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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 Livsmiljö Gävle i uppdrag att påbörja ett detalj-
planearbete, 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 Larsson, tel: 026 – 17 83 26 

Granskningstid: 2019-06-05 – 2019-06-20 

  

Planuppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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 Medverkande tjänstemän 

Emma Larsson, planarkitekt 

Maria Höjer, miljöutredare 

Ann-Sofi Dahlquist, miljöutredare 

Elin Johansson, trafikplanerare 

 Bakgrund 

AB Gavlegårdarna har för avsikt att förtäta med bostäder i Andersberg. Flertalet olika platser 
har studerats och mest lämpligt har förtätning på befintliga parkeringsplatser vid Vinddraget 
bedömts. Genom att bebygga delar av dagens parkeringsytor kan man nyttja det parkerings-
överskott som finns i området och omvandla det till byggbar mark.  

 Syfte 

Detaljplanen syftar till att förtäta med bostadsbebyggelse, ca 100 nya bostäder, på del av be-
fintliga parkeringsytor i västra Andersberg.  

 Huvuddrag 

Detaljplanen möjliggör en komplettering med tre flerbostadshus på befintliga parkeringsytor 
norr respektive söder om Vinddraget i Andersberg. Utgångspunkten är punkthus som får 
uppföras till maximalt 28 meter nockhöjd, vilket motsvarar 8 våningar. Mellan husen skapas 
attraktiva utemiljöer med möjlighet till samvaro. I anslutning till ny bebyggelse i söder sä-
kerställs en större yta för aktivitet och lek, vilket bidrar till en attraktiv boendemiljö samt ut-
gör en viktig mötesplats för boende i både den tillkommande bebyggelsen samt den befint-
liga. Andelen parkeringar minskar något i området men då inventering av befintliga parke-
ringsplatser visat på låg utnyttjandegrad bedöms de som tillräckliga. 

 Sammanfattning av planens konsekvenser 

Genom att förtäta på befintliga parkeringsplatser nyttjas mark som redan är ianspråktagen, 
vilket är positivt, och möjlighet finns att öka områdets attraktivitet. Ett tillskott av ca 100 lä-
genheter ökar även underlaget för befintlig service i Andersberg.  

Ny bebyggelse kommer att påverka den lokala stadsbilden i Andersberg samt utblickar för 
boende i den befintliga bebyggelsen. Med punkthus kommer dock påverkan genom skugg-
ning vara mindre än vid annan form av bebyggelse. För att kunna samspela med den befint-
liga bebyggelsen är det viktigt att de nya gemensamma gårdarna bidrar till möjlighet till 
samvaro. Genom att planen säkerställer befintligt område för lek och aktivitet bevaras en 
viktig mötesplats i området som bidrar till en attraktiv boendemiljö med rekreation och möj-
lighet till samvaro för boende i alla åldrar. Att förtäta med bostäder på parkeringsplatserna 
kan öka känslan av trygghet då det med bostadsbebyggelse blir mer liv och rörelse vid fler 
tider på dygnet.  

Planområdet kan anslutas till befintligt gång- och cykelnät och en förtätning innebär att un-
derlaget för kollektivtrafik ökar. Att minska antalet parkeringar för bil bidrar även det till att 
öka andelen som transportera sig på annat sätt och på så sätt kan ett mer hållbart resande 
uppnås. 
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Dagvattenlösningar redovisade i framtagen dagvattenutredning innebär minskade mängder 
dagvatten och lika eller minskat innehåll av föroreningar. Anläggs dagvattenlösningar enlig-
het med detta kommer varken föroreningar eller vattenmängder att öka till Hemlingby-
bäcken och till Inre fjärden. 
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Plandata 

Läge 
Planområdet ligger i västra delen av stadsdelen Andersberg, ca 2-2,5 kilometer från Gävles 
stadskärna. Planområdet omfattar befintliga parkeringsytor norr och söder om gatan Vind-
draget samt befintlig yta för aktivitet. Planområdet har delats upp i två delar, en norra och en 
södra, då vägen Vinddraget inte avses att ingå i planområdet. 

 
Figur 1. Kartan visar planområdet markerat med rött. 

Areal 
Planområdet har en total areal på ca 2,5 hektar. 

Markägare 
Planområdet består av del av fastigheten Andersberg 3:1 och del av fastigheten Andersberg 
4:1, båda ägs av AB Gavlegårdarna.  

 

 

Mark, vatten och natur 

Planområdet är till största del hårdgjord för parkeringsyta och delvis bebyggt med garage. I 
södra halvan finns en större yta för aktivitet och i öster, mot befintlig bebyggelse, finns ett 
område med växlighet, främst större träd, som verkar avskärmande mot parkeringsplat-
serna. I västra delen av planområdet, mot vägen Vändkretsen, finns också naturmark och 
även här är det främst större träd. Denna vegetation verkar avskärmande mellan väg och bo-
stadsområde.  
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Utemiljö  
Planområdet ligger väster om befintlig bebyggelse, vilka har sina gårdar på östra sidan. Detta 
innebär att planområdet upplevs som en baksida som kopplas samman med gårdarna genom 
mindre släpp mellan husen. Idag finns smala ytor med växlighet mellan garage och befintlig 
bebyggelse i både den södra och norra delen av planområdet. 

