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Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från industri till bostadsändamål 

för att kunna möjliggöra för bostäder i ett område vid den gamla spikfabriken i Valbo. 

Spikfabriken har bedömts som särskilt kulturhistoriskt värdefull men anses ej vara lämplig 

att bygga om till bostäder och för att kunna skapa en god boendemiljö krävs nya byggnader. 

Detaljplanen möjliggör därför rivning av befintlig byggnad.  

 

Genom att ändra användningen kan ett naturskönt läge vid Gavleån bebyggas med ca 25 

småhus och allmänhetens tillgänglighet till stranden säkras genom allmän platsmark. 

Förenligt med miljöbalken 

Planområdet ligger i sin helhet inom område av riksintresse för anläggningar för 

vattenförsörjning – Gävle-Valboåsens dricksvattenanläggningar. Bedömning är att 

planförslaget är förenligt med riksintresset. Påverkan på riksintresset beskrivs i kapitlet 

Påverkan på Gävle-Valboåsen respektive Gavleån under Konsekvenser av planens 

genomförande. 
 
Inga miljökvalitetsnormer eller miljökvalitetsmål riskerar att överskridas till följd av 
planförslaget. Planen bedöms därmed förenlig med 3, 4 och 5 kap. MB. 

Plandata 

Lägesbestämning 

Planområdet ligger vid Gavleån i Åbyfors, Valbo, strax nordost om Smäckens 

industriområde. Planområdet avgränsas av Åbyforsvägen i norr, befintlig gång- och 

cykelväg i öster samt av Gavleån i väster. I söder avgränsas planområdet av befintlig väg.  

 

 
Figur 1. Kartan visar planområdets avgränsning.
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Areal 

Planområdets areal är ca 1,7 hektar. 

Markägoförhållanden 

Detaljplanen berör flertalet fastigheter. Fastigheterna Åby 1:10, Åby 1:11, Åby 

1:19, Åby 1:20 och Åby 1:21 ägs av beställaren av detaljplanen. Åby 1:14, 1:15, 

1:70 samt 1:190 ägs av Gävle kommun. Åby 1:309 ägs av Gävle Kraftvärme AB.  

Åby 1:5 är privatägd.  

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 

I Översiktsplan för Gävle stad 2025 anges användningen bostäder för 

planområdet. Planområdet ingår i område V.B.13 Åbyfors tegelbruk som anger 

att tät småskalig bebyggelse kan uppföras i nya eller befintliga byggnader. Längs 

Gavleån föreslås en gångled passera planområdet. Enligt kommunfullmäktiges 

aktualitetsförklaring är översiktsplanen aktuell i detta avsnitt.  

 

 
Figur 2. Utdrag ur Översiktsplan Gävle stad 2025. Planområdet är markerat med rött. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

För större del av området gäller detaljplan från 1986 med aktnr 21-86:1068 som 

anger användningen småindustri. För Åbyforsvägen gäller detaljplan från 1994 

med aktnr 21-P94:69 som anger småindustri samt huvudgata. 
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Figur 3. Utdrag ur gällande detaljplan från 1986. Berört planområde är markerat med rött. 

 

 
Figur 4. Utdrag ur gällande detaljplan från 1994. Berört planområde är markerat med rött. 

Riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning 

Planområdet ligger inom riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning, 

Gävle-Valboåsens dricksvattenanläggningar. Anläggningarna, Sätraverket samt 

Valbo vattenverk, försörjer ca 82 000 personer i Gävle tätort (inkl. Hille, Björke, 

Valbo och Forsbacka) samt ett antal verksamheter med dricksvatten.  

 

Riksintressets geografiska utbredning är begränsat till de delar inom Gävle-

Valboåsen som innehåller brunnar, infiltrationsområden och vattenverk, samt 

till de råvattenledningar som finns längs åsen. Riksintressets sammanlagda yta 

uppgår till 820 ha. 
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Riksintressets värden är:  

 Nyttjas/kan nyttjas av många människor 

 Stor kapacitet och god kvalitet 

 Liten risk att påverkas av klimatförändringar  

 Behövs som reserv eller för framtida användning  

Vision 2025 

Målet för bebyggelsen är att skapa en attraktiv boendemiljö med god arkitektur i 

enlighet med kommunens vision. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
En behovsbedömning har upprättats för att avgöra om planens genomförande 
kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Detaljplanens genomförande 
bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att en 
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Länsstyrelsen delar 
kommunens uppfattning. De konsekvenser som detaljplanen bedöms föranleda 
redovisas i kapitlet Konsekvenser av planens genomförande. 

Kommunala beslut i övrigt 

Ärendet har föregåtts av ansökan om planbesked med beslut i 

Samhällsbyggnadsnämnden 2015-05-20 att inleda planläggning. 

Förutsättningar och förändringar 

Natur 

Planområdet är flackt och består av ordnade gräsytor med inslag av träd mot 

Gavleån. Det finns inga särskilt utpekade naturvärden men sträckan längs ån 

används för rekreation. 

 

 
Figur 5. Ortofoto över planområdet. 
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Figur 6. Planområdet i nuläget. 

 

Planen innebär att ett område mellan föreslagen bebyggelse och Gavleån 

planläggs som allmän plats PARK med kommunalt huvudmannaskap. Områdets 

bredd varierar mellan ca 40 m i norr till 5 m i söder. Där naturområdet är som 

smalast är det befintlig väg som utgör avgränsning.  

 

De träd som finns i området ger karaktär, variation och grönska till platsen och 

bör så långt det är möjligt sparas. En del träd kommer dock att försvinna till 

följd av exploateringen. Området ska behålla sin karaktär av öppen gräsyta med 

inslag av träd. I och med parkområdet möjliggör detaljplanen för någon form av 

gångled/strandpromenad längs vattnet inom planområdet. 

 

Geotekniska förhållanden 

Enligt utförd geoteknisk stabilitetsutredning (WSP, 2015) består jorden i 

området överst av humus. Därunder förekommer sand och silt som underlagras 

av lera på morän. Leran förekommer från ca 3 m till ca 5 m djup under befintlig 

markyta och tjockleken varierar mellan ca 2 m till ca 4 m. Det förekommer även 

sulfid i lerjorden. 

 

Planområdet utgörs av lågriskområde för radon. Byggnader där människor ska 

vistas stadigvarande ska alltid uppföras radonskyddat enligt Översiktsplan för 

Gävle Stad. 

 

En geoteknisk stabilitetsutredning för planerad bebyggelse har utförts (WSP, 

2015). Beräkningar har utförts för befintliga förhållanden och för ett fall där 

planerade byggnader har placerats på ca 1 m fyllning. Beräkningarna har antagit 

att fyllning kan behövas eftersom risk för översvämning föreligger inom 

området. Beräkningarna förutsätter att planerad last (byggnader) inte överstiger 

50 kPa och att avståndet mellan fyllningens släntkrön och åns strandlinje är 

minst 10 m. 

 

Utförda stabilitetsberäkningar visar att områdets stabilitet är tillräcklig för det 

som detaljplanen medger förutsatt att lasten från planerade byggnader inte 

överstiger 50 kPa, eventuell fyllning inte överstiger 1 m samt att minsta avstånd 
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mellan fyllningens släntkrön och åns strandlinje är 10 m. Ändras dessa förut-

sättningar måste ytterligare stabilitetsberäkningar utföras. På plankartan finns 

en upplysningsruta angående ovanstående. 

 

Hydrogeologiska förhållanden 

Hydrogeologiskt domineras området av Gävle-Valboåsen som i söder angränsar 

till planområdet. Direkt väster om området finns Gavleån. Åsen löper i nordost-

sydvästlig riktning parallellt med Gavleån. Gävle-Valboåsen är en grundvatten-

täkt och en viktig del i Gävle stads dricksvattenförsörjning. Norr om åsen, bl.a. i 

planområdet, finns finkorniga sediment av typen varvig lera. Varvig lera är 

sötvattenavsatta sediment som består av omväxlande leriga och siltiga skikt. 

Skikten varierar i mäktighet. Själva åskärnan finns utanför planområdet, i höjd 

med Åbyvallen, ca 350 meter sydost om det aktuella området (WSP, 2016b). 

 

Gavleån är reglerad och i anslutning till planområdet finns Åbyforsdammen. 

Markområdet ligger ca en meter över vattenytan i dämmet ovan Åbyforsdammen 

(WSP, 2016b). 

