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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 bestämmelser är den handling som är juridiskt bin-
dande och anger vad som till exempel ska vara allmän plats, kvartersmark och hur be-
byggelsen 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/utökat förfarande.  

Information om planförslaget lämnas av handläggare:  

Josef Rundström, tel: 026 – 17 83 79 

Samrådstid: 2018-12-28 – 2019-01-29 

  

Planuppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft



DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER, SAMRÅDSHANDLING     3 

 

 Medverkande tjänstemän 

Mirja Törnquist och Maria Höjer, miljöutredare 
Maria Lind, kommunekolog 
Jakob Rönnberg, trafikplanerare 
Anders Blomgren, exploateringsingenjör 
David Ingvarsson, jurist 
 

 Bakgrund 

I Hille, strax norr om Gävle tätort, är efterfrågan på bostäder stor. Denna detaljplan följer de 
intentioner som finns i den fördjupade översiktsplanen för Gävle stad vad gäller komplette-
ringar av bostadsområden i Hille. Planområdet är inte tidigare planlagt och angränsar till det 
storslagna jordbrukslandskapet som finns öster om åsen. 

Fastighetsägarna till Hille 3:6 och 3:39 har en gemensam önskan att utveckla fastigheterna i 
enlighet med den fördjupade översiktsplanen. Visionen är att tillskapa ett bostadsområde 
med lantlig karaktär i direkt närhet till staden.  

 Syfte 

Syftet med detaljplanen är att tillskapa småskalig bebyggelse i Hille i enlighet med gällande 
översiktsplan. Med hänsyn till landskapsbilden behöver de nya tomterna terränganpassas 
och följa områdets naturliga sluttning från åsen och österut. Inom området och mot jord-
brukslandskapet i norr ska stora släntningar undvikas. Vidare behöver bebyggelsen anpassas 
vad gäller materialval, färgsättning och byggnadshöjd för att samspela med platsens värden. 

 Huvuddrag 

Detaljplanen möjliggör ca 18 nya tomter i Hille, med god tillgång till service och kommuni-
kationer, i ett lantligt läge. Detaljplanen tar fasta på beskrivningarna i översiktsplanen och 
på den östvästliga strukturen som råder öster om åsen genom den nya gatan som går genom 
området. Tillkommande bebyggelse styrs till trähus med sadeltak, med en maximal bygg-
nadshöjd om 4 meter, dels för att anpassa bebyggelsen till omgivningen, dels till rådande 
markförutsättningarna. Varje ny fastighet ska vara minst 800 kvadratmeter och får maxi-
malt bebyggas med 170 kvadratmeter byggnadsarea. Bostadsområdet omges av naturmark 
som avskärmar området från det öppna odlingslandskapet omgivningen, men också funge-
rar som hantering av dagvatten. 

För att detaljplanen ska kunna genomföras måste Nedre vägen breddas och förses med be-
lysning. Detaljplanen skapar förutsättningar för detta, medan den exakta utformningen av 
vägen regleras i ett exploateringsavtal, som sluts innan planen antas av samhällsbyggnads-
nämnden. 

 Sammanfattning av planens konsekvenser 

Detaljplanen följer intentionerna i översiktsplanen för Gävle stad vad gäller kompletterande 
bostadsbebyggelse i Hille. Genom att marken tas i anspråk för bostäder nyttjas en bit obruk-
bar mark i attraktivt läge. Marken ska höjdsättas och tillkommande byggnader grundläggas 
på ett säkert sätt utifrån markens beskaffenhet vid placeringen av byggnaderna. Dagvatten 
kommer att hanteras inom egen fastighet och genom svackdiken som ska gå längsmed gata.  
För landskapet minskas påverkan genom en terränganpassning av tomterna, och en be-
gränsning av tillkommande byggnaders höjd, som i praktiken tvingar fram envåningshus. 
Området kommer att ligga lantligt och tyst och störs inte av buller eller andra störningar.  
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 Plandata 

Läge och Areal 
Planområdet ligger ca 7 km norr om centrala Gävle, längsmed Nedre vägen i Hille. 

Planområdets avgränsning är kopplad de antal tom-
ter som har bedömts lämpligt att pröva i en detalj-
plan, samt de krav på genomförbarhet som ställs på 
Nedre vägen. 

Planområdet har en total areal på ca 6,5 hektar. 

Markägare 
Planområdet består av Hille 3:6, 3:39 och 3:18, som 
samtliga ägs av privatpersoner. Inom planområdet 
finns även samfälligheterna Varva S:1 och Hille S:2 
som förvaltas av samfällighetsföreningen Hille-
Varva skifteslag. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mark, vatten och natur 

Grönområden, naturvärden och jordbruksmark 
Planområdet ligger i ett landskap som skapades i samband med inlandsisens reträtt. Gävle-
Valboåsen ringlar sig genom landskapet i nord-sydlig riktning och delar av landskapet i en 
högre del där bebyggelsen i Hille har vuxit fram och i en lägre del som har dominerats av 
jordbruk och odling.  

Planområdet ligger i gränslandet mellan det skogsparti som går från Hille IP och norrut och  
Hille-Varvas jordbrukslandskap. Området har varit utdikat och brukat långt tillbaka i tiden. 
På ekonomiska kartan från 1950-talet och ortofoto från 1961 (nedan), syns hur marken är 
brukad och hur den ansluter i norr till övriga Hilleslättens jordbruksmark. Enligt uppgifter 
från närboende har marken dock varit svårodlad och flera försök med bland annat svartröt-
ter har gjorts, utan något gott resultat.  

  

Karta över planområdets lokalisering 

Ekonomiska kartan från 1950.                Ortofoto från 1961. 
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I väster ansluter planområdet till Nedre vägen och 
Gävle-Valboåsens sluttningar. Valboåsen är i detta 
avsnitt inte utpekad som riksintresse och omfattas 
inte av restriktioner i form av vattenskyddsföre-
skrifter. Dock är naturvärdena och de geologiska 
värdena höga och åsen bidrar till ett viktigt grön-
stråk genom Hille, in mot Gävles centrala delar. 

I sydost består planområdet av glesvuxen tallskog 
ovanpå en mosse. Området i sydost fyller en viktig 
funktion i form av lagring av vatten, m.m. 

I östra delen av planområdet finns ett område med stora block och högre vegetation, som bil-
dar en annan karaktär.  

Marken inom planområdet har inte använts för jordbruk under den senaste tioårsperioden 
på grund av hög vattenföring. I skattehänseende har marken klassats vara av sämre beskaf-
fenhet med dålig dränering.  Idag finns igenvuxna rader av vinbärsbuskar inom området och 
vildvuxet gräs. 

Planförslag 
Vid ett plangenomförande kommer mark som tidigare har brukats att omvandlas till bostä-
der. Enligt miljöbalkens 3 kap §4 får ”brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhälls-
intressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 
sätt genom att annan mark tas i anspråk.” 

Konsekvens 
Gävle kommuns miljöstrategiska program antogs 2013 och redovisar prioriteringsgrunder 
för expansion av staden. I första hand ska redan använd mark användas vid ny exploatering, 
i andra hand mark som inte tidigare har använts, så som mindre värdefull skog i direkt an-
slutning till tidigare ianspråktagen mark. I sista hand ska värdefull mark, så som odlingsbar 
mark, park eller värdefull natur exploateras. 

Marken inom planområdet faller, enligt kommunens bedömning, inte inom termen ”bruk-
ningsvärd” eller ”odlingsbar”, då den genomförda geohydrologiska utredningen visar att 
marken i huvudsak består av jordarter som håller mycket vatten, alternativt hindrar vatten 
från att infiltrera. De många dikena vittnar även om att marken i omgångar har dikats ur. De 
senaste 10 åren har inget jordbruk varit aktivt på området och buskväxtlighet har tagit över. 