I den södra halvan av planområdet finns en iordninggjord yta för aktiviteter som basket, fot-
boll, utelek m.m. som avses bevaras. Området inrymmer även platser för samvaro samt 
hundrastgård. I norra halvan av planområdet finns också en hårdgjord bollplan och hund-
rastgård som avses bevaras. 

     
Figur 2 och 3. Fotona visar släpp mellan befintlig bebyggelse och planområdet mot innergårdarna. 

 

     
Figur 4 och 5. Fotona visar området mellan befintlig bebyggelse och nuvarande garage. 

 

 
Figur 6. Fotbollsplan och basketplan i planområdets södra halva. 
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Figur 7. Lekyta i planområdets södra halva med avskärmande träd mot befintlig bebyggelse. 

Planförslag 
För den tillkommande bebyggelsen skapas gårdar och en attraktiv utemiljö med möjlighet 
till samvaro i anslutning till husen. Att bevara befintliga aktivitetsytor både i norra och södra 
delen av planområdet som naturliga mötesplatser bidrar till att skapa granngemenskap mel-
lan de boende idag och den nya bebyggelsen, något som är en viktig del i en attraktiv boen-
demiljö. 

I anslutning till bebyggelsen bör utemiljön förses med vistelseytor med blandat mikroklimat 
d.v.s. med möjlighet till sol, skugga och vindskyddade lägen, samt med varierad vegetation. 
Möjlighet till samvaro bör finnas som t.ex. grillplatser.  

Befintlig grön- och aktivitetsyta i det södra området är viktig att bevara och möjlighet finns 
att skapa en yta som ses mer som en mindre park än en samling aktiviteter. Genom att ge 
området en identitet kan attraktiviteten förstärkas och området därmed behålla sin roll som 
naturlig mötesplats för de boende.  

I det stråk med naturmark mellan befintlig bebyggelse och den nya föreslagna bebyggelsen 
finns även möjlighet till enklare naturinspirerad lek.   

Vegetationsområdet med större träd mellan bostadsområdet och vägen Vändkretsen i väster 
är karaktärsskapande, och tillsammans med de större träd som finns i anslutning till befint-
lig bebyggelse, bidrar de till att hålla nere den storskaliga bebyggelsekaraktären i bostadsom-
rådet. Det är viktigt att detta område fortsatt är trädbevuxet och för att säkerställa detta re-
gleras dessa ytor till att vara avsedda för träd. Detta innebär även att det finns möjlighet att 
ta bort och ersätta träd inom området vid behov. 

Planbestämmelse 
n1 - Marken är avsedd för aktivitet och lek  

Bestämmelsen innebär att befintlig grön- och aktivitetsyta i det södra området säkerställs 
fortsatt för aktivitet och lek. 

n2 - Marken är avsedd för träd 

Bestämmelsen innebär att befintlig yta längs med Vändkretsen i planområdets norra samt 
södra del säkerställs för träd. 
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 Marken får inte förses med byggnad 

Bestämmelsen innebär att befintlig grön- och aktivitetsyta i det södra området inte får be-
byggas med byggnader samt att naturmark mot befintlig bebyggelse samt mot Vändkretsen 
inte heller får bebyggas. 

Konsekvens 
Genom att planen säkerställer att befintligt område för lek och aktivitet inte kan bebyggas 
bevaras en viktig utemiljö i området, som bidrar till en attraktiv boendemiljö och möjlighet 
till samvaro. Genom att bevara befintliga vegetation i väster och i anslutning till befintlig be-
byggelse kan skalan i området upplevas mer mänsklig och intimare i en annars storskalig be-
byggelsemiljö.  

Geotekniska förhållanden och radon 
Enligt SGU-s jordartakarta består marken av sandig morän med en avlagring av postglacial 
sand i den sydvästra delen av det södra området. Då området är bebyggt så består säkert de-
lar av fyllnadsmassor, dessa är inte undersökta. Det är inte troligt att förorenade massor 
finns då området varit obebyggt fram till 1965-1975. 

Planområdet utgörs av normal radonmark. Enligt Översiktsplan Gävle Stad 2025 ska bygg-
nader där människor ska vistas stadigvarande byggas radonskyddat.   

 
 Bebyggelse 

Planområdet ligger inom bostadsområdet Vinddraget i stadsdelen Andersberg. Bostadsom-
rådet räknas som ett miljonprogramsområde utbyggt under 1970-talet och är bebyggt med 
lamellhus i 5 våningar med fasader klädda i röd korrugerad plåt samt platta tak.  

Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse förutom garagelängor uppförda i en våning.  

      
Figur 8 och 9. Fotona visar befintlig bebyggelse i anslutning till planområdet samt garagebyggnader i  

planområdets södra del.  

