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 Detaljplaneprocessen 

En detaljplan reglerar hur marken får användas och hur miljön är tänkt att 
förändras eller bevaras. Kommunen kan i en detaljplan pröva om ett område till 
exempel är lämpligt för ny bebyggelse och hur den ska utformas eller hur en befintlig 
bebyggelse ska bevaras.  

Handlingar och läshänvisningar 
Planen omfattar följande handlingar: 

Plankarta. Plankartan och dess planbestämmelser är den handling som är juridiskt 
bindande och anger vad som till exempel ska vara allmän plats, kvartersmark och hur 
bebyggelsen ska regleras.  

Planbeskrivning. Planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets förutsättningar 
och de förändringar och konsekvenser som planen innebär. Planbeskrivningen ska 
vara ett stöd för att kunna tolka plankartan.  

Planprocessen 
Arbetet med att ta fram en detaljplan, planprocessen, kan ske med antingen standard- 
eller utökat förfarande och är indelad i flera skeden. Kriterierna för när kommunen 
ska tillämpa respektive förfarande finns i plan- och bygglagen. Förfarandena är väldigt 
snarlika och skiljer sig främst i att vid ett utökat förfarande ska planförslaget kungöras 
för allmänheten vid samrådet. Av figuren nedan framgår hur processen ser ut och i vil-
ket skede planen befinner sig i just nu.  

 

Planuppdrag, d.v.s. beslut om att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
påbörja ett detaljplanearbete, beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden.  

Under samrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter sam-
rådet upprättas en samrådsredogörelse där alla synpunkter sammanställs och bemöts 
och planförslaget bearbetas innan den skickas ut för granskning. Synpunkter från 
granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande. Efter granskningen antas pla-
nen av Samhällsbyggnadsnämnden eller i undantagsfall av Kommunfullmäktige. Om 
ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft.  

Information  
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.  

Information om planförslaget lämnas av handläggare:  

Emma Olofsson, tel: 026 – 17 83 21. 

Granskningsstid: 4-25 mars 2019 

  

Planuppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Medverkande tjänstemän 

I planarbetet har följande tjänstemän från Livsmiljö Gävle deltagit: 
Emma Olofsson, planingenjör 
Lisa Bergquist, miljöingenjör 
Maria Lind, kommunekolog 
 

 Bakgrund 

Fastighetsägaren till Järvsta 16:20 önskar pröva möjligheten att inom en del av fastigheten 
förtäta med bostäder intill befintliga bostäder vid Mårtsbovägen i Järvsta. Området ingår i 
en utpekad yta för bostäder i gällande översiktsplan Gävle stad 2025.  
 

 Syfte 

Syftet med detaljplanen är att planlägga för nya bostäder intill befintligt bostadsområde i 
Järvsta med en enskild anslutningsgata från Mårtsbovägen. Detaljplanen tar hänsyn till 
skyddsavstånd till kraftledningen söder om området, trafikbuller från Mårtsbovägen samt 
dagvattenförhållandena i området.  
 

 Huvuddrag 

Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse i två våningar (höjden regleras med nockhöjd) 
och området kan bebyggas med bostäder uppförda som kedjehus, parhus eller fristående en-
bostadshus. Bostäderna angörs via Mårtsbovägen och en mindre enskild gata. Ansvaret för 
gatan blir enskilt och delas mellan befintliga och tillkommande bostäder. För att klara dag-
vattenhanteringen i området har ytor för diken reserverats och höjden på gatan regleras så 
att önskad avrinning kan åstadkommas. 
 

 Sammanfattning av planens konsekvenser 

Detaljplanen följer intentionerna i översiktsplanen för Gävle stad vad gäller kompletterande 
bostadsbebyggelse i Järvsta. Detaljplanen ger stöd för att bostadsbebyggelse kan tillkomma 
intill två befintliga bostadsfastigheter på mark som inte har några särskilt utpekade natur-
värden.  
 
Utformning av detaljplanen samt planbestämmelser innebär att gällande skyddsåtgärder 
(trafikbuller) och säkerhetsavstånd (kraftledning) klaras. Med planbestämmelser som reser-
verar mark för dagvattenåtgärder samt höjdsättning på gatan kommer även ändamålsenlig 
dagvattenhantering kunna ordnas. För övrigt bedöms ett plangenomförande inte leda till att 
några miljökvalitetsnormer överskrids och bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. 
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Plandata 

Läge 

Kartan visar planområdets läge och utbredning i Järvsta söder om Södra Kungsvägen (planområdet avgränsas med 
grön linje). 

 
Planområdet ligger i stadsdelen Järvsta, drygt 4 km sydost om centrala Gävle. Planområdet 
avgränsas av Mårtsbovägen i väster, Renlavs- och Kartlavsvägen i norr och öster samt en 
kraftledning i söder. 

Areal och markägare 
Planområdet har en total areal på ca 1 hektar. Två privatägda fastigheter finns inom planom-
rådet, Järvsta 16:20 samt Järvsta 45:1. 
 

 Mark och natur 

Området utgörs av bostadsfastigheter med trädgårdsanläggningar samt ungskog. Det finns 
ingen utpekad särskilt värdefull natur i området. Marken i omgivningen består av bostads-
gårdar och skogsmark med främst tall samt avverkad skogsmark med sly av björk, rönn och 
asp. Längs Mårtsbovägen finns en del yngre björkar sparade. 

Konsekvens 
Konsekvenserna för mark- och naturområdet i och omkring planområdet vid en exploatering 
är att främst ungskog och tomtmark ianspråktas för ytterligare bostäder. Växtligheten kom-
mer efter planens genomförande främst bestå av mer traditionella trädgårdsanläggningar 
istället för skogsmark som i nuläget är i hyggesfasen.  