I Gävle kommuns översiktsplan, Gävle stad 2025, antagen 2009 anges området som lämpligt 
för bostäder (område H.B.13). Det miljöstrategiska programmet klarlägger också i sin tur 
förhållningssättet mellan olika styrdokument och eventuella mål- och visionskonflikter, där 
det står: ”Alla avvägningar mellan olika intressen som gäller markens användning görs 
dock i översiktsplanen”.  

Kommunen bedömer att översiktsplanens utpekande om markens lämplighet för bostäder 
och det faktum att marken saknar den karaktär och de kvalitéer som utmärker bruknings-
värd jordbruksmark gör det lämpligt att området bebyggs med bostäder.  
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Geotekniska förhållanden och radon 
Enligt Sveriges geologiska undersöknings översiktliga jordartskarta består planområdet i hu-
vudsak av postglacial sand, isälvssediment och morän. Söder och öster om planområdet be-
står marken av torv. 

Området ligger inom högriskområde för radon och byggnader för stadigvarande vistelse ska 
byggas radonsäkert. 

Planförslag 
Vid ett plangenomförande kommer marken i nordvästra delen av fastigheten Hille 3:6 att 
markförberedas och bebyggas med villor. 

En översiktlig geohydrologisk utredning är gjord för området (WSP 2017) som visar att det 
finns förutsättningar för att bebygga marken med bostäder. Beroende på kommande bo-
stadshus exakta läge, behöver den grundläggningsmetod väljas som säkerställer en säker 
grundläggning. Utredaren konstaterar vidare att ytterligare utredningar krävs för att säker-
ställa vilken grundläggningsmetod som krävs, i de olika delarna av planområdet. 

En initial bedömning att hus som överstiger 1 våning kan komma att behöva pålas eller kom-
pensationsgrundläggas. Att påla villabebyggelse är mycket kostsamt och ska undvikas. Där-
för behöver bebyggelsens konstruktion vara lätt, vilket i praktiken tvingar fram låga hus som 
inte är byggda i huvudsak av betong. 

Bestämmelse 
Planbestämmelser införs på plankartan som reglerar att byggnadernas fasadmaterial till trä. 

Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad regleras till 4,0 meter för att säkerställa att 
huvudbyggnaderna inte uppförs över en våning och därmed behöver pålas.  
 
Planbestämmelsen f1 reglerar fasadmaterialet till trä, dels för att anpassa tillkommande 
bebyggelse till platsen och dels för att hålla byggnadskonstruktionens vikt nere. 
 
 

Karta, Jordartskartan med plangränser och användningsgränser inritade. Område markerat med B prövas i 
detaljplanen för bostäder. 
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Konsekvens 
Kommunens bedömning är att den intiala utredningen visar på möjliga alternativ för 
grundläggning. Ytterligare studier krävs för att fastslå exakt vilka metoder som krävs baserat 
på den slutgiltiga placeringen av kommande huvudbyggnader.  

Vattenområden och strandskydd 
Fastigheten Hille 3:6 är en del av Hillebyn-Varva dikningsföretag från 1937 och planområdet 
ligger inom det så kallade båtnadsområdet. 

Hillebyn-Varva dikningsföretag har som syfte att torrlägga marken inom båtnadsområdet 
som tidigare varit vattensjuk. I handlingarna erhållna från Länsstyrelsen finns ingen inform-
ation om särskilda flödesbegränsningar till diket. Dikets dimensioner har istället bestämts 
efter markens fallförhållanden och behov av torrläggning samt dikets framtida bestånd. 

Kommunen gör bedömningen att strandskydd inte gäller för planområdet. 

Planförslag 
Planförslaget innebär att dagvatten fördröjs inom planområdet innan det släpps vidare till 
diket som ingår i dikesföretaget, se utförligare beskrivning av dagvattenhanteringen under 
avsitt Tekniska frågor. 

Bestämmelse 
Naturmark (NATUR1) regleras inom planområdet för att säkerställa dagvattenhanteringen. 
Området som regleras till GATA1 är tillräckligt brett för att även kunna inrymma svackdiken 
på båda sidor av gatan. 

 

 Kulturmiljö och fornlämningar 

Planområdet ligger i utkanten av ett område som i översiktsplanen är utpekat som karaktärs-
område, Hille (H.L.1). Området bedöms ha ett mycket högt värde. Värdet består i det öppna 
odlingslandskapet och dess relation till den bebyggda åsen och Hillesjön. 

 

Inom det öppna kärnområdet anger översiktsplanen restriktioner vad gäller bebyggelse, men 
även färgsättning, sadeltak, fasadmaterial, placering av byggnader som innebär att de inte 
ska dominera i landskapet. 

Hille-Varva karaktärsområde intolkat på flygbild. Till väster syns planområdet. Gul färg är karaktärsområde och 
röd är planområdet. (Foto taget innan 2008) 
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Planområdet överlappar delvis karaktärsområdets i dess utkant, där befintlig bebyggelse på 
Hille 3:39 och 3:18 ingår. Här går även gränsen till det som i översiktsplanen är utpekat för 
bostadsändamål (H.B.13) 

Planförslag 
Översiktsplanen anger att värdena är det öppna odlingslandskapet och dess relation till den 
bebyggda åsen och Hillesjön. Planområdet ligger inte inom detta öppna odlingslandskap och 
har mer gemensamt med de skogspartier som finns i åsens närhet. Det är även för långt till 
Hillesjön för att området ska ha tydliga kopplingar dit.  Vid platsbesök är det tydligt att plan-
området har en egen karaktär och är lokaliserat bakom åkerholmar och vegetation som av-
skärmar området från det öppna odlingslandskapet. Det faktum att översiktsplanen också 
pekar ut ett område för bostäder (H.B.13) gör att tolkningar av översiktsplanen har gjorts i 
samband med planläggningen av Hille 3:6. 

 

 

 

Karta över hur planområdet förhåller sig till översiktsplanens utpekade områden 

Flygfoto som visar att området har en annan karaktär än det öppna odlingslandskapet som beskrivs som 
karaktärsområde i Översiktsplanen (Fptp taget innan 2008) 
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Planförslaget tar avstamp i det område som är utpekat för bostadsändamål i översiktsplanen. 
I arbetet med detaljplanen har grundläggningsförutsättningar, trafiksäkerhetsfrågor och 
landskapsbild studerats och planområdet har skjutits något norrut jämfört med översiktspla-
nen. Här har marken bättre grundläggningsförhållanden, här kan en väg anslutas på ett 
mindre störande sätt för närboende och här kan tillkommande bebyggelse skymmas av den 
befintliga vegetationsridå som går längsmed fastighetsgränsen/diket. 

 

Detaljplanen tar fasta på områdets befintliga struktur där vägar och åkrarnas dominerande 
riktning är från åsen och österut mot Björkevägen. Vidare styrs bebyggelsens utformning uti-
från de anvisningar som översiktsplanen ger vad gäller tak, fasadmaterial, byggnadshöjd och 
fasadfärg med planbestämmelser på plankartan (se rubriken bebyggelse nedan). 

Konsekvens 
Genom att området bebyggs påverkas områdets obebyggda karaktär. Dock ligger området i 
karaktärsområdets utkant och inte i det område vars värden beskrivs i översiktsplanen. Be-
byggelsens utformning, markens höjdsättning och den befintliga vegetationsridå som går 
längs med diket i fastighetsgräns mellan Hille 3:6 och Hille 3:4 är omständigheter som mins-
kar påverkan på landskapsbilden och kulturmiljön. Tillsammans gör detta att planområdet 
inte läses samman med det öppna jordbrukslandskapet. 

Kommunen bedömer att bostadsområdet kan uppföras utan att påtagligt skada karaktärs-
området med det öppna jordbrukslandskapet. 

Fornlämningar 
I samrådsskedet finns inga uppgifter om fornlämningar inom planområdet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panorama taget mot planområdet som visar vegetationsridån  
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  Bebyggelse 

Längsmed Nedre vägen finns fem befintliga gårdar med koppling till jordbruks-
landskapet. Det numer fallfärdiga huset på Hille 3:39 kan även räknas hit. 

