1:1,5. En vindsvåning kan göras genom att förhöja ytterväggarna så att små fönster, 
(sidliggare) kan upptas på traditionellt sätt.

Taket bör vara ett sadeltak med taklutning 1:2,5 -1:1,5 d.v.s. 22° – 34°. Skorsten skall finnas. Takfoten, alltså 
den del av taket som är synlig underifrån, bör vara enkel, öppen och ej lådformigt inbyggd. Huvudbyggnadens 
tak skall kläs med en- eller tvåkupigt lertegel eller falsat plåttak. På uthus kan pannplåt eller sinuskorrugerad 
plåt läggas

Fönstren skall vara symmetriskt placerade på fasaden och skall ha större höjd än bredd. Låt det alltid finnas en 
bit vägg ovanför dem. Fasaderna kan kläs med locklistpanel, fasspontpanel och vara målade med traditionell 
färg. Garage och uthus ska vara fristående från bostadshuset
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram. 
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Fornlämning
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Kulturmiljöbilaga Gävle stad

Å.K.1 Åbyggeby
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Kulturmiljöbilaga Gävle stad
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Del av Översiktsplan Gävle stad 2025

Kulturmiljöbilaga Gävle stad

Ö.K.1 Nedre Brynäs, Södra Skeppsbron, X800

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Stadsbebyggelse från 1900-talets första decennier. Flerfamiljshus i tegel mot S. Skeppsbron från 
mitten av 1900-talet.
Värden: Storskalig stadsbebyggelse i rutnät från 1800-talets slut och fram till 1900-talets mitt. Byggnader som 
bevarat sitt tidstypiska utseende. Den allékantade Brynäsgatan dominerar. Storskalig flerfamiljsbebyggelse 
med magasinskaraktär efter S. Skeppsbron som stilmässigt ansluter till Alderholmen.
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde
Motiv för riksintresset X800: Stadens ekonomiska liv och sociala struktur kan utläsas i präktiga stadsgårdar, 
enklare småskalig bebyggelse söder om ån och fiskarstugor i stadsdelen Brynäs samt storstadsmässig 
stenhusbebyggelse och villastaden från tiden kring sekelskiftet 1900. 

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Levande stadsmiljö för verksamheter och boende där Å-rummet med kajer och historiska byggnader 
byggda efter rutnätsplanen utgör en viktig port för Gävle stad via järnvägen.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Storskalig stadsbebyggelse i rutnät bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram..
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

Ö.K.2 StenebergsparkenÖ.K.1 Södra Skeppsbron
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Kulturmiljöbilaga Gävle stad

Ö.K.2 Stenebergsparken - Staffanskyrkan, X800

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Park och kyrka från mitten av 1920-talet samt flerfamiljshus. Symmetriskt uppbyggd park. Intill 
parken, på Brynäs högsta punkt, dominerar Staffanskyrkan. Kyrkan angränsar till flerfamiljsbebyggelse.
Värden: Stadsmiljö med park, kyrka och flerbostadshus. Bebyggelse och park i rutnät. Kyrkans dominerande 
placering och byggnadernas tidstypiska utformning.  
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde
Motiv för riksintresset X800: Stadens ekonomiska liv och sociala struktur kan utläsas i präktiga stadsgårdar, 
enklare småskalig bebyggelse söder om ån och fiskarstugor i stadsdelen Brynäs samt storstadsmässig 
stenhusbebyggelse och villastaden från tiden kring sekelskiftet 1900. Föreslås utgå från riksintresset.

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Välbesökt kyrko- och parkmiljö i dominerande höjdläge vilket gör kyrkan till ett landmärke i staden. 
Stor betydelse för stadsdelens rekreation. 
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Park- och grönområde med dominerande och välbevarade byggnader bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, Kyrka/
begravningsplats
Ö.G.5 Stenebergsparken
Parkens långa historia skapar identitet på Brynäs och fungerar idag som stadsdelspark och samlingsplats med 
massor av aktiviteter. Den långsmala strukturen och resterna av det äldre odlingslandskapet bör bevaras men i 
övrigt måste parken tillåtas att utvecklas. Framför allt är element som främjar parken som mötesplats viktiga. 
En ny scenplats kan anordnas i den södra delen och lekplatsen kan handikappanpassas. 