Planförslag  
Planförslaget möjliggör en förtätning av bostadsbebyggelse på befintliga parkeringar. I den 
norra delen möjliggörs uppförande av två flerbostadshus medan det i den södra delen möj-
liggörs för ett. Detta regleras genom en bestämmelse om största exploatering i bruttoarea 
(BTA), för den norra delen är den 7000 m2 och för den södra delen är den 3500 m2. De tre 
flerbostadshusen genererar tillsammans 96 lägenheter, 32 st i respektive hus, och avses upp-
föras som s.k. kombohus. Det är möjligt med varierad upplåtelseform och främst den södra 
byggrätten kan vid behov styckas av till bostadsrätt. 

Utgångspunkten i planförslaget är punkthus och en bebyggelse upp till 28 meter i nockhöjd 
är möjlig, vilket innebär att ett flerbostadshus med maximalt 8 våningar kan uppföras. Kom-
plementbyggnader, så som cykelförråd, miljöhus m.m. kan uppföras till maximal höjd på 4,5 
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meter i nockhöjd. Det är viktigt att gestaltningen av husen tillför något nytt till området och 
genom att jobba med färgsättning och material på fasader kan den nya bebyggelsen spegla 
samtiden.  

Norra planområdet 
I det norra planområdet förslås två punkthus placeras centralt i området med parkering åt 
norr respektive söder. En gemensam gård skapas mellan de nya husen och mot naturmarken 
vid Vändkretsen. Befintlig bollplan samt hundrastgård avses att bevaras. Möjlighet till cykel-
förvaring och miljöhus finns i anslutning till den nya bebyggelsen. Den något kuperade na-
turmarken mot den befintliga bebyggelsen bevaras och ett respektavstånd på minst 15 meter 
till den befintlig bebyggelsen skapas genom att marken inte får bebyggas. I övrigt är place-
ringen av flerbostadshusen oreglerad inom angiven byggrätt. Parkeringarna föreslås bevaras 
men minskas till ytan och skalan på dem kan brytas ner genom plantering, vilket även gyn-
nar dagvattenhanteringen. 

 

  

Figur 10. Illustrationsplan för norra delen av planområdet, framtagen av Tema. 
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Figur 11. Illustrationer som visar norra delen av planområdet, framtagna av Tema. Första bilden visar området mot 

norr. Den andra bilden illustrerar vyn från en balkong mot söder. 

Södra planområdet 
I det södra planområdet förslås ett punkthus placeras söder om befintlig aktivitetsyta, med 
parkering söder om. En större yta för gemensam gård skapas mot den befintliga bebyggelsen 
och en mindre yta föreslås söder om tillkommande bebyggelse. Naturmarken mot befintlig 
bebyggelse samt mot Vändkretsen bevaras och kan i norra delen av området integreras med 
det parkrum som skapas vid befintlig aktivitetsyta. Möjlighet till cykelförvaring och miljöhus 
finns i anslutning till bebyggelsen. Även här skapas ett respektavstånd till befintlig bebyg-
gelse på minst 15 meter genom att marken inte får bebyggas. Parkeringens riktning föreslås 
ändras för att ge plats åt en större och mer sammanhållen utemiljö. Parkeringens skala kan 
brytas ner genom plantering, vilket även gynnar dagvattenhanteringen. 

 

 
Figur 12. Illustrationsplan för norra delen av planområdet, framtagen av Tema. 
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Figur 13. Illustrationer som visar södra delen av planområdet, framtagna av Tema. Första bilden visar området mot 

söder. Den andra bilden visar området mot norr med parkeringen i förgrunden. 

Stadsbild och påverkan på befintlig bebyggelse 
Planförslaget innebär att nya bostadshus möjliggörs på redan ianspråktagen mark i ett be-
fintligt bostadsområde, vilket påverkar den bebyggelse som finns där idag. Ny bebyggelse fö-
reslås vara tre våningar högre än den befintliga, vilket kommer att påverka stadsbilden nå-
got. Samtidigt har det bedömts som möjligt att gå lite högre i skala med tanke på områdets 
storskalighet. Inom planområdet finns även en stor andel större träd som bidrar till att ta 
ner skalan på den nya bebyggelsen.  

Boende intill planområdet kommer få utblick mot nya bostäder med tillhörande parkering 
istället för stora parkeringsplatser. Mellan befintliga bostäder och planerade bostäder finns 
idag höga träd som avskärmar och bidrar till skugga. 

 
 

 

Figur 14. Illustration som visar kommande bebyggelse i förhållande till befintlig bebyggelse. Illustrationen är framta-

gen av Tema. 
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Skuggstudie 
Det har i samband med planarbetet tagits fram en skuggstudie för att visa påverkan på be-
fintlig bebyggelse. Då tillkommande bebyggelse placeras väster om befintlig bebyggelse kom-
mer skuggningen vara som störst kvällstid. Genom att uppföra punkthus begränsas dock 
skuggytan som kommer att påverka den befintliga bebyggelsen. 

 
Figur 15. Skuggstudie för norra delen av planområdet. Ovan visas påverkan vid vårdagjämning och sommarsolstån-

det motsvarande kl. 09:00, kl. 12:00, kl. 15:00 samt kl. 18:00. 