Bebyggelsen är uppförd med boningshus och ekonomibyggnader, där boningshu-
sen har relativt olika karaktär både vad gäller färgsättning och material. Gemen-
samt är dock utformningen med sadeltak, att de ligger i nära anslutning till eko-
nomibyggnaderna och har tydliga gårdsbildningar. Generellt är ekonomibyggna-
derna längsmed Nedre vägen uppförda med träfasader och är målade med röd 
slamfärg. 

På senare år har nya byggnader tillkommit, bland annat på Hille 3:18 och ytterli-
gare bostäder uppförs i området närmare Hillevallsvägen. 

Planförslag  
Planområdet ligger inte i kärnan av den landskapsbild som har bevarandevärde 
och har idag mer gemensamt med det mer slutna skogslandskap som gäller för de 
södra delarna av Nedre vägen. En trädrad i dikeskanten blir en tydlig avgränsning 
mellan det äldre jordbrukslandskapet och det nya bostadsområdet. 

För att forma strukturen det nya bostadsområdet som förhåller sig till platsens 
värden, följer gatan den redan etablerade öst/västliga riktningen. Gatan gör en 
svag krökning åt söder för att undvika räta linjer och skapa en mer organisk ut-
formning. 

De tillkommande bostadshusen och dess komplementbyggnader ska anpassas till omgiv-
ningen på ett sätt som gör att de inte ska upplevas som främmande element. Det är viktigt 
att hålla ner byggnadshöjden, för att undvika konkurrens med landskapets öppna jordbruks-
karaktär. Komplementbyggnaderna ska konsekvent vara mindre än bostadshusen. Bebyggel-
sen ska färgsättas i samma skala som finns i området, i mörka kulörer, men tillåts variera i 
röd, brun eller grå kulör. 

 

 Målet är att skapa en mångfald och variation inom bostadsområ-
det som ändå samspelar med varandra och omgivningen. 

Vid tomtberedning är det viktigt att undvika stora slänter mellan fastighet-
erna, eller norrut mot odlingslandskapet. Det är viktigt att tillkommande 
byggnader anpassas till terrängen på ett naturligt sätt, inte minst för att 
skapa goda förutsättningar för att omhänderta det egna dagvattnet på fas-

tigheten och undvika höjdskillnader grannar emellan. 

Genomgående ska de nya husen i området uppföras som trähus, dels för att minska mark-
trycket och dels för att passa in i landskapsbilden. Träfasaderna får ha inslag av andra 
material för att skapa en variation som ändå samspelar med övriga byggnader i området och 
i omgivningen. 
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Bestämmelser 
Markanvändningen inom planområdet regleras till bostäder (B) och naturmark (NATUR1) 

Ovan beskrivning av bostadsområdet formaliseras på plankartan genom dessa planbestäm-
melser: 

 
Planbestämmelse Motivering 
e1 – Största exploatering per 
fastighet är 170 kvadratmeter 
byggnadsarea 

Varje fastighet får maximalt bebyggas med 170 kvadratmeter 
byggnadsarea. Detta bedöms vara en god relation mellan 
områdets bebyggda och obebyggda delar och ge en täthet som 
passar på platsen och i landskapet. 

f1 - Fasader ska i huvudsak 
uppföras som träpanel 

Läget nära odlingslandskapet motiverar anpassning av 
fasadmaterial och följer beskrivningarna i översiktsplanen 
Inslag av andra material får förekomma för att skapa 
variation i området.  

f2 – Tak sak utformas som sadeltak Omgivningen motiverar en anpassning av takens utforming 
och stöd tas ur översiktsplanen. Särskilt viktigt blir att 
undvika nya byggnader som gestaltningsmässigt avviker 
kraftfullt från omgivningen. 

f3 – Fasader ska färgsättas i mörk 
kulör, röd, brun eller grå.  

Med stöd i översiktsplanens skrivningar om att anpassa 
tillkommande bebyggelse till omgivningen, regleras 
fasadfärgen till mörka kulörer, så som röd, brun eller grå 

Högsta byggnadshöjd är 4,0 meter 
för huvudbyggnad. 3,0 meter för 
komplementbyggnad eller 
bostadskomplement. 

För att minska påverkan på landskapsbild, samt skapa 
byggnader med lågt marktryck regleras byggnadshöjden till 
4,0 meter. 

+0.0 – Markens höjd över angivet 
nollplan 

Landskapsbilden motiverar att marken regleras med 
plushöjder, norr om tomterna, på lokalgatan och söder om 
tomterna för att säkerställa en god anpassning till landskapet 
och platsens naturliga sluttning från åsen och österut. Att 
reglera höjden är även en förutsättning för god avrinning och 
dagvattenhantering. 

Bestämmelser Hille 3:18 
För de befintliga byggnaderna på fastigheten Hille 3:18, införs bestämmelser som säkerstäl-
ler befintlig markanvändning och fastighetsstorlek. Exploateringsgraden regleras till 220 
kvadratmeter byggnadsyta, nockhöjden till 9 meter och samma utformningsbestämmelser 
införs som i det nya området. En bestämmelse införs som reglerar minsta fastighet till 1500 
kvadratmeter som reglerar att fastigheten inte kan delas.  

Konsekvens 
Genom att styra tillkommande med ovan planbestämmelser bedöms förutsättningar finnas 
för ett bostadsområde som möter dagens krav på flexibla tomter och ändå anpassar sig till 
omgivningen. 

 
 
 
 
 



DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER, SAMRÅDSHANDLING     12 

Utformning gata 
För området blir gestaltningen av gatan genom området viktig. Karaktären ska, trots den re-
lativt stora bredden, vara som den av en mindre gårdsgata. Här ska olika trafikslag kunna 
samsas, samtidigt som biltrafik ska kunna ta sig till/från fastigheterna. För barn och andra 
oskyddade trafikanter är det viktigt att farten är låg och att trafikering av gatan sker på de 
oskyddade trafikanternas villkor.  

Illustration av gaturummet där förslag på nya byggnad som omfattas av planbestämmelserna illustreras.  
Illustration Samhällsbyggnad Gävle. (Observera att bilden saknar rättsverkan, det är plankartans bestämmelser 
som styr gestaltningen på platsen!) 
 
Plantering av träd och belysning blir viktiga delar för att öka trygghet och trivsel.  

Vid vägens kant ska tillräckliga svackdiken dimensioneras enligt dagvattenutredningen, och 
skötas av kommande samfällighetsförening. 

Bestämmelse 
Ett område för GATA1 regleras på plankartan som är 9 meter brett, vilket är tillräckligt för att 
rymma svackdiken, så väl som körbana och planteringar.  

Landskapsbild 
Den vegetationsridå som avgränsar planområdet från odlingslandskapet är viktig för att 
skärma av det nya området från intilliggande öppna fält (Se rubrik Kulturmiljö och fornläm-
ningar för ytterligare beskrivningar). 

Bestämmelse 
De nordligaste 10 meterna av planområdet regleras till NATUR1 för att skapa förutsättningar 
för att bevara vegetationsridån och klara områdets dagvattenhantering. 

Konsekvens 
Genom att området bebyggs påverkas områdets obebyggda karaktär. Dock ligger området i 
karaktärsområdets utkant och inte i det område vars värden beskrivs i översiktsplanen. Be-
byggelsens utformning, markens höjdsättning och den befintliga vegetationsridå som går 
längsmed diket mellan Hille 3:6 och Hille 3:4 är omständigheter som minskar påverkan på 
landskapsbilden och kulturmiljön. Tillsammans gör detta att planområdet inte läses sam-
man med det öppna jordbrukslandskapet. 

Klimat (sol, vind) 
För området kommer olika mikroklimat råda, baserat på läget i förhållande till åsens skugg-
ning och de öppna ytornas potentiellt starkare vindar. Samtliga fastigheter kan placeras så 
att goda solförhållanden kan uppnås, men det är först i efterkommande lovprövning som hu-
sets vinkel och exakta placering avgörs.  
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Konsekvens 
Detaljplanens flexibilitet skapar förutsättningar för att placera huvudbyggnader och komple-
mentbyggnader på ett sådant sätt som tillvaratar solens värme och ljus och avskärmar vin-
dar. 

