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Detaljplan för del av Lövbacken 2:1 m.fl. i Sandvikens 
kommun – standardförfarande 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslutade vid sammanträde 

2022-02-22, § 23, att ställa ut rubricerad detaljplan för samråd. Detaljplanen 

har varit utställd på samråd under tiden 2022-03-07 – 2022-03-28 (3 veckor). 

Nedan förtecknas inkomna synpunkter samt plan- och byggenhetens 

kommentarer. Kommentarer redovisas i kursiv stil. Yttranden i sin helhet 

finns tillgängliga hos Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, 

Plan- och byggenheten.  

Totalt har 14 yttranden inkommit varav 5 har ingen erinran samt 9 har 

synpunkter på planförslaget, som redovisas nedan. 

Remissinstans  Anmärkning 
Kvarstående 
synpunkter 

Gästrike Räddningstjänst Ingen erinran Nej 

Skanova (Telia Company) AB Ingen erinran Nej 

Privatperson 1 Ingen erinran Nej 

Vattenfall Eldistribution AB Synpunkter Nej 

Privatperson 2 Synpunkter Ja 

Region Gävleborg X-Trafik Synpunkter Nej 

Privatperson 3 Synpunkter Ja 

Lantmäterimyndigheten Synpunkter Nej 

Sandviken Energi Elnät AB Ingen erinran Nej 

Trafikverket AB Synpunkter Nej 

Sandviken Energi Stadsnät AB Synpunkter Nej 
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Gästrike Återvinnare AB Ingen erinran Nej 

Privatperson 4 Synpunkter Ja 

Länsstyrelsen Gävleborg Synpunkter Ja 

 

 

INKOMNA SYNPUNKTER 

1. Vattenfall Eldistrubution AB 

Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar inom område och 

inom närområde för aktuell detaljplan bestående av 145 kV 

luftledning. Luftledningen är skyddad med ledningsrätten akt. 21-

85:1087.1. 

En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå över 55 kV, 

bör placeras på ett avstånd av minst 20 meter från närmaste 

anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk. 

I plankartan redovisas att kvartersmarken är placerad 10 meter från 

luftledningarna samt byggnader för icke stadigvarande vistelse tillåts 

inom 30 meter att planområdets södra del och är reglerad med 

korsmark, för att motverka riskerna för strålningsskador. 

Vattenfall Eldistribution AB vill inte att nya byggnader ska placeras 

närmare luftledningen än 20 meter och önskar därmed en revidering i 

plankartan, t.ex. prickad mark inom 20 meter från luftledningen och 

korsprickad mark för befintliga byggnader (Vattenfall Eldistribution 

förutsätter att byggnader i närheten av luftledningen har bygglov) för 

att dessa byggnader ska vara planenliga. 

Utöver detta säkerhetsavstånd (20 m) tillkommer tillämpningen av 

försiktighetsprincipen för frågan kring elektriska och magnetiska fält 

(EMF). Vattenfall Eldistribution AB har tagit fram en 

elektromagnetisk fält beräkning som visar på höga nivåer inom 

planområdet. Då Vattenfall Eldistribution inte tar ställning till vilka 

gränsvärden som bedöms ok får kommunen göra denna bedömning 

utifrån bifogad beräkning. 

Vattenfall Eldistribution önskar att kommunen ändrar Vattenfall AB 

till Vattenfall Eldistribution AB i planbeskrivningen. 

Kommentar: 

Kommunen delar Vattenfall Eldistributions AB:s synpunkter. Plankartan 

revideras och prickarmarken mot kraftledningsgatan utökas till 20 

meter. Befintliga byggnader som ligger närmare än 20 meter undantas 

från prickmarken och regleras i stället med korsmark. Detta för att inte 

göra befintliga byggnader planstridiga. 

Gällande elektromagnetiska fält: 

Från ledningsgatans mitt till korsmarkens slut är avståndet cirka 40 

meter. Enligt bifogad beräkning innebär det nivåer på omkring 0.4 µT 

för nya byggnader för stadigvarande vistelse.  
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Enligt svenska kraftnäts rekommendationer är 0,4 µT gränsvärdet för 

högsta magnetfältsnivå vid bostäder, skolor eller där människor vistas 

varaktigt. 