 

 
Figur 16. Skuggstudie för södra delen av planområdet. Ovan visas påverkan vid vårdagjämning och sommarsol-

ståndet motsvarande kl. 09:00, kl. 12:00, kl. 15:00 samt kl. 18:00. 
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Planbestämmelse 

Bostäder 

Användningen bostäder innebär boende med varaktig karaktär, och i detta fall avses flerbo-
stadshus. I användningen ingår även bostadskomplement av olika slag, så som tvättstuga, 
cykelförvaring, miljöhus och lekplats. 

e1 & e2 – Största exploatering är X m2 bruttoarea (BTA). Utöver denna får fristående bygg-
nader för bostadskomplement uppföras. 

Bestämmelserna reglerar möjlig utnyttjandegrad i form av bruttoarea (BTA). Det är egen-
skapsgräns på plankartan styr var byggnaderna får placeras. Det finns en byggrätt på 6 000 
m2 i norra delen som möjliggör för två flerbostadshus och en byggrätt på 3 000 m2 i södra 
delen som möjliggör för ett flerbostadshus. Utöver dessa byggrätter är det möjligt att upp-
föra fristående byggnader för bostadskomplement så som miljöhus och cykelförråd. 

 

Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 28 meter. Högsta tillåtna nockhöjd för 
fristående byggnader för bostadskomplement är 4,5 meter. 

 
Bestämmelsen om nockhöjd reglerar den högsta delen på byggnadernas takkonstruktion. 
Delar som sticker upp över taket som skorstenar och ventilationstrummor räknas inte in. Ge-
nom att reglera nockhöjden kan byggandets omfattning samt inverkan på platsen säkerstäl-
las. 

Marken får inte förses med byggnad 

Bestämmelsen innebär att ett respektavstånd skapas mellan tillkommande bebyggelse och 
befintlig bebyggelse  

Konsekvens 
Genom att förtäta på befintliga parkeringar nyttjas mark som redan är ianspråktagen, vilket 
är positivt, och möjlighet finns att öka områdets attraktivitet. För att kunna samspela med 
den befintliga bebyggelsen är det viktigt att de nya gemensamma gårdarna bidrar till möjlig-
het till samvaro. Ny bebyggelse kommer att påverka den lokala stadsbilden i Andersberg 
samt utblickar för boende i den befintliga bebyggelsen. Med punkthus kommer dock påver-
kan genom skuggning vara mindre än vid annan form av bebyggelse.  

 Trafik 

Gång- och cykeltrafik 
Det finns utbyggt gång- och cykelnät till Andersberg samt inom Andersberg. Huvudnät går 
norr om planområdet med anslutning ner till Tordönsgatan. Det finns även gång- och cykel-
väg längs Vinddragets södra sida, mellan planområdets två delar, som ansluter till Anders-
bergs centrum och Skogmursvägen i respektive ände. Det finns dock ingen gång- och cykel-
väg i nord-sydlig riktning längs Vändkretsen, och mellan planområdets delar sker idag över-
gång över Vinddraget vid befintliga in-och utfarter. 

Planförslag 
Planförslaget innebär att interna gång- och cykelstråk anläggs inom respektive del. För södra 
delen av planområdet kan anslutning ske till befintlig gång- och cykelväg vid Vinddraget, 
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medan det för den norra delen kan anslutas till befintlig gång- och cykelväg norr om Tor-
dönsgatan.  

Konsekvens 
Planområdet kan anslutas till befintligt gång- och cykelnät och på så sätt bidra till att öka 
möjligheten att transportera sig till fots eller på cykel. Genom att försöka skapa en tydlig 
koppling för övergång till fots och på cykel mellan planområdets södra och norra del, över 
Vinddraget, kan även flödet mellan områdena öka. 

Biltrafik, angöring och gatumiljö 
Planområdet angörs i huvudsak från Vändkretsen och sen via Tordönsgatan och Vinddraget 
för den norra delen, och via Norrskensgatan för den södra delen. De trafiksiffror som finns 
framtagna visar att Vändkretsen år 2016 hade 2550 fordon/dygn i genomsnitt söder om 
södra delen av planområdet och 1700 fordon/dygn i genomsnitt norr om planområdets 
norra del. För Vinddraget uppmättes det år 2017 3460 fordon/dygn i genomsnitt. 

Vinddraget är utformad med separat gång- och cykelväg på södra sidan, avgränsad med 
trädplantering från vägen, medan Vändkretsen har ingen gång- och cykelväg eller trottoar.  

Konsekvens 
Planförslaget innebär inga förändringar i befintlig gatumiljö. I och med att detaljplanen 
medför en förtätning med ca 100 lägenheter kan behovet av bil komma att öka. 

Kollektivtrafik 
Andersberg har idag en väl utbyggd kollektivtrafik med hållplatser vid Skogmursvägen, ca 
200 - 250 meter från planområdet, och i Andersbergs centrum, ca 300 - 400 meter från 
planområdet.  