  Trafik 

En trafikutredning är genomförd i samband med förfrågan om exploatering i området 
(Sweco 2017). Utredningen beskriver dagens situation och lämnar förslag på åtgärder för att 
skapa en god trafiksituation vid ett plangenomförande. 

Dagens situation 
I dagsläget håller Nedre vägen låg standard och trafikflödena ligger på ca 90 - 100 for-
don/dygn. Av dessa utgörs ca 2 – 4 procent av tung trafik där störst andel färdas på den 
norra delen av Nedre vägen mellan befintliga verksamheter och Hillevallsvägen.  Vägen är 
idag enskild, men sköts av Gävle kommun, Gata & Park. 

I området finns ingen tillgång till GC-vägar eller busshållplatser. Närmaste GC-koppling mot 
centrala Gävle ligger vid Idrottsallén, ca 600 meter söder om planområdet. Avstånd till 
närmaste busshållplats från planerade områden är ca 950 meter för buss i norrgående rikt-
ning och strax över 1,1 kilometer för buss i riktning mot Gävle centrum. I Gävle kommun är 
ett godtagbart gångavstånd till hållplats 300 meter fågelvägen. 

Nedre vägens bredd varierar något längs med sträckan. På de bredaste partierna är vägen ca 
5 meter bred och på den smalaste delen ligger bredden på ca 4 - 4,5 meter. Bilister och 
oskyddade trafikanter har idag två alternativ att ta sig till och från området och alla måste 
nyttja samma väg. Antingen ansluter man från Hillevallsvägen i norr eller från Idrottsallén i 
söder. 

Utredningens slutsatser 
Utredningen beräknar en ökning på 80 – 90 rörelser per dygn vid ett plangenomförande. 

Utredningen lämnar förslag på olika åtgärder för att tillskapa en bättre trafikmiljö för såväl 
bilister som oskyddade trafikanter. I arbetet med detaljplanen har åtgärden som beskrivs 
som 5.3.1.2 i utredningen valts. 

Planförslag 
En förutsättning för detaljplanen är att Nedre vägen breddas, förses med belysning och väg-
markeringar vilket ger förutsättningar för blandtrafik på en bygdeväg. 

Nedre vägen ska breddas från 4–4,5 meter till 6,5 meter.  
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Vägen kan då utformas med en 3 meter bred körbana i mitten med vägren på 1,3 meter på 
vardera sidan som i huvudsak används av fotgängare och cyklister. Körbanan och vägrenen 
avskiljs med en 0,2 meter bred målning och på vardera sidan om vägen anläggs även 0,25 
meter breda stödremsor. Den föreslagna sektionen möjliggör att två bilar kan mötas genom 
att tillfälligt nyttja vägrenen och passera varandra.  

Åtgärder krävs även för att uppnå god hastighetsefterlevnad längst med den nya sträckan. 

Ett exempel på åtgärd för att reducera hastig-
heten är avsmalningar av typen timglas där bil-
trafiken leds mot mitten av vägbanan medan fot-
gängare och cyklister ges utrymme på vägrenen 
vid sidan av avsmalningarna. För att öka trafiksä-
kerheten rekommenderas även belysning längs 
sträckan. 

Redan idag finns smalare partier, exempelvis i passagen vid fastigheten Hille 3:18, som på 
ett naturligt sätt kan integreras och användas som ett avsmalnande parti. 

Vägen ska endast breddas fram till infarten till det nya bo-
stadsområdet. Övriga nordliga delar av Nedre vägen ingår 
inte i planområdet. Det är viktigt att tydligt markera, såväl 
genom skyltning och lokala trafikföreskrifter, men även med 
gestaltning att Nedre Vägen inte är avsedd att användas för 
genomfartstrafik till Hillevallsvägen. 

Bestämmelse 
Ett vägområde med enskilt huvudmannaskap VÄG1 regleras 
på plankartan som är tillräckligt brett för att kunna medge en 
breddning av Nedre vägen söderut och ansluta till Idrottsal-
lén. Vägområdet inom bostadsområdet är tillräckligt stort för 
att medge svackdiken längsmed vägen. 

Nedre Vägen i södra delen av planområdet, närmast Hille IP 
och befintlig bebyggelse vid Idrottsallén regleras till VÄG, 
ett vägområde med kommunalt huvudmannaskap, (läs mer 
under rubriken Huvudmannaskap nedan). 

Kvartersmarken närmast Nedre vägen förses med utfartsförbud, ”Körbar förbindelse får ej 
anordnas”. Detta för att in/utfarten till det nya området i huvudsak ska ske via den nya gatan 
(GATA1).  Det finns dock möjlighet, i en sträcka vid fastigheten Hille 3:18 att ha utfart mot 
Nedre vägen, för att säkerställa den nuvarande markanvändningen.  

Konsekvens 
Utredningen slår fast att en breddning av Nedre vägen är en förutsättning för detaljplanens 
genomförande.  Kommunen gör bedömningen, med stöd i genomförda utredningar, att före-
slagna åtgärder ger en god trafiksäkerhet för de nya fastigheterna inom planområdet. 

Vägen blir i huvudsak enskild och kommer anläggas av exploatören och senare driftas av en 
samfällighetsförening som nyttjar vägen. Ytterligare tekniska krav och tidplan regleras i ett 
exploateringsavtal som sluts mellan exploatören och kommunen. 

Parkering / angöring  
Parkering sker inom detaljplanen inom kvartersmark på de egna fastigheterna.  

 

 

Illustration, genomfartsförbud norrut 

Illustration, princip avsmalningar, (Sweco 2017) 
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 Tekniska frågor 

Vatten och avlopp 
Planområdet ligger utanför men i anslutning till verksamhetsområdet för kommunalt vatten 
och spillvatten.  Planområdet ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten. 

Planförslag 
Den samlade bebyggelsen och närheten till befintligt verksamhetsområde för vatten och av-
lopp gör att kommunen anser att planområdet omfattas av lagen om allmänna vattentjänster 
och verksamhetsområdet för vatten och spillvatten bör utvidgas för att inkludera planområ-
det.  

Marken består delvis av täta jordarter där infiltrationen är låg. Till detta kommer höga 
grundvattennivåer i nära anslutning till Gävle/Valboåsens vattentäkt. Sammantaget bidrar 
detta till att området bedöms som olämplig för att avloppshantering ska kunna ske enskilt 
och motiverar även en inkoppling i det kommunala ledningsnätet.  

Den kortaste sträckan för inkoppling till det kommunala nätet är om anslutningsledningar 
byggs över åsen, upp till Södra Åsvägen. Ytterligare projektering krävs för att avgöra lämplig-
aste anslutningspunkt.  

Det saknas dock motiv för att utvidga verksamhetsområdet för dagvatten. 

Konsekvens 
Planen möjliggör bostäder på mark där infiltration av spillvatten är olämplig. Kommunen 
anser att det tillkommande bostadsområdet ska ingå i verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten och att en dragning av kommunala ledningar i området är motiverat 

De kommunala VA-ledningarna kan läggas i område markerat med VÄG1 och GATA1 och led-
ningshavaren behöver vid en sådan förläggning söka ledningsrätt. Med anslutning till det 
kommunala VA-nätet bedöms ingen nämnvärd påverkan på omgivande natur eller grundvat-
tentäkt uppstå. 

El, fiber och värme 
Planområdet bedöms ha goda förutsättningar för el och fiberanslutningar. Närmaste större 
fjärrvärmeledning finns i Hillevägen, vilket gör att förutsättningarna för fjärrvärmeanslut-
ningar är begränsade. 

Planförslag 
Tillkommande bostäder får enskild uppvärmning och enskilda anslutningar till el- och fiber-
nätet. Området bedöms ha goda möjligheter för enskilda fastighetsägare att uppföra solpa-
neler.  