2. Privatperson 2 

Angående utökning av industriområdet Lövbacken har vi synpunkter 

på att verksamheter med störande ljud intill bostadsområdet inte får 

möjliggöras. 

 

Markeringen mot västra Östanå, gällande den så anser vi att 

skogsdungen inte får minskas då den bidrar till minskad insyn till 

industriområdet. Även slyn som växer där bör vara kvar då även den 

bidrar med insynsskydd. 

För att ytterligare minska störande ljud och buller från 

industriområdet bör en jordvall skapas vid avgränsning till 

skogsdungen. Den ska sträcka sig efter hela bostadsområdet Östanå 

och jordvallen bör vara hög, minst 3 meter, med naturlig växtlighet. 

 

Kommentar: 

Planförslaget möjliggör för verksamheter (Z). Användningen är bred och 

innehåller olika typer av ytkrävande verksamheter som har begränsad 

omgivningspåverkan. Det innebär att verksamheter som i begränsad 

utsträckning avger lukt, buller, ljusstörningar eller andra typer av 

störningar kan lokaliseras här. Exempel på sådana verksamheter kan 

vara serviceverksamheter, lager, tillverkning och verkstäder.  

Planförslaget omfattar, i den västra delen, endast det område som redan 

är planlagt. Skogsdungen ligger således utanför planområdet och 

kommer inte att påverkas av planen och dess genomförande. 

Eftersom kommande etableringar endast får ha begränsad 

omgivningspåverkan samt att avståndet mellan planområdet och 

befintliga byggnader är minst 60 meter, bedöms en jordvall inte vara 

nödvändig.  

 

3. Region Gävleborg X-trafik 

Norr om planområdet, utmed Gävlevägen finns en busshållplats – 

Lövbacken - i vardera riktningen Gävle/Sandviken som trafikeras av 

linje 91. Linje 91 har en turtäthet på 17 turer från Sandviken-Gävle 

vardagar, med ca 60 minuters-intervaller samt lika många som går 

Gävle-Sandviken på vardagar. 

Det framgår i planbeskrivningen att det drygt en kilometer bort på 

Mossvägen går tätare trafik med tiominuterstrafik under rusningstid 

för resor mellan Gävle och Sandviken. Det är nog snarare två 

kilometer och kan förtydligas med att det är linje 41 som trafikerar 

Mossvägen. Vidare går resor mot Hofors med linje 141 från 

Mossvägen. För resor till Falun krävs det ett byte vid förslagsvis 

resecentrum, till linje 241. 

Det är positivt att kommunen planlägger för nya verksamheter i 

närheten av redan etablerad kollektivtrafik. Detta bidrar till att 
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kollektivtrafiken på sikt kan komma att utvecklas ytterligare i takt 

med att bl.a. resandeunderlaget stärks. Vidare bidrar strategiska 

placeringar av nya områden till att effektiva infrastrukturlösningar 

som krävs för att säkerställa en god kollektivtrafikstruktur blir 

enklare att uppnå. 

I rubricerat ärende har X-trafik inga ytterligare synpunkter. 

Kommentar: 

Kommunen delar synpunkterna och reviderar planbeskrivningen enligt 

yttrandet.  

 

4. Privatperson 3 

• Gällande utökning av Lövbackens industriområde har vi synpunkt på 

att det inte får möjliggöra att verksamheter med störande ljud intill 

bostadsområden får förekomma. 

• Gällande markeringen mot Östanå (västra) har vi synpunkt på att 

skogsdungen inte får minskas, och även undvika slyröjning. 

Skogsdungen ska vara kvar i den omfattning som är nu för att 

undvika insyn till industriområdet. 

• För att minska störande ljud/buller och insyn mot industriområdet, 

ska kommunen skapa en jordvall vid avgränsningen mot 

skogsdungen på västra sidan och industriområdet. Den ska täcka hela 

sträckan mot bostadsområdet, Östanå. Jordvallen behöver vara ca 3-

5m hög, där det får vara naturlig växtlighet. 

