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Sammanfattning
Planförslaget – Redaktionell anmärkning
Ett förslag om detaljplan för Gäveränge 2:8 och del av Säbyggeby 1:64 har
under hösten 2014 varit ute på samråd. Under samrådet inkom synpunkter
vilket medfört ett omtag av detaljplanens utformning.
Det nya planförslaget innefattar nu fastigheterna Gäveränge 2:8 och
Säbyggeby 1:64. Efter diskussion med Länsstyrelsen har det beslutats att ta
ut planförslaget på ett nytt samråd.
Då förändringarna är av väsentlig grad innebär ett nytt samråd att berörda
parter kommer få ta del av handlingarna en ytterligare gång och ges en ny
möjlighet att yttra sig på planförslaget. Detaljplanen kommer i och med att
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planstarten var beräknad till 2013/2014 använda sig av då gällande riktlinjer
för bland annat bullervärden men för söka ta höjd för aktuell förordning.
Detaljplanen innebär att en äldre detaljplan som anger centrumändamål och
bostad ersätts med en nu detaljplan som möjliggör för bostäder på platsen.
Bostadsutveckling i Ockelbo är av ett allmänt intresse och i och med ett
genomförande av detaljplanen kan bostäder i ett attraktivt läge uppföras.
Planområdet omfattas idag av strandskydd vilket kommer upphävas till
förmån för tätortsutveckling, Anpassningar på byggnaden kommer att
säkerställas utefter riksintresse för kulturmiljö, buller samt närhet till Väg
272 som även är en led för farligt gods. Vid ett fastställande av detaljplanen
ska en fastighetsreglering genomföras.
Undersökning om betydande miljöpåverkan
En behovsbedömning, vars syfte är att klargöra behov av miljöbedömning
och i vissa fall miljökonsekvensbeskrivning (MKB), visar att planens
genomförande inte leder till någon betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte upprättas
Länsstyrelsens ställningstagande

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning avseende miljöpåverkan
Miljömål

I samband med detaljplanens behovsbedömning har nedanstående nationella
miljömål identifierats som miljömål som kan komma påverkas av
detaljplanens genomförande.
God bebyggd miljö

Planen möjliggör för bostäder i ett centralt läge med närhet till vatten.
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt att en långsiktig god
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
Konsekvenser av planens genomförande på miljömålen

Detaljplanen bedöms inte medföra sådan påverkan som gör att de nationella
miljömålen inte kan uppnås.
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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.
Detaljplanen handläggs med Normalt förfarande.
Planuppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Figuren ovan visar planprocessen och vilket planen befinner sig i nu.

Planuppdrag, d.v.s. beslut om att ge Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning i uppdrag att påbörja ett detaljplanearbete,
beslutas av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.
Under samrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Efter samrådet 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 planen av Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd eller, i undantagsfall, av
Kommunfullmäktige. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga
kraft.
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Syfte och inledning
Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att tillskapa byggrätt för ett nytt flerbostadshus i
Ockelbo tätort.
Planförslaget medger nybyggnation av ett flerbostadshus. Huvudbyggnaden
ska placeras med långsidan parallellt mot Norra Åsgatan och den maximala
byggrätten i området begränsas till 600 m2 byggnadsarea. Den nya
byggnaden ska även anpassas när det kommer till val av fasadmaterial och
kulör. Den östra fasaden ska uppföras med en brandskyddad fasad pga.
närheten till väg 272. Placering av byggnadsverken anpassas även utifrån
genomförd bullerutredning för att säkerställa en god bebyggd miljö.
Detaljplanen upphäver strandskydd inom planområdet.
Plandata
Lägesbestämning och areal

Planområdet är beläget i de centrala delarna av Ockelbo längs med Norra
Åsgatan.
Planområdet har en total areal på 2600 m2.

Översiktskarta med planområdets yttre gränser inom röd markering.

Markägoförhållanden

Gäveränge 2:8 ägs av Ockelbo kommun
Säbyggeby 1:64 ägs av Ockelbohem AB.
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Tidigare ställningstaganden och övergripande analyser
Riksintressen
Området är beläget inom riksintresse K700 Ockelbo-Vi. Förändringar och
kompletteringar av bebyggelse bör ske med omsorg och en varsam
anpassning så att kulturvärdena inte förvanskas. Tillkommande bebyggelse
bör anpassas till lokal byggnadstradition särskilt vad avser fasad- och
takmaterial samt färgsättning.
Konsekvens