Geotekniska förhållanden 
Marklutningen varierar från ca +29 i norr och ca +34 i sydöst (RH2000) med sluttningen 
ner mot Mårtsbovägen. Enligt Sveriges geologiska undersökningars (SGU) jordartskarta ut-
görs marken av sandig morän. Kommunen bedömer utifrån detta att risken är liten för ras, 
skred eller erosion och att grundläggning inte bör utgöra något problem. 
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Hydrologiska förhållanden 
Planområdet avvattnas i två riktningar, mot sydväst och mot norr (se karta nedan). Södra 
delen av planområdet avvattnas till en sänka vid Mårtsbovägen. Vattnet leds till sänkan yt-
ligt, via diken och trummor längs infarten och via ett dike öster om befintligt bostadshus. I 
lågpunkten på diket vid bostadshuset finns ett truminlopp (diameter 100 mm) som leder 
vattnet vidare till en brunn på gården. Från brunnen går ledningar som mynnar i sänkan. 
Bostadshuset och garagets tak samt en rännstensbrunn som ligger på grusplanen avvattnas 
också enligt fastighetsägaren till samma ledningsnät. Till diket öster om bostadshuset leds 
även ett avskärande dike. Det avskärande dikets syfte är att avleda dagvatten från skogsmar-
ken i sydöst så det inte rinner in till tomterna på Kartlavsvägen.  
Från sänkan vid Mårtsbovägen leds dagvattnet vidare västerut via en trumma (diameter 500 
mm) och därefter via ett dike som grävts i samband med byggnationen av det nya intillig-
gande området. Diket leder vattnet vidare till en sänka i skogsmarken intill det nya området 
väster om Mårtsbovägen.  
Norra delen av planområdet avvattnas ytligt mot norr. Vid Renlavsvägen finns två trummor 
(diameter 200 mm) som leder vattnet vidare mot en våtmark. Våtmarken fördröjer vatten 
från områdena Renlavsvägen och Kartlavsvägen. Bräddning av vattnet kan ske norrut mot 
Mårtsbovägens vägdike och därefter vidare norrut till en sänka vid korsningen med Södra 
Kungsvägen. Det är oklart hur vattnet passerar södra Kungsvägen från sänkan men på andra 
sidan vägen, mellan gc-banan och norra Kungsvägen, finns en stentrumma vars riktning är 
söderut mot Mårtsbovägen. Troligen leds vattnet till den och därefter vidare norr ut via yt-
terligare trumma. Markens genomsläpplighet i planområdet bedöms som medelhög. 

 

 
Karta över befintliga avrinningsförhållanden. Planområdet är markerat med gult, vattendelare med rött, lågpunkter 
med ljusblå ytor och trummor med gröna linjer (WSP Dagvattenutredning 2018-10-30) 

Radon 
Planområdet ligger utanför låg- och högriskområde för markradon. Byggnader som männi-
skor vistas stadigvarande i ska alltid uppföras radonskyddade.  
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 Kulturmiljö och fornlämningar 

Inom området finns inga registrerade fornlämningar och området ligger utanför kulturhisto-
riskt intressant miljö.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebyggelse 

Planområdet är bebyggt med två friliggande villor med tillhörande komplementbyggnader. 
Omgivande bebyggelse längs Järvstakroken, Renlavs- och Kartlavsvägen består övervägande 
av fristående villor med träfasad i 1-2 våningar uppförda under 1990- och 2010-talen. Längs 
Järvstakroken, Mårtsbovägen och Södra Kungsvägen finns även inslag av äldre bostadsbe-
byggelse.  

Planförslag  
Planförslaget innebär att de befintliga bostäderna inom området kan kompletteras med yt-
terligare några bostäder. För att kunna uppföra ny bostadsbebyggelse krävs att en ny infarts-
gata byggs så att samtliga nya bostäder kan nås från Mårtsbovägen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tre förslag på hur området, utöver de redan två befintliga bostäderna, kan bebyggas (illustration: Gävle kommun).  

 
Gatans läge styrs i detaljplanen vilket innebär att oberoende av hur bostadsbebyggelsen ut-
formas kommer gatan ha samma placering. I samtliga förslag ovan illustreras nya parhus i 
den norra och östra delen. Förslag 1 visar exempel på hur två nya friliggande villor kan upp-
föras söder om den nya infartsgatan, intill befintlig bostad. Förslag 2 och 3 är exempel på hur 
bostadsytan söder om nya infartsgatan kan delas mellan den befintliga bostaden och en ny 
friliggande villa.  
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Planbestämmelser 
Markanvändningen i området anges till bostäder (B) och  
gata för interntrafik (T1).  
 
Huvudbyggnader får uppföras med en högsta nockhöjd på 8,0 meter (motsvarar två vå-
ningar) och komplementbyggnader får uppföras till en högsta nockhöjd på 5,0 meter. Syftet 
med att styra nockhöjden är att begränsa höjden på byggnader i området så att de anpassas 
till omgivande bebyggelse. 

 
Minsta tillåtna takvinkel är 30 grader. Detta gäller för både huvudbyggnad och komplement-
byggnad. Syftet med att bestämma takvinkel är för att undvika platta tak i området. 
 
Mark som inte får bebyggas (prickmark) finns längs infartsgatan samt Mårtsbovägen med en 
bredd på 4,5 meter. Syftet med detta är att inte få bebyggelse alltför nära gatorna i området 
och därmed riskera att påverka trafiksäkerheten negativt.  

 
Ett område med mark som endast får bebyggas med komplementbyggnad/bostadskomple-
ment (korsmark) med en högsta tillåtna nockhöjd på 5,0 meter införs i södra delen av plan-
området. Syftet med korsmarken är att hålla skyddsavståndet 50 meter från kraftledningen 
söder om planområdet.  
 
Del av utförandet på bostäderna styrs genom att ange en lägsta nivå för grundläggning för 
huvudbyggnad till +31,0 meter över angivet nollplan (RH2000). Syftet är att förhindra ska-
dor på huvudbyggnader vid större skyfall eller översvämningssituationer. 
 
Vid uppförande av enbostadshus (villa) eller parhus/kedjehus med tillhörande komplement-
byggnader/bostadskomplement är högsta tillåtna byggnadsarea (i kvadratmeter) 25 procent 
av fastighetens storlek, dock får den totala bruttoarean inom fastigheten inte överstiga 350 
kvadratmeter.  
 
Utformningen av bebyggelsen begränsas till enbostadshus (villor), parhus eller kedjehus. 
Syftet med begränsningen av bebyggelsens utformning är att kommande bebyggelse ska an-
passas till omgivande bebyggelsestruktur. 
 