Turtätheten är god, med linje 2 (Andersberg – Sätra) som trafikerar området var 10 min dag-
tid och var 20 min kvällstid och linje 4 (Ersbo - Hagaström) som trafikerar området var 20 
min dagtid och var 30 min kvällstid. 
 

Konsekvens 
I och med att planförslaget innebär en förtätning med ca 100 lägenheter ökar underlaget för 
kollektivtrafik. I övrigt sker inga förändringar i förhållande till nuvarande situation. 

Parkering (bil/cykel)  
Planområdet består huvudsakligen av befintliga parkeringsytor som föreslås förtätas med 
bostadsbebyggelse. En parkeringsinventering har utförts av Tema under hösten 2016, som 
baseras på att man vid två tillfällen inventerat antalet parkerade bilar vid två olika tidpunk-
ter på dygnet. Inventeringen visar att den genomsnittliga beläggningen, på de totalt 1 023 
parkeringsplatser som finns hos Gavlegårdarna i Andersberg, är 65 %.  

Behovet av parkeringsplatser regleras i Gävle kommuns parkeringspolicy. Denna anger för 
Andersberg (zon 2) att man bör ligga inom 0,7 - 1 bilplats/lägenhet samt 2,5 cykelparke-
ringar/lägenhet. För alla exploateringar ska parkeringsbehovet lösas inom egen fastighet. 
För flerbostadshusen är gemensamma lösningar för bilparkering för hela området att före-
dra. Cykelparkering ska alltid erbjudas i direkt anslutning till bostaden. 

Inom planområdets norra del finns i nuläget totalt 373 parkeringsplatser, varav 261 st är 
markparkeringar och 112 st är platser i garage. Det finns idag ca 550 - 572 lägenheter i områ-
det, vilket ger ett parkeringstal på 0,65 - 0,68 parkeringsplatser/lägenhet. Vid Temas inven-
tering hösten 2016 hade området som högst en beläggning på 68 %. 

Inom södra delen av planområdet finns i nuläget totalt 288 parkeringsplatser, varav 203 st 
är markparkering och 85 st är i garage. Det finns idag ca 500 – 520 lägenheter i området, vil-
ket ger ett parkeringstal på 0,55 - 0,58 parkeringsplatser/lägenhet. Vid Temas inventering 
hösten 2016 hade området som högst en beläggning på 78 %. 
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För cykelparkering vid flerbostadshus gäller minsta parkeringstal 2,5 parkeringsplatser per 
bostad/lägenhet för cykel. För lägenheter på 1 r.o.k. kan 1,5 i parkeringstal accepteras. Cykel-
parkeringarna ska placeras och utformas på ett sätt som främjar resande med cykel. Möjlig-
het till ramlåsning och väderskydd samt parkering i närhet till bostadsentréer är exempel på 
åtgärder som gör cykeln till ett mer attraktivt och tillgängligt färdsätt. Inom planområdet 
finns idag inga cykelparkeringar. 

Planförslag 
Planförslaget innebär att befintliga parkeringsytor minskas och bebyggs med bostäder. An-
göring till de nya bostäderna föreslås ske som idag, via Tordönsgatan, Vinddraget respektive 
Norrskensgatan. Den låga nyttjandegrad som påvisats på befintliga parkeringar i framtagen 
inventering från 2016 har legat till grund för att fastställa parkeringsbehovet för befintliga 
bostäder. Planförslaget innebär därmed en minskning av antalet parkeringsplatser för områ-
det som helhet, i norra området med ca 40 parkeringsplatser och i södra området med ca 25 
parkeringsplatser. Med en tillkommande bebyggelsen på ca 32 lägenheter/hus ger det ett 
parkeringstal på 0,51 - 0,56 parkeringsplatser/lägenhet för norra området och 0,47 - 0,50 för 
södra området. För den nya bebyggelsen har parkeringstalet 0,7 använts, dvs. ett behov av 
22 parkeringsplatser/hus. Totalt kommer de tre parkeringarna inom planområdet att in-
rymma ca 200 parkeringsplatser. De befintliga garage som finns inom planområdet avses att 
rivas och planen möjliggör att en begränsad yta på respektive parkering vid behov kan be-
byggas med carportar. 

Enligt kommunens parkeringstal kan lägre parkeringstal än 0,7 parkeringsplatser/lägenhet 
godkännas om alternativa åtgärder genomförs. Exempel på åtgärder är bilpool, kollektivtra-
fikkort till boende eller andra mobilitetstjänster. Livsmiljö Gävle ser, utifrån den låga nytt-
jandegrad som påvisats i inventering, att ett lägre parkeringstal kan godkännas inom områ-
det utan att alternativa åtgärder genomförs i full utsträckning på en gång. Ett särskilt avtal 
avses därför att tecknas mellan Livsmiljö Gävle och AB Gavlegårdarna, där det framgår att 
fastighetsägaren (AB Gavlegårdarna) åtar sig att genomföra alternativa åtgärder om ett 
större parkeringsbehov skulle identifieras inom en avtalad tidsperiod. En eventuell ökad ef-
terfrågan ska då lösas med alternativa mobilitetstjänster, inte genom att anlägga fler parke-
ringsplatser för bil. I ett tidigt skede kan t.ex. fastighetsägaren ta fram information som vän-
der sig till både befintliga boende och nyinflyttade som informerar om befintliga mobilitets-
tjänster, som exempelvis cykelfaciliteter, gång- och cykelvägar, närmsta hållplats för kollek-
tivtrafik, bostadsnära service, hemleveranser, taxi m.m. 