Planbestämmelser avseende materialval för fasad, färg och tak införs på
plankartan. Se kapitel Bebyggelse.
Miljökvalitetsnormer
Idag finns det miljökvalitetsnormer för olika föroreningar i utomhusluften,
omgivningsbuller, vattenkvalitet i yt- och grundvattenförekomster, olika
kemiska föreningar i fisk- och musselvatten samt havsmiljön.
De som är aktuella för planförslaget är:
Vattenkvalitet i yt- och grundvattenförekomster

Väster om planområdet är Bysjön belägen. Den ekologiska statusen i sjön
anses vara ”måttlig” och den kemiska statusen ”uppnår ej god kvalitet”.
Planområdet är beläget inom vattenskyddsområde för grundvatten (se
tidigare avsnitt). Lokala skyddsföreskrifter ska efterföljas för att inte påverka
kvaliteten negativt.
De föreslagna åtgärderna i denna detaljplan bedöms inte påverka
miljökvalitetsnormerna för vatten negativt.
Utomhusluft

Då det i området planeras för uppförande av bostäder kommer även kraven
på parkeringsplatser vilket resulterar i en tillförsel av fler bilar. Ökningen
anses dock vara marginell då det enbart rör sig om byggnation av ett
flerfamiljshus på platsen.
De planerade åtgärderna i området anses inte komma att påverka
miljökvalitetsnormerna för luft i någon negativ bemärkelse.
Buller

Miljökvalitetsnormer för buller gäller endast kommuner med över 100 000
invånare.
Planområdet ligger i direkt anslutning till en större landsväg, väg 272, och ca
160 meter öster ut sträcker sig järnvägen. Såväl väg- som tågtrafik genererar
buller i området. Byggnadsmaterial ska användas som skapar en god
ljudnivå inomhus och följer riktvärdena för buller. Planlösningen bör göras
så att sovrum och vardagsrum är riktade bort från den mest bullerutsatta
sidan.
En bullerutredning har genomförts och bedömningen är att bullernivåerna
inte kan komma att påverka miljökvalitetsnormen för buller negativt
förutsatt att lämplig planlösning och byggnadsmaterial tillämpas.
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Översiktsplan
En ny Översiktsplan för Ockelbo är under arbete. Den idag aktuella
översiktsplanen för Ockelbo som antogs maj 2013 av kommunfullmäktige
anger användningen utvecklingsområde för bostäder inom aktuellt område.
Förslag till ny detaljplan följer gällande översiktsplan.
Beslut om planläggning
Ansökan om planbesked med beslut om planuppdrag har beslutats i
Samhällsbyggnadsnämnden år 2013.
Gällande detaljplaner och fastighetsindelningsbestämmelser
För området gäller följande stadsplan/detaljplan:
För området gäller även en fastighetsplan:
• Arkivnr. 21-85:115, laga kraft 1985-12-12
•

Ändring av detaljplan har gjorts, Arkivnr.21-P96:116, laga kraft
1996-10-27

Mark, natur och vatten
Mark
Platsen består idag av gräsytor, buskage och träd, markförhållanden inom
planområdet är att det är en stor sluttning ned mot Bysjön från Norra
Åsgatan.
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Planförslag och konsekvenser

Ett genomförande av detaljplanens intentioner innebär att sluttningen inom
planområdet kommer behöva fyllas ut för att möjliggöra för ett
flerbostadshus i suterräng. Delar av befintliga bestånd av träd och buskage
kommer tas bort. Delar av planområdet får inte hårdgöras vilket bör leda till
ett bevarande av grönytor, buskage och träd på platsen.
Landskapsbild
Stora delar av planområdets södra del är idag oexploaterat och utgörs av
gräsytor och träd. Marken har tidigare varit bebyggd men revs för ett antal år
sedan. Vegetationen runt den gamla apoteksbyggnaden anses bidra positivt
till kulturmiljön och upplevelsen av platsen. I områdets västra del bildas en
trädallé kring den befintliga gång- och cykelvägen. Om möjligt ska träd och
grönytor bevaras.
Planförslag och konsekvenser

Ett genomförande av tänkt byggnation innebär att den nuvarande
landskapsbilden med utsikt över Bysjön från Norra Åsgatan minskas.
Marken har varit bebyggd tidigare och således anses inte påverkan bli
påtaglig. Befintliga Grönytor som är planlagda som bostad/centrum kommer
minskas ned till förmån för ett tillskapande av bostäder i Ockelbo.
Kulturhistoriska värden
Längs gång- och cykelvägen väster om planområdet finns det ett antal äldre
stenstolpar med höga kulturvärden (Länsmuseet Gävleborg)
Planförslag och konsekvenser