Konsekvens 
Kommunen bedömer att förutsättningar finns för att göra de nödvändiga anslutningarna till 
teknisk infrastruktur. 

Dagvatten 
Planområdet är flackt och sluttar svagt åt nordost. Marken är utdikad med avrinningsrikt-
ning österut mot ett större dike som går i nordsydlig riktning mot Hillesjön. Hillesjön är en 
statusklassad vattenförekomst och beskrivs närmare i avsnitt Miljökvalitetsnormer. Detta 
dike är en del i det markavvattningsföretag som beskrivs i avsnitt Vattenområden och 
strandskydd. Marken inom planområdet har ett gammalt dräneringssystem. De gamla ut-
dikningarna visar att det har funnits ett behov av att torrlägga området för att kunna bruka 
det. Diket norr om planområdet ligger bitvis med bakfall.  
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Planförslag 
Detaljplanen förutsätter lokalt omhändertagande av dagvatten eftersom planområdet ligger 
utanför det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten. En dagvattenutredning är ge-
nomförd som ger förslag på principer för hanteringen av dagvattnet i området (WSP, 2017). 

Det befintliga markavvattningsföretaget blir en central del i avvattningen och dagvatten från 
området föreslås avledas till befintligt dikessystem. Mottagande recipient för dikessystemet 
är Hillesjön. Före avledningen krävs att dagvattnet fördröjs via gräsbeklädda svackdiken 
längs med lokalgatan. Vid bostadstomterna kan dagvattnet ledas ut ytligt på grönytor för in-
filtration eller till dräneringstråk mellan tomter.  

En höjdsättning av marken krävs för att säkerställa rätt att lutning av planområdet, och att 
bostäderna inte översvämmas vid skyfall.  

Diket norr om planområdet behöver rensas och längslutning justeras. Dikena inom markav-
vattningsföretaget behöver rensas regelbundet för att säkerställa funktionen. 

För att förhindra föroreningar kopplat till bilparkeringar, planeras ingen samlad markparke-
ring. 

 
Principförslag på dagvattenhantering och flödesvägar, utifrån genomförd utredning (WSP 2017). 

Bestämmelse 
Utifrån dagvattenutredningens principer skapas släpp av naturmark mellan bostadstom-
terna, vid de platser där anslutning till dikena kan ske. Planområdet höjdsätts enligt rekom-
mendationerna från dagvattenutredningen, där området GATA1 möter naturmarken. Områ-
det GATA1 görs tillräckligt breda för att säkerställa att utrymme finns för ytlig avledning av 
dagvatten i gräsbeklädda svackdiken. 

Naturmark (NATUR1) regleras inom planområdet för att säkerställa dagvattenhanteringen.  
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Konsekvens 
Genom dessa åtgärder bedöms inga negativa effekter till följd av dagvattenhanteringen i om-
rådet uppstå. Den fördröjning som kommer att ske inom planområdet innebär inga kraftfullt 
ökade flöden i dikesföretaget. 

Avfall 
Respektive fastighetsägare ansvarar för hushållsavfallet. Angöring  och rundkörning med 
sopbil kan göras på på vändplanen för gatan. Närmaste återvinningsstation finns vid 
Hillerian, eller vid Preem vid Hillevägen. 
 

 Service 

Planområdet ansluter till Hille/Strömsbros utbud av barnomsorg. Närmaste förskola ligger 
på Varvaterrasen, ca 700 meter från planområdet. Det är även nära till förskolan Spunken, 
ca 800 m. Tallbackens skola (F-3) ligger ca 1,5 km från planområdet, utefter Frideborgsvä-
gen. Mellanstadieskola finns vid Strömsbro skola. Det är även nära till Strömsbro Hälsocen-
tral och matvarubutik.  

Detaljplanen medger ingen tillkommande service. 

 Störningar, hälsa och säkerhet 

Buller 
Öster om planområdet ligger Björkevägen med ca 5800 fordon per årsmedeldygn och med 
skyltad hastighet av 80 km/h. Avståndet mellan vägen och planområdet är ca 400 m. Väster 
om planområdet går Nedre vägen, som trafikeras sparsamt av de boende längs vägen.  

Planförslag 
Planförslaget inne-
bär att bostadsom-
rådet anläggs i an-
slutning till Nedre 
Vägen. Detta inne-
bär att avståndet 
till Björkevägen 
blir så stort att 
bullerstörningar 
inte uppstår. 

  

 

Vänster: ekvivalent ljudnivå, mörkgrön zon under 50 dBA. Höger: maximal ljudnivå, mörkgrönt under 65 dBA 
(COWI 2017.) 
 
Trafikökningen på Nedre vägen till följd av planens genomförande blir inte av sådan omfatt-
ning att den påverkar bullernivåerna i området. 

Konsekvens 
Beräknade bullernivåer från 2013 visar att det är möjligt att nå Trafikbullerförordningens 
riktlinjer för trafikbuller utan särskilda skyddsåtgärder.  
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Luftkvalitet 
Luftkvaliteten i planområdet är god med låga halter av luftföroreningar. Beräkningar ger hal-
ter av kvävedioxid mellan 15 och 18 µg/m3 luft dygnsmedelvärde och mellan 5 och 10 µg/m3 
luft årsmedelvärde. Partiklar (PM10) har beräknats till 18-20 µg/m3 luft dygnsmedelvärde 
och 10-15 µg/m3 luft årsmedelvärde. Planen medför inte sådana trafikförändringar att luft-
kvaliteten försämras. 

Föroreningar 
Inga förorenande verksamheter har identifierats som bedöms kunna påverka planområdet. 

På åsen knappt 100 m väster om planområdets norra del har en MIFO-1 inventering konsta-
terat att en fastighet tidigare inrymt en billackering (F2180-0547). Vid södra delen har ett 
måleri funnits ca 80 m väster om planområdet (F2180-0342). Kommunen gör bedömningen 
att verksamheten som bedrivits på den fastigheten inte innebär någon risk för att förore-
ningar har spridit sig till planområdet.  

Översvämning vid skyfall 
Planområdet är i huvudsak flackt. Inom planområdet finns en lågpunkt som riskerar att 
bilda ett instängt område med risk för översvämningar vid stora regn. Inmätning visar att 
dikessystemet norr om planområdet ligger bitvis med bakfall.  

 

Planförslag 
Marken behöver anläggas på ett sådant sätt att tillkommande fastigheter inte riskerar att 
översvämmas vid kraftiga skyfall. Den översiktliga geohydrologiska utredningen som utförts 
visar att marken vid byggnaderna behöver höjas upp med ca 0,5-1 m över översvämningsni-
vån. Dikenas längslutning måste återställas så att avledning av dagvatten säkerställs. 

Resultat från GIS-analys som visar flödesvägar och lågpunkter i terrängen. Blå pilar visar diken (WSP, 2017). 
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Konsekvens 
Med höjning av marken vid byggnaderna och iordningsställande av dikenas längslutning så 
bedöms inga negativa konsekvenser till följd av skyfall och översvämningar uppstå.  

Bestämmelse 
En planbestämmelse säkerställer tillkommande huvudbyggnaders förhållande till gatan ge-
nom området. Med gata avses det område som i detaljplanen är reglerat till GATA1. 

m1 -  Huvudbyggnad ska höjdmässigt placeras minst 0,5 meter över område reglerat till 
GATA1 

Riskfrågor och farligt gods 
Planområdet angränsar inte till transportled för farligt gods, inte heller finns det verksam-
heter som hanterar farligt gods i närheten.   

Det går en luftledning från Björkevägen i nordvästlig riktning över Nedre vägen där den 
övergår till en jordkabel. Den passerar sedan planområdet inom vägområdet och utgör ingen 
källa för elektromagnetisk strålning. Parallellt med Nedre Vägen går även en mindre, 0,4 kV 
matarkabel som tangerar planområdesgränsen som inte heller den utgör en källa för elektro-
magnetisk strålning eller är en fara för människors hälsa.  