Komplementbyggnad/bostadskomplement för fordon, dvs garage eller carport, med port/an-
göring för bil mot gata ska placeras minst 6,0 meter från fastighetsgränser mot gata (T1). An-
ledningen till avståndet är att man ska kunna rymma uppställningsplats för bil mellan ga-
rage/carport och gata. Annan placering eller annan typ av komplementbyggnad kan placeras 
närmare gatan. 

Landskapsbild 
Ett genomförande av detaljplanen innebär viss påverkan på landskapsbilden, främst ur avse-
ende att hus uppförs på platsen och att marken inte återbeskogas. Kraftledningen som går 
söder om planområdet i öst/västlig riktning kommer fortsatt vara visuellt framträdande ef-
tersom marken inte återbeskogas. Träd och sly som idag finns inom planområdet kommer 
till stor del tas bort där marken övergår till bostadsgårdar och gata. Husen tillåts uppföras i 
motsvarande två våningar vilket gör att större träd i anslutning till planområdet kommer att 
vara högre än byggnaderna. Det bidrar till att förstärka känslan av ett område med natur-
karaktär. 
Kommunen anser inte att påverkan på landskapsbilden är betydande utan området är att be-
trakta som en komplettering till den befintliga bebyggelsen. 
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Trafik 

Samtliga fastigheter inom planområdet kommer angöras från Mårtsbovägen via den plane-
rade infartsgatan som planläggs som gata för interntrafik. 
På gatan inom planområdet och längs Mårtsbovägen gäller blandtrafik, dvs att samtliga tra-
fikslag delar på gatuutrymmet. För att ta sig till fots eller med cykel från planområdet mot 
centrala Gävle eller Furuvik kan man ta sig längs Mårtsbovägen, via Ringlavsvägen och över 
den trafiksäkrade passagen på Södra Kungsvägen till en separerad gång- och cykelväg på 
Södra Kungsvägens norra sida.  
Trafikmätning från 2017 (Gävle kommun, december 2017) visar på ca 900 fordon/årsmedel-
dygn längs Mårtsbovägen i höjd med planområdet.  

Planförslag 
Bredden på interngatan planläggs till 8,0 meter och ska rymma både körbana samt yta för 
avrinning (tex svackdike) och hantering av snömassor. Gatan har även en yta för vändplan i 
söder. Vändplanen har dimensionerats utefter att avfallsfordon av standardmått ska kunna 
vända, med en vändplan som är 20 meter i diameter. 

 
Principsektion på gata som planförslaget är anpassat för. 

 
En gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening för infartsgatan behöver bildas för 
att reglera ansvar, drift och underhåll mellan berörda fastigheter. 
 
Detaljplanen medger en utökning av antalet bostäder och som exempel; det tillkommer 6 
nya bostäder, antas det generera högst 25 trafikrörelser/dygn. Denna trafikökning motsvarar 
knappt 3 % av nuvarande trafik längs Mårtsbovägen och antas inte påverka trafiksäkerheten 
eller trafikbullernivåerna i någon större grad samtidigt som bedömningen är att Mårtsbovä-
gen har kapacitet att hantera trafikökningen. 
Ett genomförande av detaljplanen innebär inga förändringar på befintlig gatu-, gång- eller 
cykelinfrastruktur utanför planområdet.  

Planbestämmelser 
Den planerade infartsgatan planläggs som gata för interntrafik (T1).  
 
Markens anordnande och vegetation styrs avseende höjd på gatan. Syftet med att ange plus-
höjder för gatan är att reglera att gatan avvattnas på önskat sätt. 
 
Markreservat för gemensamhetsanläggning för väg (g1) läggs in inom ytan för infartsgatan. 
Syftet med detta är att tydligt visa intentionerna med planerad förvaltning av gatan samtidigt 
som bestämmelsen underlättar vid fastighetsbildning.  Bestämmelsen g1 återfinns även på 
ytor som planeras nyttjas för dagvattenhantering och kräver ett gemensamt ansvar och lång-
siktig förvaltning. 
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För att förhindra ytterligare anslutningar från planområdet ut på Mårtsbovägen läggs 
utfartsförbud, körbar förbindelse för inte anordnas, på del av planområdesgränsen mot 
vägen. 

Kollektivtrafik 
Området försörjs med kollektivtrafik på Södra Kungsvägen (riksväg 76) och trafikeras av 
Upplands Lokaltrafik. Hållplatser finns inom ca 400 meter från planområdet. Hållplatserna 
trafikeras av regionaltrafiken med ett fåtal stopp inom Gävle tätort. Detta ger en snabb trans-
port in till stadens centrum, men mindre flexibilitet vid transport till andra stadsdelar. 

Parkering (bilar, cyklar) 
Behovet av parkeringsplatser regleras i Gävle kommuns parkeringspolicy. För en- och tvåbo-
stadshus gäller att parkeringsplatser för bilar och cyklar ska lösas inom den egna fastigheten.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniska frågor 

Teknisk försörjning 
Vid utbyggnad av området bör samlokalisering av all teknisk infrastruktur eftersträvas, t.ex. i 
gatan. Planområdet ligger utanför Gävle kommuns verksamhetsområde för vatten, spillvat-
ten och dagvatten. Området kommer anslutas till Gästrike Vattens ledningsnät för vatten och 
spillvatten via inkopplingspunkt. Planerad exploatering kan anslutas till det lokala elnätet. 
Vid behov av flytt av befintliga ledningar i området ska detta bekostas av den part som initie-
rar flytten. 
Samråd ska ske med Gästrike Återvinnare i samband med nybyggnadsåtgärder för lämplig 
hantering av avfall och framkomlighet. 
Det finns ingen brandpost med tillräcklig kapacitet att nyttja i planområdets närhet. Detta 
innebär att räddningstjänsten vid insats i detta område, likt i stora delar av övriga kommu-
nen, i första hand måste förlita sig på andra sätt/system än brandpost att försörja insatsen 
med brandvatten. 

Planförslag 
Planförslaget innebär att tekniska anläggningar/ledningar i huvudsak bör placeras i området 
för interngatan, detta gäller för både enskilda och allmänna ledningar. Säkerställande av fas-
tighetsrättsliga åtgärder möjliggörs genom planbestämmelser för gemensamhetsanläggning 
(g) samt underjordiska ledningar (u).  