 

Det undersökta området ligger på 10 – 15 meter mäktiga lager av finkorniga 

sediment. Enligt SGU:s jordartskarta finns strax söder om planområdet en 

utlöpare från åsen av grövre material som tänkbart har hydraulisk kontakt med 

Gavleån (WSP, 2016b). 

 

Hydrogeologisk kontakt mellan Gavleån, uppströms Åbyforsdammen, och 

grundvattnet i Gävle-Valboåsen är mycket trolig (WSP, 2016b). Planområdet 

ligger i sin helhet inom riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning samt 

inom sekundär zon för vattenskyddsområde.  

 

I området finns två grundvattenmagasin. Vattennivån för det ytligaste ligger på 

ungefär samma nivå som Gavleåns vattenyta. Detta grundvatten bedöms ha en 

temporär karaktär, d.v.s. utgör sjunkvatten. Därmed sker troligen infiltration av 

nederbörd i fyllningsjord. Infiltration i finsedimenten under fyllningen sker dock 

långsammare än i fyllningen eftersom jorden är tätare. I övergången från 

fyllning till naturligt packad jord kan vatten temporärt bli stående som ett så 

kallat övre grundvattenmagasin i samband med perioder med nederbörd (WSP, 

2016b). 

 

Grundvattennivån i det lägre magasinet bedöms ligga ca 2 - 3 meter under 

Gavleåns vattennivå. Flödesriktningen i aktuellt område är riktad mot åsen. 

Gavleån bedöms därmed inte vara recipient. Gavleån är inte heller recipient för 

sjunkvattnet (det övre grundvattenmagasinet). Utspädningen mellan porvatten 

och grundvatten beräknas till 5000 gånger (WSP, 2016b). 

 

Vatten som eventuellt rinner av området som ytavrinning, dvs. inte infiltreras, 

skulle kunna rinna till ån beroende på marköverytans lutning och ytdränering 

(WSP, 2015 och 2016b). 

 

Gavleån omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN) om god status för ytvatten 

(tabell 1). MKN fastställdes under 2009 av Vattenmyndigheterna enligt 

Vattenförvaltningsförordningen (2004:660) som baseras på EU:s ramdirektiv 

för vatten (2000/60/EG). Målsättningen är att MKN ska ha uppnåtts till 2021 

avseende ekologisk status. Tidsfristen beror av flödesregeringar, morfologiska 
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förändringar, övergödning och kontinuitet. Gavleån har även problem med 

tillförsel av miljögifter. MKN för Gävle-Valboåsen är god kemisk och kvantitativ 

status 2015. På grund av förekomst av bekämpningsmedel har kemisk 

grundvattenstatus en tidsfrist till 2021. Status för åsen redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1. Status fastställd 2009 för Gavleån och Gävle-Valboåsen hämtade från Vatteninformations-

system Sverige (VISS). 

Vattenförekomst Ekologisk 

status 

Kemisk 

ytvattenstatus 

Gavleån (SE672928-157021 ) Måttlig God (exklusive Hg) 

 Kvantitativ 

status 

Kemisk 

grundvattenstatus 

Valboåsen (SE672544-156524) God Otillfredsställande 

 

Fornminnen 

I planområdets södra del finns en trefaldighetskälla (RAÄ 23) och en 

stenåldersboplats (RAÄ 472). Fornlämningar och ett område runt dessa är 

skyddade enligt 2 kap kulturmiljölagen (KML 1988:950). Det är enligt 

Kulturmiljölagen 2 kap 6 § förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, 

täcka över eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning.  

 

Samråd har hållits med länsstyrelsens kulturmiljöenhet för att bedöma behovet 

av arkeologisk utredning och förundersökning i samband med planarbetet. 

Vidare utredning har inte bedömts nödvändig. 

 

I planen föreslås de områden som berör lämningarna planläggs som parkmark 

(PARK) samt delvis prickmark vid befintlig väg. 

Befintlig bebyggelse 

Inom planområdet finns en befintlig fabriksbyggnad i tegel från 1917 samt en 

lagerbyggnad i trä. Det har funnits fler byggnader i området som nu är rivna, så 

som ett bethus, en mekanisk verkstad samt diverse lager. Fabriksbyggnaden har 

på senare tid hyrts ut till diverse olika verksamheter som loppis och båt- och 

husvagnsuppställning. Idag finns en bilfirma och ett kontor i byggnaden, i övrigt 

är större delen av lokalerna tomma. 

 

 
Figur 7. Befintlig byggnad från öster. 
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Figur 8. Befintlig byggnad från väster. 

Historik 

Området vid Gavleån har länge varit föremål för industriverksamhet. Redan på 

1700-talet anlades både kvarn och smedja i området och i början av 1900-talet 

anlades ett tegelbruk. Den nu aktuella fabriksbyggnaden uppfördes 1917 för 

Gävle smidesfabrik, senare Motorfabriken AB Termex. I en riven byggnad 

närmre Gavleån startades 1918 tråddrageriet Åbyfors bruk Alnaryd. Under 1920-

talet startade även spiktillverkning. Vid denna tid skedde en expansion av 

industrier i Åbyfors och de första villorna började även byggas i området. 

 

I början på 1930-talet bytte verksamheten namn till Åbyfors Spikfabrik och år 

1943 flyttade man in i den nu befintliga fabriksbyggnaden. Fabriksbyggnaden 

hade då stått tom i 20 år.  

 

 
Figur 9. Byggnaden uppfördes 1917 åt Gävle Smidesfabrik. År 1943 flyttade Spikfabriken sin 

verksamhet till byggnaden. 

 

Åbyfors Spikfabrik bedrev verksamhet i byggnaden fram till slutet av 1980- 

talet. Under 1990-talet tillverkades spik sporadiskt och man ägnade sig främst åt 

försäljning där spik köptes in från andra fabriker. Efter år 1995 har ingen spik 

tillverkats och alla maskiner har sålts. 

Beskrivning av byggnaden 

Den före detta spikfabriken består av en rektangulär fabriksbyggnad med flackt 

sadeltak. Byggnaden är uppförd med bärande tegelväggar med entréplan, 

entresolplan samt vindsplan. Den ena halvan av byggnaden är högre än den 
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andra. Fasaden är av rött tegel och taket är av rundkorrigerad plåt, vilket ej är 

ursprungligt, medan sockel och bottenplatta är av betong. Fönstren är spröjsade 

och målade i engelskt rött. De är idag delvis täckta av träpanel som en 

energisparåtgärd.  

 

Det finns flertalet portar på byggnaden, varav ingen är ursprunglig. På den 

västra fasaden finns en mindre tillbyggnad som innehåller elstation. På den 

norra fasaden finns en utvändig trappa med entré upp till entresolplanet. På 

grund av eftersatt underhåll, som att hängrännor och stuprör har saknats i flera 

år, har delar av fasadteglet fryst sönder. 

 

 
 

  
Figur 10, 11 och 12. Byggnadens fasad består av rött tegel med spröjsade fönster i engelskt rött. 

 

Byggnaden består invändigt av en större lokal i mitten, kontorslokaler och förråd 

i den norra delen samt en bilverkstad i den södra delen. Vinden i den låga delen 

är delvis inredd med rum, kök och våtutrymmen. I den större lokalen är det i 

mitten högt i tak och träpelare som bär upp taket. Taket är av vitmålad 

spontpanel, väggarna är putsade och golvet är en gjuten platta. I den stora 

lokalen finns ett mindre kontorsutrymme avgränsat i ena hörnet. Det finns 

ingenting bevarat som berättar om tiden då byggnaden användes som spikfabrik. 

Alla maskiner är borttagna och den stora lokalen i mitten är sedan ett tag 

tillbaka tom. 
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Figur 13 och 14. Inne i byggnaden finns en större lokal i mitten och kontorsrum bevarade. 

Kulturhistoriska värden enligt PBL 

I samband med detaljplanearbetet har en kulturmiljöutredning tagits fram av 

Stockholms Byggnadsantikvarier AB för att behandla byggnadens 

kulturhistoriska värden. Utredningen visar att byggnaden har ett miljöskapande 

värde då den påminner om 1900-talets expansion av industrier i Åbyfors 

industriområde. Fabriksbyggnaden med fasader av rött tegel är representativ för 

sin tids industriarkitektur och har byggnadshistoriska och arkitekturhistoriska 

värden. Byggnaden har också ett industrihistoriskt värde i området då den 

berättar om spikfabrikens utveckling. Värdet är dock begränsat till dess fasader 

och byggnadsvolym då det invändigt inte finns något bevarat från tiden då det 

tillverkades spikar.  