Stenstolparna påverkas inte av ett genomförande.
Geotekniska förhållanden och radon
Enligt detaljplan, 21-P96:116, är grundförhållandena gynnsamma då en
rullstensås löper i nordsydlig riktning. Området ligger inom högriskområde
för markradon. Detta ska beaktas i byggskedet och
radonförebyggandeåtgärder ska genomföras vid behov.
Planförslag och konsekvenser

Planens genomförande bedöms initialt inte medföra några negativa aspekter
ur perspektivet geoteknik och radon under förutsättning att de geotekniska
förhållandena säkerställs i samband med byggnation och att nytillkomna
byggnader uppförs radonsäkert. Någon sammanställd grundundersökning
finns ej och bedöms ej nödvändig då området är och har varit bebyggt. En
kompletterande markundersökning kan komma att behövas i
exploateringsskedet.
Vattenområden, stränder och strandskydd
Planområdet ligger inom strandskydd mot Bysjön.
Enligt Strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken omfattas
detaljplaneområdet av strandskydd. För att ny bebyggelse ska kunna beviljas
måste strandskyddet prövas på nytt. För att kunna upphäva strandskyddet i
en detaljplan måste det finnas särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c-d §
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miljöbalken samt att syftet med strandskyddet inte motverkas, det vill säga
att djur- och växtlivet inte påverkas och allmänhetens tillgång till
strandområden inte försämras.
Som särskilda skäl anges att genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet
eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen (7
kap. 18c § punkt 2 miljöbalken).
Enligt gällande plan från 1985 är inte strandskyddet upphävt för
kvartersmark och strandskydd gäller inom planområdet. Marken är idag
planlagd som kvartersmark bostäder och samlingslokaler. En högt belägen
gång- och cykelväg och ett grönområde avskärmar kvartersmarken från
vattenområdet.
Planförslag och konsekvenser

Planförslaget innebär att strandskyddet upphävs inom kvartersmarken för
bostäder (B).
Som särskilda skäl till ett upphävande av strandskyddet är det främsta skälet
att marken idag är planlagd som kvartersmark. Samtidigt finns det en stor
efterfrågan på bostäder i attraktiva lägen i Ockelbo tätort. Området är utpekat
i gällande Översiktsplan för 2013 där området anges som utvecklingsområde
för bostäder. Ett genomförande av detaljplanen tillgodoser ett allmänt
intresse då det tillför möjligheter för Ockelbo kommuns tätortsutveckling.
Ett upphävande av strandskyddet kommer inte medföra några negativa
effekter då området är ianspråktagen och planlagd som kvartersmark.
Planbestämmelse

Strandskyddet är upphävt inom hela planområdet
Syftet med bestämmelsen är att upphäva strandskyddet
inom kvartersmark för att möjliggöra exploatering,
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Bebyggelse
Befintlig bebyggelse
Planområdets karaktär och koppling till omgivningen

Området präglas av bebyggelse i ljusa kulörer med trä- och putsfasad. Norra
Åsgatan ramas in av ett flertal praktfulla byggnader med grönskande tomter.
I området återfinns den gamla apoteksbyggnaden som idag är inredd som
bostäder och förvaltas av det kommunägda bostadsbolaget Ockelbogårdar
AB.
Kulturmiljö och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Bebyggelsen kring Norra Åsgatan präglas av fristående hus uppförda i två
våningar med träfasad. I området återfinns ett flertal historiska byggnader,
som exempelvis gamla apoteksbyggnaden och Missionskyrkan vilket ger
området sin karaktär.

Figur 1 Värdeområde småstadsmiljö (Riksintressen i Ockelbo kommun, Länsstyrelsen
Gävleborg 2018-03-20)