Planbestämmelse 
Markreservat för gemensamhetsanläggning för gata och dagvattenanläggning läggs in inom 
ytan för interngatan. I och med att underjordiska ledningar i huvudsak bör placeras i infarts-
gatan kan enskilda tekniska anläggningar/ledningar ingå som en del i gemensamhetsanlägg-
ningen. Syftet med detta är att tydligt visa intentionerna med planerad förvaltning av intern-
gatan och vissa ledningar samtidigt som bestämmelsen underlättar vid fastighetsbildning. 

 
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar läggs in inom ytan för interngatan. 
Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra bildandet av servitut inom kvartersmarken för 
både enskilda och allmänna ledningar. 

Konsekvenser 
Tekniska anläggningar/ledningar som inte tillhör det allmänna distributionsnätet kommer 
ha en enskild förvaltning, dvs att fastighetsägare inom planområdet ansvarar för drift, sköt-
sel, och underhåll av anläggningarna. Även allmänna ledningar kan också anläggas i området 
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och bör lokaliseras till interngatan. Dessa ledningar måste säkras fastighetsrättsligt med ser-
vitut.  

Dagvatten 
Planområdet ligger utanför Gästrike Vattens verksamhetsområde för dagvatten. Allt dagvat-
ten bedöms kunna omhändertas lokalt, fördröjas och renas innan det transporteras vidare 
mot recipienten. En dagvattenutredning har tagits fram för detaljplaneområdet (WSP 2018-
10-30, kompletterad 2018-11-14). Området bedöms utgöras av gles bostadsbebyggelse och 
dimensioneras för en återkomsttid på 2 år för rörhjässa i ledningssystem och 10 år för tryck-
linje i marknivå med hänsyn till klimatfaktor 1,25 enligt Svenskt vatten P110. För att skydda 
bebyggelsen ska hänsyn även tas till, som minst, 100-årsregn vid höjdsättning.  
Målet bör också vara att minska dimensionerande flöde från området så att det motsvarar 
dagvattenflödet från planområdet före ombyggnation. Detta för att minimera påverkan ned-
ströms, med ökade vattenmängder. Dagvattnet ska renas naturligt så att föroreningsbelast-
ningen inte påverkar recipienten negativt. 

Planförslag 
Dagvattenutredningen anger att grundprincipen för att säkerställa en långsiktig hållbar dag-
vattenhantering är att byggnader ska placeras på höjdpartier och grönytor i lågstråken, dag-
vattenflöden ska begränsas genom infiltration och fördröjning och att dagvattnets förore-
ningsbelastning ska begränsas genom naturlig rening på väg till recipient. 
 

 
Föreslagen dagvattenhantering. Ljusblå pilar visar befintliga diken, mörkblå pilar föreslagna diken och flödesrikt-
ningar och gröna linjer dagvattenledningar och trummor (Ursprung WSP 2018, revidering Gävle kommun 2019) 

 
Dagvatten från området avleds mot norr och mot sydväst likt befintliga förhållanden. Kvar-
tersmarken norr om den nya gatan avleds norrut och släpps mot naturmarken söder om 
Renlavsvägen. Dagvattnet kan därifrån avledas mot våtmarken via de två trummorna som 
ligger under vägen.  
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Dagvatten från den nya gatan avleds via nya diken mot Mårtsbovägen. Om framtida mark 
följer befintlig mark så skapas en lågpunkt öster om det befintliga huset i sydöst. Därför 
höjdsätts gatan på sådant sätt att det istället skapas en högpunkt här och dagvattnet avleds 
norrut och söderut via gatan, tex i svackdike. Diken som behövs för dagvattenhantering och 
gatans dike bör ingå i en gemensamhetsanläggning.  

 
Enligt terrängmodellen finns ett befintligt flödesstråk som avleds mot Kartlavsvägen (fastig-
het 45:9) och marken från söder sluttar ner mot fastigheterna. Ett nytt dike måste grä-
vas/anläggas runt planområdet så vattnet kan avledas utanför tomterna och norrut mot våt-
marken. Det är då också viktigt att vattnet inte släpps mot fastigheterna längs Kartlavsvägen 
utan längre västerut.  

 
För att minska flödesbelastningen nedströms området förslås att dagvattnet tas om hand lo-
kalt inom detaljplanen med målsättning att reducera flödet till befintligt flöde. Det kan ske 
via infiltration i gatans svackdiken som kan förstärkas med krossmaterial som ger fördrö-
jande effekt, via infiltration av takvatten på tomtmarken tex. genom översilning av gräsytor 
eller att dagvattnet leds ner i stenkistor. Flödesberäkningarna i dagvattenutredningen bygger 
på att vägen asfalternas. Flödena från området kan minskas om den istället tillåts vara gru-
sad. 

Planbestämmelser 
Mark reserveras inom planområdet där dike eller liknande anläggning för dagvattenhante-
ring/avledning ska anläggas. 
Mark för dagvattenanläggning kan läggas till gemensamhetsanläggningen för gata och dag-
vattenanläggning. 
 
Höjdsättning på gatan möjliggör planerad avledning av dagvattnet från området. Höjdsättni-
gen innebär att befintliga lågpunkter byggs bort för att förhindra negativa effekter vid skyfall. 

Konsekvens 
Kommunens bedömning är att detaljplanen säkerställer en ändamålsenlig och god dagvat-
tenhantering. Flöden från planområdet bedöms inte påverka befintlig bebyggelse, flödesbe-
räkningarna visar att tillräcklig kapacitet finns i de trummor dit vatten kommer att ledas och 
föreslagen dagvattenhantering medför god rening inom planområdet samtidigt som ytterli-
gare rening kommer att ske utanför planområdet innan vattnet når recipient.  
 
Dagvattenutredningen visar dock att den östra trumman under Renlavsvägen är underdi-
mensionerad sedan tidigare. Dagvattenutredningen konstaterar att ett genomförande av de-
taljplanen inte försämrar i sådan grad att åtgärd krävs på grund av aktuell detaljplan. Konse-
kvensen om trumman går full bedöms dessutom bli liten. 
 
Drift och underhåll av dagvattenanläggningen ska ske av de enskilda fastighetsägarna i om-
rådet, som en del i gemensamhetsanläggningen. 