 

Utifrån byggnadens kulturhistoriska värde görs bedömningen i utredningen att 

plan-och bygglagens 8 kap 13 § gäller, det vill säga att det är förbjudet att 

förvanska särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Ur ett kulturhistoriskt 

perspektiv anser utredningen att det finns möjlighet till ny användning då 

värdena baseras på byggnadens fasad och byggnadsvolym.  Man bedömer även 

att hitta en lämplig användning är det bästa sättet att säkra byggnadens 

fortlevnad så att dess kulturhistoriska värden bevaras. 

 

Vid detaljplaneläggning ska särskilt värdefulla kulturvärden skyddas enligt plan- 

och bygglagen 2 kap. 6§, vilket är ett uttryckligt krav i lagstiftningen. 

Byggnadens användbarhet 

I ett inledande skede i planarbetet har möjligheterna att omvandla befintlig 

byggnad till bostäder utretts. En byggnadsteknisk beskrivning har tagits fram av 

Archus Arkitekter för att beskriva byggnadens nuvarande skick samt de åtgärder 

som behövs. I beskrivningen redovisas även en bedömning av byggnadens 

användbarhet för bostadsändamål.  

 

Utredningen visar att det oavsett fortsatt typ av användning krävs omfattande 

renoveringar för att uppnå dagens och framtidens tekniska krav på byggnaden.  

Sett till bostäder så har byggnaden ett djup på 18 meter som ger en mörk kärna 

och fönsterstorleken är liten i förhållande till golvytan. Med ombyggnad till 

bostäder blir det relativt mörka bostäder med lite dagsljusinsläpp. I den höga 

delen finns möjlighet att bygga ett entresolplan mellan våningarna men i den 

låga delen saknas tillräcklig rumshöjd för detta. Vinden kan inredas med 

takfönster. Trots denna lösning bedöms i utredningen volymen och 

utformningen av byggnaden göra det svårt att kunna omvandla den till effektiva 

och trivsamma bostäder.  
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Bedömning och motivering till rivning 

Byggnaden har bedömts som särskilt värdefull i enlighet med plan- och 

bygglagens 8 kap 13§, vilket innebär förbud mot förvanskning. Vid utredning om 

möjligheten att omvandla befintlig byggnad till bostäder har byggnadens volym 

samt utformning med olämpliga mått framförts som begränsningar för att kunna 

skapa en god boendemiljö. Utifrån detta har bedömningen gjorts att det är 

lämpligare att bygga nya bostäder på platsen än att omvandla befintlig byggnad 

för att kunna skapa en god boendemiljö.  

 

En rivning av byggnaden innebär att plan- och bygglagens 2 kap 6 § samt 8 kap 

13 § inte uppfylls. Detaljplanen innehåller inget skydd av de särskilt värdefulla 

kulturvärdena. En industrihistorisk byggnad med miljöskapande samt 

byggnads- och arkitekturhistoriska värden kommer att försvinna. Förutom att 

byggnaden försvinner kommer även platsen och omgivningen påverkas genom 

att områdets särart kommer att förändras från industrikaraktär till 

bostadsområde.  

Ny bebyggelse 

Detaljplanen utgår från ett förslag med uppförande av par- och radhus samt 

friliggande hus och medger en sammanlagd byggrätt på 3050 m2 byggnadsarea. 

Byggrätten är uppdelade på tre områden med två på vardera 1200 m2 samt ett på 

650 m2. Byggrätten innebär att planområdet kan inrymma ca 5 parhus som 

omfattar 10 lägenheter, 12 radhus och 3 friliggande villor. Totalt möjliggörs ca 25 

bostäder i området. Nedan beskrivs möjlig exploatering utifrån område A-C, se 

illustration. 

 

Figur 15. Illustration som visar hur området kan bebyggas. 

Område A (radhus/parhus) 

Området kan bebyggas med radhus eller parhus. Byggrätten möjliggör 

huvudbyggnader till en maximal byggnadsarea på 850 m2, vilket innebär 12 
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bostadslägenheter med en byggnadsarea på ca 70 m2. Planförslaget utgår från i 

första hand radhus på platsen. Om man bygger parhus blir antalet bostäder 

något färre på grund av den begränsande ytan. 

 

Komplementbyggnader som förråd kan uppföras till respektive bostadslägenhet 

till en storlek av maximalt 30 m2. Parkering samt ev. carport/garage samlas öster 

om bebyggelsen i område C.  

 

Utöver byggrätten kan uterum på 20 m2 uppföras till respektive bostadslägenhet. 

 

Bebyggelsens höjd begränsas till två våningar och planen möjliggör anordnande 

av vindsvåning utöver angivet våningsantal. För komplementbyggnader 

begränsas byggnadshöjden till maximalt 3,5 meter. 

Område B (parhus/radhus) 

Området kan bebyggas med parhus eller radhus. Byggrätten möjliggör 

huvudbyggnader till en maximal byggnadsarea på 700 m2, vilket innebär 10 

bostadslägenheter med en byggnadsarea på ca 70 m2. Planförslaget utgår från i 

första hand parhus på platsen. 

 

Komplementbyggnader som carport och förråd kan uppföras till respektive 

bostadslägenhet till en storlek av maximalt 50 m2. 

 

Utöver byggrätten kan uterum på 20 m2 uppföras till respektive bostadslägenhet. 

 

Bebyggelsens höjd begränsas till två våningar och planen möjliggör anordnande 

av vindsvåning utöver angivet våningsantal. För komplementbyggnader 

begränsas byggnadshöjden till maximalt 3,5 meter. 

Område C (friliggande villor) 

Området kan bebyggas med friliggande villor. Byggrätten möjliggör 

huvudbyggnader till en maximal byggnadsarea på 300 m2, vilket innebär 3 

friliggande villor med en byggnadsarea på 100 m2.  

 

Komplementbyggnader som förråd kan uppföras på respektive tomt medan 

parkering och carportar/garage föreslås samlas mellan villorna. Det finns en 

maximal byggrätt på 350 m2 för komplementbyggnader varav ca 250 m2 behövs 

för carport/garage och ev. gemensamt miljöhus för de boende. Resterande 100 

m2 kan användas för förrådsbyggnader till de friliggande villorna. 

 

Utöver byggrätten kan uterum på 20 m2 uppföras till respektive bostad. 

 

Bebyggelsens höjd begränsas till två våningar och planen möjliggör anordnande 

av vindsvåning utöver angivet våningsantal. För komplementbyggnader 

begränsas byggnadshöjden till maximalt 3,5 meter. 

Utformning och placering 
Färgsättning och materialval är inte preciserade för området. Området ska 
kunna ge uttryck för det som dagens exploatörer efterfrågar. Bebyggelsen bör 
dock vara i samtida stil med rakt och enkelt formspråk.  
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Inspirationsbild vid utformning med tegel. Framtagen av LÅKAB/ARCHUS. 

 

 
Inspirationsbild vid utformning med trä. Framtagen av LÅKAB/ARCHUS. 

 

Genom att använda tegel som material kan den nya bebyggelsen knyta samman 

till den gamla spikfabriken och dess gestaltning. Om man istället använder trä 

och ljusa färger får området ett lättare intryck. 

 

Vad det gäller placering regleras avståndet från byggnad till Åbyforsvägen 

genom prickmark (mark som inte får bebyggas) på mellan 3-5 meter. I sydöstra 

delen regleras även avståndet till angränsande fastighet med prickmark på ca 4 

meter. 

Friytor 
Inom området finns ett område avsatt för utevistelse och lek, markerat n på 
plankartan. Området ligger sydväst om bebyggelsen och kommer att vara en del 
av de boendes utemiljö och är tänkt att användas som en mötesplats utan att ta 
allmän plats i anspråk. Planering och projektering av kvartersmarkens utemiljö 
ansvarar fastighetsägaren för. 

 

Området från bebyggelsen ner till Gavleån kommer att vara allmän plats PARK. 

Detta innebär att både boende och allmänheten har tillgång till strandområdet 

och möjliggör även en eventuell framtida gångled/strandpromenad längs 

Gavleån genom planområdet.  

Strandskydd 

Planområdet ligger till stor del inom strandskyddat område från Gavleån. 