I slutet av 1800-talet växte Ockelbo till en viktig sågverksort och under en
period hade orten fem
ångsågar. Testeboån blev en viktig flottningsled och hela Bysjön nyttjades
som timmermagasin.
Sågverksindustrin och de allt bättre kommunikationerna skapade
förutsättningar för en snabb samhällsutveckling och befolkningstillväxt.
Resultatet av denna utveckling kan idag framför allt ses längs den gamla
landsvägen, Södra och Norra Åsgatan från Torget i söder till korsningen med
väg 303 i norr. Bebyggelsen växte fram successivt med start i söder. Miljön
präglas av handelshus, hantverksgårdar, småindustrier, villor, förenings- och
nöjeslokaler samt byggnader av mer offentlig karaktär. Mängden av
välbevarade byggnader från sekelskiftet 1900 till 1920-talet är slående.
Det är vanligt att handelshusen rymmer både lokaler och bostäder.
Bebyggelsen samspelar med landsvägen genom husens placering där
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huvudbyggnaden med affärslokalerna står vid vägen och uthusen är
placerade mot gården. Utformningen varierar, men hus med putsade fasader i
ljusa färger och brutna tak, alternativt träfasader med rik snickarglädje är
vanliga. Raden av husfasader bryts med jämna mellanrum upp av
föreningslokaler och nöjeslokaler som ofta står med gaveln vänd mot
gatan.
Genom att en stor del av bebyggelsen finns kvar och att den i ovanligt hög
grad har behållit sitt äldre uttryck bildar den en förtätad småstadsmiljö som
på ett påtagligt sätt berättar om livet i Ockelbo under den expansiva fasen i
ortens historia.
Värdebärare:
• Småstadsmiljön längs Åsgatorna med bebyggelse från 1800-talets
slut till 1920-talet med välbevarat äldre uttryck. Helhetsmiljö med
många karaktärsskapande byggnader och få tillägg från senare tid.
• Bebyggelsens struktur och dess samspel med landsvägen med
huvudbyggnader vid gatan och uthuslängorna på baksidan.
• Variationen i bebyggelsetyper med handelshus, hantverksgårdar,
småindustrier, villor, förenings- och nöjeslokaler samt byggnader av
mer offentlig karaktär. Samtliga är viktiga för berättelsen om livet i
Ockelbo under den expansiva fasen i början av 1900-talet.
• Variationen i material och formspråk, med både putsade fasader i
ljusa färger och brutna tak samt träfasader som ofta har rik
snickarglädje.
Planförslag och konsekvenser

Den nya bebyggelsens utformning ämnar att bibehålla den befintliga
karaktären och bidra till en enighet i inramningen av Norra Åsgatan. Den
nya bebyggelsen skapar en naturlig årsring i området där områdets karaktär
ska återspeglas och tillstyrker områdets livsmiljö och utveckling För att
återspegla områdets karaktär regleras fasadmaterial, tak och färgsättning
samt nockhöjd. Fasadmaterial och färg bör hämta inspiration från omgivande
bebyggelse och karaktärsdrag. Vid nybyggnad bör stor hänsyn tas till de
värdena i riksintresset avseende utformning, taklutning, materialval och
kulör.
Planbestämmelse
f1

Byggnad ska uppföras i ljus kulör med trä- eller putsfasad
och med mansard- alternativt sadeltak.
Syftet med bestämmelsen är att genom varsamhet bevara
områdets särdrag och karaktär.

Ny bebyggelse
Planförslag och konsekvenser

Detaljplanen möjliggör för uppförandet av ett flerbostadshus i två
våningar(höjden begränsas med hjälp av nockhöjd). Byggnaden tillåts att
uppföras i suterräng och inredd vind. Placeringen av byggnaden styrs på
plankartan av placeringsbestämmelse gentemot väg 272 samt med mark för
bostadsändamål där inga byggnader får finnas (sk prickmark)
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Planbestämmelse
B

Bostäder
För att möjliggöra det nya bostadshuset planläggs
markområdet med markanvändningen Bostäder (B).
Placeringen av byggnader styrs genom att tillåta ytor där
byggnad får uppföras. Övrig mark förses med
bestämmelser som hindrar eller begränsar byggnader inom
fastigheten.

Planbestämmelse

+92

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan i
grundkartan
Syftet med planbestämmelsen är att ska möjlighet för ett
uppförande av en byggnad i två plan med en suterräng
våning. Tillåten högsta nockhöjd är +92 meter. Höjden på
Norra Åsgatan är mellan +82 och +84.
Marken får inte förses med byggnad
Syftet med planbestämmelsen är att styra vart inom
planområdet byggnader inte får uppföras.
På marken får endast komplementbyggnad placeras
Syftet med planbestämmelsen är att möjliggöra för
avfallshantering

e1

Största byggnadsarea är 600 m2
Syftet med planbestämmelsen är att begränsa storleken av
den framtida byggnaden.

Service (offentlig/kommersiell)
Offentlig och kommersiell service

Planområdets centrala läge medför en god tillgång till såväl kommersiell
som offentlig service. Ockelbo centrum är beläget ca 700 meter från
planområdet, här återfinns bland annat livsmedelsbutik samt restaurang- och
caféverksamhet. Ockelbos högstadieskola, Perslundaskolan, ligger på ca 450
meters avstånd och kommunens lågstadieskola, Gäverängeskolan, ligger på
ca 500 meters avstånd från planområdet. Närmaste förskola är
Stenhuggarens förskola som ligger på ca 800 meters avstånd. Hälsocentral
och äldreboende ligger ca 1 kilometer söder om planområdet.