 
 Service (offentlig/privat) 

Närmaste förskola har fyra avdelningar med plats för ca 100 barn och ligger i Hemlingby, ca 
2 km från planområdet. Även livsmedelsbutik finns på ca 2 km avstånd och det är ca 5 km till 
Hemlingby köpcentrum. 
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 Störningar, hälsa och säkerhet 

Buller 

Trafikbuller 
Planområdet är utsatt för buller från järnväg samt från S Kungsvägen och Mårtsbovägen. 
Trafiken på Mårtsbovägen bedöms vara dominerande för planområdets ljudnivåer. Enligt 
kommunens bullerkartläggning från 2017 (COWI) erhåller större delen av planområdet ekvi-
valentnivåer på mer än 45 dBA, men mindre än 55 dBA. Närmast Mårtsbovägen ligger ekvi-
valentnivåerna på mer än 55 dBA, men mindre än 60 dBA. Sydöstra delen av planområdet 
utsätts för ekvivalentnivåer som underskrider 50 dBA. Avseende maximalnivåer är siffrorna 
mer än 60 dBA, men mindre än 70 dBA för större delen av planområdet. Närmast Mårtsbo-
vägen är den maximala ljudnivån högre än 70 dBA. Avseende fasadnivåerna vid det norra, 
befintliga huset så är de högsta ljudnivåerna 57 dBA ekvivalent respektive 73 dBA maximal i 
västra fasaden, oavsett våning. De högsta fasadvärdena för det södra befintliga bostadshuset 
är 52 dBA ekvivalent respektive 67 dBA maximal i västra fasaden. 
 
Mårtsbovägens trafikflöde är ca 900 fordonsrörelser per dygn (ÅDT) enligt trafikmätning 
från 2017 (Gävle kommun). Då beräkningen togs fram var motsvarande siffra ca 650.  

 

 
Ekvivalent ljudnivå, väg och tåg, 2 m (COWI, 2017) 

 

  
Maximal ljudnivå, väg och tåg, 2 m (COWI, 2017) 
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Trafikmätningen från 2017 tar inte hänsyn till detaljplaneprocesserna som just nu pågår i 
närområdet. Söder om aktuellt planområde planeras nya bostäder både öster och väster om 
Mårtsbovägen, vilket kommer att generera ytterligare trafik. Bedömd trafikökning för dessa 
planområden är 160 respektive 100 fordon per dygn. Med en trafikökning på ca 25 fordons-
rörelser för aktuellt planområde erhålls då en ökning med ca 285 fordon per dygn i framti-
den.  
 
Skillnaden i antal fordon per årsmedeldygn, mellan beräkning och mätning, inklusive 
framtidsprognos, skulle kunna påverka bullernivåerna. För att bedöma hur mycket så har en 
översiktlig beräkning gjorts utifrån Boverkets underlag1. Antar man 50 km/h, 1200 fordon 
och ca 7 m från vägmitt till planområdets gräns erhåller man ett ekvivalent värde på ca 56-57 
dBA, vilket fortfarande är i samma storleksordning som bullerberäkningen från 2017.  
 
Hastigheten på Mårtsbovägen, förbi planområdet, har nyligen sänkts till 50 km/h, jämfört 
med tidigare 70 km/h. Detta som en del i att bostadsområden planeras på flera ställen längs 
med vägen. Beräkningen baseras på 70 km/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buller från skjutbana 
Knappt 3 km söder om planområdet ligger Älgsjöns skjutbana där tre aktiva klubbar bedri-
ver skjutverksamhet. En kartläggning av buller från kommunens skjutbanor gjordes 2013 
som visar att skjutbanans buller påverkar planområdet, men att det samtidigt ligger inom 
Naturvårdsverkets riktvärden för skjutbanebuller. Naturvårdsverkets riktlinjer anges i dBAI 
(Impulse) vilket mäts vid avfyrningstillfället. Därför är det huvudsakligen vapenslaget som 
påverkar bullernivåerna. Riktlinjerna anger 65-70 dBAI på vardagar och ner till 60-65 dBAI 
på helgkvällar. Naturvårdsverket beskriver: ”Störningarna för närboende är vanligen 
ganska små upp till 65–70 dBAI för att därefter öka snabbt. Vanligtvis uppstår dessa ni-
våer endast på ett avstånd kortare än 500–1 000 m. (Naturvårdsverket, 2016). 

 
Enligt bullerberäkningen uppnås 55-60 dBAI i plan-
området. I samband med tillsynen av skjutbanorna 
har föreningarna angett att inga nya vapenslag med 
högre bullernivåer tillkommit sedan 2013. 

Planförslag  
Trafikbullerutredningen från 2013 
tillsammans med bedömd prognos 
för trafikökning och jämförelse med 
Boverkets vägledning innebär att 
kommunen inte anser att en ytterli-
gare bullerutredning anses motive-
rad. Ytterligare jämförelser med 
bullerutredningar som tagits fram 
för planprocesser i närområdet 
(Järvstagläntan och västra Mårtsbo-
vägen, ÅF 2017 respektive 2012) vi-
sar på liknande resultat. Samtliga utred-
ningar visar att bostäderna i planområ-
det inte riskerar att utsättas för oaccep-
tabla trafikbullernivåer vid fasad.  
 

 

 

1 Hur mycket bullrar vägtrafiken? Boverket, 2016 

Skottbuller LImax, ljudnivå 2 m över mark (WSP, 2013). 
Planområde markerat med blå cirkel. 
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Kommunen bedömer att gällande förordning (2015:2016) om trafikbuller vid bostadsbygg-
nader uppfylls eftersom de ekvivalenta ljudnivåerna understiger 60 dBA vid fasad. För att 
klara bullernivåer för uteplats krävs dock viss anpassning med placering av uteplats i skydd 
av byggnad och/eller avskärmande plank för fastigheterna i västra och nordvästra delen av 
planområdet.  

Bestämmelse  
För att skapa acceptabel ljudnivå på uteplats läggs bestämmelse m1 in på plankartan på de 
bostadsytor som är närmast Mårtsbovägen: 
Uteplats vid fasad ska utformas på så sätt att trafikbullerförordningens (SFS 2015:216) 
riktvärden gällande bullerskyddad uteplats efterlevs. 
Mark där byggnad inte får uppföras (prickmark) närmast Mårtsbovägen gör också att 
bostadsbyggnader inte kan uppföras närmare när drygt 10 meter från Mårtsbovägens mitt. 