Kommunen avser att upphäva strandskyddet med hänvisning till miljöbalkens 7 
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kap 18c § särskilda skäl. Strandskyddet föreslås upphävs inom kvartersmark då 

området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 

för strandskyddets syften. 

 

Området med allmän plats PARK längs med Gavleån säkerställer strandskyddets 

syften. 

 

 
Figur 16. Området längs Gavleån. 

Gator och trafik 

Planområdet angörs från Åbyforsvägen och inom området passerar Källvägen. 

För Åbyforsvägen är kommunen väghållare medan Källvägen är enskild väg. 

Mätning från augusti 2016 visar att det förbi planområdet på Åbyforsvägen går 

ca 380 fordon/årsmedeldygn varav ca 1 % är tung trafik.  

 

Infart till bebyggelsen kommer liksom idag att ske via Åbyforsvägen. Planen 

möjliggör för två infarter. I övrigt gäller utfartsförbud mot Åbyforsvägen. 

Området för väg är i planen markerat kvartersgata (gata för intern 

kommunikation) och med prickmark. I och med planen kommer Källvägen att 

behöva flyttas något åt öster vid den nya bebyggelsen medan anslutningen till 

fastigheterna Åby 1:5 samt Åby 1:12 blir densamma som i nuläget. Vägen föreslås 

ingå i gemensamhetsanläggning, se vidare i kapitlet Fastighetsbildning.  
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Figur 17. Befintlig väg i området. 

 

Gång- och cykelvägar 

Öster om planområdet finns gång- och cykelväg som förbinder planområdet med 

centrala Valbo. Skolor, förskolor och övriga service med handelsutbud finns ca 2 

km från planområdet. Från området kan man således enkelt ta sig till 

centrumfunktioner utan att vara beroende av bil.  

 

Kollektivtrafik 

Det saknas kollektivtrafik i planområdets direkta närhet. Närmsta busshållplats 

finns ca 600 m från området vid Valbovägen. Turtätheten är god. 

 

Parkering 

Antalet parkeringsplatser ska följa Gävle kommuns parkeringspolicy. I enlighet 

med denna ska en- och tvåbostadshus ha minst en parkeringsplats per bostad. 

Fastighetens behov av parkering ska anordnas inom den egna tomten, detta 

gäller både bilparkering och cykelparkering.  

 

Planen bygger på att parkering för planerade bostäder i västra området sker på 

respektive tomt. För mellersta samt östra delen av området kan parkering ske 

gemensamt i öster. Här kan ca 17-20 platser anordnas, vilket även ger utrymme 

för några besöksparkeringar.  

Störningar 

 

Förorenade områden 

I nedanstående avsnitt beskrivs aktuellt kunskapsläge avseende föroreningar 

inom och utanför planområdet. För planområdet beskrivs även riskerna och 

förslag till åtgärder. I avsnittet som behandlar konsekvenser redovisas vilka 

åtgärder som krävs och hur dessa säkerställs i detaljplanen.   

 

Närliggande fastigheter 

Uppgifter om närliggande potentiellt förorenade objekt har erhållits från MIFO-

inventeringar. Dessa visar att på grannfastighet Åbyforsvägen 36 (Åby 1:177, 

norrut) har tidigare skett tillverkning av snökedjor samt annan mekanisk till-

verkning. Inom ramen för denna verksamhet skedde ytbehandling med 

kadmiumbaserade ämnen och hantering av lösningsmedel. Inga uppgifter finns 
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om miljötekniska undersökningar kopplade till objektet eller omfattning av 

verksamhet. Tolkning av grundvattnets flödesriktning från den hydrogeologiska 

utredningen som skett i området visar att eventuell spridning från Åby 1:177 

borde vara östlig, d.v.s. inte mot planområdet. Men det kan, till följd av 

fastigheternas direkta närhet, inte uteslutas att om det skulle finnas en 

betydande förorening inom 1:177 så skulle den även kunna påverka Åby 1:19 

(WSP, 2016b). Objektet tillhör riskklass 3, måttlig risk för människors hälsa och 

miljön, enligt MIFO-fas 1 (Lst, 2006). 

 

Öster om planområdet inom fastigheterna Åby 1:303, Åby 1:304, Åby 1:317 finns 

uppgifter om svetsfirma, skrothantering, betongtillverkning och bilverkstad. 

Dessa verksamheter har hanterat lösningsmedel (okänd omfattning). Med 

utgångspunkt från verksamheternas lokalisering och rådande flödesriktning för 

grundvatten bedöms eventuell förorening ej kunna påverka planområdet. (WSP, 

2016b) Objektet tillhör riskklass 3 enligt MIFO-fas 1 (Lst, 2007). 

 

Slutligen finns en f.d. deponi i Åbyfors nordost om fastigheten. En hydro-

geologisk utredning har gjorts för denna deponi vilken kom till slutsats att 

potentiellt lakvatten och grundvatten sprids norrut samt österut från deponin. 

Den f.d. deponin bedöms inte kunna ge upphov till spridning som påverkar 

aktuellt planområde (WSP, 2016b). 

 

Planområdet  

Planområdet berör fastigheterna Åby 1:10, 1:15 och 1:19. En MIFO-inventering 

utfördes för berört område 2005 (Lst, 2005). Planområdet erhöll riskklass 3.  

 

I ett inledande skede i detaljplaneprocessen utfördes en översiktlig miljöteknisk 

undersökning i vilken man provtog och analyserade både jord, grundvatten och 

sediment från Gavleån (WSP, 2016a). I jorden påträffades metaller (främst bly, 

zink och kadmium), PAH och oljekolväten i halter över generella riktvärdena för 

känslig och mindre känslig markanvändning (KM respektive MKM). För bly och 

PAH påträffades även halter över förslag till nivå för farligt avfall (FA) enligt 

Avfall Sverige 2007. Varken sediment eller grundvatten påvisade förhöjda halter. 

 

Under 2016 utfördes en fördjupad miljöteknisk undersökning som underlag för 

riskbedömning och förslag till åtgärd (WSP, 2016b). Den kompletterande under-

sökningen omfattade jord- och grundvattenprovtagning. Området delades in i 

tre egenskapsområden; Västra - närmast Gavleån, Centrala – området med riven 

byggnad, väster om Källvägen samt Östra – öster om Källvägen (figur 18).  
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Figur 18. Planritning med provtagningspunkter, planerade och befintliga byggnader, ungefärligt läge 

för riven byggnad samt avgränsning för egenskapsområden (västra, centrala, östra). (WSP, 2016B) 

 

Resultaten av jordprovtagningen visade att:  

 Representativ halt över KM finns i ytliga fyllnadsmassor (0-1 m) i 

centrala och östra området.  

 Djup fyllning (> 1 m) och naturligt lagrad jord, oavsett markdjup, har 

ingen eller mycket begränsad förorening. Representativ halt är lägre än 

KM.  

 Det finns en samvariation mellan ämnen, både PAH och metaller.  

 Ett flertal ämnen finns i halt över KM men de som bedöms vara 

dominerande i halt och antal analyser är zink och PAH H. Bly finns i 

något färre antal analyser, däremot är det betydande halter som 

uppmätts. Både bly och zink har uppmätts i halter över FA. För zink är 

representativa halten i centrala området och ytlig jord över FA.  

 Förorening av metaller samt PAH är kopplad till fyllning med innehåll 

av kol, tegel mm.  

 

Resultaten av grundvattenprovtagningen visade att arsenikhalten i röret närmast 

Gavleån var förhöjt. Övriga metaller uppvisade låga halter i samtliga provtagna 

rör. Arsenikföroreningen kan inte tydligt kopplas till den huvudsakliga mark-

föroreningen i planområdet eftersom röret finns uppströms från mark-

föroreningarna och eftersom arsenik enbart har uppmätts i halt över MKM i en 

provpunkt.  

 

Sammanvägd riskbedömning för planområdet 

Ovanstående utredningar har legat som underlag för riskbedömning, beräkning 

av platsspecifika riktvärden och förslag på mätbara åtgärdsmål samt behov av 

riskreduktion. Nedan redovisas den sammanvägda riskbedömningen för hälsa, 

markmiljö och grundvatten. 