Gällande parkeringar för rörelsehindrade, som enligt kommunens parkeringstal ska mot-
svara 5 % av totala antalet parkeringsplatser, behövs 2 st i anslutning till respektive nytill-
kommande hus, vilket är möjligt. Parkeringsplatserna ska förläggas nära entréerna och 
gångavståndet får inte överstiga 25 m. Såväl parkering som gångväg ska vara tillgänglighets-
anpassad. 

Eftersom parkeringstalet för bil reduceras är det än viktigare att goda förutsättningar ges för 
andra färdsätt och att parkeringstalen för cykel uppfylls. Planförslaget innebär att parke-
ringstalet för cykel kan uppfyllas, vid 32 lägenheter/hus behövs totalt 240 cykelparkerings-
platser inom planområdet. Möjlighet finns att placera dessa i anslutning till entréerna till de 
nya bostäderna och del av dessa kan även uppföras med väderskydd.  
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Figur 17. Röd markering visar förslag till placering av cykelparkering för norra respektive södra delen av planområ-

det. 

Planbestämmelse 

Parkering 

Användningen parkering används för områden för självständiga parkeringsanläggningar, i 
detta fall för markparkering som ska tillgodose ett större bostadsområde. Användningen in-
rymmer även de utrymmen som behövs för anläggningens skötsel och bruk. 

e3 & e4 – Största exploatering är 250 respektive 500 m2 byggnadsarea (BYA) 

Högsta nockhöjd är 4,5 meter 

Bestämmelserna innebär att det är möjligt att bygga carportar/garage på respektive parke-
ringsyta till maximalt 250 m2 respektive 500 m2 byggnadsarea och till en maximal nockhöjd 
på 4,5 meter. 

Konsekvens 
Då inventering av nyttjandegraden på befintliga parkeringsplatser i Andersberg visar på en 
låg nyttjandegrad är det möjligt att minska antalet parkeringsplatser i området. Att minska 
antalet parkeringar för bil kan bidra till att öka andelen som transportera sig på annat sätt, 
som till fots, på cykel eller med kollektivtrafik, och på detta sätt kan ett mer hållbart resande 
uppnås.  

 Tekniska frågor 

Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 

El, fiber och värme 
Det är möjligt att ansluta ny bebyggelse till befintliga ledningssystem. Vid eventuell flytt av 
ledning ska detta bekostas av den som initierar åtgärden. 
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Dagvatten 
Området ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Recipient för 
det kommunala ledningssystemet för dagvatten är Hemlingbybäcken, som är hårt belastad 
av både föroreningar och mycket vatten. En dagvattenutredning har tagits fram under plan-
processen för att visa hur dagvattnet kan hanteras på ett hållbart sätt. Utredningen från 
Tyréns (2018-07-13) visar att dagvatten leds från befintliga parkeringar via ledningar till 
Hemlingbybäcken och vidare till Inre fjärden. Dagvatten från befintliga garagetak leds också 
till Hemlingbybäcken genom ledningar. 

Planförslag 
Planförslaget innebär att befintliga garage rivs och ersätts med parkeringar, och i framtiden 
möjlighet till carportar, enligt skiss från 2018-11-06. Tre punkthus med ca 100 lägenheter 
uppförs och andelen grönytor ökar något i förhållande till nuläget. Mängden dagvatten från 
hårda ytor ska inte öka då Hemlingbybäcken har mycket liten kapacitet att ta emot mer vat-
ten och inte uppnår god kemisk status.  

Dagvattenutredningen föreslår enligt alternativ 2 att parkeringarna byggs med svackdiken / 
infiltrationsdiken mitt på ytan och i östra delen mot befintlig bebyggelse. Svackdiken/infilt-
rationsdiken är grunda och har två funktioner, de fungerar som utjämningsmagasin vid stora 
regn och de fångar upp föroreningar om de är bevuxna med gräs som klipps. De går också att 
kombineras med plantering av träd och buskar. Det vatten som återstår leds bort i ledning 
från botten av svackdiket/infiltrationsdiket till recipient. Om carportar/garage byggs behö-
ver dagvatten från taken tas omhand på liknande sätt.  

Dagvattenutredningen har också uppmärksammat att idag leds en del dagvatten mot fasaden 
på befintliga bostadshus och utgör då en risk för översvämning och annan negativ påverkan 
på byggnaderna. Detta kan åtgärdas genom ändrad höjdsättning av marken närmast husen 
och det kan enkelt göras vid den kommande markplaneringen. 