Sociala aspekter
Ockelbos högstadieskola, Perslundaskolan, ligger på ca 450 meters avstånd
och kommunens lågstadieskola, Gäverängeskolan, ligger på ca 500 meters
avstånd från planområdet. Närmaste förskola är Stenhuggarens förskola som
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ligger på ca 800 meters avstånd. Hälsocentral och äldreboende ligger ca 1
kilometer söder om planområdet. Planförslag och konsekvenser
Tillgänglighet och Närhet
Förutsättningarna för tillgänglighetsanpassade entréer och parkeringar är
goda och kommer säkerställas under planarbetet. På områdets västra del
passeras en gång- och cykelbana som binder ihop de södra och norra delarna
av Ockelbo. Parkering finns inom 100 meter ifrån planområdet.
Barriärer
Norra Åsgatan är en vältrafikerad väg som kan upplevas som en barriär.
Passagerna över vägen är inte speciellt täta.
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Gator och trafik
Gång- och cykeltrafik
Väster om planområdet intill Bysjön sträcker sig en gång- och cykelväg
(GC-väg) på en sedan 1970-talet nedlagd banvall. GC-vägen är det enda
primära nord-sydliga stråket för oskyddade trafikanter och sträcker sig från
Marstrand i söder till Garvaregränd strax norr om planområdet där den
ansluter till väg 272.
GC-vägen är utpekad som ett primärt och viktigt stråk i Ockelbo kommuns
cykelplan och i Gävleborgs Regionala infrastrukturplan (Länstransportplan)
2018–2029. Cykelplanen belyser att GC-vägen är central för att knyta ihop
den södra och norra delen av Ockelbo tätort för oskyddade trafikanter. Vid
planering av åtgärder ska fokus vara att öka trafiksäkerheten i de stråk som
är viktiga för arbets- och studiependlingen. Den åtgärd som är högst
prioriterad i Ockelbo kommuns åtgärdslista berör just denna GC-väg och
avser en förlängning av befintlig GC-väg utmed väg 272 upp till
Säbyggeby/Movägen, med syfte att koppla samman hela Ockelbos tätort
med ett enhetligt transportsystem för oskyddade trafikanter. Denna åtgärd
finns även med i länstransportplanen och planeras att implementeras år 7–12
i planen, dvs. 2024–2029.
Biltrafik och parkering
Länsväg 272 (Norra Åsgatan) är huvudleden genom centralorten Ockelbo
och löper i nord-sydlig riktning från Sibo, riksväg 83 i norr, genom södra
Hälsingland, Gästrikland och vidare söderut till Uppsala. Väg 272 fungerar
som regionalt stråk för gods och arbetspendling, är även ett alternativt
genomfartstråk för långväga transporter. Väg 272 har även ett värde kopplat
till upplevelser längs stråket och har fått smeknamnet ”Tidernas väg”. Väg
272 sträcker sig förbi Ockelbo station, Ockelbo centrum och öster om de
berörda fastigheterna i planområdet Gäveränge 2:8 och del av Säbyggeby
1:64.
Förbi fastigheterna i planområdet uppmättes trafikflödet 2017 till en
årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på 5 842 fordon, varav cirka 7 procent (386
fordon) tung trafik. En trafikprognos, där ÅDT:n uppräknas enligt
Trafikverkets uppräkningstal för år 2040, ger en indikation att trafikmängden
utan planerad exploatering kommer öka. Resultatet av uppräkningen
redovisas i tabell 1. År 2020 kommer ÅDT uppgå till 6061 fordon, varav 8
procent tung trafik och år 2040 uppgår ÅDT till 6921 fordon, varav 9
procent tung trafik längs länsväg 272.
Den skyltade hastigheten förbi planområdet är 40 km/h. En
hastighetsmätning gjordes 2019 norr om planområdet (i höjd med Norra
Åsgatan 48). Totalt inhämtades hastighetsdata från 31 262 söder- och
norrgående fordon. Mätningens resultat visade att under mätperioden var
hastighetsöverträdelsen av det totala antalet inmätta fordon 77 procent.
Genomsnittshastigheten söderut var 45 km/h och norrut 47 km/h.
Topphastigheten söderut uppmättes till 112 km/h (kl. 04:36), norrut 105
km/h (kl. 02:11). Mätningen visade att de flesta fordonen hade en hastighet
på 45–50 km/h.
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Ockelbo kommun lyfter i sin översiktsplan fram att det finns stora
trafiksäkerhetsproblem och framkomlighetsproblem längs väg 272 genom
Ockelbo tätort. Framkomligheten är kopplad till ÅDT och
trafiksäkerhetsproblemen uppstår till följd av det höga trafikflödet samt att
många oskyddade trafikanter behöver vistas utmed och korsa väg 272 i
tätorten.
Planförslag och konsekvenser