 

Hälsa – i jord närmast befintlig samt riven byggnad finns fyllning med 

föroreningar från verksamhetsrester och kol. Fältobservationer och uppmätta 

halter indikerar även att kisaska kan ha använts i t.ex. ledningsgravar. Den 

genomsnittliga halten i centrala och västra området behöver reduceras för att 

minska både långsiktiga och mer akuta hälsorisker. Genomsnittliga halter av bly 

och PAH H men även kadmium och PAH M innebär en långsiktig hälsorisk för 
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boende genom oavsiktligt oralt intag av jord eller genom konsumtion av 

lokalodlade grödor. De maxhalter som uppmätts kan innebära ett oacceptabelt 

bidrag till tolerabelt dagligt intag (TDI) och referenskoncentration för barn vid 

enstaka större oavsiktliga intag av jord.  

 

Markmiljö – det finns halter av främst zink som kan innebära en begränsning av 

markekossystemets förmåga att upprätthålla grundläggande funktioner såsom 

kväveomsättning, nedbrytning av organiskt kol osv. På grund av samvariation av 

föroreningar ger reduktion av hälsorisker från bly och PAH H en reduktion av de 

ämnen som är toxiska för marklevande organismer. Genom reduktion av 

hälsostörande ämnen uppnås även förbättrade förutsättningar för 

markekossystem. 

 

Grundvatten – Föroreningsförekomst inom planområdet bedöms inte innebära 

en risk för spridning till vattentäkt eller risk för påverkan på vattentäkten. Detta 

baseras på:  

 Låga föroreningshalter har uppmätts i marknära grund-

vattnet/sjunkvatten  

 Den spridning av föroreningar som kan ske kommer att fastläggas i de 

täta jordlager som underlagrar förorenad fyllning.  

 Slutligen är utspädningsfaktor mellan grundvatten som bildas inom det 

förorenade området och vattentäkten minst 5000 gånger.  

 

Utförd undersökning har inte heller påvisat spridning. Denna slutsats baseras på 

att naturligt lagrad jord just under kraftigt förorenad fyllning visar låga halter 

(WSP, 2016b). 

 

Förslag på åtgärder för riskreducering inom planområdet 

För att minska långsiktiga hälsorisker krävs en reduktion av den representativa 

halten i planområdet. Utredningen föreslår att förorenad jord schaktas ur så att 

övre konfidensnivån för medelvärdet av PAH H och bly uppnår det platsspecifika 

riktvärdet. Denna åtgärdsstrategi innebär att halter över riktvärdet kan kvar-

lämnas under förutsättning att medelhalten motsvarar hälsoriktvärdet. Som 

mätbara åtgärdsmål föreslås att:  

 

 Åtgärd föreslås ske mot halter av bly och PAH H. Genom reduktion av 

dessa uppnås även reduktion av övriga grundämnen och PAH eftersom 

förorening samvarierar.  

 Platsspecifika riktvärden avseende bly och PAH H skall vara uppfyllda 

som medelvärde över planområdet. Detta innebär att platsspecifika 

riktvärden inte föreslås vara maxhalt utan halter över dessa är möjliga så 

länge som medelhalt efter saneringsschakt uppnår riktvärdet (som styrs 

av långsiktiga hälsorisker).  

 Massor med halter som överskrider Naturvårdsverkets korrtidsriktvärde 

för bly, PAH H, kadmium eller akuttoxisk nivå för arsenik får inte kvar-

lämnas.  

 

Föreslagna åtgärdsmål för medelhalt samt korttidsriktvärde avseende maxhalt 

sammanfattas i tabellen nedan. 
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Tabell 2. Föreslagna åtgärdsmål. Enhet mg/kg TS. (WSP, 2016B) 

Ämne Medelhalt över 

planområde 

Maxhalt i enskild 

saneringsyta 

Bly 70 600 

PAH H 1,8 300 

Arsenik - 100 

Kadmium - 250 

 

Reglering i detaljplan  

För att säkerställa att tillräckliga efterbehandlingsåtgärder utförs inom 

planområdet regleras detta i detaljplanen med en bestämmelse om att bygglov 

inte får ges förrän markföreorening avhjälpts eller skydds- eller säkerhetsåtgärd 

har vidtagits. 

 

Översvämning 

Enligt den senaste översvämningskarteringen för Gavleån klarar planområdet 

både ett 100- och ett 200-årsflöde från ån utan att översvämmas (MSB, 2014). 

Vid beräknat högsta flöde (BHF) översvämmas dock huvuddelen av området om 

dagens nivåer bibehålls (se figur nedan). Vattennivån vid 100- och 200-

årsflöden beräknas ligga på +37,4 m och vid BHF på +39,1 enligt RH2000. 

Markytan där bostäder planeras varierar idag mellan ca +37,7 till ca +38,7 med 

en svag sluttning ner mot ån. Befintlig gång- och cykelväg i öster ligger på nivån 

ca +38,9 (RH2000). 

 

 
Figur 19. Beräknat högsta flöde (ljusorange) och 200-årsflöde (mörkorange) enligt MSB, 2014. 

 

Kommunen gör bedömningen att om nya byggnader uppförs så att över-

svämmande vatten upp till nivån + 37,4 meter (RH2000) inte skadar 

Gavleån 
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byggnadens konstruktion får planområdet god förmåga att hantera eventuella 

framtida översvämningar (Gävle kommun, 2012). Utöver detta regleras även i 

planen att byggnader inte får uppföras med källare. På plankartan regleras detta 

i bestämmelserna b1 och b2. 
 

Buller 

Planområdet utsätts för buller från vägar, tåg och industrier. Avståndet till 

järnvägen i norr är drygt 800 m, kortaste avståndet till Smäckens industri-

område i sydväst är ca 150 m och avståndet till Valbovägen och E16 i söder är ca 

500 m respektive 600 m. Trafikbullret vid planområdet domineras av vägtrafik-

buller. Industribullret domineras av trävaruindustri. 

 

Bullerberäkningar för aktuellt planområde har utförts (ACAD, 2016). Trafik-

flödena har justerats enligt prognos för år 2040. Beräkningar för maximal och 

ekvivalent ljudnivå redovisas per våningsplan och 1,5 m över mark. 

 

Enligt utredningen ligger beräknat väg- och tågtrafikbuller under gällande 

nationella riktvärden (Förordning 2015:216) och planen medger goda förut-

sättningar för uteplats, både vid planerade hus och på gemensam yta för 

utevistelse. I beräkningen har hänsyn tagits till att den maximala ljudnivån vid 

uteplats får överskridas högst 5 gånger per timme mellan 06:00-22:00. 

 

Enligt utredningen förväntas även ljudnivån från industrin klara uppsatta krav 

vid planerade bostäder, förutsatt att verksamheterna inte förändras. De tre 

verksamheter som bedöms innebära störst risk för störningar i planområdet är 

Valbo Trävaru AB, Setra Trävaror AB och Agroenergi Neova Pellets AB som alla 

har sin verksamhet reglerad av miljötillstånd med särskilda krav för buller. 

Samtliga tillstånd reglerar ljudnivån intill bostad och då befintliga bostäder finns 

närmare samtliga industrier bedöms ljudnivåerna innehållas även vid plan-

området. 

 

Vattenkraftverket som ligger precis intill området riskerar att vid drift orsaka 

störande bullernivåer. Kraftverket utgör dock en reservkraftkälla som sällan är i 

drift.  

 

För redovisning av ekvivalenta och maximala ljudnivåer hänvisas till bilagd 

bullerutredning.  

 

Luftkvalitet 

Planen medger byggrätt för ca 25 bostäder. Förändringen innebär ökad trafik i 

området, men den bedöms inte bli betydande. Enligt beräkningar från 2010 

ligger årsmedelhalten av NO2 (kvävedioxid) i planområdet i intervallet 5-

10 µg/m3 och dygnsmedelhalten ligger i intervallet 12-18 µg/m3. PM10 (partiklar 

mindre än 10 µm) ligger i intervallet 16-18 µg/m3 beräknat som dygnsmedel-

värde (LVF, 2012). Inga betydande trafikökningar har skett sedan beräkningarna 

utfördes. Avståndet till de mest trafikerade bilvägarna är över 500 m. 

 

Varken miljökvalitetsnormer eller miljökvalitetsmål avseende luft riskerar att 

överskridas till följd av planens genomförande. 
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Teknisk försörjning 

 

Vatten och spillvatten 
Planområdet ligger delvis inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten, 

och hela området avses att anslutas till kommunalt vatten- och avlopp. 