Kommentar: 

Planförslaget möjliggör för verksamheter (Z). Användningen är bred och 

innehåller olika typer av ytkrävande verksamheter som har begränsad 

omgivningspåverkan. Det innebär att verksamheter som i begränsad 

utsträckning avger lukt, buller, ljusstörningar eller andra typer av 

störningar kan lokaliseras här. Exempel på sådana verksamheter kan 

vara serviceverksamheter, lager, tillverkning och verkstäder.  

Planförslaget omfattar, i den västra delen, endast det område som redan 

är planlagt. Skogsdungen ligger således utanför planområdet och 

kommer inte att påverkas av planen och dess genomförande. 

Eftersom kommande etableringar endast får ha begränsad 

omgivningspåverkan samt att avståndet mellan planområdet och 

befintliga byggnader är minst 60 meter, bedöms en jordvall inte vara 

nödvändig.  

 

5. Lantmäterimyndigheten 

Delar av planen som bör förbättras 

Planbeskrivning 

Rubrik Kommunekonomiska konsekvenser 
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• Under denna rubrik anges att kommunen ska betala 

anslutningsavgift för VA. Under kostnads- och 

ansvarsfördelning framgår det att fastighetsägaren ansvarar 

för denna kostnad. 

Rubrik Fastighetsrättsliga åtgärder - ledningsrätt 

• Texten bör kompletteras med information om att ledningsrätt 

kan bildas för allmännyttiga ledningar inom kvartersmark 

med u-områden. 

Rubrik Fastighetsrättsliga åtgärder - fastighetskonsekvenser 

• U-område för har lagts ut inom fastigheterna Lövbacken 2:1, 

Viggen 4 och Blixten 5. Följande text föreslås som tillägg 

under fastighetskonsekvenser för dessa fastigheter 

”Ledningsrätt kan bildas för allmännyttiga ledningar inom u-

område. Ledningsrätt bildas genom en lantmäteriförrättning”. 

Rubrik Fastighetsrättsliga åtgärder- Kostnads- och 

ansvarsfördelning 

• Texten kan kompletteras med åtgärden ”Ledningsrätt – 

Ansökan görs av ledningsägaren till lantmäterimyndigheten i 

Sandviken. Kostnaden debiteras enligt då gällande 

lantmäteritaxa.” 

Kommentar: 

Kommunen delar synpunkterna och reviderar planbeskrivningen enligt 

yttrandet. 

 

6. Trafikverket  

Utifrån gällande underlag går det inte att avgöra hur järnvägen 

kommer att påverkas. Dagvattenutredningen är bristfällig med 

anledning till flödesberäkningen, beräkningen ska göras för ett 100-

årsregn innan och efter exploatering (hela området innan och hela 

området efter full exploatering). 

 

Det ska även redovisas hur vattnet ska hanteras och ledas och vilka 

trummor som är tänkta att omhänderta vattnet. Fördröjningsmagasin 

ska dimensioneras för det beräknade flödet. Status och funktion för 

aktuella trummor måste utredas, eventuella nya diken måste redovisas 

och risk för erosion ska förebyggas och tydliggöras. 

 

Svackdike med tvärsgående vallar som beskrivs i 

dagvattenutredningen får inte anläggas längs den del av väg 559 som 

Trafikverket är väghållare för. 

Trafikverket är gärna dialogpart i det fortsatta arbetet i frågor rörande 

dagvattenhanteringen. 
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Kommentar: 

Dagvattenutredningen har reviderats för att även ta hänsyn till regn med 

100-års återkomsttid. Erforderlig fördröjningsvolym för planlagda 

dammar har uppdaterats efter beräkningarna för 100-årsregn.  

I planbeskrivningen finns principskisser på tekniska åtgärder och 

flödesvägar för hantering av dagvatten. Status och funktion på aktuella 

trummor anser kommunen att Trafikverket ska bedöma, detta för att 

säkerställa att bedömningen möter Trafikverkets krav. 

Planbeskrivningen har dock kompletterats med fler och tydligare bilder 

på aktuella trummor. 

Svackdiken med tvärgående vallar är inget som planeras att anläggas 

inom planen, de redovisas i dagvattenutredningen eftersom det är en 

möjlig lösning för transport av dagvatten utmed vägar.  