Konsekvens 
Kommunen bedömer att ett plangenomförande inte påverkar Älgsjöns skyttebanas verksam-
het, eller att verksamheterna på skyttebanan skapar buller som överskrider Naturvårdsver-
kets riktlinjer. 
Genom att acceptabel ljudnivå vid uteplats regleras i detaljplanen bedöms en god ljudmiljö 
möjlig att uppnå inom bostadsområdet.  

Luftkvalitet 
Enligt beräkningar från Östra Sveriges Luftvårdsförbund avseende år 2015 ligger årsmedel-
halten av NO2 (kvävedioxid) i planområdet i intervallet 5-10 µg/m3 och dygnsmedelhalten 
ligger i intervallet 15-18 µg/m3. Timmedelvärdet ligger kring 20-30 µg/m3. PM10 (partiklar 
mindre än 10 µm) ligger i intervallet 18-20 µg/m3 beräknat som dygnsmedelvärde och i in-
tervallet 10-15 µg/m3 beräknat som årsmedelvärde. (ÖSLVF, 2016). Inga betydande trafi-
kökningar har skett sedan beräkningarna utfördes.  

Planförslag 
Planen medger ett nytt bostadsområde i Järvsta. Ett plangenomförande bedöms inte inne-
bära någon betydande trafikökning i området.  På Mårtsbovägen förväntas trafikökningen bli 
ca 25 fordon per dygn.  

Konsekvens 
Kommunen bedömer att inga miljökvalitetsmål eller miljökvalitetsnormer riskerar att över-
skridas till följd av ett genomförande av planen.  

Översvämning till följd av skyfall 
Området avvattnas främst åt nordväst. Slutlig recipient efter diken och eventuella våtmarker 
är Järvstabäcken. En vattendelare finns söder om planområdet, i höjd med kraftledningarna. 
Avrinning sker delvis mot planområdet, både från bostadsområdet vid Kartlavsvägen, men 
även från naturmarken i söder vars terräng ligger något högre.  
 
Skyfallskartering utförd av Gästrike Vatten 2017 visar utbredning av befintlig översvämning i 
de låglänta områdena, se figur nedan. Det är viktigt att befintliga lågområden inom planom-
rådet byggs bort så att inga instängda områden förekommer. 
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Översvämningskartering vid 100-årsregn (Gästrike Vatten, 2017) 

Planförslag 
Vattenvägar skapas längs ny gata och runt planområdet med avledning mot våtmarken i norr 
och mot vägdiket i väster. Planområdet ligger naturligt högt i terrängen och om inga in-
stängda områden skapas inom planområdet är risken för översvämning vid skyfall liten både 
inom och nedströms planområdet. Exploateringen innebär endast en liten ökning av flödet 
vid skyfall. Lokalt omhändertagande inom området kommer minimera flödesökningen och 
nedströms området finns områden för omhändertagande av dagvatten som tex. våtmarken i 
norr som fungerar som en buffertzon.  
Bostäder som anläggs närmast Mårtsbovägen bör ligga ovanför nivån på korsningen mellan 
Mårtsbovägen och den nya gatan. Mårtsbovägen ligger idag på ca +30,3 till +30,4 m i kors-
ningen och den nya interngatan regleras med plushöjden +30,5 m. Utifrån det sätts lägsta 
nivå för underkant grundläggning till +31,0, vilket ger en säkerhetsmarginal på 0,5 m över 
potentiell översvämningsnivå. (WSP, komplettering till dagvattenutredning). Anledningen 
till att reglera nivå för grundläggning istället för färdigt golv innebär att man vid byggnation 
kan bygga på traditionellt sätt utan att anpassa byggnadsteknik till material som ska tåla att 
hamna under vatten. 

Planbestämmelse 
Del av utförandet på bostäderna styrs genom att ange en lägsta nivå för grundläggning på 
huvudbyggnad till +31,0 meter över angivet nollplan (RH2000) inom del av planområdet. 
Syftet är att förhindra skador på huvudbyggnader vid större skyfall eller översvämningssitu-
ationer. 

Konsekvens 
Konsekvensen av att reglera lägsta nivå på färdigt golv är att risken för skador på byggnader 
till följd av skyfall och översvämningar minimeras. För den enskilde byggherren kommer 
ytterligare krav på utförandet i bygglovsskedet.  

Elektromagnetisk strålning 
Söder om planområdet finns en 70 kV-högspänningsledning (Vattenfall Eldistribution AB) 
som sträcker sig i öst-västlig riktning. Enligt Översiktsplan Gävle kommun år 2030 (antagen 
december 2017) ska elektromagnetiska fält från kraftledningar och andra elinstallationer 
inte överskrida 0,4 mikrotesla vid ny etablering av bostäder, skolor och förskolor.  
Ett skyddsavstånd på 50 meter mellan ledningen och yta som får bebyggas med huvudbygg-
nad har beaktats i detaljplanen för att skydda från nedfallande ledning eller eventuell strål-
ning. Avståndet mellan 70 kV-ledningens yttre fas och planområdet är som minst ca 25 me-
ter. På ett avstånd på 50 meter från en 70- eller 130-kV-ledning ligger den elektromagnetiska 
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strålningen under 0,3 mikrotesla, vilket gör att planförslaget uppfyller översiktsplanens rikt-
linjer. 

Bestämmelse 
Mark som endast får bebyggas med komplementbyggnad/bostadskomplement (korsmark) 
läggs ut inom ytor för bostäder i planområdets södra del. 

Konsekvens 
Skyddsavståndet på 50 meter från elledningen innebär en viss inskränkning i kommande 
fastighetsägarens möjligheter att disponera bostadsfastigheten. Avståndet säkerställer dock 
ledningshavarens koncession och minimerar risk för människor att utsättas för elektro-
magnetisk strålning eller materiella skador till följd av nedfallande ledning. 

Farligt gods 
Avståndet till Södra Kungsvägen/riksväg 76 som är rekommenderad väg för farligt gods är ca 
160 m. Avståndet till järnvägen i norr är mer än 500 m. Kommunen bedömer att det inte 
finns någon förhöjd risk avseende påverkan från eventuella olyckor med farligt gods.  

Förorenade områden 
Planområdet utgjordes, utifrån ortofoto från 1960-talet, av skogsmark innan dagens bostads-
hus uppfördes. Kommunen har ingen kännedom om historisk verksamhet inom området 
varför risken för markföroreningar bedöms som små. Kommunen har heller ingen känne-
dom om närliggande verksamheter, utanför planområdet, som skulle kunna påverka aktuellt 
område negativt. 