 

Dagvatten 

Planområdet ligger helt inom verksamhetsområde för dagvatten. Det finns 

anslutningsmöjlighet till det kommunala ledningsnätet i anslutning till 

Åbyforsvägen. Före anslutning till det kommunala ledningsnätet ska detta dock 

anmälas till Gästrike Vatten AB. Vald dagvattenlösning ska också anmälas till 

Miljö- och Hälsoskyddsavdelningen, Samhällsbyggnad Gävle. För dagvatten-

hantering gäller Gävle kommuns dagvattenpolicy och VA-strategi. Avledning av 

dagvatten får inte ske så att det orsakar negativa konsekvenser på angränsande 

fastigheter. Det får heller inte påverka mottagande recipient negativt. 

 

Eftersom planområdet ligger inom sekundär skyddszon för Gävle-Valboåsens 

grundvattentäkt gäller vattenskyddsföreskrifter vilka anger särskilda 

restriktioner för hantering av dagvatten. 

 

För att säkerställa att dagvatten omhändertas på ett hållbart sätt finns en 

generell administrativ bestämmelse som gäller inom hela planområdet om att 

dagvattenlösning som godkänts av tillsynsmyndighet ska presenteras innan 

bygglov erhålls. Se även avsnittet om Påverkan på Gävle-Valboåsen respektive 

Gavleån under konsekvensavsnittet nedan. 

 

El 
Området kan anslutas till Gävle Energi AB:s elnät. Eventuell flytt av befintliga 
ledningar bekostas av exploatören.  

 

Fjärrvärme 

Området kan anslutas till fjärrvärme.  

 

Fiber 

Planområdet kan anslutas till fiber.  

 

Brandvatten/brandposter 
Brandpost med tillräcklig kapacitet finns ca 500-600 meter från planområdet. 

Nya brandposter kan behövas inom området vilket sker i dialog mellan Gästrike 

Vatten, Gävle kommun och Gästrike räddningstjänst. 

Avfall 
Avfallshantering utförs av Gästrike Återvinnare och ska ske enligt Gävle 

kommuns avfallspolicy. Exploatör ska samråda om lämplig avfallshantering med 

Gästrike Återvinnare. 

Fastighetsbildning  

Med fastighetsbildning avses bl.a. nybildning av fastigheter, ändring av 

fastigheters gränser och bildande av gemensamhetsanläggningar, servitut och 
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ledningsrätter. Fastighetsbildningsåtgärder prövas i en lantmäteriförrättning 

som handläggs av Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun.  

 

Lantmäteriförrättning ska sökas och bekostas av exploatören.  

 

Befintliga fastigheter Åby 1:10, 1:11, 1:19 och 1:21 har tillkommit genom 

avsöndring. Dessa gränser är osäkra och bör fastighetsbestämmas i samband 

med exploatering. Exploatören bekostar fastighetsbestämningen. 

 

Planens genomförande innebär att befintliga fastigheter kommer ombildas 

genom fastighetsreglering, se Fastighetskonsekvenser. Detaljplanen ger 

förutsättningar för att bilda en exploateringsfastighet. Denna 

omfattar hela fastigheterna Åby 1:10, 1:11 och 1:21 samt del av fastigheterna Åby 

1:5, 1:14, 1:15, 1:19 och 1:20. Exploateringsfastigheten kan komma att avstyckas i 

fler fastigheter.  

 

Planens genomförande innebär även att delar av befintliga fastigheter 

omvandlas till allmän plats park. Denna omfattar del av Åby 1:5, 1:19, 1:20, 1:70 

samt 1:309. Mark som ska ingå i allmän platsmark ska överföras till en 

kommunägd fastighet. 

Gemensamhetsanläggning och servitut 

En ny gemensamhetsanläggning föreslås bildas i samband med detaljplanens 

genomförande. Gemensamhetsanläggningen ska bestå av större del av väg inom 

planområdet. Fastigheten Åby 1:5 ska ha del i gemensamhetsanläggningen.  

 

Gemensamhetsanläggning föreslås även bildas för yta med möjlighet till 

utevistelse och lek inom kvartersmark. 

 

Fastigheten Åby 1:12 utanför planområdet avses att få servitut för tillfart fram till 

gemensamhetsanläggning. 

Konsekvenser av planens genomförande 

Konsekvenser för miljön och människors hälsa 

Översvämning 

Översvämningsrisken bedöms som liten och acceptabel eftersom planområdet 

klarar både ett 100- och ett 200-årsflöde utan att översvämmas. Den samman-

lagda sannolikheten för att ett 200-årsflöde inträffar på en period av 100 år är 

dock nästan 40 % (MSB, 2014). Skulle planerade bostäder byggas för att klara 

BHF är samma sannolikhet ungefär 1 %.  

 

För att säkerställa att planerade bostäder inte översvämmas vid ett 100- eller 

200 årsflöde har planbestämmelse om att byggnader ska utföras så att 

översvämmande vatten upp till nivån +37,4 meter över nollplanet inte skadar 

byggnadens konstruktion införts. Detta innebär dock att det fortfarande finns en 

risk att översvämning i form av ett beräknat högsta flöde kan ha negativa 

effekter på bebyggelse och mark i planområdet. Därför bör markytan inom 

området inte sänkas och finns möjlighet bör konstruktioner som klarar även 

BHF (dvs. +39,1 enligt RH2000), utan att påverkas negativt, uppföras.  



PLANBESKRIVNING 

DNR: 15SBN13 

25 

 

Geotekniska förhållanden 

Utförda stabilitetsberäkningar visar att områdets stabilitet är tillräcklig för det 

som detaljplanen medger förutsatt att lasten från planerade byggnader inte 

överstiger 50 kPa, eventuell fyllning inte överstiger 1 m samt att minsta avstånd 

mellan fyllningens släntkrön och åns strandlinje är 10 m. Ändras dessa 

förutsättningar måste ytterligare stabilitetsberäkningar utföras. På plankartan 

finns en upplysningsruta angående ovanstående.  

 

På grund av områdets översvämningsrisk bör eventuell fyllning utföras med 

grovt material.  

 

För att kunna bedöma hur husen ska grundläggas så måste mer information om 

byggnadernas laster, toleranser etc. finnas framtaget och förmodligen behövs 

fler geotekniska undersökningar för detta syfte. Risk för sättning föreligger och 

jorden är tjälfarlig till mycket tjälfarlig. Inför grundläggning och fyllning måste 

därför ytterligare geoteknisk utredning utföras (se informationsruta!). Valet av 

grundläggningsmetod måste ta hänsyn till gällande vattenskyddsföreskrifter för 

Gävle-Valboåsen. 

Förorenade områden 

Planområdet 

Riskbedömningen visar att en reduktion av den representativa halten i 

planområdet krävs för att minska långsiktiga hälsorisker. Halterna av bly och 

PAH H föreslås bli styrande för åtgärd. Vidare påtalar riskbedömningen att 

massor med halter som överskrider Naturvårdsverkets korrtidsriktvärde för bly, 

PAH H, kadmium eller akuttoxisk nivå för arsenik inte ska kvarlämnas.  

 

Kommunens samlade bedömning är att eftersom föroreningarna påträffats inom 

skyddsområde för vattentäkt, inom område för riksintresse för dricksvatten-

försörjning samt eftersom detaljplanens genomförande kan innebära att en 

framtida sanering försvåras så bör efterbehandlingsåtgärder utföras, som minst 

enligt föreslagna åtgärdsmål i föreliggande riskbedömning. Efterbehandlings-

åtgärderna bör göras genom att förorenad jord schaktas ur och transporteras till 

godkänd mottagningsanläggning.  

 

Som ytterligare argument för att efterbehandlingsåtgärder bör utföras är den 

psykosociala oro som framtida boende kan känna inför vetskapen om att 

föroreningar i höga halter har kvarlämnats under byggnader eller täckande 

jordlager. 

 

Åtgärdsalternativet med täckning minskar visserligen hälsoriskerna och är enligt 

riskbedömningen tillräcklig eftersom risken för spridning till vattentäkten och 

Gavleån är låg, men kommunen bedömer ändå att, utifrån resonemanget 

ovanför, efterbehandlingsåtgärder i form av schaktning och borttransport bör 

utföras. Denna bedömning kommer dock att diskuteras, både med tillsyns-

myndighet och Gästrike Vatten AB, innan detaljplanen går ut på granskning. 