 

7. Sandviken Energi stadsnät AB 

Vill tillföra att Sandviken Energi AB Stadsnät har verksamhetskritisk 

infrastruktur i området som ska hanteras enligt gällande 

branschstandarder. 

Kommentar: 

Yttrandet noteras. 

 

8. Privatperson 4 

Vi är positiva till utvecklingen av Lövbacken och ser fram emot att 

vara med och utveckla detta verksamhetsområde. Det är bra att 

förutsättningarna blir tydliga ang. dagvattenhantering och 

översvämningsrisk. Dock har vi tre förslag till hur detaljplanen kan 

bli mer flexibel och hur detaljplanen enklare kan genomföras. 

 

Vi har köpt fastigheten för att möjliggöra flytt av befintlig 

verksamhet i Sandviken. För att möjliggöra denna flytt var vår plan 

att söka avsteg för användningarna handel med skrymmande varor 

och kontor. Nu när en ny detaljplan arbetas fram önskar vi få 

motsvarande undantag som redan är etablerade i samrådsförslaget. 

En ändring av planen som hade underlättat den planerade flytten. 

Eftersom nu en ny detaljplan arbetas fram kommer möjligheterna till 

avsteg att vara begränsade. 

 

Vår ambition med fastigheten är att bygga en hög hall med 

möjligheter till entresolplan för att utöka möjligheter till förvaring. 

Därför vill vi gärna behålla gällande byggrätt motsvarande en 

byggnadshöjd på 10 meter. Om byggnadshöjden istället ska regleras 

med nockhöjd behöver byggnadshöjden öka något som en 

kompensation. Om tomten ska fyllas upp till +66 meter vill vi vara 

säkra på att stödmurar kan uppföras för att undvika släntning av en 

större del av tomten. Nivåskillnaden mot huvudleden kommer att bli 
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cirka 2 meter. Går det att bygga stödmurar på den delen av 

fastigheten där bebyggelse ej medges: så kallad ”prickmark”. 

 

Kommentar: 

Kommunen ser inga hinder mot att komplettera markanvändningen Z -

verksamheter med H - handel med skrymmande varor samt K – kontor på 

de användningsområden som ligger norr om Blixt- och Mullervägen.  

Gällande byggnadshöjd i planförslaget anser kommunen att det inte 

finns några skäl att höja nockhöjden. Planförslaget medger byggnader 

med en byggnadshöjd på 10 meter, dock under förutsättning att 

byggnaden har platt- eller pulpettak. Kommunen anser att en högre 

nockhöjd skulle möjliggöra byggnader som riskerar att få alltför stor 

påverkan på bland annat stads- och landskapsbilden.  

Eftersom en stödmur är ett byggnadsverk och ingen byggnad så är det 

möjligt att anlägga stödmurar inom prickmarken. 

 

9. Länsstyrelsen Gävleborg 

Riksintresse kommunikation 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanen inte 

föranleder påtaglig skada på riksintresset för kommunikation.  

Miljökvalitetsnormer 

Kommunen har på ett bra sätt beskrivit påverkan på berörda 

ytvattenförekomster. Om dagvattenhanteringen genomförs enligt de 

föreslagna åtgärderna i dagvattenutredningen finns goda 

förutsättningar till en långsiktig och hållbar hantering av dagvatten. 

Det är bra att plankartan innehåller ytor för torrdammar och diken. 

Det är också positivt att kommunen i planbeskrivningen tar upp 

behovet av att innan projektering utreda jordens verkliga 

infiltrationsförmåga för att säkerställa utförandet av torrdammarna, 

samt undersöka riskerna med att höga grundvattennivåer inom 

området kan påverka infiltrationskapaciteten.  

Länsstyrelsen saknar dock ett resonemang kring 

grundvattenförekomsten Sandstenförekomst Gävle-Sandviken 

(WA81382160) och Länsstyrelsen anser att kommunen ska beskriva 

den på samma sätt som de beskriver ytvattenförekomsterna. 

Kommunen behöver i den beskrivningen ta upp om det finns risk för 

negativ påverkan på denna grundvattenförekomst och eventuella 

åtgärdsförslag.  