Den genomförda översiktliga geotekniska undersökningen visar inte på några direkta risker 
för ras och skred i området. Däremot är grundläggningsförutsättningarna inte helt klarlagda 
och behöver utredas ytterligare i den närmare projekteringen av området.  

Planförslag 
Detaljplanens byggrätter är reglerade på ett sätt så att tillräckliga avstånd uppnås till närlig-
gande störningskällor. 

Konsekvens 
Detaljplanens bedöms kunna genomföras utan risk för människors hälsa och säkerhet. För 
att säkerställa att inte materiella skador uppstår på tillkommande bostadshus behöver rätt 
grundläggning väljas baserat på fördjupade geologiska undersökningar. 

Lukt och allergener 
Plan- och bygglagens andra kapitel innehåller generella hänsynskrav som ålägger kommuner 
att ta hänsyn till människors hälsa och säkerhet vid planläggning. Boverket har arbetat fram 
en vägledning för planering invid djurhållning (2011:6) där de frångått tidigare angivna måt-
tangivelser vad gäller säkerhetsavstånd. Boverkets vägledning bygger istället på att kommu-
ner vid varje enskild planläggning ska beakta de förhållandena som påverkar möjligheterna 
att nå lagens krav (2011:6, sid 7.) Boverket rekommenderar att kommuner väger samman 
hela den lokala situationen när man bedömer det enskilda fallet (ibid, sid 13). 

Dessa förutsättningar råder på platsen som nu är aktuell: 

• Norr om planområdet finns jordbruksmark som används som beteshagar för hästar. 
• På Hille 3:4 bedrivs hästverksamhet, antalet hästar är under 10 st.  
• Två uteboxar/vindskydd finns på betesmarken. De är belägna mer än 60 meter och 

mer än 100 meter från planområdets gräns. 
• Hästhagarna ligger norr om diket och stängslet är uppsatt ca 30 meter från de nya 

bostädernas tomtgräns. Ytan mellan tomtgräns och stängslet är bevuxen med buskar 
och mindre träd. Den ridån bibehålls som naturmark vid planläggningen. 

• Förhärskande vindriktning är sydsydväst. Betesmarkerna ligger i vindriktningen. 
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Boverkets vägledning sammanfattar forskningen med dessa relevanta punkter: 

• Ju fler djur, desto större påverkan. ”Några få hästar ger oftast obetydlig störning” 
(sid 12). 

• ”Djurhållning som bedrivs på en topografiskt sett lägre nivå än omgivande bebyg-
gelse medför oftast mindre störningar gentemot omgivande bebyggelse.” (sid 13). 

• Det är även viktigt att beakta inte bara var stallet är beläget utan hela området där 
hästar befinner sig utomhus inklusive ridvägar (sid 13) 

• Höga koncentrationer av hästallergen kunde i vissa studier uppmätas i och mycket 
nära stall och hagar, medan halterna snabbt sjunker med avståndet till hästarna (sid 
9) 

• Studier av hästallergen inomhus i bostäder visar att endast bostäder mycket nära 
stall (~10 m) hade mätbara halter inomhus, om ingen av de boende hade regelbun-
den kontakt med hästar (sid 9). 

Övriga studier 
I samband med planläggning för bostäder i anslutning till Färjestadstravet (175 hästar) 
gjorde Karlstad kommun mätningar av allergener (Karlstads kommun 2012). Mätningarna 
visade mycket låga värden av allergener 35 meter från fastighetsgräns och planläggning för 
bostäder gjordes med ett säkerhetsavstånd på 20 meter från närmaste hage.  

Kommunens bedömning 
Hästhagar och djurhållning är en del av karaktären och förekommer på många platser i hela 
Hillebygden vilket gör att det kan förväntas vid en flytt till området. Kommunen bedömer att 
planläggningen lever upp till plan- och bygglagens krav om hänsyn till människors hälsa och 
säkerhet. På grannens fastighet vistas mindre än tio hästar permanent. Antalet hästar är så-
ledes relativt litet. Bostadshusen ligger i förhärskande vindriktning så eventuell lukt/flugor 
kan blåsa bort. Det finns inget vinterbonat stall. 

Befintliga strukturer, som naturmark/träd/buskridå och tillräckliga avstånd mellan betes-
mark och bostäder, bedöms bidra till att minska risken för störning.  

Konsekvens 
Planläggningen bedöms inte innebära risk för lukt eller allergener från ett litet antal hästar 
på närbelägen betesmark. 

Brandskydd 
Räddningstjänsten har möjlighet att angöra byggnaderna via Nedre vägen och den nya lokal-
gatan i området. 

 Fastighetsbildning 

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

Inom planområdet ägs Hille 3:6, 3:39 och 3:18 av privatpersoner. 

Genom planområdet i nord/sydlig riktning går en ledningsrätt (21-85:585.1) för en telefon-
kabel, den s.k. Rikskabeln. Kommunen har under planarbetet samrått med ledningshavaren 
som har meddelat att kabeln har tagits ur bruk och att de kan släppa ledningsrätten. (2017-
11-28). I samband med ett plangenomförande bör ledningsrätten avslutas genom en förrätt-
ning. 
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Öster om planområdet finns en ledningsrätt för en kraftledning (21-97:863.2). Marken vid 
ledningsrätten regleras till allmän platsmark VÄG1 och ingen byggrätt ges vid ledningsrätten. 
Ett plangenomförande bedöms därför inte påverka kraftledningen negativt. 

Nedre vägen ingår idag i samfälligheterna Varva S:1 och Hille S:2. Samfälligheterna är stora 
och berör stora delar av de enskilda vägarna i Hille med omnejd. 

Planförslag 
Detaljplanen medför att Hille 3:6 och 3:39 kommer att ombildas genom fastighetsreglering. 
Ca 18 nya fastigheter kommer att bildas inom området genom avstyckning. Mark som ska 
ingå i allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap ska ingå i en gemensamhetsanlägg-
ning för väg och naturmark.  

Bestämmelse  
Med hänsyn till landskapsbilden och infrastrukturens kapacitet är det viktigt att säkerställa 
att området inte bebyggs med fler än ca 18 fastigheter. Därför införs en planbestämmelse 
som reglerar minsta fastighetsstorlek till 800 kvadratmeter. 

d1 – Minsta fastighetsstorlek är 800 kvadratmeter 

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. 

Lantmäteriförrättning ska sökas och bekostas av exploatören.  

Fastighet Fastighetskonsekvenser 

Hille 3:6 Planläggs för bostadsändamål och allmänplatsmark 
GATA1 och NATUR1. Fastigheten kan i sin tur styckas 
av i flera bostadsfastigheter enligt plankartans kvar-
tersmark. Gemensamhetsanläggning ska bildas för 
den allmänna platsmarken.  

Fastigheten förses med en byggrätt enligt plankarta. 

Hille 3:39 Planläggs för bostadsändamål och kan i sin tur styckas 
av i flera bostadsfastigheter.   

Eventuellt behöver mark både från Hille 3:6 och 3:39 
användas för att skapa ändamålsenliga fastigheter i 
planområdets västra del. 

Fastigheten förses med en byggrätt enligt plankarta 

Hille 3:18 Planläggs för bostadsändamål och befintlig markan-
vändning säkerställs med planbestämmelser. Ska ej 
ingå i exploateringsfastigheten, men väl i en kom-
mande gemensamhetsanläggning med ansvar för om-
rådet betecknat med VÄG1 på plankartan. 

Fastigheten har inte nytta av den allmänna plats som 
regleras till NATUR1 

Varva S:1 och Hille S:2 Samfälligheternas markägande påverkas inte, men be-
fintliga gemensamhetsanläggningar omprövas enligt 
detaljplan och de tillkommande fastigheterna inom 
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planområdet ska ingå i en nybildad gemensamhetsan-
läggning. Ansvaret gäller för området betecknat VÄG1 i 
plankartan.  

Nya fastigheter De nya bostadsfastigheterna får vara minst 800 meter 
och ska ingå i en gemensamhetsanläggning med an-
svar för den allmänna platsmarken reglerad till VÄG1, 
GATA1, och NATUR1. 