Vid dessa diskussioner kommer även hanteringen av föroreningar under 

befintliga husgrunder att diskuteras, krav på lägsta konfidensnivå för åtgärdsmål 

samt förslag på lämplig åtgärdsstrategi. Vidare anser kommunen att exploatören 

bör ta fram en kostnadskalkyl för vad föreslagna åtgärder innebär innan detalj-

planen antas. 
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Oavsett om förklassificering eller selektiv schakt och löpande klassificering väljs 

som åtgärdsmetod så bör eventuellt behov av ytterligare underlag, på grund av 

de bostäder som nu planeras i det område där endast garage planerades när 

riskbedömningen utfördes, utredas. Även den eventuella arsenikföroreningen 

kring grundvattenröret närmast ån bör utredas vidare i samband med övriga 

åtgärder. 

 

För att säkerställa att tillräckliga efterbehandlingsåtgärder utförs inom plan-

området införs bestämmelse om att bygglov inte får ges förrän markförorening 

avhjälpts eller skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits. 

 

Närliggande fastighet 

Norra grannfastigheten Åby 1:177 har bedömts tillhöra riskklass 3, måttlig risk 

för människors hälsa och miljön, enligt länsstyrelsens historiska inventering från 

2006. Inga miljötekniska markundersökningar har utförts inom området. Enligt 

utredningen som utförts för planområdet kan det inte uteslutas att planområdet 

skulle kunna påverkas negativt om en betydande förorening skulle finnas inom 

grannfastigheten. Kommunens bedömning är att, eftersom föreliggande 

utredning visar att grundvattenriktningen från Åby 1:177 inte är riktad mot 

planområdet, eftersom verksamheten pågick under relativt kort tid och eftersom 

objektet tillhör riskklass 3, är sannolikheten liten för att objektet skulle kunna 

påverka planområdet. Däremot anser kommunen att det ur riskbedömnings-

perspektivet för vattentäkten bör hanteras som en tillsynsfråga i framtiden. 

Objektet bör dock hanteras utifrån en prioriteringslista gentemot andra risk-

klassade områden som kan påverka Gävle-Valboåsen negativt.  

 

Påverkan på Gävle-Valboåsen respektive Gavleån 

Utförda utredningar avseende förorenad mark inom planområdet visar att 

risken för spridning av föroreningar till vattentäkten är liten, se tidigare avsnitt 

om förorenade områden. Utredningarna visar även att grund- och sjunkvatten 

rinner mot åsen, d.v.s. Gavleån påverkas bara av eventuellt avrinnande ytvatten 

som inte infiltreras (se avsnittet om hydrogeologi).  

 

Om föroreningarna som finns i planområdet hanteras enligt utförd risk-

bedömning, vilket säkerställs med planbestämmelse, gör kommunen 

bedömningen att risken för påverkan på Gävle-Valboåsen och tillhörande 

dricksvattenförsörjning bör vara liten (ur kvalitetssynpunkt). Även risken för 

föroreningspåverkan på Gavleån, vid t.ex. en eventuell översvämning, bör vara 

liten om efterbehandlingsåtgärder utförs. 

 

Val av grundläggningsmetod för planerad bebyggelse är ännu inte gjord, men 

risken för påverkan på täkten hanteras då i den ansökan om tillstånd enligt 

vattenskyddsföreskrifterna som krävs för t.ex. schaktning och pålning. Detta 

säkerställs med en informationstext på plankartan samt kompletterande upp-

lysningar i aktuell planbeskrivning, se avsnittet om geotekniska förutsättningar. 

Risken för påverkan på dricksvattenförsörjningen ur ett grundläggnings-

perspektiv bedöms därmed vara liten (ur kvalitetssynpunkt). 

 

Ett plangenomförande innebär fler byggnader och ökad hårdgöringsgrad inom 

området jämfört med situationen idag. Detta kan innebära mindre infiltration 

beroende på hur dagvattnet kommer att hanteras i framtiden jämfört med hur 

dagvattnet hanteras idag. Mindre infiltration kan påverka Gävle-Valboåsen 
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negativt ur ett kvantitativt perspektiv. Gävle kommuns bedömning är dock att, 

med en hållbar dagvattenlösning inom området, där t.ex. takvatten tillåts 

infiltrera via stuprörsutkastare och hårdgöringsgraden hålls nere tack vare 

naturområdet närmast ån, bör den kvantitativa påverkan på vattentäkten vara 

liten. Kommunen bedömer också att trafikbelastningen på planerade kvarters-

gator kommer att vara så pass liten att även dagvatten från dessa bör kunna 

infiltreras eftersom rening genom bland annat fastläggning kommer att ske 

innan dagvattnet når åsen. I praktiken sker detta redan idag eftersom Åbyfors-

vägens dagvatten släpps till naturmarken nordväst om planområdet. Den slutliga 

bedömningen av huruvida infiltration kan tillåtas görs dock i samband med den 

ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna som krävs avseende 

infiltrationsanläggningar för dagvatten.   

 

Eftersom allt dagvatten som i dagsläget infiltreras inom planområdet bedöms 

ledas mot åsen kan bara eventuellt dagvatten som leds mot Gavleån via 

befintliga ledningar alternativt via eventuell framtida öppen dagvattenlösning 

påverka miljökvalitetsnormerna för ytvatten. Med en hållbar dagvattenhantering 

enligt ovan bedöms inte MKN påverkas negativt. 

 

Den samlade bedömningen är att om efterbehandlingsåtgärder i form av schakt 

och borttransport av förorenad jord utförs och en långsiktigt hållbar dagvatten-

hantering tillåts inom området så bör varken Gävle-Valboåsen eller Gavleån med 

tillhörande MKN och riksintresse påverkas negativt av ett plangenomförande.  

Detta säkerställs med upplysningar samt administrativa bestämmelser i 

plankartan. 

Buller 

Sammantaget bedömer kommunen att planområdet uppfyller nu gällande krav 

avseende vägtrafikbuller, att det finns goda möjligheter att skapa uteplatser med 

god ljudmiljö och att risken för störningar från intilliggande industriområde är 

liten. Vill man förbättra ljudmiljön ytterligare kan detta göras med genomtänkta 

val av fönster och fasadisolering samt avskärmning vid uteplats för de bostäder 

som ligger närmast Åbyforsvägen.  

 

För framförallt maximala ljudnivåer påverkar tåg (i norr) och väg (i söder) från 

olika sidor, vilket innebär att man vid val av ljudisolering i fasad och fönster bör 

ta hänsyn till detta. 

 

Att en god ljudmiljö erhålls förutsätter att bostäderna placeras enligt de skisser 

som utförd bullerberäkning baseras på. Detta säkerställs i planen genom prick-

mark närmast Åbyforsvägen. 

 

Bostäderna som planeras närmast gång- och cykelvägen i öster fanns inte med i 

skissen som utförd bullerberäkning baseras på. Så länge avståndet till Åbyfors-

vägen är större än avståndet till vägen från mittenlängans hus så bedöms dock 

även dessa bostäder klara gällande riktvärden för buller. Avståndet säkerställs i 

planen genom prickmark. 
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Sociala konsekvenser 

Barn 

Detaljplanens genomförande har goda förutsättningar att skapa en attraktiv och 

säker miljö för barn. Bostäder i området ger tillgång till naturområden med 

bland annat naturmark ner mot ån. Dock kan närheten till vatten vara ett hinder 

för mindre barn. Området har god tillgänglighet för gång och cykel och möjlighet 

till lekyta finns inom kvartersmarken.  

Trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet 

Trafiksäkerheten i området är god. Separerad gång- och cykelväg finns från 

planområdet till centrala Valbo. Trafiken inom området kommer enbart ha 

målpunkt till området, ingen genomfartstrafik kommer att ske. Åbyforsvägen 

saknar markerad eller separerad gångväg förbi planområdet, dock är inte 

trafiken på gatan alltför omfattande. 

 

Bostäderna ger en mindre befolkningsökning i området och området har närhet 

till centrala Valbo samt till kollektivtrafik. Att bebygga området med bostäder 

kan göra att befintlig gång- och cykelväg kännas tryggare under mörka perioder. 

En jämn och trygg belysning kan bidra ytterligare till trygghet. Bostadsområdet 

förutsätts bli flackt med svag lutning ner mot ån och lätt att ta sig fram i. 