Hälsa och säkerhet 

Översvämning 

Det är positivt att kommunen i plankartan har tagit höjd för utrymme 

för dagvattenhantering, genom både diken och dammar, samt 

anpassat planeringen utefter dessa förutsättningar. Anläggningarna 

syftar dock till en god dagvattenhantering, och begränsas därför efter 

ett 30-årsregn med klimatfaktor. Hur området påverkas av ett skyfall 

(minst 100-årseregn med klimatfaktor) framgår inte. 
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Klimatförändringarna kommer att medföra påverkan på både 

grundvattennivåer, skyfall och översvämningar från vattendrag och 

sjöar, och en utredning bör tydliggöra hur planområdet påverkas av 

detta.  

Planområdet ligger utanför Jädraåns 200-årsflöde, men inom området 

för beräknat högsta flöde (BHF). Ny sammanhållen bebyggelse bör 

enligt Boverkets tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker 

lokaliseras utanför BHF. Länsstyrelsen anser därför att kommunen i 

planhandlingarna ska kommentera varför det är motiverat att 

acceptera en högre risk, och beskriva hur konsekvenserna av ett 

skyfall ska kunna hanteras på ett godtagbart sätt. Kommunen bör 

även föra ett resonemang kring vilka möjligheter som finns att 

hantera eventuella igensatta dagvattenutlopp/kulvertar vid en 

översvämning i Jädraån samtidigt som ett skyfall sker.  

För kvartersmark finns en angivelse om lägsta nivå på marken, som 

kopplas till översvämningsrisken i Jädraån. Det framgår dock inte 

vilken nivå av översvämning från vattendraget som åtgärden ska 

hantera. Från ett skyfallsperspektiv är det också viktigt att säkerställa 

en lutning från kvartersmarken och anläggningar till omgivande 

marknivåer inklusive gatumark och dagvattenanläggningar. 

Länsstyrelsen anser därför att kommunen ska komplettera plankartan 

med höjdsättning även för gatumarken. Höjdsättning av gatumarken 

är också viktig för att säkerställa en god avrinning från gatumarken i 

riktning mot planerade dagvattenanläggningar, samt att undvika 

lokala lågpunkter i gatunätet. Vid behov kan det även vara en god idé 

att höjdsätta delar av dagvattenanläggningarna, eftersom dessa 

hänger samman med system utanför planområdet.  

Geoteknik 

Kommunen anger i planbeskrivningen att vidare utredning av 

markens sammansättning och hållfastegenskaper ska i samband med 

kommande projektering. Enligt PBL ska, vid planläggning, hänsyn 

tas till människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, 

översvämning och erosion. Länsstyrelsen anser därför att geotekniska 

aspekter som säkerhetsfrågor avseende klarläggas i planskedet. 

Detaljplanen syftar bland annat till säkra plats för 

fjärrvärmeledningar som ska koppla ihop två kommunens 

värmeförsörjning, varför det är viktigt att säkerställa geotekniska 

aspekter inte riskerar att leda till skador på dessa. En geoteknisk 

utredning bör även inkludera geohydrologiska frågor.  

Buller 

Kommunen har valt att inte göra några utredningar av planens 

påverkan på omgivningen vare sig gällande buller från planområdet 

eller från trafik som genereras av tillkommande verksamheter. 

Länsstyrelsen delar kommunens syn på att utredning inte är 

nödvändig då användningen Z – verksamheter innebär att störande 

verksamheter inte kommer att etableras. Vad gäller trafiken anser 

Länsstyrelsen att kommunen kan utveckla sitt resonemang genom att 

göra en grov uppskattning på tillkommande trafikmängd använda 
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Boverkets vägledning ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?”1 för en 

översiktlig beräkning. 

Farligt gods 

Kommunen har uppmärksammat att planområdet ligger i anslutning 

Gävlevägen och Bergslagsbanan som utgör transportleder för farligt 

gods.  

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning avseende Gävlevägen.  

Eftersom planområdet även ligger inom riskhanteringsområdet (150 

meter) från E16 anser Länsstyrelsen att även detta ska omfattas av 

riskbedömningen. Det ska dock påpekas att Länsstyrelsen inte 

upplever några problem i detta avseende.  