 

Figur 18. Principskiss på dagvattenhantering inom planområdet enligt alternativ 2 i framtagen dagvattenutredning 

(Tyréns, 2018-07-13). Blå pilar visar riktningen på avrinnande dagvatten. Röda linjer samt kvadrater visar 
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höjdpunkter inom området för att styra avrinningen. Kvadraterna representerar var husen kommer vara placerade 

och dessa lär placeras högre för att undvika att vatten tar sig in till huslivet. Gröna ytor är platser för diken och lila 

cirklar är brunnsplaceringar. 

 

Framtagen dagvattenutredningen redovisar årsflöden, vilket även inbegriper nederbörd i 
form av snö, och principlösning med svackdiken och infiltrationsdiken är väl lämpade för 
snölagring samt har god kapacitet för smältvatten. Inom planområdet kommer snö att han-
teras i anslutning till parkeringsytor och, i enlighet med framtagen dagvattenutredning, re-
nas. 

Konsekvens 
Dagvattenlösningar redovisade i dagvattenutredningen innebär minskade mängder dagvat-
ten och lika eller minskat innehåll av föroreningar. Anläggs dagvattenlösningar enligt dag-
vattenutredningen kommer varken föroreningar eller vattenmängder att öka till Hemlingby-
bäcken och till Inre fjärden. 

Störningar, hälsa och säkerhet 

 

Buller 
Bullerkartläggning visar att ekvivalenta ljudnivåer ligger mellan 45 – 60 dbA och maximala 
mellan 60 - 75 dbA. Det följer riktlinjerna i ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bo-
stadsbyggnader”. Inga betydande trafikförändringar har skett sedan bullerkartläggningen 
utfördes. 

Konsekvens 
Buller från trafik kommer inte påverka de nya bostäderna negativt. 

Luftkvalitet 
De knappt 100 lägenheter som planeras inom planområdet bedöms inte generera så mycket 
trafik att miljökvalitetsnormer eller miljömål inte riskerar att uppnås. Inga större trafikför-
ändringar har skett sedan luftkartläggningen för år 2015 togs fram. 

NO2 avseende år 2015 är beräknat till 5-10 μg/m3 (årsmedelvärde), 18-24 μg/m3 (dygnsme-
delvärde) och 30-40 μg/m3 (timmedelvärde). 

PM10 avseende år 2015 är beräknat till 10-15 μg/m3 (årsmedelvärde) och 20-25 μg/m3 
(dygnsmedelvärde). 

Konsekvens 
Inga MKN för luft riskerar att överskridas till följd av planförslaget. Miljömålen klaras även 
om det övre intervallet avseende årsmedelvärdet för PM10 tangerar målet. 

Föroreningar 
Historisk karta från 1960-talet visar ingen tidigare bebyggelse/verksamhet. Närmaste identi-
fierade område är en bensinstation på Andersberg 2:1. Denna ligger knappt 1 km norr om ak-
tuellt planområde och bedöms inte utgöra någon risk för planområdet. 

Översvämningar vid skyfall 
Lågpunktskartering och Gästrike Vattens modell visar inga tecken på risk för översvämning 
vid skyfall för planområdet. Dagvattenutredningen har belyst vad som händer vid skyfall och 
lösningar. Dock finns det risk för översvämning i delar av befintliga hus med befintlig avled-
ning av dagvatten. Detta bör enligt dagvattenutredningen åtgärdas vid kommande markpla-
nering. 

Riskfrågor och farligt gods 
E4 och Spängersleden är rekommenderade vägar för farligt gods. Dessa ligger mer än 600 m 
bort. 
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Konsekvens 
Planläggningen innebär inga ökade risker för att föroreningar sprids, översvämningar sker 
eller risk för olyckor med farligt gods.  

Avfall 
Byggherren ska samråda med Gästrike återvinnare om lämplig avfallshantering. Vid flerbo-
stadshus är det viktigt att ta hänsyn till avståndet mellan byggnadernas entréer och anord-
ningar för avfall då det inte bör överstiga 50 meter enligt BBR. Det är även viktigt att ut-
forma anordningar för avfall på ett optimalt sätt som underlättar för brukarna att källsortera 
sitt avfall. Angöring till hämtningsställe ska vara trafiksäker och tillgänglig, och backning bör 
undvikas.  

Planförslag 
Planförslaget möjliggör för anordning av avfall inom 50 meter från byggnadernas entréer 
och möjlighet finns till trafiksäker angöring genom rundkörning på parkeringsytorna, men 
då på bekostnad av antalet parkeringsplatser, eller genom att placera hämtningsställe i an-
slutning till planområdets infarter. 

 Service 

Andersberg centrum är ett stadsdelscentrum med utbud av både kommersiell och offentlig 
service som hälsocentral, familjecentral, tandvård, bibliotek, skola, förskola, apotek, restau-
rang mm. 

Konsekvens 
Genom att möjliggöra byggandet av ca 100 lägenheter ökar underlaget för befintlig service i 
Andersberg. 

 

 

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.  

Hela planområdet ligger inom kvartersmark som ägs av AB Gavlegårdarna. Detaljplanen för-
anleder ingen fastighetsbildning.  