För att säkerställa parkering och angöring till fastigheten utan en större
påverkan på Norra Åsgatan kommer planområdet begränsas avseende var
parkering får ske samt in- och utfartsförbud längs större delen av Norra
Åsgatan.
För att skapa en trafiksäker angöring till fastigheten hänvisas
boendeparkering till Sundsbron samt övriga närliggande parkeringar. Detta
för att säkerställa att den parkering som anläggs inom fastigheten enbart
används som parkering för tillgänglighetsanpassade fordon, service och ev
återvinningshantering.
Planbestämmelse
n1

Parkering för tillgänglighetsanpassade fordon
och service
Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa
parkering enligt BBRs krav på
tillgänglighetsanpassning

Ej parkering

Marken får inte användas för parkering
Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa
att ingen ytterligare parkering anläggs inom
fastigheten.
Utfartsförbud
Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa
att in- och utfart sker så långt norrut på
fastigheten som möjligt

Kollektivtrafik
Inom Ockelbo kommun kan du som resenär resa gratis med Kuxabussarna.
Den lokala kollektivtrafiken består av 9 linjer och turerna har anpassats för
anslutning och vidare pendling med X-Trafik. På ca 500 meters avstånd
ligger Ockelbo station där du med x-tåget kan ta du dig smidigt till Gävle på
ca 25 minuter. I motsatt riktning reser du till Bollnäs på ca 36 minuter. Med
busslinje 44 reser du till Sandviken på ca 40 minuter och med busslinje 26
till Gävle med ungefär samma restid.

Sida

14(23)

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Datum

2021-03-08

Diarienummer

VGS-PL-2017-47

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Nybyggnad ska anslutas till det befintliga VA-nätet. Inom planområdet ska
ett lokalt omhändertagande av dagvatten eftersträvas. Då planområdet är
lokaliserat inom skyddsområde för grundvattentäkt ska loka
skyddsföreskrifter efterföljas med avsikt att inte påverka grundvattnets
kvalitet negativt. Eventuell flytt av ledningar genomförs av ledningsägaren.
Dagvatten
Dagvatten ska hanteras genom ett lokalt omhändertagande inom fastigheten.
El, fiber och värme
Planområdet är möjligt att ansluta till befintligt fjärrvärmenät.
Planområdet kan anslutas till befintligt elnät.
Vid ett genomförande av detaljplanen kan vissa ledningar behöva flyttas.
Ansvaret för kostnader i samband med flytt tillförs exploatören.
Avfall
Planförslag och konsekvenser

Avfallshanteringen ska följa kommunens renhållningsordning. Lokaler för
avfallshantering ska placeras på så sätt att det går att angöra med sopbilar,
t.ex. i anslutning till tänkta parkeringsplatser. Kontakt ska tas med Gästrike
återvinnare i ett tidigt skede av projekteringen angående placering och
utformning av avfallsutrymmen. Avfallshantering kan hanteras via den
angränsande parkeringsfickan i direkt anslutning till fastigheten. Miljöstation
behöver vara placeras inom 10 meters avstånd för att uppfylla Gästrike
Återvinnares rutiner avseende hur långt sopkärl ska dras.

Störningar, hälsa och säkerhet
Buller och vibrationer
Planområdet ligger i direkt anslutning till en större landsväg, väg 272, samt
ca 160 meter från järnväg, Norra stambanan. Till följd av detta har en
bullerutredning genomförts av Trivector, 2017-09-11 med avsikt att
dokumentera bullernivån i området.
Resultatet framgår av nedanstående figurer tagna ur utredningen. De visar
beräknade ekvivalenta nivåer och maxnivåer år 2040. Ekvivalentnivån
beräknas till mellan 61 och 64 dBA och maxnivån till över 82 dBA för
fasader som vette ut mot vägen.
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Figur 1: Vägtrafik - Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad (frifältsvärden) år 2040, sett från sydost
respektive nordväst.

Figur 2: Maximala ljudnivåer vid fasad år 2040, sett från sydost respektive från nordväst.