Beträffande Bergslagsbanan tillämpas ett bebyggelsefritt avstånd om 

30 meter vilket är i linje med Länsstyrelsens rekommendationer. 

Enligt plankartan framgår också att ingen stadigvarande vistelse 

tillåts i närheten av kraftledningarna vilket också innebär ett utökat 

skyddsavstånd till järnvägen. Detta säkerställs genom 

egenskapsbestämmelser på plankartan vilket är bra.  

Vidare framgår av plankartan att kommunen planerar för 

Verksamheter (Z) och Tekniska anläggningar (E) i området närmast 

järnvägen. Detta innebär att känsligare markanvändning så som 

Kontor (K) och Detaljhandel med skrymmande varor (H1) utsätts för 

lägre risker vilket också är i linje med Länsstyrelsens 

rekommendationer. Länsstyrelsen önskar dock att detta även skulle 

förtydligas i planbeskrivningen. Till exempel genom att redovisa 

faktiska minsta avstånd till respektive typ av markanvändning.  

Kommunen bör även i planbeskrivningen förtydliga ifall det finns 

lokala förutsättningar som kan påverka riskbilden. Aspekter som bör 

kommenteras är ifall det finns skarpa oeftergivliga föremål inom 30 

meter från järnvägen som riskerar att skada på urspårade tåg och leda 

till mer omfattande utsläpp, samt om det finns topografiska 

förutsättningar, förekomst av dike etc. som minimerar risken för att 

utläckande vätska ska rinna mot planområdet. 

Vid bebyggelse inom 150 meter från rekommenderade färdvägar för 

farligt gods rekommenderar Länsstyrelsen alltid att, om möjligt, 

säkerställa att det är möjligt att utrymma från riskkällan samt att 

friskluftsintag riktas bort från riskkällan. 

Förorenade områden 

Väster om planområdet har det tidigare legat en kemtvätt som kan 

gett upphov till föroreningar som kan ha spridningsrisk till området. 

Länsstyrelsen anser därför att vid grävningsarbeten för etablering av 

verksamheter i västra området krävs extra observans på eventuella 

föroreningar. Dessa ska rapporteras till tillsynsmyndigheten om de 

upptäcks. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att det är 

lämpligt att provta jordmassor som lades dit i samband med 

förbelastningen innan området fylls upp med nya jordmassor.  

Övriga synpunkter 
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Skyddsrum och ljudsändare för utomhusvarning 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att det, enligt 

MSB:s kartportal, finns skyddsrum samt utrustning för 

utomhusvarning inom planområdet. Skyddsrum och ljudsändare för 

utomhusvarning får inte avvecklas eller rivas utan tillstånd från MSB. 

Länsstyrelsen anser att det är lämpligt att kommunen 

uppmärksammar detta i planhandlingarna. 

Kommentar: 

Miljökvalitetsnormer: 

Utredningen och planbeskrivningen revideras med ett resonemang kring 

grundvattenförekomsten Sandstenförekomst Gävle-Sandviken 

(WA81382160). 

Översvämning: 

Kommunen gör bedömningen att det är god hushållning med mark och 

vattenområden att förlägga nya verksamheter inom redan befintliga 

verksamhetsområden. Genom att reglera att lägsta nivå för färdigt golv 

inte får vara lägre än 65 meter över nollplanet (BHF är 65 meter över 

nollplanet) så anser kommunen att tillräckliga riskreducerande åtgärder 

har tillämpats i planen. Kommunen utvecklar resonemanget kring detta i 

planbeskrivningen.  

Eftersom kommunen är huvudman för de allmänna platserna ser 

kommunen inga skäl att reglera marklutning eller marknivåer. 

Kommunen anser även att sådana regleringar minskar flexibiliteten och 

riskerar att försvåra och fördyra ett genomförande av planen. 

Geoteknik: 

Planhandlingarna revideras med en geoteknisk utredning. Den 

geotekniska utredningen omfattar det västra området där risken för ras, 

skred och erosion bedöms vara hög.  

Buller: 

Planbeskrivningen revideras med ett utökat resonemang kring 

bullerförhållandena inom planen.  