Huvudmannaskap 

Grundprincipen i plan- och bygglagen (4 kap 7§) är att kommunen ska ha ansvar för allmän 
plats. Kommunen kan däremot frånsäga sig ansvaret om det finns särskilda skäl.  I arbetet 
med denna detaljplan har följande särskilda skäl identifierats. 

• Planområdet ligger utanför detaljplanelagt område, utmed Nedre vägen som är en 
enskild väg. För hela området öster om åsen har huvudmannaskapet historiskt varit 
enskilt. Dock har kommunen skött skötsel i form av snöröjning, etc. 

• Området upplevs som lantligt och saknar direkt kontakt med Gävle tätort, även om 
avståndet fågelvägen till den övriga bebyggelsen i Hille inte är mer än några hundra 
meter. Den branta åsryggen fungerar som en såväl visuell, som fysisk barriär, då den 
är trädbevuxen och det skiljer ca 14 meter mellan Nedre vägen och Södra Åsvägen. 
På åsen finns ett antal indirekta kopplingar i form av branta stigar, men inga övriga 
kopplingar. Närmaste bebyggelse via Nedre vägen är vid Idrottsallén, ca 600 meter 
söderut. Planområdet ligger inte heller inom det område som Samhällsbyggnad 
Gävle har definierat som ”Tättbebyggt område”. 

• Kommunen har i sin översiktsplan angivit att område utpekat som karaktärsområde 
H.L.1 ska undantas ”från utbyggnad av vägar”. Vidare finns det inte utpekat någon 
ytterligare bebyggelse på slätten norr om eller i skogspartierna söder om planområ-
det. Det kommer inte heller att tillkomma någon kommunal service i och med detalj-
planen. 

Sammantaget bedömer kommunen att det finns särskilda skäl att detaljplanera allmän plats-
mark med enskilt huvudmannaskap och överlåta uppförande till exploatören och skötseln till 
en kommande samfällighetsförening. 

Planförslag 
Planförslaget innebär att Nedre vägen även i fortsättningen är en enskild väg, och att den nya 
tillkommande gata (GATA1) genom bostadsområdet blir enskild. 

För att klara dagvattenhanteringen för de tillkommande fastigheterna och för att behålla den 
avskärmande vegetationen kommer allmän platsmark NATUR1 regleras inom planområdet. 

För en mindre sträcka av Nedre vägen vid Hille IP, blir huvudmannaskapet kommunalt för 
att skapa god tillgänglighet för allmänheten till idrottsplatsen.  

Konsekvens 
Ett plangenomförande innebär att de boende inom planområdet kommer att ha ansvar för 
skötseln av de vägar som på detaljplanen är reglerade till VÄG1 GATA1 och NATUR1, genom 
deltagande i gemensamhetsanläggningar. 
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Bestämmelse 
Allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap regleras i detaljplanen till VÄG1, GATA1 och 
NATUR1. Allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap regleras i detaljplanen till 
VÄG. 

Genomförandetid 

Detaljplanen får en genomförandetid på 5 år, vilket innebär att kommunen inte längre skyl-
dig att kompensera fastighetsägaren vid exempelvis ändring av detaljplan efter fem år. 

 Avtal 

Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal kommer att slutas mellan kommunen och exploatör.  

Avtalet kommer i huvudsak att reglera genomförandet av Nedre vägens nya utformning som 
bymiljöväg. Avtalet kommer att styra när vägen ska breddas, samt specificera den standard 
som vägen ska ha efter breddning med avseende på vägbredd, beläggning, belysning, 
hastighetsreducerande åtgärder, m.m. Vidare kommer åtgärder kopplade till 
dagvattenhanteringen och standarden på gatan inom bostadsområdet att regleras. 
 

 Exploateringskalkyl 

Detaljplanen ger kommunala intäkter i form av avgifter kopplade till detaljplanen. 

Detaljplanen föreslås kopplas in till det kommunala VA-nätet, vilket innebär en ökad 
kostnad och investeringsrisk för VA-kollektivet, en kostnad som i regel hämtas hem i 
samband med anslutningsavgifter. 
 

 Planavgift 

Planavtal har tecknats mellan exploatör och Samhällsbyggnad Gävle (Fysisk planering).  

Exploatören 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 direkt. Genom kopplingen i markavvattningsföretaget 
är planområdet kopplat till riksintresse för naturvård, Hillesjön. Björkevägen är riksintresse 
för kommunikationer, men berörs inte direkt vid ett plangenomförande. 

Konsekvens 
Ett plangenomförande bedöms inte påverka något riksintresse negativt. Genomförd dagvat-
tenutredning visar att påverkan på markavvattningsföretaget både vad gäller flöden och för-
oreningar är begränsade. 
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Miljökvalitetsnormer 

Ytvatten 
Planområdets ytvattenrecipient är Hillesjön (WA24967954). Hillesjön har måttlig ekologisk 
status och uppnår ej god kemisk status. Enligt Länsstyrelsen (VISS, 2017) är orsaken till sta-
tusklassningarna att diket/bäcken har problem med miljögifter och förändrade habitat ge-
nom fysisk påverkan. 

Hillesjöns miljökvalitetsnorm är god ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus, 
med mindre stränga krav för de överallt över-
skridande ämnena kvicksilver och kvicksilver-
föreningar samt bromerad difenyleter. 

Grundvatten 
Planområdet ligger i anslutning till grundvat-
tenförekomsten Björke/Hille (WA28360025) 
men utanför dess vattenskyddsområde. Plan-
området är enligt genomförd geohydrologisk ut-
redning ett utströmningsområde för grundvat-
ten och själva torvområdet i sydöstra delarna av 
fastigheten Hille 3:6 är ett våtmarksområde 
som tillförs vatten från åsen.   

Grundvattenförekomsten är en sand- och grus-
förekomst med god kvantitativ status, men den 
kemiska statusen bedöms som otillfredsstäl-
lande på grund av miljögifter (bekämpningsmedel).  

Konsekvens 
Föroreningshalterna i dagvattnet från området bedöms bli låga efter exploatering, men kom-
mer dock sannolikt att öka jämfört med befintliga förhållanden. Rening av dagvatten genom 
fördröjning föreslås för att minska föroreningsbelastningen. Ytterligare rening kommer ske i 
markavvattningsföretagets dike som är ca 1,3 km långt mellan ny bebyggelse och Hillesjön. 
Påverkan på ytvattenförekomsten Hillesjön bedöms därmed bli liten. Sjön har i dagsläget 
inga problem med näringsämnen och inga ämnen som kopplas till dagvatten har klassats. 

Ytavrinning från området sker huvudsakligen österut och utdikningen i området tyder på 
täta jordar. Allra närmast vägen, där jordarten kan bestå av åsmaterial, kan andelen av ne-
derbörden som infiltrerar vara stor. Risken för att påverka grundvattenförekomstens vatten-
kvalitet bedöms vara liten eftersom föroreningshalterna i dagvattnet är låga. 

En ökad andel hårdgjord yta i området närmast Nedre vägen kan lokalt minska mängden 
dagvatten som infiltrerar till åsen men minskningen bedöms inte vara av sådan omfattning 
att den påverkar åsens miljökvalitetsnorm avseende kvantitet.  

Området ligger utanför nuvarande vattenskyddsområde och föreslagen dagvattenhantering 
med öppen avledning bidar till att eventuella föroreningar kan fastläggas i de övre jordlagren 
vilket i sin tur också förhindrar att förorening sprids vidare till grundvattnet.  

Bedömningen är att inga miljökvalitetsnormer för vatten påverkas negativt till följd av pla-
nens genomförande. 

Miljömål 
I samband med detaljplanens behovsbedömning har nedanstående nationella miljömål iden-
tifierats som miljömål som kan komma påverkas av detaljplanens genomförande.  