För buller som genereras från tågtrafiken klarar den nya byggnaden
riktvärdet för ekvivalenta ljudnivån vid fasad på den västra, norra och delar
av den södra fasaden (figur 3). Riktvärdet för maximal ljudnivå vid en
uteplats uppfylls endast på delar av den västra fasaden (figur 4).

Figur 3: Tågtrafik - Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad (frifältsvärden), från sydväst respektive
nordost.

Figur 4: Tågtrafik - Maximala ljudnivåer vid fasad (frifältsvärden), från sydväst respektive
nordost.

Planförslag och konsekvenser

Bedömningen görs att enligt utredningen kan balkonger och uteplatser som
uppfyller riktvärdena endast förläggas på den västra fasaden, i skydd av den
egna huskroppen. Vidare anses planen kunna säkerställa att i enlighet med
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genomförd Bullerutredning och gällande riktvärden och handledning som
gäller för aktuell plan går att uppnå.
Ett flertal planbestämmelser används för att säkerställa bullernivåerna i
enlighet med Boverkets allmänna råd 2008:1.
Huvudregel vid planering av nya bostäder
Vid planering av nya bostäder gäller som huvudregel att följande krav bör
uppfyllas genom bebyggelsens placering och utformning samt med hjälp av
skyddsåtgärder som bullervallar, trafikomläggningar, tyst asfalt etc.
Planen bör säkerställa att den slutliga bebyggelsen genom yttre och inre
åtgärder kan utformas så att kraven i Boverkets Byggregler uppfylls.
Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre
åtgärder kan utformas så att 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad och
uteplats) kan erhållas med hänsyn till trafikbuller.
Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre
åtgärder kan utformas så att 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning
till bostad uppfylls.
Uteplats
För att klara riktvärden vid uteplatser utan bullerdämpande åtgärder, måste
uteplatser förläggas vid den fasad som vetter bort från vägen i skydd av den
egna huskroppen. För att klara riktvärdet vid uteplatser och balkonger vid
fasader ut mot vägen, krävs bullerskärmar längs vägen alternativt i direkt
anslutning till uteplatsen. Väljer man att anlägga uteplatser i riktning mot
vägen bör dessa kompletteras med en gemensam skyddad uteplats i riktning
bort från vägen. Med hänsyn till kulturvärdena i området, kulturhistoriskt
riksintresse, föreslås ej bullerplank eller liknande.
Vibrationer
Planområdet kommer att behöva fyllas ut för att kunna möjliggöra för den
nya byggnaden. Ingen vibrationsutredning har i dagsläget genomfört. Det
baseras på att området tidigare varit bebyggt samt en undersökning som
genomförts på grannfastigheten Prästbordet 1:17 av Tyrens 2016 utan
anmärkning.
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Planbestämmelse
f2

Balkong får inte anordnas på fasad som vetter mot
Norra Åsgatan
Balkonger får ej placeras mot gata, de kan placeras på
gavelfasader och fasad som vette ifrån gata om
rekommenderade ljudnivåer i bullerutredningen kan
uppnås.

p1

m

Byggnad ska placeras med långsidan mot Norra Åsgatan
Placeringsbestämmelsen för byggrätt används för att
säkerställa en god livsmiljö för de framtida boende. Med
en långsida mot väg 272 finns möjligheten för en
ljuddämpad sida och en gemensam uteplats enligt
riktlinjer för bullerpåverkan.
Huvudbyggnad för bostadsändamål ska placeras och
utformas så att:
(1) Högsta ekvivalenta ljudnivån(trafikbuller) ej
överstiger 55 dB(A) utomhus vid uteplats samt för varje
bostadslägenhet ska minst hälften av boningsrummen i
varje lägenhet ha en ljudnivå(trafikbuller) utanför minst
ett fönster som inte överskriver 55 dB(A)
(2) Maximal ljudnivå ej överstiger 70 dB(A) vid uteplats.