Farligt gods: 

Från E-16 till närmaste byggrätt inom planområdet är avståndet cirka 

130 meter. Eftersom området mellan E16 och närmaste byggrätt är 

relativt kuperat samt att området idag består av skogsmark, som inte 

avses planläggas, bedömer kommunen att eventuella risker i samband 

med en olycka är små. Planbeskrivningen kompletteras med ett 

resonemang kring detta.  

Kommunen för även in ett resonemang kring lokala förutsättningar som 

påverkar riskbilden.  

Kommunen delar synpunkten gällande utrymningsvägar och luftintag. 

Men hänsyn till planens utformning och befintlig 

bebyggelse/infrastruktur bedömer kommunen att det endast går att 

tillämpa på byggrätter som ligger närmast järnvägen, d.v.s. söder om 

vägen inom planområdet.  
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Förorenade områden: 

Planbeskrivningen kompletteras utifrån Länsstyrelsens yttrande. 

Övriga synpunkter: 

Texten om skyddsrum adderas till planbeskrivningen.  

SAMMANFATTNING OCH VIDARE HANDLÄGGNING 

Följande ändringar (utöver ändringar enligt yttranden) av planförslaget har 
gjorts efter samrådet: 

- Planhandlingarna är kompletterats med en markundersökning med 
syfte att undersöka föroreningar av fyllnadsmassor i planområdets 
västra del. Rubriken Förorenade områden har reviderats i 
planbeskrivningen.

Markundersökning, Sweco, 2019-11-07.

- 25 meter parkmark (damm1) i planområdets södra del, i anslutning till 
Blixten 1, har ändrat markanvändning till Z – Verksamheter. Syftet 
med ändringen är att möjliggöra en pågående fastighetsreglering med 
syfte att tillföra mark till Blixten 1 från Lövbacken 2:1.

Eftersom parkmarken i samrådsförslaget väl tilltagen kommer 
ändringen inte att försvåra områdets möjligheter att säkerställa en god 
dagvattenhantering.

- Efter samrådet har bestämmelsen ”n1 – Markens höjd får inte vara 
lägre än 66 meter över nollplanet” ersatts med ”b3 – Lägsta nivå på 
färdigt golv är 65 meter över nollplan”.

Syftet med planbestämmelsen, att skydda byggnader mot 
översvämning, uppnås fortfarande med en bestämmelse om lägsta 
nivå för färdigt golv. Ändringen medför dock ett mindre behov av 
markarbeten för ytor som annars skulle kunna användas som 
exempelvis upplag av massor.

- Markanvändningarna GC-VÄG och VÄG tas bort och planläggs i 
stället som GATA. Syftet med ändringen är att underlätta läsningen 
av planen. Eftersom GC-VÄG ryms inom användningen GATA 
innebär förändringen ingen förändring för befintlig gång- och 
cykelväg väster om korsningen. Ändringen möjliggör också att gång- 

och cykelvägen förlängs med samma utformning mot Forsbacka. En 
förlängning av gång- och cykelvägen med samma utformning hade 
inte varit möjligt med användningen VÄG eftersom det ställer krav på 

separat gång- och cykelväg.

- Planområdesgränsen har dragits in 5 meter utmed Gävlevägen i 
planområdets östra del, öster om avfarten till Forsbackastigen. Syftet 
med ändringen är att möjliggöra att vägen breddas med en GC-väg 
mot Forsbacka.
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Kvarstående synpunkter från samrådet: 

- Privatperson 2

Kvarstående synpunkter i yttrandet berör den jordvall som föreslås i 

yttrandet.  

- Privatperson 3

Kvarstående synpunkter i yttrandet berör den jordvall som föreslås i 

yttrandet.  

- Privatperson 4

Kvarstående synpunkter berör det förslag till att bevara byggnadshöjden 

som den är i gällande plan, vilket skulle innebära att nockhöjden behöver 

höjas i planförslaget. 

- Länsstyrelsen i Gävleborg

Kvarstående synpunkter berör Länsstyrelsen synpunkt gällande att reglera 

marknivå på gator och vid behov anläggningar.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN 

Sofie Norberg Domsic 

Plan- och byggchef 

David Jansson 

Planarkitekt 
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