 
 Fastighetsbildning 

Med fastighetsbildning avses bl.a. nybildning av fastigheter, ändring av fastigheters gränser 
och bildande av gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter. Fastighetsbildnings-
åtgärder prövas i en lantmäteriförrättning som handläggs av Lantmäterimyndigheten i Gävle 
kommun.  

 
Planförslag 
Detaljplanen innebär ett s.k. storkvarter där 
exploatören eller annan privat aktör ansvarar 
för anläggandet av bostäder, kvartersgator, 
VA-system, dagvatten m.m.  
Ett antal nya fastigheter för bostäder kan bil-
das inom området genom fastighetsbildning. 
Gemensamhetsanläggningar behöver skapas 
för tillkommande gemensamma anläggningar 
inom området. I första hand avses här gemen-
samhetsanläggning för interngata och dagvat-
tenhantering, men även gemensamhetsanlägg-
ning för vatten och avlopp kan bli aktuellt.  

 
Blåmarkerade ytor är planerade för att ingå i gemen-
samhetsanläggning för interngata och/eller dagvatten-
hanteringen. 
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Fastighetskonsekvenser 
Nedan redovisas detaljplanens konsekvenser (främst fastighetsrättsliga) som i dagsläget 
kan bedömas för respektive fastighet. Beskrivningen är gjord i enlighet med förslag till de-
taljplan och innebär inget ställningstagande från lantmäterimyndighetens sida. 

 
Fastighet Fastighetskonsekvenser 

Järvsta 16:20 (del av) Planläggs för bostadsändamål och trafikområde. Ytterligare bostadsfastigheter 
kan styckas av från Järvsta 16:20. Fastigheten, eller från fastigheten nybildade 
bostadsfastigheter, ska ingå i nödvändiga gemensamhetsanläggningar. Del av 
fastighet kan överföras till Järvsta 45:1. 

För bostadsfastigheterna gäller att endast enbostadshus (villa), parhus eller 
kedjehus får uppföras med en högsta byggrätt i byggnadsarea på 25 % av fas-
tighetsarean, dock får högsta bruttoarean inte överstiga 350 kvadratmeter. 
Byggrätten begränsas med nockhöjd för huvud- och komplementbyggnad, pla-
ceringsbestämmelse samt ytor där man inte får uppföra någon byggnad (prick-
mark) alternativt endast komplementbyggnad (korsmark). För vissa av fastig-
heterna gäller även bestämmelser om buller och grundläggningsnivå. 

Järvsta 45:1 Planläggs för bostadsändamål. Fastigheten ska ingå i nödvändiga gemensam-
hetsanläggningar. Del av Järvsta 16:20 kan överföras till fastigheten. 

Endast enbostadshus (villa), parhus eller kedjehus får uppföras med en högsta 
byggrätt i byggnadsarea på 25 % av fastighetsarean, dock får högsta brutto-
arean inte överstiga 350 kvadratmeter. Byggrätten begränsas med nockhöjd 
för huvud- och komplementbyggnad, placeringsbestämmelse, bullerbestäm-
melse samt ytor där man inte får uppföra någon byggnad (prickmark). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartorna visar tre exempel på hur fastighetsindelning av bostadsfastigheter i området kan ske. Exempel på nya 
fastighetsgränser är markerade med rött streck. (ill: Gävle kommun) 

Huvudmannaskap 

Det finns ingen allmän plats inom planområdet, endast kvartersmark och därmed blir de-
taljplanens genomförande och områdets framtida förvaltning ett enskilt ansvar. Det inne-
bär i praktiken att tex anläggande av interngatan och dagvattenanläggning görs av privat 
exploatör och drift/skötsel överlämnas till de enskilda fastighetsägarna i området.  
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Genomförandetid 

Genomförandetid är en administrativ bestämmelse som anger den tidsrymd inom vilken en 
detaljplan är tänkt att genomföras. 
Före genomförandetidens början får bygglov för åtgärder enligt planen inte ges. Före ge-
nomförandetidens utgång, det vill säga både innan genomförande tiden börjar gälla och 
under genomförandetiden, får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fas-
tighetsägares vilja. 
Ett undantag är dock om en ändring är nödvändig på grund av nya förhållanden av stor all-
män vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Ett annat undantag är införande av 
bestämmelser om fastighetsindelning och bestämmelser om rättighetsområde. Fastighetsä-
garna har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i enlighet med planen. 
Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har fastig-
hetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den skada som uppkommer för dem. 

Planförslag 
Detaljplanen får en genomförandetid på 5 år. 

Konsekvens 
Angiven genomförandetid på 5 år är satt utifrån att det är rimligt att inom denna tid kunna 
genomföra detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter dock detaljplanen att 
gälla, fram till dess att den ersätts, ändras eller upphävs. Efter fem år är kommunen dock 
inte längre skyldig att kompensera fastighetsägaren vid exempelvis ändring av detaljplan. 

 

Planavgift 

Planavtal har tecknats mellan exploatör och Samhällsbyggnad Gävle (Fysisk planering). Ex-
ploatören bekostar framtagandet av detaljplan och utredningar som krävs för att utreda 
markens lämplighet för bostäder. 

 
 

 Tidigare ställningstaganden och övergripande analyser 

Riksintressen 
Planområdet berör inga riksintressen. 

Miljökvalitetsnormer 
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan påverkan att de nationella miljö-
kvalitetsnormerna inte kan uppnås. 

Ytvatten 
Planområdet avvattnas, via diken och våtmarker, norrut till Järvstabäcken. Järvstabäcken 
utgör en ytvattenförekomst som omfattas av miljökvalitetsnormer. Järvstabäcken har måttlig 
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Enligt Länsstyrelsen (VISS, 2017) har 
bäcken problem med miljögifter och förändrade habitat genom fysisk påverkan. Bäckens 
miljökvalitetsnorm är god ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus med mindre 
stränga krav för kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter. 
 