Ett rikt odlingslandskap 

Karta över grundvattentäkten Hille/Björke 
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Ett plangenomförande innebär att nya bostäder tillkommer på mark som tidigare har odlats. 
Marken saknar idag värde som odlingsmark på grund den befintliga vattenföringen i områ-
det och av otillräcklig dikning. En avvägning har gjorts mellan motstående intressen i över-
siktsplanen för Gävle stad, där ett ställningstagande har gjorts att marken bedöms lämplig 
att pröva för bostäder. Planförslaget anpassas till bebyggelsetraditionen i området, och stora 
ytor sparas som naturmark för att förhindra ytterligare etablering på platsen.  

God bebyggd miljö 
Ett plangenomförande innebär nya bostäder vid i en attraktiv miljö, präglad av ett storslaget 
landskap. Detaljplanens planbestämmelser säkerställer att nya bostäder förhåller sig till 
platsens värden och förutsättningar på ett välavstämt sätt. 

Grundvatten av god kvalitet 
Ett plangenomförande bedöms inte påverka grundvattnet negativt, då detta är ett av Valbo-
åsens utströmningsområden. Föroreningarna inom planområdet beräknas bli små, och med 
rekommenderad fördröjning och rening visar genomförda utredningar att grundvattnet inte 
kommer att påverkas negativt.  

Säker strålmiljö 
Inga bostäder tillåts närmast den luftburna högspänningsledningen. Ett plangenomförande 
bedöms ligga i linje med miljömålet. 

Översiktsplan (ÖP) 
För området gäller ÖP Gävle stad som antogs 2009. Området pekas 
ut som H.B.13. Området har i arbetet med översiktsplanen scha-
blonmässigt pekats ut för 5-15 bostäder och det står: ” Småskalig 
bebyggelse med möjlighet till hästboende. Tveksamt med kommu-
nalt VA. Beaktande: Kulturmiljö, karaktärsområde, sank mark.”  

Kommunen bedömer att detaljplaneförslaget är i linje med över-
siktsplanen och att identifierade frågor har besvarats i detaljplane-
arbetet.  

 

Miljöstrategiska programmet (MSP) 
De redovisade prioriteringsgrunderna i MSP gör gällande att man i 

sista hand bör exploatera odlingsbar jordbruksmark. Samtidigt tydliggörs att översiktspla-
nens ställningstagande ska gälla vid målkonflikter mellan de kommunala styrdokumenten. 

Konsekvens 
Ett plangenomförande är förenligt med intentionerna i översiktsplanen, vilket i detta fall 
väger tyngre än prioriteringsgrunderna i det miljöstrategiska programmet. Kommunen anser 
även att planområdet inte omfattar det som i MSP beskrivs som ”odlingsbar jordbruksmark”. 

Beslut om planläggning 
Ansökan om planbesked med beslut om planuppdrag har beslutats i Samhällsbyggnads-
nämnden den 27 augusti 2015. Uppdraget utökades med att inkludera fastigheten Hille 3:39 
2017-09-20. 

Gällande detaljplaner 
Området saknar detaljplan. 

 

Karta ÖP Gävle stad. 
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 Behovsbedömning 

En behovsbedömning har upprättats för att avgöra om planens genomförande kan antas leda 
till betydande miljöpåverkan. Genomförandet bedöms inte ge upphov till betydande miljö-
påverkan 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 för att uppnå målvärdet, alltså restid bil/restid buss eller cykel = 1,5 eller mindre. 

Indikatorn för planområdet är ca 2,6, vilket innebär att det är fördelaktigt att transportera 
sig med bil jämfört med buss och cykel. 

En ny bymiljöväg kommer att ändra detta förhållande till det bättre och innebära en trans-
porttid på cykel till Gävle C på ca 20 minuter. Dock finns många funktioner kopplat till hem-
skola-fritid i närområdet Hille, medan det är något längre till stadens fulla utbud av service. 

 Sociala konsekvenser  

Detaljplanen skapar förutsättningar för nya villatomter i Hille, där bebyggelsetypen i domi-
neras av villor och friliggande småhus/gårdar. Gävle kommun strävar vid planläggning efter 
en ökad blandning av upplåtelseformer för att tillskapa attraktiva boendemiljöer för alla, en-
ligt kommunens översiktsplan. De platsspecifika förutsättningarna, där planområdet anslu-
ter till en befintlig småskalig bebyggelsetradition och där markförutsättningarna för högre 
hus är begränsade leder dock till att villor och fristående bostäder är bäst lämpat på platsen.  

Det pågår samtidigt ytterligare planläggning i Hille med fokus på flerbostadshus, vilket sam-
mantaget kan leda till en önskad blandning av upplåtelseformer i Hille som helhet. 

 

Platsens förutsättningar ger däremot stora möjligheter för en god planering enligt andra so-
ciala aspekter: 

Barn 
Det är rimligt att anta att det nya bostadsområdet kommer att bli hem för många barnfamil-
jer. Områdets direkta närhet till naturområden, inte minst den blockförsedda åkerholmen i 
de östra delarna av planområdet skapar goda förutsättningar för fantasifulla lekar. Vidare är 
Hille IP, Varvaterrassens förskola, Spunken och Tallbackens skola naturliga målpunkter som 
barn enkelt kan nå via den nya bymiljövägen som anläggs. På Frideborgsvägen är trafiken 
lågintensiv och kommunen bedömer att skolbarn själva kan ta sig från planområdet till/från 
skolan.  

Tillgänglighet och trygghet 
Planområdet är flackt och saknar tydliga fysiska hinder, vilket gör att finns goda förutsätt-
ningar att nå Boverkets krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i utom-
husmiljöer.  
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Den tillkommande gatan kommer att få en tydlig öst/västlig riktning vilket underlättar ori-
enterbarheten och överblickbarheten. 

För att området ska upplevas som tryggt behövs först och främst samverkan mellan de bo-
ende i området, vilket det finns strukturerade former för i kommande samfällighetsförening. 
Vidare behöver området ljussättas så att skuggkastning minskas och stora mörka ytor und-
viks. Det är rimligt att anta att detaljplanen leder till ett renodlat bostadsområde, där aktivi-
teten dagtid är begränsad. 

Mångfald och integration 
Nybyggnation i attraktiva lägen leder till höga initialkostnader kopplade till iordningstäl-
lande av mark och uppförande av nya bostadshus. Detta leder till att resurssvaga individer 
inte har samma möjlighet att förvärva en bostadstomt i området, vilket i sig skapar sämre 
förutsättningar för mångfald av bland annat personer med olika ekonomiska förutsättningar, 
ålder, utbildningsnivå, etnicitet, m.m. 

Inom det kommande bostadsområdet finns förutsättningar för att anlägga gemensamma 
mötesplatser på den samägda naturmarken, vilket kan skapa mötesplatser mellan de boende. 

 Tidplan 

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standardförfarande. Prelimi-
när tidplan för detaljplaneprocessen: 

Samråd: december 2019 

Antagande: maj 2019 

Processen för anslutning till kommunalt VA-nät bör initieras i samband med samrådet. 

 Utredningar 

Följande utredningar har använts som underlag i detaljplanearbetet: 

• WSP, 2017, Översiktlig geologisk utredning för Hille 3:6, m.fl, uppdragsnummer 
10255431. 2017-09-28 

• Sweco, 2018, Trafikutredning Hille, 2018-03-13 
• COWI, 2017, Bullerkartläggning av omgivningsbuller, Gävle kommun 
• Boverket 2011:6, Vägledning för planering för och invid djurhållning 
• Karlstads kommun, Spridning av hästallergen vid Färjestadstravet i Karlstad, 2011-

12-14, Allergena och IVL Svenska Miljöinstitutet 
• VISS, 2017. Vatteninformationssystem Sverige, https://viss.lansstyrelsen.se/Simple-

MapPage.aspx, Länsstyrelsen 2017-03-13. 
 
 

 Revideringar 

Efter genomfört samråd anges eventuella revideringar under denna rubrik. 

 Samhällsbyggnad Gävle 

 

Ulrica Olsson   Josef Rundström 

Planchef   Planarkitekt 
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