Genomförandetid 

Detaljplanen har en genomförandetid på 5 år från det att planen vinner laga kraft. 

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 Livsmiljö Gävle och AB Gavlegårdarna.  
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 Tidigare ställningstaganden och övergripande analyser 

Miljökvalitetsnormer 
Detaljplanen bedöms inte innebära att några miljökvalitetsnormer överskrids.  

Miljömål 
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan påverkan att de nationella miljö-
målen inte kan uppnås.  

Översiktsplan 
I översiktsplanen för Gävle stad 2025 är planområdet inte särskilt utpekat. Detaljplanen stri-
der inte mot översiktsplanen.  

Beslut om planläggning 
Ansökan om planbesked med beslut om planuppdrag har beslutats i Samhällsbyggnads-
nämnden den 18 oktober år 2017.  

Gällande detaljplaner 
För området gäller en detaljplan som vann laga kraft 1977-02-12 (aktnr 2180-10838). Detalj-
planen anger användningssätt garage för område som avses planläggas. 

Gällande detaljplan ersätts till en mindre del vid aktuellt planområde.  

 

 
Figur 19. Utdrag ur gällande detaljplan med planområdet markerat i rött. 

 
 

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Utifrån den sammanställning som gjorts i undersökningen bedömer Gävle kommun att plan-
förslaget inte förväntas medföra betydande miljöpåverkan. Inget av kriterierna i förord-
ningen (1998: 905) om miljökonsekvensbeskrivningar anses beröras och den föreslagna 
markanvändningen anses vara ändamålsenlig och sker på redan ianspråktagen mark, vilket 
Översiktsplan 2030 uppmuntrar till. Undersökningen är sammanställd i november 2017.  

Länsstyrelsens ställningstagande 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att miljöpåverkan inte kan antas bli så bety-
dande att en miljöbedömning behöver göras och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  
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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. 

Området bedöms ha god tillgänglighet till kollektivtrafik. Området har en restidskvot mellan 
buss och bil på 1,5 - 2 från centrum. Restid med kollektivtrafik in till centrum är under 15 mi-
nuter och närmsta hållplats ligger inom 200 - 250 meter. Området har idag flera service-
funktioner inom nära gångavstånd.  

 

 

Sociala konsekvenser 

Bostadsområdet är ca 400 meter från Andersbergs centrum med både offentlig och kommer-
siell service, vilket innebär att boende inte bör bli bilberoende för transporter i närområdet. 
Det finns ett väl utbyggt gång- och cykelnät som möjliggör att barn kan ta sig till och från 
skola. Dock finns vissa korsningspunkter som bör ses över för att underlätta passage, som 
t.ex. att korsa Vinddraget från planområdets norra del för att ta sig till gång- och cykelbanan 
på södra sidan av vägen.  

De allmänna gatorna och cykelvägarna är tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Det finns goda förutsättningar att göra kvartersmarken inom planom-
rådet tillgänglig då området är relativt plant i nuläget. Området har även god tillgänglighet 
till kollektivtrafik. 

Genom att förtäta med bostäder på befintliga parkeringsplatser kan känslan av trygghet öka 
då det med bostadsbebyggelse blir det mer liv och rörelse vid fler tider på dygnet. Det om-
råde för aktivitet och lek som finns i södra delen av planområdet bidrar både med rekreation 
och möjlighet till samvaro, och är en viktig mötesplats för boende i alla åldrar. Även de ge-
mensamma gårdarna som skapas i anslutning till den nya bebyggelsen bidrar till en attraktiv 
boendemiljö. Det nya bostadsområdet har goda förutsättningar att möta barns behov i den 
fysiska utformningen och området har inslag av naturmark med möjlighet till mer naturin-
spirerad lek.  

Detaljplanen möjliggör flerbostadshus och både hyresrätter och bostadsrätter är möjliga. I 
närområdet är hyresrätter det dominerande, varför ett tillskott av bostadsrätter kan ses som 
positivt för att variera utbudet och attrahera både nya att flytta till Andersberg men även för 
att attrahera de som bor i området idag och som är intresserade av att byta boendeform.   

 

 

Tidplan 

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standardförfarande. Tidplan 
för detaljplaneprocessen är:  
 
Samråd - Januari 2019  
Antagande – September 2019 

 

 

Utredningar 

• Rapport, Dagvattenutredning Andersberg 3:1 och 4:1, Tyréns 2018-07-13  

• Parkeringsinventering Andersberg, Tema, 2016-10-24 

• Förtätning Andersberg inkl. parkeringsutredning, Tema, 2018-11-19 
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 Revideringar 

Vegetationsområdet med större träd mellan bostadstäder/parkeringar och vägen Vändkret-
sen i väster har reglerats med n2 – Mark avsedd för träd. Det gäller i både den norra och 
den södra delen då det är viktigt att detta område ut mot Vändkretsen fortsatt är trädbe-
vuxet.  

 

 Livsmiljö Gävle 

 

 

Ulrica Olsson   Emma Larsson 

Planchef   Planarkitekt 
 

 