I dagvattenutredningen bedöms projektet inte påverka de hydromorfologiska kvalitetsfak-
torerna eftersom planområdet inte ligger i anslutning till vattenförekomsten. Förorenings-
halterna bedöms bli låga efter rening i relation till tillgängliga riktvärden för utsläpp i mindre 
recipient. Föreslagen dagvattenhantering medför god rening av dagvattnet och ytterligare 
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rening kommer ske nedströms planområdet innan vattnet når recipienten. Risken bedöms 
därför vara liten att genomförande av planen skulle påverka recipienten negativt med avse-
ende på vattenkvalitet. Projektet bedöms av denna anledning inte heller äventyra möjlig-
heten att uppnå miljökvalitetsnormerna för Järvstabäcken.  

Luft 
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas till följd av detaljplanen. För detaljer se av-
snittet om Luftkvalitet. 

Miljökvalitetsmål 
I samband med detaljplanens behovsbedömning har nedanstående nationella miljömål iden-
tifierats som miljömål som kan komma att påverkas av detaljplanens genomförande. Kom-
munen bedömer att ett plangenomförande inte kommer påverka miljömålen negativt.  

Frisk luft 
Detaljplanen innebär en försumbar trafikökning i området. Miljömålet riskerar inte att på-
verkas negativt. 

God bebyggd miljö 
Målet bedöms kunna uppfyllas genom att detaljplanen tillåter lämplig bostadsbebyggelse på 
platsen samtidigt som förtätning intill befintlig stadsstruktur bedöms som god hushållning 
med mark. 

Grundvatten av god kvalitet 
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livs-
miljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Dagvattenhanteringen regleras med planbe-
stämmelser och kommunen bedömer att en god hantering av dagvatten är möjlig att uppnå. 

Säker strålmiljö 
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strål-
ning. Rekommendationer avseende magnetfält från kraftledningar följs och erforderligt 
skyddsavstånd till kraftledning innebär att människors hälsa inte kommer att påverkas nega-
tivt. 

 
Översiktsplan 
För planområdet gäller fördjupande 
översiktsplanen Gävle Stad 2025. Över-
siktsplanen pekar ut området som lämp-
ligt för bostäder (J.B.5), vilket gör detalj-
planen förenlig med översiktsplanen. 

Beslut om planläggning 
Ansökan om planbesked med beslut om 
planuppdrag har beslutats i Samhälls-
byggnadsnämnden mars 2018.  

Gällande detaljplaner  
Området är inte detaljplanelagt. 

 

 
 

Utsnitt ur kartbilaga till fördjupande översiktsplanen som vi-
sar utbredning av aktuellt område J.B.5 
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 Undersökning om betydande miljöpåverkan/ miljökonse-
kvensbeskrivning 

En undersökning om betydande miljöpåverkan har upprättats för att avgöra om planens ge-
nomförande kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Genomförandet bedöms inte ge 
upphov till betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därför inte 
upprättats. Länsstyrelsen delar denna uppfattning.  

 
 Hållbara transporter (Restidskvot) 

Restidskvot är relationen mellan hur lång tid en sträcka tar med kollektivtrafiken/cykel mot 
att köra bil. Måttet indikerar hur konkurrenskraftig kollektivtrafiken/cykeln är i förhållande 
till bilen. Det kan därför visa hur intresserad resenären är att byta bilåkandet mot kollektiv-
trafik/cykel. Kommunens indikator för restidskvot för bostäder innebär att kvoten ska vara 
1,5 eller mindre, alltså restid bil/restid buss eller cykel = 1,5 eller mindre. 
Trots att Järvsta ligger utanför Gävle tätort är transporttiderna på cykel korta, tack vare den 
gamla banvallen som går Gävle – Furuvik. Banvallen ger en gen koppling in mot stadens cen-
trala delar och cykeltiden från området till Gävles centrala delar är bara ca 15 minuter. Kopp-
lingen med kollektivtrafiken utgörs av regionalbussar med få stopp innan slutdestination Va-
saskolan. Restiden med buss är ca 15 minuter. Med bil är tiden beräknad till ca 10 minuter. 
Detta ger en restidskvot strax över 1,5. I Gävle kommuns cykelplan från 2009 finns ett åt-
gärdsförslag att bygga en ny GC-koppling mellan Kvarnkroken och Järvstakroken. Detta 
skulle ytterligare förbättra tillgängligheten med cykel. 

 
 Sociala konsekvenser 

Genom att bebygga området med bostäder inkluderas ytan tydligare i Järvstas bebyggelse-
mönster och blir ett positivt tillskott till grannskapet.  
Goda förutsättningar finns för att nå kraven på tillgänglig utomhusmiljö enligt Boverkets 
byggregler. Tillgängligheten inom byggnaderna och kvartersmarken prövas i detalj i bygglov-
skedet. Detaljplanen medger olika boendeformer; villor, parhus och kedjehus, vilket ger en 
viss flexibilitet avseende boendeform.  
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 Tidsplan 

Detaljplanen upprättas med standardförfarande. Preliminär tidplan för detaljplanen:  
- Samråd  oktober 2018 
- Underrättelse om granskning mars 2019 
- Antagande  maj 2019 

Revideringar efter samråd 

Dagvattenutredningen rekommenderar att avståndet mellan planområdet och Mårtsbovä-
gen bör vara 5 meter för att inrymma vägdiket. Avståndet i samrådsversionen var ca 4 meter 
och därför att plangränsen mot Mårtsbovägen, söder om den nya gatans anslutning, flyttats 
österut och gränsen ligger nu minst 5 meter från Mårtsbovägens östra vägkant. Dike för 
dagvatten runt om planområdet (södra och östra sidan) har medfört att planområdet bred-
dats ca 3 meter österut för att reservera mark för ändamålet. Bredden på interngatan har 
ökats från 6,5 meter till 8,0 meter för att inrymma föreslagen principsektion för gatan. 
Planbeskrivningen har reviderats avseende att eventuell flytt av ledningar ska bekostas av 
exploatören, inte ledningsägaren. Plankartan har kompletterats med markreservat för un-
derjordiska ledningar inom interngatan, planbeskrivningen har uppdaterats utifrån detta 
samt ytterligare text kring anläggande och förvaltning av enskild eller allmän teknisk an-
läggning. Utförandet av byggnader regleras ytterligare med att minsta tillåtna takvinkel in-
förs. Avsnittet om buller i planbeskrivningen har uppdaterats med senaste bullerkartlägg-
ningen. 
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