Ö.K.5 VäpnargatanÖ.K.4 Magasinsbyggnader längs med 
stenkajen.

Ö.K.3 Kvarteret Springer
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Del av Översiktsplan Gävle stad 2025

Kulturmiljöbilaga Gävle stad

Ö.K.3 Kvarteret Springer, X800

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Ålderdomliga fiskargårdar som ligger efter den numera igenlagda Islandslillån.
Värden: Småskalig trähusbebyggelse med bevarad kvarters- och fastighetsstruktur från 1700-talet. Tomternas 
uppbyggnad med husens placering. Välbevarade byggnader.
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde
Motiv för riksintresset X800: Stadens ekonomiska liv och sociala struktur kan utläsas i präktiga stadsgårdar, 
enklare småskalig bebyggelse söder om ån och fiskarstugor i stadsdelen Brynäs samt storstadsmässig 
stenhusbebyggelse och villastaden från tiden kring sekelskiftet 1900. 

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Attraktiv historisk bebyggelse med småskaliga trähus vilket ger höga boendekvalitéer och en viktig 
besöksmiljö för turister.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Den medeltida strukturen med långsmala tomter ned mot fd Lillån bibehålls.  Tomtstrukturen med 
småskalig bebyggelse, bostäder och uthus bibehålls
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: I.  Detaljplan/skydd finns.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1, 
Byggnadsminne

Ö.K.4 Alderholmen, X800

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Magasins- och industribebyggelse i rutnätskvarter. Järnvägsspår och stenkajer i mark vittnar om 
transporter till och från området. 
Värden: Bebyggelsens struktur och tidstypiska utformning. Den estetiska skillnaden mellan de påkostade 
magasinen efter N. Skeppsbron och trämagasinen efter 1:a Magasinsgatan. Markens och kajernas utseende. 
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde
Motiv för riksintresset X800: Hamnområdet med rader av industribyggnader.

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Historisk hamn- och magasinsmiljö där Å-rummet med kajer och magasinsbyggnader byggda efter 
rutnätsplanen utgör en viktig port för Gävle stad.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Storskalig stadsbebyggelse i rutnät med rester efter transportspår bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
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Del av Översiktsplan Gävle stad 2025

Kulturmiljöbilaga Gävle stad

Ö.K.8 BrynässkolanÖ.K.7 RodergatanÖ.K.6 Kvarteret Mejseln

vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd:  III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1. Fornlämning.

Ö.K.5 Väpnargatan, Styrmansgatan, Maskingatan, Tallgatan/
Jarlagatan

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Flerfamiljshus i form av längor och punkthus från mitten av 1900-talet. Punkthusen anpassade 
efter terräng och vegetation. Längorna kringgärdar innergårdar 
Värden: Bebyggelsens struktur och tidstypiska utformning. Den medvetna anpassningen till terrängen och 
vegetationen för punkthusen. I övrigt grönskande innergårdar. 
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Enhetliga bebyggelseområden väl inpassade i terräng med gröna innergårdar vilket ger trivsamma 
utemiljöer. 
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Storskalig stads- och bostadsbebyggelse i rutnät och fritt i terräng bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1
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Del av Översiktsplan Gävle stad 2025

Kulturmiljöbilaga Gävle stad

Ö.K.6 Kvarteret Mejseln och Hyveln

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Bostadsbebyggelse från 1800- och tidigt 1900-tal. Inom Kv Hyveln finns bevarat småskalig 
trähusbebyggelse från tiden före Brynäs omdaning i mitten av 1900-talet. Kv Mejseln innehåller storskaliga 
flerfamiljshus. Den H-formade byggnaden, ritad av arkitekt Gunnar Wetterling, har en mycket tidstypisk 
arkitektur. 
Värden: Bebyggelsens olikheter, den äldre småskaliga av trä och den yngre storskaliga av puts. Bebyggelsens 
struktur, storlek och tidstypiska utformning med grönskande innergårdar. 
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Stor- och småskaliga bebyggelseområden med gröna innergårdar vilket ger trivsamma utemiljöer i 
stadsnära läge.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Blandad storskalig och småskalig stads- och bostadsbebyggelse i rutnät  bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