Konsekvenser för kulturmiljö och landskapsbild  

Detaljplanen möjliggör en rivning av den gamla spikfabriken. Byggnaden har i 

utredning klassats som särskilt värdefull i enlighet med 8 kap 13§ PBL och ett 

genomförande av detaljplanen innebär att plan- och bygglagens 8 kap 13§ inte 

uppfylls. I och med en rivning kommer en industrihistorisk byggnad med 

miljöskapande samt byggnads- och arkitekturhistoriska värden att försvinna. 

Förutom att byggnaden försvinner kommer även platsen och omgivningen 

påverkas genom att områdets särart kommer att förändras. Förändringen 

innebär att områdets industrikaraktär försvinner och att området omvandlas till 

ett bostadsområde.  

 

Sett till landskapsbilden kommer en yta som idag är öppen ner mot Gavleån till 

viss del att bebyggas. Detaljplanen möjliggör för ca 25 nya byggnader, vilket ger 

en påverkan sett till dagens relativt öppna karaktär i området. Området har dock 

historiskt varit bebyggt med industri. 

Fastighetskonsekvenser 

Nedan redovisas detaljplanens konsekvenser, främst fastighetsrättsliga, som i 

dagsläget kan bedömas för respektive fastighet. Beskrivningen är gjord i enlighet 

med förslag till detaljplan och innebär inget ställningstagande från 

lantmäterimyndighetens sida. 

 

Fastighet Fastighetskonsekvenser inom planområdet 

Åby 1:5  Del av fastigheten, ca 430 m2, planläggs för bostadsändamål 

med förbud att uppföra byggnader (prickmark) och planeras att 

överföras till fastigheten Åby 1:10 samt mindre del i anslutning 

till befintlig jordkällare till Åby 1:12 utanför planområdet. 

 Del av fastigheten, ca 160 m2 planläggs som allmän plats park 

med kommunalt huvudmannaskap och planeras att överföras 

till fastigheten Åby 1:70. 
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 Fastigheten kommer att ha del i ny gemensamhetsanläggning 

för väg. 

 

Åby 1:10  Användningen ändras från småindustri till bostadsändamål. 

 Fastigheten planeras att utökas genom att Åby 1:11 och Åby 

1:21 överförs i sin helhet, ca 425 m2 respektive 38 m2, samt att 

del av Åby 1:14, ca 295 m2, och Åby 1:15, ca 1015 m2, 

överförs. Totalt förslås ca 1770 m2 överföras till fastigheten. 

 Byggrätt på 3050 m2 byggnadsarea planläggs inom 

fastigheten. 

 Fastigheten kommer att ha del i ny gemensamhetsanläggning 

för väg samt i gemensamhetsanläggning för grönyta. 

 

Åby 1:11  Användningen ändras från småindustri till bostadsändamål. 

 Fastigheten planeras att i sin helhet överföras till Åby 1:10, ca 

425 m2. 

 

Åby 1:14  Del av fastigheten, ca 295 m2, planläggs för bostadsändamål 

och planeras att överföras till fastigheten Åby 1:10. 

 

Åby 1:15  Del av fastigheten, ca 1015 m2, planläggs för bostadsändamål 

och planeras att överföras till fastigheten Åby 1:10. 

 

Åby 1:19  Användningen ändras från småindustri till allmän plats park 

samt bostadsändamål.  

 Ca 4200 m2 av fastigheten planläggs som allmän plats park 

med kommunalt huvudmannaskap och planeras att överföras 

till den kommunägda fastigheten Åby 1:70 

 Resterande ca 4070 m2 av fastigheten planläggs för 

bostadsändamål och planeras att överföras till fastigheten Åby 

1:10 

 

Åby 1:20  Del av fastigheten, ca 520 m2, planläggs för bostadsändamål 

med förbud att uppföra byggnader (prickmark) och planeras att 

överföras till fastigheten Åby 1:10 samt mindre del i anslutning 

till befintlig jordkällare till Åby 1:12 utanför planområdet. 

 Del av fastigheten, ca 700 m2, planläggs som allmän plats 

park med kommunalt huvudmannaskap och planeras att 

överföras till fastigheten Åby 1:70. 

 

Åby 1:21  Användningen ändras från småindustri till bostäder. 

 Fastigheten planeras att i sin helhet överföras till fastigheten 

Åby 1:10, ca 38 m2. 

 

Åby 1:70  Del av fastigheten, ca 265 m2, planläggs som allmän plats 

park med kommunalt huvudmannaskap 

 Fastigheten föreslås utökas med ca 160 m2 från Åby 1:5, ca 

4200 m2 från Åby 1:19, ca 700 m2 från Åby 1:20 samt ca 230 

m2 från Åby 1:309. Totalt avses fastigheten utökas med ca 

5300 m2 som planläggs som allmän plats natur med 

kommunalt huvudmannaskap. 
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Åby 1:190  Inga förändringar sker 

 

Åby 1:309  Del av fastigheten, ca 230 m2, planläggs som allmän plats 

park med kommunalt huvudmannaskap och planeras att 

överföras till fastigheten Åby 1:70 

 
 

Fastighet Fastighetskonsekvenser utanför planområdet 

Åby 1:12  Fastigheten får servitut för väg  

 Fastigheten föreslås utökas med mindre del från Åby 1:5 samt 

Åby 1:20 på grund av befintlig jordkällare utanför fastigheten. 

 
 

 
Figur 20. Nuvarande fastighetsförhållanden inom planområdet. 

 

 
Figur 21. Föreslagna regleringar av fastigheterna till följd av detaljplanen. Del inom område markerat 

med röd ring avses överföras till Åby 1:12 utanför planområdet på grund av befintlig jordkällare. 
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Ekonomiska frågor 

Kostnader kopplade till detaljplanens genomförande av kvartersmark bekostas 

av exploatören. Exploatören ska vid behov söka och bekosta fastighetsbildning 

av kvartersmark. Exploatörens inkomster består av försäljningsintäkter från de 

nya bostäderna. Utgifterna består av de åtgärder som krävs inom kvartersmark 

såsom markplanering och projektering, anslutningskostnader för el, tele, 

dagvatten, vatten och avlopp, fjärrvärme, avgifter för bygglov m.m. för att 

färdigställa området. 

 

Den mark som i planen är utlagd som allmän platsmark PARK har Gävle 

kommun, i sin roll som huvudman, rätt att lösa in mot fastighetsägarens vilja 

men även en skyldighet att lösa in om fastighetsägaren begär detta, enligt plan- 

och bygglagen. Iordningställande samt drift av parkmarken bekostas av Gävle 

kommun. 

Tekniska frågor 

Utredningar 

I detaljplanearbetet har följande utredningar använts som underlag: 

 ACAD, 2016. Bullerutredning, Förutsättningar för Kv. Spikfabriken 

enligt nationella riktvärden, revidering B. Rapport nr 15277-1-1B, 2015-

11-16 rev B 2016-09-15. 

 Archus Arkitekter. Spikfabriken - Teknisk beskrivning, inventering av 

teknisk status, 2015-08-19 

 Gävle kommun, 2012. Riktlinjer gällande lägsta nivå för bebyggelse vid 

översvämningskänsliga områden i Gävle kommun. Dnr 12BMN16, 2012-

03-01, fastställda 2012-03-21. 

 LVF, 2012. Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i 
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Organisatoriska frågor 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. 

Tidplan 

Preliminär tidplan för detaljplanen är: 

- Samråd nov-dec 2016 

- Granskning  jan-feb 2017 

- Antagande  mars 2017 

Genomförandetid 

Detaljplanens genomförandetid är 5 år räknat från den dag planen vinner laga 

kraft.  

 

Under genomförandetiden förutsätts att detaljplanen inte ändras eller upphävs. 

Om detta ändå skulle ske har fastighetsägaren rätt till ersättning av kommunen 

för den skada som kan komma att åsamkas. Efter genomförandetidens utgång 

fortsätter planen att gälla med den skillnaden att skadeståndsanspråk inte kan 

resas mot kommunen om detaljplanen då skulle ändras eller upphävas. 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats.  

 

Medverkande tjänstemän 
Lisa Bergquist  Miljöingenjör 

Lena Boox  Kommunantikvarie 

Maria Lind  Kommunekolog 

Anna-Karin Rinne Lantmätare 
 
Detaljplaneförslaget har tagits fram av planarkitekt Emma Larsson på 

Samhällsbyggnad Gävle. 

 

 

Samhällsbyggnad Gävle 

 

 

Ulrica Olsson   Emma Larsson 

Planchef   Planarkitekt 