Översvämning och skyfall
Det anses inte finnas någon risk för översvämningar inom planområdet.
Farligt gods
En brandskyddad fasad innebär att fasaden, inklusive fönster, utförs i
brandteknisk klass exempelvis EI 30 samt att krav ställs på byggnadens
svårantändlighet. En fasad i obrännbart material, utan ventilationsöppningar,
varken i fasad eller i takfot, försedd med fönster i EI 30, som inte kan öppnas
utan särskilda verktyg, uppfyller normalt de krav som ställs vad gäller
brandskydd och brandmotstånd hos en fasad. (Skyddsavstånd till
transportleder för farligt gods, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2020)
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Planförslag och konsekvenser

Det planerade flerfamiljshuset kommer att uppföras i nära anslutning till väg
272 med en hastighetsbegränsning på 40km/h som trafikeras av ca 400
lastbilar/dag (tung trafik).
Den nya byggnaden ska ha en brandskyddad fasad. En brandskyddad fasad
innebär enligt Länsstyrelsen i Norrbottens län att
Planbestämmelse
b

Huvudbyggnad ska uppföras med brandskyddad fasad
mot gata. Friskluftsintag ska placeras bort från gata.
Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa att
byggnaden uppförs med ett brandskydd ut mot
rekommenderad väg för farligt gods.
Marken får inte förses med byggnad
Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa ett
skyddsavstånd mot väg som används för transport av
farligt gods.

Räddningsingripande
Förutsättningarna anses vara goda för blåljuspersonal att angöra till det nya
flerfamiljshuset.
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Fastighetsbildning
Med fastighetsbildning avses bl.a. nybildning av fastigheter, ändring av
fastigheters gränser och bildande av gemensamhetsanläggningar, servitut
och ledningsrätter. Fastighetsbildningsåtgärder prövas i en
lantmäteriförrättning som handläggs av den lantmäterimyndighet berörda
fastigheter tillhör, i detta fall statliga Lantmäteriet.
Fastighetsreglering
Vid genomförande av detaljplanen överförs lämpligen del av fastigheten
Säbyggeby 1:64 till intilliggande fastighet Gäveränge 2:8 genom
fastighetsreglering. Överenskommelse om fastighetsreglering upprättas
mellan ägarna av berörda fastigheter och läggs till grund för
fastighetsbildningsåtgärden.

Fastighetskonsekvenser
Nedan redovisas detaljplanens konsekvenser (främst fastighetsrättsliga)
som i dagsläget kan bedömas för respektive fastighet. Beskrivningen är
gjord i enlighet med förslag till detaljplan och innebär inget
ställningstagande från lantmäterimyndighetens sida.
Fastighet
Gäveränge 2:8
Kommunägd fastighet

Sammanfattning
fastighetsrättsliga konsekvenser
För att möjliggöra byggandet av
ett flerbostadshus överförs ett
område om ca 1000 m2 till
Gäveränge 2:8 genom
fastighetsreglering.
Fastighetsreglering sker genom en
lantmäteriförrättning.

Säbyggeby 1:64

För att möjliggöra byggandet av
ett flerbostadshus tillförs
fastigheten ett område om ca 1000
m2 från Säbyggeby 1:64 genom
fastighetsreglering.
Fastighetsreglering sker genom en
lantmäteriförrättning.
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Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är enskilt
Genomförandetid
Planförslag och konsekvenser

Genomförandetiden är 10 år från dagen detaljplanen vinner laga kraft.
Avtal
Planavtal har tecknats med Ockelbo kommun gällande kostnader för
detaljplanen.
Kostnads- och ansvarsfördelning
Åtgärd
Fastighetsreglering
Ersättning för nödvändig marköverföring
bestäms i första hand genom
överenskommelse mellan berörda
fastighetsägare. Om överenskommelse
saknas beslutar lantmäterimyndigheten om
ersättning.
Ansökan görs till det statliga Lantmäteriet.
Förrättningskostnad debiteras enligt då
gällande lantmäteritaxa.

Ansvarig
Fastighetsägarna
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Framdragning och anslutning till
kommunalt vatten- och avlopp, fjärrvärme
m.m.

Fastighetsägare

Bygglov för uppförande av nya byggnader
Ansökan görs till Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning.
Bygglovsavgift debiteras enligt
kommunens då gällande bygglovstaxa.

Fastighetsägare

Flytt av ledningar. Om ledningar inom
Ledningsägare och exploatör
planområdet kommer att behöva flyttas
innan byggnation kan ske inom
planområdet bekostas detta av exploatören.

Tidplan
Detaljplanen upprättas med normalt planförfarande och beräknas preliminärt
kunna antas av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd hösten 2021.
Samråd
april 2021
Granskning juni 2021
Antagande september 2021
Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagande förutsatt att den inte
överklagas.

Utredningar
•

Bullerutredning, 2017-09-11

•

Trafikutredning, 2020-06-24

Medverkande tjänstemän
Lisa Hjälsten – Trafikplanerare VGS
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning

Sofie Norberg Domsic

Jimmy Ullermo

Enhetschef

Planarkitekt

Plan- och byggenheten
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