Ö.K .7 Rodergatan

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Höga, smala, små och enhetligt utformade kedjehus från mitten av 1900-talet grupperade kring 
en grönyta. 
Värden: Bebyggelsens placering kring en grönyta, enhetliga utformning och tidstypiska utseende. 
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Kedjehus med arkitektoniska kvalitéer i trädgårdsstadskaraktär som skapar trevliga boendemiljöer. 
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Småskalig och enhetlig kedjehusbebyggelse på rad bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske. Planer/Skydd:  III. Detaljplan för hela området bör 
tas fram. Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1
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Del av Översiktsplan Gävle stad 2025

Kulturmiljöbilaga Gävle stad

Ö.K.8 Brynässkolan och kringliggande äldre stadsbebyggelse
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Storskalig stadsbebyggelse och skolbyggnad från 1900-talets början. Den stora skolan vittnar 
om de barnrika industriarbetarfamiljer som bodde på Brynäs.
Värden: Bebyggelsens placering, utformning och tidstypiska utseende. Skolans monumentala utformning och 
storlek med kringgärdande skolgård och träd. 
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Levande stadsmiljö med äldre bebyggelse för verksamheter och boende som berättar om stadsdelens 
historia.
Markanvändning: Nuvarande fortsätter
Struktur: Stadsbebyggelse mot gata med gårdshus. Monumental skolbyggnad mitt på skoltomt bibehålles.
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

Ö.K.9 Lysgatan, Vegagatan, Jarlavägen
Områdets förutsättningar
Beskrivning: Småskalig bebyggelse i rutnät, från 1920-talet. Grönskande trädgårdar. 
Värden: Bebyggelsens placering, utformning och tidstypiska utseende. 
Gävle kommuns bedömning: 2. Mycket högt värde  

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Villabebyggelse med arkitektoniska kvalitéer i trädgårdsstadskaraktär som skapar trevliga 
boendemiljöer. 
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Småskalig egnahemsbebyggelse i rutnät- och kedjehusbebyggelse på rad bibehålles.

Ö.K.9 Bebyggelse från 1920-talet
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Ö.K.10 Stora gasklockan

Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att området ska 
kunna nyttjas. Nya byggnader skall till storlek, placering och utformning gestaltas som komplementbyggnad. 
Flera enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för 
byggnaden traditionellt sätt.  Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: III. Detaljplan för hela området bör tas fram..
Gällande lagar och föreskrifter vid fortsatt formell hantering: PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1

Ö.K.10 Gasklockorna, Gävle varv och industri vid  
S. Skeppsbron 

Områdets förutsättningar
Beskrivning: Äldre storskalig industri- och varvsbebyggelse som berättar om stadens industriverksamhet och 
kraftförsörjning. Markens utformning med bla järnvägsspår.
Värden: Bebyggelsens placering, utformning tidstypiska utseende. Markens karga utseende.
Gävle kommuns bedömning: 1. Högsta värde
Föreslås ingå i riksintresset.

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs: Historik industribebyggelse med stor betydelse för Gävles identitet och evenemang. 
Markanvändning: Nuvarande fortsätter.
Struktur: Storskalig industribebyggelse kringgärdade av obebyggda markytor och rester efter transportspår 
bibehålles. 
Ny- och ombyggnad: Klass A: Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men 
prövas restriktivt. Höjd, placering och material på ny byggnad anpassas efter tomt/fastighet. Ny användning 
kan vara möjlig om kulturvärdet inte påverkas negativt men prövas restriktivt och ska vara av vikt för att 

området ska kunna nyttjas. Nya 
byggnader skall till storlek, 
placering och utformning gestaltas 
som komplementbyggnad. Flera 
enskilda byggnader har ett högt 
kulturhistoriskt värde. Ombyggnad 
och underhåll skall ske på ett 
för byggnaden traditionellt sätt.  
Rivning av dessa bör ej ske.
Planer/Skydd: II. Detaljplan för 
delar av området bör tas fram.
Gällande lagar och föreskrifter 
vid fortsatt formell hantering: 
PBL 3:12, BÄR 2:6 2004:1
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